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Miasto chce,
7
by nowy schemat
komunikacji

wszystkich ulic
C

zekaliśmy długo na tę
drogę, ale było warto.
Teraz jest pięknie, szeroka jezdnia, chodniki,
oświetlenie. Miło tędy spacerować. Dziękuję w imieniu mieszkańców - mówi pan Czesław
Fałowski, mieszkaniec Osiedla
Piastowskiego. Wraz z innymi
mieszkańcami tego osiedla cieszy się z nowo wybudowanej
ulicy Królowej Elżbiety. Miasto
właśnie zakończyło tę ważną
inwestycję. Kosztowała 4,5 mln
zł. Osiedle Piastowskie może
mówić już o naprawdę dobrej
infrastrukturze drogowej. Na
przestrzeni ostatnich 10 lat miasto zainwestowało w poprawę
jakości dróg i chodników kwotę
ponad 14 mln zł.
- W tej części Osiedla Piastowskiego znajduje się przed-

z czwartym
autobusem
przygotowała
profesjonalna firma.
- Tak, by mieszkańcy
byli zadowoleni
z rozkładów jazdy
- mówi burmistrz
Bogdan
Kożuchowicz.

szkole publiczne, przychodnia,
dynamicznie rozwija się budownictwo wielorodzinne, dlatego
udrożnienie i właściwe skomunikowanie obszaru z pozostałą
częścią osiedla i miasta było
koniecznością - mówi burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. - Cieszę
się, że kolejne zadanie związane
z budową dróg na Osiedlu
Piastowskim jest zrealizowane.
Od początku objęcia funkcji burmistrza poprawa infrastruktury
drogowej w tej części miasta
była priorytetem, stąd wyremontowane drogi wewnętrzne i niemal cała obwodnica osiedlowa.
Obecnie trwa już budowa kolejnej ulicy, Królowej Jadwigi.
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Świebodzice
przygotowują się
do obchodów Setnej
Rocznicy Odzyskania
przez Polskę
Niepodległości.
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Zapraszamy
na
Świebodzicką
Ekstremalną Drogę
Krzyżową.

Basen - rewelacja

Sto dni
15
przed maturą
naszych licealistów.

Więcej str. 12-13

Świebodzice
w wycinkach
prasowych
- str. 15-19

Cztery sauny, tężnia solna, natryski, szatnie, wodny plac zabaw,
ogromne, 12-osobowe jacuzzi, zjeżdżalnia i grzybek w brodziku
oraz wiele innych atrakcji czeka na nas w zmodernizowanym
Wodnym Centrum Rekreacji. Obiekt zostanie otwarty i udostępniony
19 lutego, chociaż już od tygodnia trenują na nim pływacy
z „Rekina”.
Warte 2 miliony złotych unowocześnienie i uatrakcyjnienie naszego
basenu chyba powinno się podobać. Zresztą, basenu już nam
zazdroszczą chociażby świdniczanie, którzy nie mają ani porządnego
krytego, ani otwartego basenu. A Świebodzice mają - atrakcyjne
- oba takie obiekty. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć. Str. 4-5

Zielone płuca miasta
od koniec stycznia Gmina
Świebodzice podpisała
P
umowę z wykonawcą na

potężne zadanie inwestycyjne, dotyczące rozwoju
funkcji zdrowotnych
i rekreacyjnych w gminie Świebodzice
poprzez tworzenie
i odnowienie terenów
zielonych w celu
poprawy jakości życia
mieszkańców.
Przybędzie tam 19 hektarów zielonych płuc dla
miasta! Będą to skwery,
parki sportowe, boisko na
Cierniach, a także staw
Warszawianka.

Dzieje się wokół
naszego dworca
Przebudowa peronów, remont Placu Dworcowego
- trwają intensywne prace związane z budową Centrum
Przesiadkowego oraz remontem trakcji. Za kilka miesięcy
pasażerowie pociągów będą się musieli przesiąść
do zastępczej komunikacji autobusowej.
Str. 8

Str. 6
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W naszej specjalnej rubryce prawnicy
odpowiadają na pytania naszych
Czytelników

Prawnik
radzi
D

rodzy Czytelnicy, dziś kolejna porada prawna, którą za naszym pośrednictwem
udzielają świebodziccy prawnicy: Pani Marta Marek, Maciej Mikołajczyk i Piotr Janda.
Zapraszamy Państwa do
przesyłania drogą elektroniczną swoich zapytań, a nasi radcowie będą sukcesywnie udzielać wyjaśnień na
łamach Gazety Świebodzickiej.
Piszcie na adres:
gazeta.swiebodzicka@
swiebodzice.pl

- Czy można odwołać darowiznę mieszkania? Dwa
lata temu dokonałam darowizny mieszkania na rzecz
swojego syna. Oboje w tym
mieszkaniu wspólnie mieszkamy. Do czasu wprowadzenia się synowej nasze relacje
układały się bardzo dobrze.
Później synowa zaczęła nastawiać syna przeciwko
mnie. Syn stał się wulgarny
i złośliwy. W zeszłym tygodniu zepchnął mnie ze schodów i w wulgarnych słowach
groził, że mnie stłucze a potem wyrzuci z mieszkania.
Nie mam gdzie się podziać
- pyta zdesperowana pani
Halina
Szanowna Pani Halino,
prawo przewiduje możliwość odwołania darowizny.
Muszą być jednak spełnione
pewne przesłanki, Odwołanie
darowizny uzależnione jest
bądź od zachowania obdarowanego, bądź od sytuacji majątkowej w jakiej znalazł się
darczyńca. W Pani przypadku,
w związku z tym, że darowizna została już wykonana mamy do czynienia z pierwszym
przypadkiem.
W sytuacji bowiem, kiedy
dochodzi do rażącej niewdzięczności obdarowanego
względem darczyńcy, wówczas możliwe jest odwołanie
(cofnięcie) darowizny. Działanie obdarowanego musi
mieć charakter działania (bądź
w niektórych sytuacjach zaniechania) świadomego, wymierzonego przeciwko darczyńcy.
Niewdzięczności obdarowanego może przejawiać się
w wielu aspektach, chociażby
w agresji w stosunku do darczyńcy. Niewątpliwie w opisanym przypadku, mamy do
czynienia właśnie z taką sy-

§

tuacją. Zgodnie bowiem ze
stanowiskiem Sądu Najwyższego rażąca niewdzięczność
to „zachowanie się obdarowanego, polegające na działaniu
lub zaniechaniu skierowanym
bezpośrednio lub nawet pośrednio przeciwko darczyńcy,
które oceniając rzecz rozsądnie, musi być uznane za wysoce niewłaściwe i krzywdzące
darczyńcę”
Należy przy tym zwrócić
uwagę, iż darowizna nie może
być odwołana po upływie
roku, licząc od chwili, w której
darczyńca dowiedział się
o niewdzięczności obdarowanego. Przechodząc do procedury odwołania darowizny,
należy wskazać, iż powinna
Pani złożyć synowi (obdarowanemu) pisemne oświadczenie o odwołaniu darowizny
i wskazać powody jego odwołania, a także wezwać go do
zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości. Oświadczenie takie wywołuje skutki
prawne z chwilą jego dostarczenia obdarowanemu. Samo
oświadczenie nie musi być
sporządzone w formie aktu
notarialnego, jednakże przeniesienie własności nieruchomości z powrotem na darczyńcę już tak. W związku z powyższym w oświadczeniu
o odwołaniu darowizny powinna Pani zobowiązać obdarowanego do złożenia oświadczenia o tzw. zwrotnym przeniesieniu własności przedmiotu darowizny. Tym samym
obdarowany ma obowiązek
zawrzeć umowę notarialną
przenoszącą ponownie własność nieruchomości na darczyńcę. Jeśli jednak, co w praktyce bardzo często się zdarza,
obdarowany odmawia, darczyńca jest uprawniony do
wytoczenia powództwa o stwierdzenie obowiązku złożenia
przez obdarowanego oświadczenia woli co do przeniesienia własności z powrotem na
darczyńcę. Odpis prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo zastępuje
oświadczenie woli obdarowanego. Dokument ten jest podstawą wpisu zmiany prawa
własności w księdze wieczystej darowanej uprzednio nieruchomości.
Marta Marek
Maciej Mikołajczyk
Piotr Janda
Radcowie prawni
ul. Wałbrzyska 33/7
58-160 Świebodzice
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Podaruj swój 1% podatku dla chorych dzieci
o końca kwietnia będziemy się wszyscy rozliczać z dochodów, osiągniętych
D
w 2017 roku. I jak co roku możemy we-

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

bodziczan, którzy wymagają leczenia i rehabilitacji.

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

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

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

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

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

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

Julia Smusz KRS 0000037904
a w celu szczegółowym: 4691 Smusz Julia

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany
do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni
- począwszy od dnia 16.02.2018 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

Nieruchomość
zabudowana
przy ul. Młynarskiej 15B
w Świebodzicach

345/25

Obręb
Śródmieście 3

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

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic

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

Chciałbym na łamach naszej gazety oficjalnie i szczerze złożyć przeprosiny
na ręce Funkcjonariuszy Świebodzickiej Policji,
sierżanta Piotra Wójcika oraz sierżanta Patryka Wawrykiewicza,
którzy uczestniczyli w interwencji dnia 03.02.2018 przy ul. Wolności.
Panowie, nic nie usprawiedliwia mojego zachowania wobec Was
owego feralnego wieczoru, za co najmocniej PRZEPRASZAM.
Tym samym chcę wyjaśnić, że moje przeprosiny nie wynikają z nakazu sądu,
lecz ze zwykłej ludzkiej potrzeby.
Łukasz

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

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

Miasto jest bezpieczne
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

3887
interwencji przeprowadzili
w 2017 roku świebodziccy
funkcjonariusze. Maleją przestępstwa rozbójnicze (były 3
rozboje), czy te dotyczące kradzieży i włamań. Przestępcy
„przenoszą” się do sieci - stąd
np. wyłudzenia i oszustwa. Tych
najbardziej uciążliwych dla
przeciętnego obywatela jest
mniej i to cieszy. Ale niebezpieczne sytuacje zdradzają się
i będą się zdarzać. Wszędzie,
także w Świebodzicach. Dobrze
podsumował to Jarosław Dąbrowski, Przewodniczący Komisji Handlu, Usług, Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego: - Nie można mówić, że nasze miasto jest niebezpieczne. Ono jest bezpieczne - to
jednostki bywają niebezpieczne,
jak wszędzie.
Roczna odprawa Komisariatu
Policji w Świebodzicach odbyła
się w piątek, 9 lutego, w świebodzickim ratuszu. Od wielu lat

bezpieczeństwo

świebodziccy funkcjonariusze,
na zaproszenie burmistrza Bogdana Kożuchowicza, spotykają
się w urzędzie miejskim, by
podsumować wyniki pracy.
W spotkaniu wzięli udział:
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, Zastępca Burmistrza
Krystian Wołoszyn, Komendant Powiatowy Policji podins.
Andrzej Dobies, Komendant
Komisariatu Policji w Świebodzicach kom. Janusz Kozendra
wraz z zastępcą podins. Robertem Brożyną; Łukasz Gil
Komendant Straży Miejskiej
w Świebodzicach, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
Rady Miejskiej Jarosław Dąbrowski, radni z tej komisji oraz
funkcjonariusze świebodzickiego komisariatu.
- 2017 był trudnym rokiem,
wydarzyły się dwa bardzo
poważne zdarzenia, czyli katastrofa budowlana i pożar hali
przemysłowej. Były to dla nas
duże wyzwania - podkreślał
Janusz Kozendra.
Komendant przedstawił statystyki dotyczące pracy komisariatu, ilości zdarzeń, interwencji,
itp. Podziękował także burmist-
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Podsumowujemy miniony rok

W odprawie wzięli udział funkcjonariusze świebodzickiego
komisariatu, szefostwo jednostki oraz Komendant Powiatowy
Policji. Gospodarzem spotkania był Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz
rzowi i Radzie Miejskiej za
współpracę i wsparcie, m. in.
w postaci płatnych patroli ponadnormatywnych, które Świebodzice finansują od wielu lat.
W 2017 roku miasto przekazało na ten cel 15 000 zł, było
także wsparcie sprzętowe. Pieniądze na płatne patrole przekazała także Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach.

- Dziękuję za pracę i wkład
w tworzenie poczucia bezpieczeństwa w naszym mieście
- mówił burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Rzeczywiście, dominantą 2017 roku jest tragedia
z 8 kwietnia, ja chciałbym tylko
jeszcze raz podziękować za
ogrom pracy logistycznej i zabezpieczenie akcji tak, by ratownicy mogli prowadzić swoje
działania w jak najlepszych warunkach.
Podczas odprawy po raz kolejny pojawił się pomysł uruchomienia policyjnych patroli
rowerowych.
- Cieszę się, że podchodzicie
do tego ze zrozumieniem, patrole rowerowego umożliwią szybsze dotarcie np. na działki czy
tereny zielone - dodał burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
W imieniu radnych policji
podziękował przewodniczący
Komisji Handlu, Usług, Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Jarosław Dąbrowski.
- Wielokrotnie analizowaliśmy wspólnie mapę zagrożeń,
wskazywaliśmy miejsca niebez-

Poniżej prezentujemy kilka slajdów z prezentacji przygotowanej
na podsumowanie roku. Jest także ciekawa sprawa dotycząca
dwuosobowej szajki włamywaczy, okradającej mieszkania
w naszym mieście. Rabusie okradali mieszkania, garaże, domy,
mieszkania. Zabierali wszystko, co miało jakąś wartość.
Straty to ponad 250 tys. zł.
W toku jest kolejna, ciekawa sprawa, dotycząca oszustw
internetowych na szeroką skalę. Dokonywał ich młody
świebodziczanin, który na portalach aukcyjnych oferował towary
do sprzedania. Już dziś wiadomo, że oszukał co najmniej 50 osób
z całej Polski. Sprawa ma charakter rozwojowy, dlatego na razie
nic więcej nie możemy napisać. Gdy zostanie zakończona,
wrócimy do tematu.
Cyberprzestępczość to dziś duże wyzwanie dla policji, takie
przestępstwa stają się coraz powszechniejsze, bo są trudne
do wykrycia a można ich dokonywać tak naprawdę siedząc sobie
wygodnie w domowym zaciszu. Bandyci biegający z pałką
po ulicach to już dzisiaj przeszłość. Bardziej musimy się
wystrzegać takich właśnie oszustów, którzy chcą nam coś
sprzedać albo pukając do naszych domów oferują „pomoc”
w załatwieniu różnych spraw. Bądźmy czujni.

Najczęściej popełniane przestępstwa
(zdarzenia) w 2017:
G
G
G
G
G
G
G

rozboje: 3
uszkodzenie ciała: 5
kradzież w złamaniem: 39
kradzież: 67
kradzież pojazdów: 2
zniszczenie mienia: 18
przestępstwa narkotykowe: 63

pieczne, ta współpraca układa
się bardzo dobrze, za co dziękuję. Przewodniczący podkreślił
także inne działania, związane
z poprawą bezpieczeństwa
w mieście.
- W 2017 roku samorząd
zrealizował ważne inwestycje
związane z doświetleniem przejść dla pieszych, są już wykonane 4 takie przejścia, w roku
bieżącym doświetlonych będzie
kolejnych 5. Zabezpieczone są

także środki na dodatkowe patrole, w tym rowerowe. I nie
można mówić, że nasze miasto
jest niebezpieczne - to jednostki
bywają niebezpieczne, jak wszędzie - podsumował Jarosław
Dąbrowski.
Komendant Powiatowy Policji Andrzej Dobies pozytywnie
ocenił pracę świebodzickich
policjantów.
- Takie przestępstwa jak
bójki, agresja, rozboje, są w odwrocie, przestępczość przenosi
się do Internetu i musimy za tym
nadążać - mówił. - W Świebodzicach nie ma obecnie wakatu
w jednostce, jest pełna obsada
tak, by policjanci byli widoczni
na ulicach.

Warto było czekać - basen rewelacja!
4
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ół roku trwał remont i modernizacja naszego Wodnego Centrum Rekreacji.
Wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na otwarcie
obiektu. Były poślizgi, bo w trakcie odbioru wyszły usterki, które
trzeba było usunąć, potem badania wody, testowanie systemów,
itd. Ale to już za nami - w poniedziałek, 19 lutego, możemy się
już pluskać i relaksować w sau-

GAZETA ŚWIEBODZICKA
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inwestycje

nach. A w pierwszy weekend
otwarcia wielka niespodzianka
dla najmłodszych od Burmistrza
Miasta Bogdana Kożuchowicza
- dzieci do 16. roku życia dwie
godziny korzystają z basenu za
darmo!
Zakres prac był naprawdę bardzo duży.
W efekcie modernizacji wydzielona została osobna strefa
saunarium i tężni solnej, wraz

z basenem schładzającym i wytwornicą lodu. Są nowe natryski,
toalety i szatnie, hol i elektroniczny system kasowy, a w strefie
basenowej pojawiły się atrakcje
dla dużych i małych.
Jedną z największych jest niewątpliwie 12-osobowe jacuzzi,
które wraz z drugą, mniejszą
wanną, daje wspaniałe możliwości relaksu. A dla maluchów
przygotowano wodny plac za-

baw, na którym czekają na nie:
zabawny, kolorowy smok i krab,
„psikające” wodą. W brodziku
pojawiła się mała zjeżdżalnia,
grzybek wodny i rybka-fontanna.
Będzie mnóstwo frajdy przy
pluskaniu!

Zmodernizowana została także
zjeżdżalnia główna oraz strefa
hydromasaży w basenie rekreacyjnym.

W saunarium pojawiły się aż
cztery sauny: sucha, parowa,
z aromaterapią oraz infrared. Po
relaksującym pobycie w takim
miejscu możemy udać się do
tężni solnej, która dostarczy nam
niezbędnych mikroelementów,
uspokoi, odpręży.
Prace objęły także podbasenie,
gdzie zmodernizowano system
filtrów, system wentylacyjny, kli-

matyzacyjny. Wszystko sterowane komputerowo.
- Mam nadzieje, że mieszkańcy z zadowoleniem przyjmą
zmodernizowaną pływalnię, staraliśmy się wzbogacić obiekt
o atrakcje dla jak najszerszej liczby odbiorców, by każdy znalazł
tu coś dla siebie - mówi burmistrz
Świebodzic Bogdan Kożuchowicz. - Nasz basen to teraz nie
tylko miejsce, w którym można

GAZETA ŚWIEBODZICKA
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popływać, ale także obiekt oferujący relaks i odprężenie. Zapraszam do korzystania.
Modernizacja i przebudowa
Wodnego Centrum Rekreacji
w Świebodzicach została w pełni
sfinansowana z budżetu gminy.
Koszt to 2 mln zł.
Symboliczny odbiór obiektu
miał miejsce 9 lutego. Wzięli
w nim udział: Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz, Zastępca

Burmistrza Krystian Wołoszyn,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kwadrans, radny Jarosław Dąbrowski, Dominik
Śmieszek-Świętalski kierownik
obiektu oraz Marek Aftanas,
prezes firmy FormatSpa, wykonawcy prac.

inwestycje

OPEN ŚWIEBODZICE
10-11 Luty 2018

Otwarcie obiektu dla korzystających nastąpi
w poniedziałek, 19 lutego

o były dwa wspaniałe dni
sportowych zmagań na najT
wyższym poziomie, przyja-

A w pierwszy weekend funkcjonowania basenu, czyli 24 i 25
lutego, burmistrz Bogdan Kożuchowicz przygotował
niespodziankę dla najmłodszych: dzieci do 16. roku życia mogą
w ten weekend korzystać z pływalni bezpłatnie - pobyt
maksymalnie do 2 godzin.
Serdecznie zapraszamy.

cielska rywalizacja, spotkania
i wzajemne poznawanie się
zawodników z całego naszego
kraju, od Szczecina aż po Kraków.
Świebodzice stały się areną
widowiska sportowego najwyższej jakości. 138 łuczników
w tym zawodnicy z naszego
klubu UKS AMEOLI walczyli
na zwodach, zorganizowanych
po raz kolejny w świebodzickiej
hali OSiR przez UKS Ameoli.
Świebodziczanie zanotowali
też dobry występ - udało nam się
zdobyć dwa brązowe medale,
Pani Jolanta Gołębieska Łuk
Barebow i Gabriel Kozłowski
drużynowo w bloczkach. Było
też kilka czwartych i piątych
miejsc. Wszyscy nasi zawodnicy znakomicie walczyli!
Największą gwiazdą sportową na naszych mistrzostwach
była Milena Magdalena Olszewska, polska niepełnosprawna łuczniczka, dwukrotna brązowa medalistka igrzysk paraolimpijskich, mistrzyni świata i Europy. Odznaczona Brązowym
(2013) oraz Srebrnym (2016)
Krzyżem Zasługi.
Podczas uroczystego zakończenie Halowych Mistrzostw
Dolnego Śląska medale i dyplomy wręczali Burmistrz Miasta
Świebodzice Bogdan Kożuchowicz i Zastępca Burmistrza
Miasta Świebodzice Krystian
Wołoszyn.

I

Ile zapłacimy?
OSiR Świebodzice sp. z o.o. przygotował nowy cennik. Oferta jest
bardzo zróżnicowana i elastyczna, taniej za pobyt na basenie
zapłacimy w godzinach przedpołudniowych; bardzo korzystny
jest bilet tzw. combi - czyli basen i sauna.

Symboliczne otwarcie obiektu, od lewej: Dominik Śmieszek-Świętalski, Przewodniczący RM Łukasz
Kwadrans, Burmistrz Bogdan Kożuchowicz, Marek Aftanas szef FormatSpa, Zastępca Burmistrza
Krystian Wołoszyn, radny Jarosław Dąbrowski

FOT. UKS AMEOLI

Mega jacuzzi, zmieści się tu 12 osób

TU MOŻNA ODPOCZĄĆ
PO WYJŚCIU Z SAUNY
Zjeżdżalnia-rybka w brodziku to nowość dla maluszków

SAUNA INFRARED,
CZYLI NA PODCZERWIEŃ

TEN SMOK NAM SIĘ
BARDZO PODOBA

5

HALOWE MISTRZOSTWA
DOLNEGO ŚLĄSKA

Wartość:
2 000 000 zł

Tężnia solna
- tu sie
oddycha
naprawdę
czystym
powietrzem

piątek, 16 II 2018

- Były to bardzo udane mistrzostwa. My wszyscy - organizatorzy i całe Świebodzice staraliśmy się stworzyć wszystkim
łucznikom, trenerom i działaczom jak najlepsze warunki do
sięgania po rekordy i medale
Halowych Mistrzostw Dolnego
Śląska.
Dziękuję wszystkim osobom,
organizacjom, instytucjom, firmom, służbom zapewniającym
bezpieczeństwo i sponsorom za
pomoc w organizacji tego pięknego wydarzenia - mówi Mariusz Anniuk, prezes UKS
Ameoli i właściciel firmy Ameoli.
Podczas finałowej rywalizacji
wszyscy sympatycy i kibice
łucznictwa poznawali bezpośrednio wyniki dzięki relacji
Tadeusza Żuberka, który przez
dwa dni prowadził jako konferansjer nasze zawody.
W systemie ianseo.net (międzynarodowy serwis łuczniczy)
turniej łuczniczy organizowany
przez UKS AMEOLI był prezentowany na CAŁY ŚWIAT
drogą internetową. Zapraszamy
do zaglądania w serwisie ianseo.net, na którym publikowane
są wyniki z tego wydarzenia.
www.ianseo.net
- Zawody łucznicze w Świebodzicach zawsze są na wysokim, bardzo profesjonalnym
poziomie, dziękuję i gratulujemy organizatorom wspaniałej
imprezy - mówi Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic.
I

Zielone Świebodzice
6

piątek, 16 II 2018

inwestycje

P

od koniec stycznia Gmina Świebodzice podpisała umowę z wykonawcą na potężne zadanie inwestycyjne, dotyczące rozwoju funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zielonych w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Przybędzie tam 19 hektarów zielonych płuc dla miasta!
Ponad 19 hektarów terenów
zamieni się w zielone miejsca,
pełne kwitnących krzewów,
drzew, ławek i sportowej infrastruktury. Świebodzice - jako
jedne z zaledwie siedmiu miast
w całej Polsce - otrzymało na

ten nowatorski projekt dofinansowanie unijne w wysokości
ponad 3 mln zł. Wartość całego
projektu to 7,5 mln zł. Będzie on
realizowany w latach 20182019.
W bieżącym roku rozpoczną
się prace na mniejszych obszarach - np. skwerze przy ul. Świdnickiej czy Wiejskiej, na boisku
w Cierniach. Największe projekty - dotyczące m. in. stawu
Warszawianka czy budowy
placu sportowego na Osiedlu
Piastowskim - zaplanowane są
na rok przyszły.
- Koncepcja zakłada nie tylko
rewitalizację istniejących terenów zielonych, ale także budo-

Znaczenie ekologiczne i społeczne
Projekt ma kolosalne znaczenie dla mieszkańców w wielu
aspektach.
Spełnia szereg podstawowych funkcji niezbędnych człowiekowi,
do których należą:
 funkcje zdrowotne i biologiczne - zieleń pełni funkcję ochronną
dla mieszkańców miasta, osłania od kurzu, dymu, a także
od silnych wiatrów. Odpowiada również za tłumienie hałasu
powstającego przy szlakach komunikacyjnych i kolejowych,
polegające na rozpraszaniu lub pochłanianiu dźwięków.
Roślinność ma duże znaczenie przy oczyszczaniu powietrza
poprzez gromadzenie pyłów na powierzchni swoich liści, a także
jednoczesnym produkowaniu tlenu. Dzięki swoim właściwościom
wpływa na modyfikowanie wilgotności gleby oraz powietrza,
co wpływa na mikroklimat miasta.
 Funkcje społeczne, psychiczne i wychowawcze - tereny zieleni
miejskiej są miejscem wypoczynku czynnego i biernego.
Umożliwiają uprawianie sportów, spacerowanie oraz zabawy
dziecięce, co ułatwia odpoczynek i poprawia samopoczucie.
Kontakt z naturą jest ważny dla prawidłowego rozwoju człowieka,
uczy szacunku nie tylko dla zieleni, ale również dla zwierząt,
żyjących w parkach, zieleńcach czy bulwarach.
 Funkcję estetyczne, artystyczne i plastyczne - zieleń
charakteryzuje się dużą zmiennością sezonową chociażby
przez różne barwy liści w poszczególnych porach roku, dzięki
temu wprowadza urozmaicenie do struktury miasta i stwarza
wyraźny kontrast z miejską zabudową. Roślinność wpływa
na kształtowanie krajobrazu miasta i nadaje mu specyficznego
charakteru, podkreśla jego architekturę i stanowi dopełnienie.
 Funkcje ochronne - stwarzanie różnego rodzaju osłon wzdłuż
szlaków komunikacyjnych, które mają za zadanie ochronę jezdni
przed nawiewaniem śniegu i przed silnymi wiatrami. Stosuje się
również pasy zieleni izolacyjnej chroniące przed nawiewaniem
pyłów od ulic czy fabryk na osiedla mieszkaniowe.

wę nowych wraz z infrastrukturą rekreacyjną, służącą do
odpoczynku, spędzania wolnego czasu, uprawiania sportów.
Przybędzie nam zieleni np. na
osiedlach i niezagospodarowanych skwerach - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Wiem, że mieszkańcy Świebodzic są dumni z tego, że nasze
miasto jest pełne zieleni, kwiatów; zauważają to także odwiedzający nas turyści. Ten projekt
sprawi, że Świebodzice będą
miały jeszcze więcej przyjaznych, zielonych miejsc, bo przewiduje nasadzenia prawie 400
szt. drzew i prawie 9 tys. krzewów. A to oznacza także lepszą
jakość powietrza.
W ramach projektu powstaną
zupełnie nowe obszary, ale odtworzone zostaną także historyczne miejsca, jak chociażby
przystań kajakowe na stawie
Warszawianka. Ten zakątek

Wartość
inwestycji
- 7,5 mln zł

FOT. WIZUALIZACJA PROJEKTANTA

Umowa na zieleń jest już podpisana
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Tak będzie wyglądał park sportowy na Osiedlu Piastowskim
miasta odzyska swój dawny
blask i przynależną mu funkcję
rekreacyjną. Z kolei na Osiedlu
Piastowskim pojawi się całko-

Ogrom tej zielonej inwestycji dobrze obrazują
liczby. Oto kilka przykładów
Nowe nasadzenia drzew - 379 szt.
Krzewy - 8845 szt.
Rośliny zielone (łącznie) - 21 892 szt.
Łączna powierzchnia nowych zasadzeń - 6,7950 ha
Powierzchnia utworzonych terenów - 19,1258 ha
Przykładowe rośliny, jakie pojawią się na stawie Warszawianka:
Bluszcz pospolity, hortensja ogrodowa, magnolia purpurowa,
laurowiśnia wschodnia, róża okrywowa, śnieguliczka, winorośl
pachnąca, glicynia, liliowiec.

Jakie obszary obejmie projekt
Obiekt 1: Teren przy ul. Kolejowej (Staw Warszawianka)
Obiekt 2: Skwer przy ul. Świdnickiej
Obiekt 3: Teren Parku Miejskiego przy ul. Krótkiej
Obiekt 4: Teren trasy spacerowej wzdłuż Pełcznicy
Obiekt 5: Teren przy ul. Rekreacyjnej (Ośrodek Sportowy)
Obiekt 6: Teren przy ul. Wiejskiej (Skwer Śnieżka)
Obiekt 7: Teren przy ul. Dąbrówki (Park osiedlowy)
Obiekt 8: Teren przy ul. Dąbrówki (Park Sportowy)
Obiekt 9: Teren przy ul. Łącznej 49 (Park historyczny)
Obiekt 10: Teren trasy spacerowej - ulica Spacerowa (w stronę Książa)
Obiekt 11: Teren parku przy ulicy Jeleniogórskiej (dawny cmentarz)
Obiekt 12: Teren przy ul. Ciernie (Boisko sportowe)

wita nowość: park sportowy m.
in. z kortem tenisowym i fontannami płaskimi dla dzieci, zestawami do ćwiczeń na świeżym
powietrzu, itp.

Wykonawca opracowuje właśnie harmonogram prac. Mają się
one rozpocząć wiosną.


Piękne zielone miasto
 JERZY KIRKLO
radny, Przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej, Leśnictwa Rolnictwa i Ochrony
Środowiska

- To ogromnie ważny projekt, który powstał z myślą
o mieszkańcach, by mieli jeszcze więcej pięknych miejsc do
odpoczynku, rekreacji, oddechu po pracy. Mamy piękne, zielone
miasto, a będzie ono jeszcze piękniejsze dzięki tej inwestycji.

Czystsze powietrze
 ZDZISŁAW PANTAL
radny, członek Komisji Gospodarki Komunalnej,
Leśnictwa Rolnictwa i Ochrony Środowiska

- Kwetsie związane z ekologią zawsze były dla
mnie ważne, dlatego ta inwestycja ogromnie mnie cieszy,
bo przybędzie tyle nowych roślin w mieście, a to oznacza czystsze
powietrze dla nas wszystkich. Cieszę się, że burmistrz
Bogdan Kożuchowicz dostrzega każdy aspekt potrzeb
świebodziczan, a takie miejsca do odpoczynku i rekreacji są
bardzo oczekiwane. Inne miasta nam tego zazdroszczą

I znowu dostaliśmy dofinansowanie!
Ś

wiebodzice znowu górą nasz wniosek na rewitalizację zdegradowanych
obszarów miasta otrzymał dofinansowanie we wnioskowanej
kwocie. Świebodzice otrzymają
ponad 3 000 000 zł na rewitalizację obszarów ulic: Krasickiego, Piaskowej i Słowackiego
oraz budowę świetlicy środowiskowej dla seniorów. Inwestycja
ta już się rozpoczęła, trwają
prace na ul. Krasickiego. Łączna
wartość zadania to 5,7 mln zł.
To kolejny przykład na skuteczność działań burmistrza
Bogdana Kożuchowicza. I nie

jest to żadne przechwalanie się,
ale czyste fakty - wszystkie
wnioski, które Świebodzice
złożyły w 2017 roku na sfinansowanie - uzyskały je w pełnym,
wnioskowanym
wymiarze.
Łącznie otrzymaliśmy już z budżetu unijnego - wraz z kwotą
przyznaną na rewitalizację - prawie 16 mln zł!
To oznacza, że inwestycje
zaproponowane przez burmistrza i jego ekipę, jak również profesjonalnie przygotowane wnioski, zyskały uznanie instytucji
pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Gmina Świebodzice

Miejsce dla maluchów
 TERESA MAŁECKA

jest uznanym i szanowanym
członkiem Aglomeracji Wałbrzyskiej, i nie bez znaczenia są
tu bardzo dobre relacje burmistrza Bogdana Kożuchowicza
z innymi gminami, wchodzącymi w skład AW, jak również
z liderem Aglomeracji - czyli
Miastem Wałbrzych i prezydentem Romanem Szełemejem.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz jest gwarantem tego, że
w ostatnim już okresie programowanie, który zamknie się
w 2020 roku, Gmina Świebodzice będzie skutecznie apliko-

wać i pozyskiwać ile się tylko
dla - oczywiście z pożytkiem dla
mieszkańców, którzy zyskają
kolejne drogi, chodniki, obiekty
sportowe (wszak remont kręgielni z udziałem środków
zewnętrznych zacznie się jeszcze w tym roku), itp.
Projekt rewitalizacja obszarów zdegradowanych obejmuje
u. Krasickiego, Piaskową i Słowackiego oraz budowę świetlicy środowiskowej dla seniorów
na Osiedlu Sudeckim. Mówimy
o bardzo szerokim zakresie
działań, dotyczą one przede

Piękne zakątki

Blisko
16 mln zł

- tyle dofinansow
ania
unijnego Świebo
dzice
pozyskały w lata
ch
2017-2018
jakości życia i integracja społeczna mieszkańców żyjących
na wskazanych obszarach. Prace
przewidziane są na lata 20182019.


 ZBIGNIEW OPALIŃSKI

Na te projekty dostaliśmy dofinansowanie

radny z tego okręgu

 termomodernizacji: wartość 3,6 mln zł - dofinansowanie

- Ogromnie mnie cieszy ten projekt, prace już
ruszyły na ul. Krasickiego, potem rozpoczną się
także na ul. Piaskowej. Wierzę, że to będą naprawdę piękne
zakątki miasta. Dofinansowanie to kolejny powód do satysfakcji,
ale pamiętajmy, że ponad 2,5 mln zł do tego zadania gmina
dokłada z własnego budżetu.

 wdrażania strategii niskoemisyjnych: wartość 7,4 mln zł

radna z tego okręgu
- Ulica Słowackiego doczeka się wreszcie
odnowienia, to urokliwa część miasta i będzie tu
jeszcze ładniej. Powstanie plac zabaw, to będzie z pewnością
ulubione miejsce dla rodziców maluchów. Ogromnie się cieszę,
że kolejna ulica w Śródmieściu odzyska swój blask.

wszystkim infrastruktury: budowa chodników, nawierzchni
ulic, uporządkowanie i nowe
zagospodarowanie podwórek,
wytyczenie terenów zielonych
i służących rekreacji. Powstaną
nie tylko estetyczne chodniki,
jezdnie, oświetlenie, ale także
chociażby plac zabaw i kącik
rekreacyjny (Krasickiego i Słowackiego); renowacji zostaną
poddane historyczne elementy,
jak chociażby fragment schodów bramy miejskiej, stara studnia i pompa, mur kościelny
(Słowackiego).
Główną intencją rewitalizacji
jest przede wszystkim poprawa

2,2 mln zł,

- dofinansowanie 6,3 mln zł

 rozwój funkcji zdrowotnych poprzez odnawianie i tworzenie

terenów zielonych: wartość 7,5 mln zł, dofinansowanie 3 mln zł

 rozwój e-usług: wartość 1,2 mln zł, dofinansowanie 1 mln zł

Profesjonaliści przygotują
rozkłady i trasy
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

wieści z miasta

Gmina przystąpi do opracowania profesjonalnego
projektu komunikacji miejskiej, z uwzględnieniem
czwartego autobusu, który pojawi się
w Świebodzicach jesienią

N

owoczesna komunikacja wpływa na jakość
życia mieszkańców,
co do tego chyba nikt
nie ma wątpliwości. W Świebodzicach od trzech lat mamy
własną komunikację, dzięki
zakupowi trzech najnowocześniejszych autobusów marki
Mercedes. Nasze „złotka” sprawiły, że z miejskiej komunikacji
zaczęło korzystać więcej mieszkańców niż poprzednio, gdy
usługi te świadczyły nie pierwszej młodości autobusy DLA.
W Świebodzicach istnieje
jedna linia, nr 1, która obsługuje
całe miasto. Kilka tygodni temu
doszło do zmiany rozkładu

jazdy, który wywołał pewne niezadowolenie społeczne - choć
zmiana była dokonana właśnie
na prośbę mieszkańców. Okazało się jednak, że jednym zmiany poprawiły sytuację, innym
- pogorszyły.
- To trudna kwestia, dlatego
chcemy zwrócić się o pomoc do
profesjonalnej firmy, która opracowuje rozkłady jazdy dla wielu
miast w całej Polsce - mówi
Kacper Nogajczyk, prezes ZGK
Świebodzice sp. z o.o.
ZGK wysłał już zapytania
ofertowe do kilku takich firm
i wyłoni z nich jedną, która zajmie się opracowaniem sieci komunikacji i rozkładu jazdy.

W spotkaniu, które odbyło się w styczniu wziął udział burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, Kacper Nogajczyk Prezes ZGK Świebodzice
oraz Tomasz Szelukowski z firmy Trako
Bo jak już wielokrotnie Państwa informowaliśmy, zakup
czwartego autobusu - na co nasza gmina otrzymała dofinansowanie w ramach tzw. ograniczania skutków niskiej emisji (1,3

Będą mieli chodnik
i ścieżkę pod domem
Mieszkańcy dwóch bloków przy ul. Zwycięstwa

innej strony - to jedyne „utrudnienie”.
Spółdzielnia Mieszkaniowa,
właściciel terenu, jest jak najbardziej za takim rozwiązaniem.
- Zdecydowana większość
była jednak za, bo przecież będzie lepsza nawierzchnia i wygoda dla mieszkańców - mówi
Elżbieta Krzan. - Uważam, że
to bardzo dobre rozwiązanie.

D

wa budynki, należące
do Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach, od lat czekają na nowy
chodnik i drogę. Sprawa będzie
rozwiązana dzięki budowie
ścieżek rowerowych w ramach
dużego projektu na tzw. niską
emisję. Budowa ścieżek właśnie trwa, powstają przy ul. Kolejowej oraz na Osiedlu Piastowskim. Wkrótce rozpocznie
się inwestycja na ul. Zwycięstwa.
W tej sprawie odbyło się
spotkanie z mieszkańcami,
w którym wzięli udział: Prezes
SM Elżbieta Krzan, radni
Marek Jakubina i Jacek Żygłowicz oraz Witold Baran
z Wydziału IT.
Okazało się, że jest jakaś
grupka osób, które... nie chcą
inwestycji mimo, iż dzięki zadaniu będą mieli wygodny
chodnik z kostki betonowej
i drogę dla rowerów. Ścieżka
będzie tu skręcać między budynkami, żeby nie wycinać istniejącej zieleni. Mieszkańcy
bloków na tym skorzystają, bo
mają obecnie bardzo złą dojazdową drogę, a zostanie ona zamieniona na chodnik wraz ze
ścieżką o szerokości 2 m+2m.
Auta będą parkować nieco
dalej od budynku i wjeżdżać od

Mieszkańcy są zadowoleni
I Marek Jakubina
I Jacek Żygłowicz

Radni z tego okręgu
- Choć to nieduża inwestycja, to tak bardzo
potrzebna w tej okolicy. Trzy lata szukania środków
przez radnych i burmistrza, aby doprowadzić to
miejsce do polepszenia warunków
komunikacyjnych, dało efekt. Będzie tu chodnik
oraz ścieżka rowerowa z nową nawierzchnią.
Większość mieszkańców tej okolicy poparła to rozwiązanie
i jest zadowolona, że ten problem zostanie rozwiązany.

mln zł) - spowoduje możliwość
uruchomienia drugiej linii. Dwie
linie istniały przed wieloma laty
w naszym mieście.
Z pewnością większa liczba
autobusów to większe możli-

wości, ale miasto chce, by zostały one jak najefektywniej
wykorzystane.
- Chcemy, żeby mieszkańcy
byli nie tylko zadowoleni z nowych autobusów, ale także szybkiego dotarcia do celu - dodaje
burmistrz Świebodzic Bogdan
Kożuchowicz. - Dlatego pomysł zlecenia opracowania komunikacji
profesjonalistom
uważam za właściwy. Mamy
super autobusy, więc chcemy
mieć też taką komunikację,
z której jak najwięcej świebodziczan będzie zadowolonych.
W lutym odbyło się spotkanie
z przedstawicielem firmy Trako
z Wrocławia, która przygotowuje systemy komunikacji dla
wielu miast w całym kraju.
- Zajmujemy się diagnozowanie stanu istniejącego, analizie
potrzeb i na tej podstawie opracowaniem optymalnego rozkła-
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du jazdy - mówił Tomasz Szelukowski. - Opiera się to m. in.
na badaniach ankietowych, rozpoznających preferencje i oczekiwania mieszkańców miasta,
analizę konkurencyjności i dostępności, itd. Efektem finalnym
jest opracowanie nowego rozkładu jazdy.
Oczywiście, wstępny projekt
komunikacji będzie poddany
konsultacjom społecznym tak,
by nanieść uwagi mieszkańców.
- Wydaje mi się to najlepszym
rozwiązaniem, bo trudno jest zadowolić wszystkich, a przy takim opracowaniu będziemy mieli czarno na białym, które kursy
są mniej efektywne (bo jest np.
mniej pasażerów) i gdzie można
dokonywać cięć albo przesunięć
mówi Kacper Nogajczyk.
Przetarg na zakup nowego,
czwartego autobusu, zostanie
ogłoszony lada moment.

CIEKAWOSTKA
Co roku Burmistrz Bogdan Kożuchowicz przesyła do Watykanu kartki świąteczne z życzeniami
dla Jego Świątobliwości Papieża. Zawsze są to kartki, które przygotowują nasi mieszkańcy,
dzieci i dorośli, w ramach dorocznych konkursów na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową
i wielkanocną. Zawsze są to serdeczne życzenia od wszystkich mieszkańców Świebodzic.
Poniżej zamieszczamy podziękowania, jakie nadeszły z Watykanu, z Sekretariatu Stanu.
To oznacza, że w Rzymie czytają nasze kartki i doceniają pamięć świebodziczan.

Już tylko jeden tor
jest czynny
8
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T

rwają kompleksowe
prace w obrębie dworca
PKP. Miasto realizuje
budowę Centrum Przesiadkowego, a PLK modernizuje trakcję. W maju odcinek
będzie całkowicie wyłączony
i będzie funkcjonowała autobusowa komunikacja zastępcza.
Inwestycja dotyczy stacji
w Świebodzicach i WałbrzychuSzczawienko. Na stacji w Świebodzicach będą zbudowane
nowe, dłuższe (300 m) i wyższe
perony, lepiej dostosowane do
obsługi pociągów dalekobieżnych. Będą wyposażone w ławki i system oznakowania oraz
rozkłady jazdy. Zostanie zachowany historyczny charakter
wiaty, a nawierzchnia peronów
będzie wykonana z kostki granitowej. Pociągi pojadą przez stację ok. 20 km szybciej, z prędkością 60 km/h (obecnie max.
prędkość wynosi 40 km/h).
Szybszy przejazd pociągów
przez stację umożliwią nowe
tory i sieć trakcyjna oraz rozjazdy. Wymiana urządzeń sterowania ruchem zwiększy poziom
bezpieczeństwa.
Na stacji Wałbrzych Szczawienko podróżni będą korzystać
z przebudowanego, wyższego
peronu. Zamontowane zostaną
wiaty i ławki, nowe oświetlenie
i nagłośnienie. Obiekt będzie
dostosowany do obsługi osób
o ograniczonej mobilności,
a specjalne ścieżki naprowadzające ułatwią poruszanie się
osobom niedowidzącym. Stacja
będzie wyposażona w nowe
urządzenia sterowania ruchem,
które wspólnie z wymienioną
siecią trakcyjną i zmodernizowanymi torami umożliwią jazdę
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pociągów z prędkością do 100
km/h.
Modernizacją objętych zostanie również 8 obiektów inżynieryjnych - w tym most i wiadukt
(nad ul. Stacyjną). Konstrukcje
budowli zostaną odnowione
i wzmocnione. Efektem prac
będzie dostosowanie wiaduktów
do ruchu pociągów z większą
prędkością oraz możliwość prowadzenia cięższych składów
towarowych. Poprawi się też
bezpieczeństwo na przejazdach
drogowych. Na 5 skrzyżowaniach toru i drogi zostaną zamontowane nowe urządzenia
zabezpieczające.
Umowa dotycząca przebudowy stacji Wałbrzych Szczawienko i stacji Świebodzice oraz
budowa zintegrowanego przystanku kolejowego Wałbrzych
Śródmieście realizowana jest
w ramach projektu „Prace na
linii kolejowej nr 274 Wrocław
- Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra oraz przyległych łącznicach”. Wartość
zawartej umowy - finansowanej
ze środków budżetowych - wynosi 77,563 mln zł (netto). Realizacja zostanie ukończona
w 2020 r. Wykonawcą jest konsorcjum: INFRAKOL sp. z .o.o.
i Track Tec Construction sp.
z o.o.
Równolegle trwają prace
przed budynkiem dworca - to
miasto realizuje budowę Centrum Przesiadkowego. Powstanie tu wygodny plac manewrowy dla autobusów (będzie tu
dojeżdżał także nasz autobus
miejski), nowa nawierzchnia
drogowa całego placu, zatoka
autobusowa - pamiętamy, że
spod dworca odjeżdżają autobu-

Prace na torach i peronach są już w toku

A jak tylko poprawi się pogoda, wykonawca Centrum
Przesiadkowego będzie kład nawierzchnie placu i chodników
sy dalekobieżne. Powstaną także miejsca postojowe, chodniki
oraz zielony skwer z kwiatami
i krzewami.

tyczne kosze na odpadki, siedziska, słupki uliczne.
W zakres działań wchodzi
również przebudowa istniejącej
instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz budowa sieci
kanalizacji deszczowej - to już
zostało wykonane

Plac zyska nowe ogrodzenie,
schody zewnętrzne i pochylnię
dla osób niepełnosprawnych.
W ramach prac wybudowana
zostanie wiata przystankowa
i rowerowa, pojawią się este-

Zakochani w pomaganiu

Zadanie realizowane jest
w ramach dużego projektu, dofi-

Następna zbiórka 28 marca
w ambulansie pod Ratuszem.
Serdecznie zapraszamy.

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

T

o było hasło przewodnie
ostatniej zbiórki krwi, która odbyła się nota bene
w Walentynki, czyli 14 lutego.
Bezcenny lek oddało 9 osób,
13 było zarejestrowanych. Warto mieć świadomość, że była to
3 już zbiórka krwi w ciągu zaledwie 1,5 miesiąca, stąd pewnie
nieco niższa frekwencja.
Te osoby, które znalazły czas
i chęć do odwiedzenia punktu
poboru, otrzymały sympatyczne
upominki: od krwiodawstwa
- czerwone krwinki, a od burmistrza Bogdana Kożuchowicza drobne upominki. Akcję
osłodziła jak zawsze ZPC Śnieżka.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

nansowanego ze środków unijnych, dotyczącego wdrażania
strategii niskoemisyjnych w naszym mieście. Jego wartość to
7 433 750,56 PLN.4

- Prace idą zgodnie z terminem i już wkrótce zobaczymy
pełny efekt inwestycji - mówi
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.

Sprawdzajmy godziny odjazdów
Jak informują na swojej stronie Koleje Dolnośląskie komunikacja
zastępcza na trasie Jaworzyna Śląska - Wałbrzych Miasto będzie
uruchomiona dla wybranych pociągów.
W naszym przypadku, jeśli chodzi o trasę Świebodzice-Jaworzyna
i Świebodzice-Wałbrzych, będzie to w maju.
Prosimy o dokładne sprawdzanie godzin odjazdów i terminów
kursowania w rozkładzie jazdy.
Podczas podróży autobusami komunikacji zastępczej należy
posiadać ważny bilet na przejazd, zgodnie z obowiązującą taryfą
Kolei Dolnośląskich. Wszelkich szczegółowych informacji na
temat komunikacji zastępczej udzielać będzie obsługa pociągu.

Msza za ofiary
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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kwietniowej katastrofy
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kwietnia 2018 roku
minie pierwsza rocznica
największej tragedii, jaka
wydarzyła się we współczesnej historii naszego miasta.
8 kwietnia 2017 tuż po godz.
9:00 runęła kamienica przy ul.
Krasickiego 28. Dwupiętrowy
budynek prawie zniknął z powierzchni ziemi, grzebiąc pod
gruzami aż 6 osób, w tym dwoje
dzieci.
W imieniu burmistrza Bogdana Kożuchowicza zapraszamy wszystkich mieszkańców
naszego miasta na mszę świętą
w rocznicę tego smutnego wy-

8 kwietnia
o godz. 11.30
w kościele pw.
Św. Mikołaja

darzenia. Odprawiona zostanie
8 kwietnia o godz. 11.30 w kościele pw. Św. Mikołaja.
W tym roku ulica Krasickiego
zostanie poddana rewitalizacji,
prace już się rozpoczęły. Składają się z kilku etapów, a jeden
z nich dotyczy właśnie obszaru
po zawalonej kamienicy. Powstanie tu zielony skwer, a na
pamiątkę smutnego zdarzenia
wmurowana zostanie tablica,
upamiętniająca ofiary katastrofy.
Akcja ratunkowa na gruzowisku
zniszczonej kamienicy

Z NOTANIKA STRAŻY MIEJSKIEJ
I 5 lutego - Straż Miejska upomniała

czterech właścicieli posesji przy ul. Ofiar
Oświęcimskich i Sikorskiego w sprawie
usunięcia śniegu zalegającego
na chodniku.
I 7 lutego - blokowanie przejazdu
na Placu Dworcowym przez ciężarówkę,
która prowadziła rozładunek.
I 7 lutego - poza obręb posesji
wydostały się dwa duże psy. Sytuacja
taka już się raz wydarzała, wówczas
Strażnicy pouczyli właściciela.
Teraz otrzymał mandat 100 zł.
I 7 lutego - strażnicy miejscy

powiadomili służby drogowe powiatu
świnickiego o bardzo śliskiej nawierzchni
w Cierniach.
I 8 lutego - ulica Młynarska,
w opuszczonym pomieszczeniu
przebywają bezdomni, zgłoszono
do administracji w celu zabezpieczenia.
I 8 lutego- ul. Żeromskiego, bezprawne
zajęcia pasa drogowego: rezerwacja
miejsca parkingowego poprzez słupek
drogowy - osoba została pouczona
i nakazano jej usunięcia słupka.
I 13 lutego - ul. Dębowa, spalanie
odpadów, po kontroli kotłowni

nie potwierdzono.
I 14 lutego - ul. Zamkowa, biegające
agresywne psy, jeden odwieziony
do lecznicy, dwa rzekomo należą
do mieszkańca okolicy.
I 14 lutego - Żeromskiego 3, zapalenie
się sadzy w kominie. Nie była konieczna
ewakuacja budynku.
I 15 lutego - kolizja na krajowej 35-tce,
przy wjeździe obok Orlenu kierujący
fordem nie zachował ostrożności
i wymusił pierwszeństwo na fiacie.
Obyło się bez rannych, kierowca forda
doznał drobnych obrażeń.

tym roku świętujemy
setną rocznicę odzyskaW
nia przez Polskę niepodległoś-

ci. Świebodzice w sposób
szczególny przygotowują się
do tej rocznicy, dlatego przez
cały rok będzie się odbywać
szereg wydarzeń o charakterze
kulturalnym, edukacyjnym,
patriotycznym.
Cykl rocznicowych eventów rozpoczyna się już w marcu - startujemy konkursem na
hasło obchodów, które ogłosi
wkrótce Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz. Odbędzie się także rodzinny quiz
historyczny, w którym wiedzą
o przeszłości naszego kraju
będą się mogły wykazać rodziny - np. dziadkowie i wnuczkowie. Będą także konkursy
plastyczne, koncerty, i wiele
innych - nie wszystko na razie
możemy zdradzić, bo część
jest niespodzianką.
- Chciałbym, byśmy przez
cały rok na różne sposoby
akcentowali tę ważną dla
każdego Polaka datę - mówi

burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - W naszym mieście
chcemy to świętować z radością, pokoleniowo i w jak największym gronie.
W celu organizacji wydarzeń powołany został Komitet
Obchodów Setnej Rocznicy
Odzyskania Niepodległości.
W jego skład wchodzą:
Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz
Sekretarz Miasta Anna Żygadło
Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans
Prezes Towarzystwa Miłośników Świebodzic Marek
Mikołajczak
Radny Rady Miejskiej Zbigniew Opaliński
Dyrektor Miejskiego Domu
Kultury Agnieszka Gielata
Kierownik Wydziału Promocji Informacji i Współpracy
Zagranicznej UM Ilona Szczygielska
Rzecznik Prasowy UM Agnieszka Bielawska-Pękala
I

Wiele osób jest zdziwionych faktem,
że na budynkach użyteczności publicznej
wiszą flagi narodowe. Ma to związek właśnie
z setną rocznicą, a ponieważ świętujemy
ją przez cały rok,
stąd flagi.

Zrób piękną ozdobę, wygraj nagrody

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

Jak co roku Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz ogłasza konkurs na
„Najładniejszą ozdobę Wielkanocnego stołu”.
Wyobraźnia i pomysły - nieograniczone,
reszta wytycznych poniżej.

OGŁASZA
konkurs plastyczny
pn. „Tradycje Świąt Wielkanocnych”

Regulamin konkursu
I. Organizator konkursu:
Urząd Miejski w Świebodzicach
II. Cel konkursu:
G rozbudzanie szeroko
pojmowanych zainteresowań
plastycznych,
- przybliżenie
oraz zainteresowanie dzieci
i młodzieży tradycją związaną
ze Świętami Wielkanocnymi,
G rozwijanie i kształtowanie
żywej wyobraźni plastycznej
oraz poczucia estetyki,
G ujawnianie talentów
plastycznych i promocja uzdolnionych twórców,
G konfrontacja osiągnięć rówieśniczych pomiędzy uczestnikami w dziedzinie sztuk plastycznych.
III. Przedmiot Konkursu:
Samodzielne i indywidualne zaprojektowanie i wykonanie ozdoby wielkanocnego stołu
z wykorzystaniem dowolnych materiałów.
IV. Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Świebodzice.
2. Na konkurs należy zgłaszać prace wyłącznie własnego autorstwa.
3. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca: imię i nazwisko, wiek autora,
nazwę placówki do której uczęszcza.
4. Prace będą oceniane indywidualnie przez powołaną do tego celu komisję w trzech kategoriach
wiekowych (przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum)
5. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość, nawiązanie
do tradycji świątecznej oraz samodzielność wykonania.
6. Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotują nagrody rzeczowe.
V. Sprawy organizacyjne:
1. Prace powinny być złożone w siedzibie organizatora - Urząd Miejski w Świebodzicach,
ul. Żeromskiego 27, I piętro pok. nr 18 lub 17 (Wydział Edukacji i Spraw Społecznych),
w terminie do dnia 19 marca 2018 r. Po wskazanym terminie prace nie będą przyjmowane.
2. Prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie
prawo do ich publikacji.
3. Na stronie internetowej www.swiebodzice.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu
i dane osobowe zwycięzców.
4. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z organizatorem Konkursu:
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
- Marzanna Ślusarczyk tel. 074/666-95-12.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyduje Organizator konkursu.
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1. Organizator konkursu:
Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza wszystkich mieszkańców Świebodzic oraz okolic do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na kartkę świąteczną pn.: „Tradycje Świąt Wielkanocnych”
Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2018r., w sekretariacie Urzędu
Miejskiego, ul. Rynek 1, a także w Wydziale Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej Urzędu
Miejskiego, ul. Żeromskiego 27, pokój nr 9 i 10 (poniedziałki, środy, czwartki w godz.
7:30-15:30, wtorki: 7:30-16:00 i piątki: 7:30-15:00) lub nadsyłać pocztą na adres: Urząd Miejski,
ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice z dopiskiem: konkurs „Tradycje Świąt Wielkanocnych”.
Cele konkursu:
1. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;
2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej;
3. Stworzenie możliwości własnych dokonań twórczych.
2. Temat:
Tematem konkursu jest interpretacja tytułowego hasła: „Wielkanocne Tradycje”. Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych.
3. Uczestnicy:
Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców Świebodzic oraz okolic.
4. Zasady uczestnictwa:
Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą:
G imię i nazwisko autora;
G klasa, szkoła;
G adres zamieszkania.
5 Forma:
Technika dowolna (farby, kredki, techniki mieszane, tempera, kolorowe tusze, collage i inne).
6. Format:
Kartka świąteczna w dowolnym formacie, w kształcie prostokąta, gdzie krótszy bok stanowi jego
podstawę, (układ pionowy).
7. Kryteria oceny prac:
Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
- zgodność z tematem;
- pomysłowość i oryginalność formy;
- estetyka wykonania.
8. Rozstrzygnięcie konkursu:
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wydrukowane. Informacje o wynikach konkursu zostaną
zamieszczone na stronie internetowej www.swiebodzice.pl oraz na łamach Gazety Świebodzickiej.
Dodatkowych informacji o konkursie udziela Wydział Promocji, Informacji i Współpracy
Zagranicznej.
tel.: 74/ 666-95-71, e-mail: weronika.tomczyk@swiebodzice.pl
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Zapraszamy na Świebodzicką Ekstremalną Drogę Krzyżową

E

kstremalna Droga Krzyżowa (EDK) odbyła się
po raz pierwszy w 2009
roku z inicjatywy ks.
Jacka Stryczka (prezes Stowarzyszenia Wiosna, które realizuje m.in. projekt Szlachetna Paczka). W 2018 roku Świebodzice
pojawią się na liście ponad 250
miast z 11 krajów skąd będą
mogli wyruszyć w ponad 40 km
trasę wszyscy, którzy chcą mieć
możliwość poczucia Drogi
Krzyżowej w inny sposób, niż
dotychczas.
- Podejmując decyzję o przejściu EDK decydujecie się na
trud długiego marszu. Być może
pierwszy raz będziecie szli przez
całą noc. Może być mgła, deszcz,
śnieg lub błoto. Pierwszy raz
samotnie, oderwani od świata,
ze swoimi fizycznymi ograniczeniami i chęcią ich pokonania.
To znakomity czas na stworzenie przestrzeni na spotkanie
i rozmowę z Bogiem - zaprasza
Ryszard, organizator wydarzenia.
Ci, którzy przeszli EDK mówią, że było to wyzwanie,
głębokie przeżycie, doświadczenie własnej słabości i chociaż
ułamka ciężaru, jaki dźwigał
Jezus podczas Swojej Drogi. Bo
inaczej patrzy się na Jego cierpienie z ciepłej ławki w kościele, inaczej gdy na stopach pojawiły się odciski, nogi odmawiają posłuszeństwa, a do końca
trasy pozostało jeszcze kilka lub
kilkanaście kilometrów.

TEGO SIĘ NIE DA OPISAĆ, TO TRZEBA PRZEŻYĆ.
Więcej o poprzednich edycjach EDK znajdziecie na You
Tube (wpisz w wyszukiwarce
- edk) oraz stronie
www.edk.org.pl
- Wyjście planujemy wstępnie
na 23 marca br. - mówi Ryszard.
- Trasa rozpoczyna i kończy się
w Świebodzicach. Przed nami
dużo pracy przy jej opisaniu
i opublikowaniu w internecie.
Potrzebujemy pomocy turystów, piechurów, informatyków

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili
na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Jadwigę Socałę
- Synowie, Synowe, Wnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Genowefy Komisarskiej,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Wnuczka z Rodziną

i osób do promocji. Budujemy
sztab EDK.
Szczegóły realizacji tego
wydarzenia będą publikowane
w naszej gazecie i na portalu
miejskim www.swiebodzice.pl.
Liderem rejonu jest Rysiek
- mieszkaniec Świebodzic.
Chcesz nam pomóc wdrożyć tą
ideę zadzwoń na numer
535 145 615.

Rozpoczynająca
Msza Święta

NOC
Trud - Opuszczenie
swojej strefy komfortu,
doświadczenie swoich
ograniczeń,
przełamywanie swoich
ograniczeń
G Milczenie - Rozmowa
z Bogiem
G Samotność - Oderwanie
od świata, skupienie,
stworzenie przestrzeni
na spotkanie z Bogiem
G Rozważania EDK
- Wyjście poza swój
sposób myślenia,
otwartość na inspirację
do zmiany

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Przypominamy o zmianie siedziby OPS
związku z remontem
budynku Ośrodka PomoW
cy Społecznej w Świebodzi-

cach przy ul. J. Piłsudskiego 8
przypominamy, że wydziały
Ośrodka będą zmieniły siedzibę. Obecnie znajdują się
w dwóch nowych lokalizacjach: przy ul. Świdnickiej 7
(budynek MZN) oraz przy ul.
Plac Dworcowy 1 (teren dworca PKP).
G Sprawy dotyczące realizacji świadczeń pomocy społecznej oraz pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla
uczniów (stypendia) są załatwiane przy ul. Świdnickiej 7,
natomiast sprawy związane
z realizacją świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowaw-

czego (500+), karty dużej rodziny będą realizowane przy ul.
Plac Dworcowy 1.
G Ponadto przy Placu Dworcowym mieści się Dział Finansowo-Księgowy i Kadr
oraz sekretariat Ośrodka, gdzie
przyjmowana jest korespondencja. Wypłata wszystkich
świadczeń w kasie na Placu
Dworcowym w kasie. Od dnia
12 lutego 2018 r. czynna jest
wyłącznie od godz. 11.30 do
godz. 14.30. Kasa znajduje się
w punkcie dawnej kasy biletowej. Jednocześnie informujemy, iż odbiór świadczeń będzie
możliwy wyłącznie w terminie
określonym decyzją administracyjną. W przypadku niepobrania świadczenia, koniecznym będzie zgłoszenie się do

Tłusty Czwartek

G
G

Działu Księgowego i Kadr
w celu ustalenia ponownego
terminu.
G Numery telefonów pozostają bez zmian.
G Na Placu Dworcowym 1
tymczasową siedzibę ma
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tu także przyjmują specjaliści, jednakże mogą pojawić się utrudnienia w pracy.
G Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmuje na
Placu Dworcowym 1 wyłącznie we wtorki, w godz. od
10.00 do 14.00, natomiast Zastępca Dyrektora przyjmuje
przy ul. Świdnickiej 7 również
we wtorki w godz. 10.00 do
14.00.
I

„Powiedział Bartek,
że dziś tłusty czwartek,
a Bartkowa uwierzyła,
dobrych pączków
nasmażyła”.

Składamy szczere słowa podziękowania
wszystkim, którzy wzięli udział
w ostatniej drodze
Ś.P. Lecha Kołtonia
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku
Ś.P. Teresę Kosicką
- Mąż, Dzieci, Wnuki i Rodzina

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

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Jana Wiśniewskiego
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Synowie, Wnuki, Prawnuczki i Rodzina

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

Składamy szczere słowa podziękowania
wszystkim, którzy wzięli udział
w ostatniej drodze
Ś.P. Ireny Walus
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać - Mąż, Dzieci,
Wnuki, Matka, Siostra i Rodzina

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

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

Mamy nadzieję, że wszyscy tego dnia
objadali się pączkami i faworkami,
jak tradycja nakazuje. Tłusty Czwartek
przypadł w tym roku już 8 lutego,
bo karnawał mamy nieco krótszy.
Pączki to jak wiadomo kalorie,
ale podopieczni naszej świetlicy
środowiskowej„Tęczowa Gromada”
nie mieli z tym żadnego problemu
i z zapałem pałaszowali smakowite
słodkości. Na zdrowie!

Wyjątkowy
Dzień Kobiet
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

- recital Wojciecha
Gąsowskiego

B

urmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz zaprasza wszystkie panie
na muzyczny i pełen
niespodzianek Dzień Kobiet
w Miejskim Domu Kultury.
Zaśpiewa dla nas Wojciech
Gąsowski, będzie także spotkanie z makijażystkami Mary Kay

i upominki dla uczestniczek.
Koniecznie zarezerwujcie panie
czas 8 marca o godz. 16:00!
Czeka nas podróż muzyczna
do lat 60 i 70 - tamtych prywatek, pocztówkowego szału,
adapteru bambino, gdzie królowało radio Luxemburg, wolna
chata i szkło. To mix przebojów

polskich i zagranicznych w rytmie rock and rolla: „Przygody
bez miłości”, „Love me tender”.
Ech, łezka wzruszenia w oku się
kręci, bo dla wielu osób to najwspanialsze czasy młodości,
beztroski i szaleństwa.
A w drugiej części - spotkanie
kosmetyczne Mary Kay dla Ko-

biet, będzie kilka słów o pielęgnacji i makijażu w oparciu
o przykładowe metamorfozy,
dużo o kobiecości i budowaniu
własnej wartości oraz zabiegi
odmładzające na dłonie i usta
dla wszystkich pań. Na koniec
spotkania loteria z nagrodami.
Startujemy 8 marca o 16.00.

szy wszystkich wielbicieli jego
talentu.
Spotkanie autorskie z Tomaszem Alenem Koperą odbędzie
się 10 czerwca o godzinie 13.30.
Serdecznie zapraszamy.
Już dziś polecamy Państwa
uwadze to wydarzenie.

przez firmę Gustava Beckera ze
Świebodzic. Ten na pozór zwykły element naszej nieodległej
codzienności potrafił w rękach
mistrzów przeistoczyć się w niezwykłe dzieła rzemiosła artystycznego. Kuratorem wystawy
jest Pan Marek Mikołajczak.
Zapraszamy również na sobotni
/9 czerwca/ wykład poświęcony
tym niezwykłym dziełom sztuki
zegarmistrzowskiej.
I

W czerwcu Targira

VIII Festiwal Sztuki
i Rzemiosła Targira-art
odbędzie się w dniach
8-10 czerwca 2018 roku

T

o wydarzenie ściągające
do Świebodzic wielbicieli
pięknych przedmiotów
i sztuki z całego Dolnego Śląska.
Festiwal Sztuki v Rzemiosła
Targira-art. to doskonała okazja
do zapoznania się z aktualną
ofertą proponowaną przez polskich artystów i rzemieślników.
Oprócz standardowej oferty targowej /można zakupić lub zamówić pod indywidualne potrzeby/ to także sposobność osobistego kontaktu z twórcami, ich
najnowszymi dziełami i ich życiową pasją - tworzeniem piękna. Ważną częścią Festiwalu są
prelekcje, wykłady, wystawy
oraz warsztaty artystyczne. Całość tworzy niepowtarzalny klimat i wspaniałą atmosferę, niespotykaną na innych tego typu
imprezach.
Każda edycja ma swoje ciekawostki. Jedną z nich będzie
wystawa „Powrót do Natury”.

Wystawa promuje malarstwo
Tomasza Alena Kopery, który
jest przedstawicielem tzw. Magicznego Realizmu. Artysta maluje farbami olejnymi na płótnie.
Posiada znakomitą technikę,
a jego obrazy świadczą o ogromnej wrażliwości i nieprzeciętnym talencie. Dzieła Kopery
charakteryzują się wnikliwą
dbałością o szczegóły, a mistrzowskie opanowanie barw sprawia, że jego sztuka jest na najwyższym, światowym poziomie
artystycznym. W pracach artysty widoczna jest fascynacja
ludzką naturą, otaczającym światem oraz wszystkim co tajemnicze i mroczne.
Od 2010 roku należy do
grupy Libellule, założonej przez
Lukasa Kandla.
Swoje obrazy prezentował na
kilkudziesięciu
wystawach
w Polsce, Europie Zachodniej,
USA i Australii. Dzięki uprzejmości artysty na Festiwalu będziemy świadkami premierowego pokazu kilku najnowszych
jego obrazów, co zapewne ucie-

Wszystkich miłośników zegarów i rzemiosła na wysokim
poziomie zapraszamy na wystawę budzików produkowanych

rozmaitości
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Królowa
wszystkich ulic
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inwestycje

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Wartość

Zakończyła się największa inwestycja drogowa ostatnich lat w Świebodzicach

C

zekaliśmy długo na tę
drogę, ale było warto.
Teraz jest pięknie, szeroka jednia, chodniki,
oświetlenie. Miło tędy spacerować. Dziękuję w imieniu mieszkańców - mówi pan Czesław
Fałowski, mieszkaniec Osiedla
Piastowskiego. Wraz z innymi
mieszkańcami tego osiedla cieszy
się z nowo wybudowanej ulicy
Królowej Elżbiety. Miasto właśnie zakończyło tę ważną inwestycję. Kosztowała 4,5 mln zł.

Symboliczne otwarcie drogi
miało miejsce 9 lutego. Zadanie
było realizowane w dwóch etapach (pierwszy w 2015 roku, tzw.
sięgacz), ale największy zakres
prac obejmował etap II, który
rozpoczął się w 2017 roku. W ramach prac wybudowana została
pełna infrastruktura podziemna
(kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa, drenaż).
Wykonane zostało nowe oświetlenie uliczne w systemie LED,
nowa jezdnia o szerokości 6,6 m

Symboliczne otwarcie drogi z udziałem władz miasta, SM
i wykonawcy
oraz chodnik obustronny o szerokości 2 m i zatoczki parkingowe.
Łącznie blisko 600 m.
- To bardzo ważna inwestycja
związana z poprawą komunikacji
i infrastruktury drogowej w Świebodzicach - podkreśla burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. - W tej
części Osiedla Piastowskiego

znajduje się przedszkole, przychodnia, dynamicznie rozwija się
budownictwo wielorodzinne,
dlatego udrożnienie i właściwe
skomunikowanie obszaru z pozostałą częścią osiedla i miasta
było koniecznością. Cieszę się, że
kolejne zadanie związane z budową dróg na Osiedlu Piastow-

Nowa nawierzchnia, chodniki, zatoczki, oświetlenie - ulica
Królowej Elżbiety to wizytówka tej części osiedla
skim jest zrealizowane. Od początku objęcia funkcji burmistrza
poprawa infrastruktury drogowej
w tej części miasta była priorytetem, stąd wyremontowane drogi
wewnętrzne i niemal cała obwodnica osiedlowa. Obecnie trwa już
budowa kolejnej ulicy, Królowej
Jadwigi.

- Bardzo się cieszymy z tej
drogi, czekaliśmy na nią wiele
lat, ale warto było - mówi Czesław Fałowski, mieszkaniec
osiedla. - Są wygodne chodniki,
nowoczesne oświetlenie, można
z przyjemnością spacerować.
Jako mieszkańcy jesteśmy bardzo zadowoleni.

- Spaceruję tu z wnuczką, kiedyś były dziury, a teraz wygodnie, bezpiecznie, naprawdę jest
wspaniale, czytałam ile pieniędzy
miasto wydało na tę drogę, ale
efekty są naprawdę zadowalające
- dodaje pani Krystyna Ksoń.
Inwestycję samorządową chwalą także władze Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach.
- W imieniu wszystkich mieszkańców osiedla dziękuję za piękną drogę, dobre wykonawstwo
i mam nadzieję, że ta dobra
współpraca z miastem będzie się
nadal dobrze układać - podkreśla
Elżbieta Krzan, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach.
W symbolicznym otwarciu
drogi uczestniczyli: Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz,
Zastępca Burmistrza Krystian
Wołoszyn, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Pantal, radni:
Jarosław Dąbrowski, Marek
Jakubina; Pre-zes Spółdzielni

inwestycji
drogowych

14 500 000 zł

Mieszkaniowej
Elżbieta Krzan,
Dariusz Stańczyk szef firmy
„Stańczyk” - wykonawca zadania, Marcin
Traczykowski
inspektor
z Wydziału Infrastruktury Technicznej UM w Świebodzicach
oraz Piotr Rajca projektant,

G 2009 - c.d. remontu obwodnicy, odcinek Mieszka I
od ul. Bolesława Chrobrego do SM

- Droga wygląda imponująco, mam nadzieję,
że mieszkańcy są zadowoleni z tej inwestycji,
bo przecież została wykonana właśnie z myślą
o żyjących tu ludziach, by żyło im się lepiej, wygodniej. Z pewnością
służą temu wygodne chodniki, jest też doskonale przygotowana
jezdnia. Duże wrażenie robi oświetlenie, wieczorem jest tu po prostu
jasno.

G 2013 - budowa i modernizacja łącznika dla pieszych pomiędzy

G 2017 - dokończenie. remontu obwodnicy osiedla - ul. 3 Maja

Trwa budowa ścieżek
rowerowych, wykonawca
zaczyna już zadanie
na Osiedlu Piastowskim
odłoże jest już skorytowane,
jak pogoda pozwoli, będzie
P
można kłaść asfalt. Ścieżka wie-

dzie od ulicy Strzegomskiej (za
wulkanizacją) do ul. Mieszka I.
Niestety, jacyś wandale poprzewracali część krawężników, co
oznacza, że trzeba je będzie jeszcze raz wykopać i poprawić.
Apelujemy przy okazji do
mieszkańców, którzy są świad-

kami takich bezmyślnych działań, by natychmiast zgłaszać to
do Straży Miejskiej. Albo nagrać telefonem komórkowym
i przekazać odpowiednim służbom. W końcu to nasze wspólne
mienie, nasze wspólne pieniądze, więc kto je niszczy - powinien za to odpowiedzieć.

Tutaj pojawią się nowe ścieżki rowerowe
Ulice:
Piasta, Mieszka I, Kolejowa, Zwycięstwa, Stawowa, Świdnicka,
Park Miejski.

G 2018 - budowa ul. Królowej Jadwigi (w toku) - 1 000 000 zł

Królowa - wizytówka Świebodzic

Termin realizacji do 30 sierpnia 2018

I MAREK JAKUBINA
radny z Osiedla Piastowskiego

Droga dla rowerzystów będzie miała nawierzchnię mineralnobitumiczną o szerokości 2,0 m, odróżniającą ją od przylegających
chodników wykonanych z kostki betonowej. Lokalnie droga dla
rowerzystów będzie oddzielona od chodnika pasem zieleni
z drzewami, np. na ul. Kolejowej od skrzyżowania z Alejami
Lipowymi do skrzyżowania z ul. Parkową.
W przypadku wspólnych ciągów pieszo-rowerowych
(bez wyznaczania części dla ruchu rowerzystów i dla pieszych)
planuje się nawierzchnię mineralno-bitumiczną o szerokości
3,0 m.

- Tak długo oczekiwana inwestycja w naszym
mieście została ukończona. Ulica Królowej
Elżbiety jest teraz wizytówką Świebodzic. Mam
nadzieję, że w ślad za tym estetycznym i funkcjonalnym
wizerunkiem ulic w najbliższym czasie dojdą budowane ścieżki
pieszo- rowerowe. W najbliższym czasie będą remontowane kolejne
odcinki dróg, które wymagają remontu.

Inwestycje drogowe cieszą

Zadanie realizowane jest w ramach wdrażania strategii
niskoemisyjnych w naszej gminie - czyli wchodzi w skład tego
samego, dużego projektu, w którym mieści się i przebudowa
Placu Dworcowego i zakup jeszcze jednego autobusu.
Koszt całościowy - 7 500 000 zł.

I JAROSŁAW DĄBROWSKI
radny z Osiedla Piastowskiego
- Dzięki przeprowadzonej inwestycji, będzie
zdecydowanie bezpiecznie, poszerzona i nowa
nawierzchnia zmieni komfort przejazdu tym
odcinkiem drogi. Miło mi, że w tym roku możemy cieszyć się
tyloma inwestycjami drogowymi w naszym mieście. Kolejne etapy
drogowych inwestycji na Osiedlu Piastowskim przed nami, to
budowa ulicy Królowej Jadwigi i docelowe połączenie z ulicą
Dąbrówki, które będzie zwieńczeniem realizacji budowy drogi
(obwodnicy) okalającej osiedle.
Ulica Piasta przed remontem

Ulica Piasta po przebudowie

Obwodnica, odcinek Mieszka I

Co za idioci poprzewracali te krawężniki?

Noga z gazu
Drodzy kierowcy, wiemy,
że idealnie gładka i prosta
nawierzchnia ulicy Królowej
Elżbiety kusi do przyciśnięcia
pedała gazu, ale
przypominamy, że jest to tzw.
strefa zamieszkania - a tu
obowiązuje ograniczenie do 30 km/h.

Ulica Henryka Pobożnego przed remontem

Ulica Mieszka Starego przed remontem

Ulica Henryka Pobożnego po przebudowie

Ulica Mieszka Starego po przebudowie

Ulica Rotmistrza Pileckiego

Ulica Kazimierza Odnowiciela przed remontem
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Koszt ich budowy - 2.088.244,76 zł

G 2017-2018 - budowa ul. Królowej Elżbiety - 4 500 000 zł.

G 2016 - c.d. remontu obwodnicy osiedla, odcinek ul. 3 Maja
i Dąbrówki
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Długość ścieżek - to aż 2,52 km

G 2014 - budowa nawierzchni ul. Pileckiego: jezdnia, chodnik,
oświetlenie, drenaż - 100 000 zł.

G 2011 - budowa ciągu pieszo jezdnego od ul. Bolesława
Chrobrego do ul. Bolesława Krzywoustego - 540 000 zł.

- Jest to inwestycja o znaczeniu strategicznym
dla tego obszaru, który dynamicznie się rozwija
jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, ale
myślimy także o mieszkańcach, którzy wreszcie w godny sposób
mogą się tutaj poruszać. Udało się także uporządkować gospodarkę
ściekową, mam nadzieję, że nie będzie już problemów z wodami
opadowymi w tym obszarze. I to nie koniec inwestycji na osiedlu,
ruszyła budowa kolejnej ulicy - Królowej Jadwigi, stąd tak duże
zaangażowanie środków z budżetu gminy w tym rejonie miasta,
ale wszystko to z myślą o mieszkańcach - tych, którzy mieszkają tu
od dziesiątków lat, a także tych nowych, którzy się tu osiedlają.
To jest właściwy kierunek.

I ZDZISŁAW PANTAL
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

i Mieszka 1 - łącznie 1 500 000 zł.

G 2014 - remont ul. Mieszka Starego w kierunku hali OSiR
(150 m, chodnik i jezdnia) - 220 000 zł.

I ŁUKASZ KWADRANS
Przewodniczący Rady Miejskiej

By żyło się lepiej

ulicą Łączną a Mieszka I wraz z oświetleniem - 170 000 zł.

G 2010 - uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe w Świebodzicach - Poprawa infrastruktury
drogowej i technicznej przy ul. Dąbrówki w Świebodzicach
- 1 400 000 zł.

Strategiczna inwestycja

Ryszard Krzyścin kierownik
budowy.

Te inwestycje drogowe miasto wykonało w ostatnich 10 latach na Osiedlu Piastowskim
G 2009 - nowe drogi wewnętrzne, przejęte od Spółdzielni
Mieszkaniowej i w pełni wyremontowane: jezdnia, chodniki,
zatoczki parkingowe.
Dotyczy to ulic: Księcia Bolka, Kazimierza Odnowiciela, Mieszka
Starego i Henryka Pobożnego oraz fragment ulicy Piasta.
W ramach prac skorygowano także niebezpieczny zakręt
na ul. Piasta. Drogi nie były remontowane od powstania osiedla,
czyli od ponad 30 lat. Koszt modernizacji - blisko 4 mln zł,
w zadaniu partycypowała Spółdzielnia Mieszkaniowa. Od
momentu objęcia władzy przez burmistrza Bogdana Kożuchowicza
miasto przejęło także na utrzymanie oświetlenie obwodnicy
osiedlowej - wcześniej samorząd kazał za to płacić Spółdzielni.

inwestycje

Ulica Mieszka I

Ulica Kazimierza Odnowiciela po przebudowie

Park sportowy za rok
na osiedlu!
2019 roku mieszkańcy Mieszkańcy będą mieli już nie
osiedla będą mieli nowe tylko krytą pływalnię, halę, boiW
miejsce do rekreacji. Będzie to sko pod przysłowiowym „nopark sportowy z mini kortami do
tenisa, płaskimi fontannami,
ławeczkami, zielenią - miejsce,
jakiego jeszcze nie ma. W dodatku park ten powstanie w dynamicznie rozwijającej się części
osiedla, gdzie obecnie powstaje
osiedle domów wielorodzinnych.

sem”, ale i wspaniały zielony
zakątek do odpoczynku latem.
Nie możemy się doczekać tego
miejsca, a Państwo?
Wizualizację obiektu i więcej
informacji o całym projekcie
związanym z zielenią przedstawiamy na str. 6.

I

Matura już za sto dni
14
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rozmaitości

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

A nawet mniej, bo studniówka świebodzickiego
Liceum Ogólnokształcącego odbyła się 3 lutego.
Nasi przyszli maturzyści bawili się w pięknych
wnętrzach Zamku Książ, co równie pięknie
udokumentował pan Henryk Rybiński.
Cóż, pozostaje życzyć połamania piór na egzaminie
i tylko dobrych wyników.

W tym roku dominowały długie, eleganckie suknie

FOT. GIMNAZJUM NR 1

Eksperymentują już 14 lat

Odkrywcy, działający od początku istnienia gimnazjum.
Festiwal rozpoczął się tradycyjnie od pokazu wybranych
doświadczeń, które prezentowały Zuzanna Dubina, Aleksandra Rajca, Julia Kacprzak,
Paulina Ptak, a naukowo tłumaczyła Natalia Szuchnik.
Następnie każdy mógł samodzielnie wykonać doświadcze-

Karnawał w szkołach

Uczniowie świebodzickich szkół też wiedzą, co to karnawał
i świetnie się bawią na szkolnych balach. Nie brakuje
na nich przebierańców, kolorowych masek, itp.

nie, słuchając przy tym naukowego wytłumaczenia zjawiska.
Po sali latały samoloty napędzane wyrzucanym z butelki powietrzem i wirujące kubki wyrzucane jak z procy przez baloniki , słychać było głośne dźwięki piszczałek zrobionych z rurek
do picia, wokół roznosiła się
woń denaturatu z płonącej chusteczki lub wciąganego do butel-

ki jajka. Chłopcy zainteresowani
byli obwodami i przepływem
prądu, próbowali swoich sił
z elektromagnesami lub latającą
piłeczką, patrzyli jak można wykonać chemiczne piwo. Dziewczęta oblegały stanowisko,
gdzie wykonywane były maski,
sprawdzały, jak trudno pisać,
gdy obraz odbija się w lustrze,
obserwowały piruet nietypo-

wych „bączków” lub z wirujących kolorowych krążków uzyskiwały białą barwę.
Dużym zainteresowaniem
cieszyła się też maszyna elektrostatyczna, zwłaszcza gdy okazało się, że jej typowe działanie
można zmodyfikować i przez
połączonych ze sobą uczniów
przepływa lekki prąd. Inwencja
uczniów objęła również inne

stanowiska, np. rura od odkurzacza posłużyła za działo do
wystrzeliwania piłeczek pingpongowych.
Gośćmi festiwalu byli: Zastępca Burmistrza Miasta Świebodzice Krystian Wołoszyn
oraz radna Zofia Marek i Urszula Kruczek, przewodnicząca świebodzickiego oddziału
ZNP.

Sztafeta pokoleń, czyli genialny wolontariat

zy Seniorzy mogą być uczniami w szkole podstaC
wowej? Czy gimnazjaliści mogą być nauczycielami?

W Szkole Podstawowej nr 2 odbyły się nowatorskie
zajęcia.
Trzecioklasiści rozpoczęli kursy dla członków
Stowarzyszenia Senior = Aktywny Obywatel. Za nimi
pierwsze lekcje z informatyki, języka angielskiego
i języka niemieckiego. Profesjonalne podejście gimnazjalistów do spełnienia oczekiwań nowych i wyjątkowych uczniów z pewnością zaowocuje sukcesami.
Teraz nie będzie już wymówki, że trudno dogadać się
ze starszym pokoleniem.

FOT. SP2

J

uż po raz 14 w Gimnazjum
nr 1 zagościli uczniowie klas
szóstych wszystkich świebodzickich szkół podstawowych, by w nieoczywisty sposób - bo drogą eksperymentu
- przybliżyć wiedzę z chemii
i fizyki. Przyszli na Festiwal
Nauki organizowany przez p.
Elżbietę Lenik i p. Katarzynę
Cabanek oraz Klub Młodego

Problemy z wodą i brakiem
lekarzy
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

W

ładza ludowa pomaga amnestionowanym więźniom - głosi jeden
z nagłówków w prasie z 1969 roku.
Na fali amnestii w całym kraju władze lokalne starają się pomóc zwolnionym z więzień obywatelom w znalezieniu pracy. W Świebodzicach władze miejskie pomagają przede
wszystkim znaleźć pracę w licznych zakładach
- nie mamy z tym problemu, każdy zakład przygotowuje po prostu na polecenie odpowiednie
miejsca pracy. Choć, jak czytamy w newsie, są
i tacy, którzy nie mają ochoty na „uczciwe” zarabianie na życie.
Prasa zawiadamia także o rozbudowie Refy
- jednego z największych podówczas zakładów
w Świebodzicach, szkoda, że dziś jest już tylko
historią. Władze miasta zabiegają także o pozyskanie większej liczby lekarzy do przychodni
- okazuje się, że jest z tym problem. Przewija się

Świebodzice w wycinkach prasowych

także znowu problem z wodą, a w tamtych
latach była to jedna z największych bolączek
miasta.
Szanowni Czytelnicy, oto kolejna porcja
newsów prasowych z ubiegłego wieku,
poświęconych oczywiście Świebodzicom.
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.
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Tong-il znowu
z medalami
20
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lutego w Dobromierzu
odbył się III Otwarty Turniej Młodych Mistrzów
WKA.W zawodach wzięli udział zawodnicy z dolnośląskich klubów karate, kick
boxing i taekwon-do. Organizacja zawodów była na wysokim poziomie, a atmosfera pomiędzy zawodnikami, pomimo
rywalizacji, pełna sympatii i życzliwości.
Akademia Taekwon-do Tongil ze Świebodzic na te zawody
wystawiła 15 zawodników. Nasi

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

sport

Młodzi sportowcy
na obozie
dniach 20-27.01.2018
odbył się zimowy obóz
W
sportowy w Gryfowie Śląs-

kim. W obozie brali udział
zawodniczki/zawodnicy sekcji
piłki ręcznej i zawodnicy sekcji piłki nożnej MKS Victoria
Świebodzice, w sumie 65
osób. Uczestnicy mieszkali
w hotelu „Stacja nad Kwisą”
Obozowicze mieli do dyspozycji saunę, basen, smaczne
potrawy oraz świetną gościnność i obsługę ze strony gospodarzy hotelu. Zawodniczki
i zawodnicy podczas pobytu
trenowali po dwa razy dziennie w hali oraz na orliku.
Podczas tygodnia piłkarze
nożni rozegrali kilka sparingów z drużynami z Gryfowa

zawodnicy wzięli udział w konkurencjach: układy formalne,
techniki specjalne, walki soft,
oraz dwóch naszych zawodników Karol Domagała i Daniel
Sołek wzięli udział po raz
pierwszy w walkach kick light
(kick boxing). Zawody po raz
kolejny okazały się sukcesem.
Zawodnicy z Akademii Taekwon-do Tong-il ze Świebodzic
przywieźli do domu dużo medali: 13 złotych, 12 srebrnych,
3 brązowe oraz złoty medal dla
najlepszego klubu zawodów.

Sumienność i ciężka praca na
treningach po raz kolejny wydały dobre owoce. Teraz przygotowujemy się do kolejnych,
marcowych zawodów taekwondo w Dzierżoniowie. Wszyst-

kich chętnych dobrej zabawy
i przygody z taekwon-do zapraszamy na nasze treningi.
FB Akademia Taekwon-do
Tong-il tel. 663 892 092.
I

Mistrzowie w Świebodzicach
W

dniu 25 stycznia Drużyna WTS Betard
Sparta Wrocław odwiedziła Świebodzice. Panowie

przyjechali na zaproszenie swojego trenera, świebodziczanina
Mariusza Cieślińskiego, który
zabrał ich w nasze piękne okoli-

ce na „małą przebieżkę”, a przy
okazji skorzystali z obiektów
OSiR Świebodzice Sp. z o.o.
WTS Betard Sparta Wrocław
to drużynowi wicemistrzowie
Polski w sezonie 2015 PGE
Ekstraligi. W zespole jeździ
wielu utytułowanych żużlowców.
Na fotografii od lewej znajdują się:
Menadżer drużyny WTS Betard Sparta Wrocław Rafał Dobrucki
Maksym Drabik - Mistrz
Świata Juniorów

Dolnośląska Liga Juniorek Młodszych
MKS Victoria
Świebodzice
- APR SMS Karpacz
18:43 (4:19)
Dolnośląska Liga
Młodziczek
MKS Victoria
Świebodzice
- LKPR Moto
- Jelcz Oława
41:17 (23:7)

Śląskiego, a piłkarki i piłkarze
ręczni mieli okazję sprawdzić
swoje umiejętności z drużynami: GKS OLSZA Olszyna
i MKS PH-SAWCZAK
WŁÓKNIARZ Mirsk. Na zakończenie pobytu gospodarze
hotelu zorganizowali naszym
zawodniczkom i zawodnikom
dyskotekę. Ostatnią atrakcją
obozu było zwiedzanie Zamku
Czocha.
Zarząd MKS VICTORIA
Świebodzice serdecznie dziękuje wychowawcom obozu:
Pani: Agacie Kalafut, Basi
Nowrot, Agnieszce Godyla,
Panom: Andrzejowi Sikora,
Krzysztofowi Królowi oraz
Kierownikowi Obozu, Panu
Markowi Gąsiorowi.

Vaclav Milik (Czechy) - Vicemistrz Europy Seniorów
Andrzej Lebedevs (Łotwa)
- Mistrz Europy Seniorów
Damian Dróżdż
Patryk Wojdyła
Przemysław Liszka
Maksym Śledź
Mariusz Cieśliński - trener
Michał „Szczupak” Leśniak
- zawodowy bokser z KO GYM
Maciej Janowski - kapitan
reprezentacji Polski, drużynowy
mistrz świata i indywidualnie
juniorów.
I

REKLAMUJ
SIĘ!
W Gazecie

Świebodzickiej

tel. 660 157 518

Zarząd MKS Victorii
Świebodzice
poszukuje osoby która
zajęłaby się prowadzeniem
strony internetowej klubu.

Więcej informacji pod nr tel. 605625928
lub na e-mail: victoria.swiebodzice@wp.pl

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

ogoszenia/komunikaty
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Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
WOŹNIAK NIERUCHOMOŚCI
58-300 Wałbrzych, Pługa 9 Lok.1
Tel: + 48 74 663 80 29
Kom: +48 698 956 007

e-mail: r.wozniak wozniak-nieruchomosci.pl
www.wozniak-nieruchomosci.pl

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

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

Skupujemy mieszkania z gotówkę, może być z zadłużone lub z zajęciem komorniczym.
Zapraszamy :)
Tel. 698 956 077 tel. 74 663 80 29
Chcesz szybko sprzedać nieruchomość umów się na bezpłatną wycenę.
Tel. 698 956 007 tel. 74-663-80-29
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

1. Do sprzedania komfortowe 3 pokojowe
mieszkanie na wysoki parterze. Nowa część
osiedla Piastowskiego. 68 m2 - Cena wraz
ze stałą zabudową i AGD to 290 tys.
2. Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie
na III piętrze na Osiedlu Piastowskim.
Ulica Bolesława Chrobrego. Stan dobry. Balkon.
Domofon. 46 m2 cena 139 tys.
3. Do sprzedania 3 pokojowe mieszkanie
na II piętrze w okolicach Rynku. Ogrzewanie c.o
gazowe i piecowe. Okna nowe PCV. Łazienka
po remoncie. 61,5 m2 cena 145 tys.
4. Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie
na III piętrze (okolice Osiedla Sudeckiego).
Balkon. Ogrzewanie miejskie. Mieszkanie
po remoncie, sprzedawane z pełnym
wyposażeniem. 43,5 m2 cena 160 tys.
5. Mieszkanie do wynajęcia. Kawalerka
na IV piętrze, na ulicy B. Chrobrego. 27 m2
cena 900 zł.
6. 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.
7. 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 190tys.
8. Osiedle Piastowski. 3 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze. Ciepłe i słoneczne. Duży balkon.
60,3m2 cena 145 tys.
9. 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.
10. DOBRA CENA! Centrum. 2 pokojowe
przestronne mieszkanie na ulicy Strzegomskiej.
Ogrzewanie gazowe. 64 m2 cena 119 tys.

11. 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 159 tys.
12. Centrum. Mieszkanie 2 pokojowe
po kapitalnym remoncie. Ogrzewanie gazowe.
Kamienica po renowacji, domofon. II piętro. 53
m2 cena 175 tys.
13. Centrum. Przestronne mieszkanie w Rynku
z oddzielnym wejściem. 2 pokojowe, dodatkowo
strych 88 m2 do adaptacji. I piętro 75 m2
cena 190 tys. Garaż za dodatkową opłatą
na zamykanym podwórku.
14. DOBROMIERZ. 2 pokojowe mieszkanie
- piętro domu. Z widokiem na Zalew
w Dobromierzu. Garaż, podjazd. 45 m2
cena 119 tys.
15. Świebodzice. Lokal użytkowy w Centrum
Świebodzic (okolice Warszawianki).
28 m2 cena 79 tys.
16. Centrum. Okolice Rynku. Przestronne
5 pokojowe mieszkanie na II piętrze w kamienicy.
Balkon. Ogrzewanie co gazowe. Po remoncie.
132 m2 cena 255 tys.
17. 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.
18. Świebodzice. Dwupoziomowe mieszkanie
z ogrzewaniem gazowym. 3 pokojowe, kuchnia
jasna w zabudowie. 61 m2 cena 178 tys.
19. NOWA CENA Świebodzice. Centrum.
Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie
na I piętrze. Ogrzewanie gazowe i węglowe.
51 m2 cena 92 tys.
20. Działki Budowlane w Chwaliszowie na Osiedlu
Młodych z warunkami zabudowy. Doskonałe
położenie. 690 m2 cena 34 tys.
19. Działki Budowlane w CIESZOWIE.
1000 m2 cena 100 tys. .
19 a. Działki Budowlane w Cieszowie
- z widokiem na Zamek Książ 105 m2 cena 95 tys.

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

Nieruchomość
l. mieszkalny 13 (19)

Nr działki
321/17

Obręb
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.

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 skuter zIPPO
GS5, rok prod. 2009,
I rejestracja 2013, poj. 49,08
m3, cena do negocjacji,
Tel. 512 249 032
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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ogłoszenia/komunikaty

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. , poz. 121.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
w granicach działek nr 238/3 i 237/2 o łącznej powierzchni 0,6669 ha, obręb Pełcznica 2
stanowiącej własność Gminy Świebodzice, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgi Wieczyste Nr SW1S/00019841/9 i SW1S/00019698/1.
Nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 238/3 i 237/2, obręb Pełcznica 2 położona jest w strefie
pośredniej miejscowości Świebodzice. Nieruchomość nie jest zabudowana ani zagospodarowana , jej teren jest
częściowo porośnięty pojedynczymi drzewami i krzewami, silnie zachwaszczony . Dojście i dojazd drogą
o nawierzchni nieutwardzonej - działką 239/2 stanowiącą mienie komunalne Gminy Świebodzice. Konfiguracja
terenu – teren płaski z lekkim spadkiem w stronę drogi. Nasłonecznienie dobre. Nieruchomość jest usytuowana
na terenie nieuzbrojonym. Nieruchomość graniczy z terenem lasu oraz ogrodami działkowymi. Należy podkreślić
wysokie walory krajobrazowe i rekreacyjne nieruchomości, tj panoramiczny widok na Zamek Książ oraz
bezpośrednie sąsiedztwo lasu porośniętego tzw. „starodrzewem”.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ulice osiedlowe.
Cena wywoławcza nieruchomości - 120.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu
przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. o godz. 11.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek l, Sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 12.000,00 zł. należy wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
przy ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 23 marca 2018 r. do godz. 14.30. W przypadku regulowania
wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowe o/Świebodzice.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej na Konto Gminy Świebodzice
Nr 09 1600 1462 1016 7846 5000 0003. Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać
w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro
lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27. Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
O przyczynie odwołania przetargu powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie na stronie.
Na przedmiotową nieruchomość zostały przeprowadzone przetargi w dniach 19.07.2017 r., 12.10.2017 r.,
24.01.2018 r.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. , poz. 121.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców budynku
zlokalizowanego przy ul. Wiejskiej 2, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2
w budynku przy ul. Wiejskiej 2 w Świebodzicach. Budynek położony jest
na działce nr 807/15 o powierzchni 157 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00061298/6. Udział w częściach wspólnych
oraz prawie współwłasności gruntu wynosi 23,56%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku i składa się z kuchni, łazienki + WC, przedpokoju
i dwóch pokoi o łącznej powierzchni 41,11 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodna ( do
wymiany), kanalizacyjną ( do wymiany), gazową. Ogrzewanie centralne etażowe ( kocioł na opłat w kuchni).
Stan techniczny lokalu dostateczny. Elementy wykończeniowe lokalu w tym stolarka drzwiowa, podłogi
i posadzki, tynki wewnętrzne, malatura i okładziny ścian, instalacje- kwalifikują się do remontu lub wymiany.
Lokal znacznie zawilgocony. Aram tura sanitarna - do wymiany. Nad lokalem sklepienia ceglane na belkach
stalowych. Układ funkcjonalny pomieszczeń - średni. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Na
sąsiedniej działce nr 807/29 od strony tylnej budynku znajdują się budynki gospodarcze, z których korzystają
mieszkańcy budynku. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA - 40.341,00 zł
Cena lokalu 37.562,00 zł
Cena gruntu 2.779,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. o godz. 9.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Wiejskiej 2 w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Wiejskiej 2 lub ksero
dowodu osobistego z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 4.100,00 zł w terminie do 23 marca 2018 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 26.03.2018 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność na konto Gminy Świebodzice Nr 09 1600 1462 1016 7846 5000 0003.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się
do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok.15, II piętro lub pod nr tel.74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 12.03.2018 r. w godz. 10.00-10.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców lokali w budynku zlokalizowanego
przy ul. Mikołaja Kopernika 3 w Świebodzicach, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 26
w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 3 w Świebodzicach. Budynek położony jest
na działce nr 386 o powierzchni 712 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00014829/4. Udział w częściach wspólnych
oraz prawie współużytkowaniu wieczystym gruntu wynosi 0,9%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na II piętrze, składa się z pokoju z aneksem kuchennym
o powierzchni użytkowej 13,00 m2 . Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną,
wodną, kanalizacyjną. Ogrzewanie piecowe.
Pomieszczenie WC usytuowane jest na półpiętrze klatki schodowej. Stan techniczny lokalu dostateczny. Lokal
wymaga remontu w zakresie wykonania wentylacji wywiewnej, odnowienie tynków oraz malatury ścian i sufitu.
Układ funkcjonalny pomieszczeń zły. Sprzedaż lokali następuje bez pomieszczeń przynależnych - zgodnie
z zasadą obowiązującą do 1995 r. Udział w częściach wspólnych budynku i współużytkowaniu wieczystym
gruntu wynosi 0,9 %. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
CENA WYWOŁAWCZA - 6.000,00 zł
Cena lokalu 5.705,00 zł
Cena gruntu 295,00 zł
I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu stanowi 15% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste - 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku,
bez wezwania, z góry za dany rok. Wysokość tej opłaty może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy
lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. o godz. 10.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach,
Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 26 przy ul. Mikołaja Kopernika 3 w
Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Mikołaja Kopernika 3 lub
ksero dowodu osobistego z wpisem adresu zamieszkania w Świebodzicach,
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 600,00 zł w terminie do 23 marca 2018 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 26.03.2018 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz Sprzedającego. Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona
w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Gminy Świebodzice Nr 09
1600 1462 1016 7846 5000 0003. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu udać się do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowy w sprawie sposobu
zarządu nieruchomością wspólną. Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać
w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro
lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27. Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 12.03.2018 r. w godz. 11.45-12.00.
Na przedmiotową nieruchomość lokalową został przeprowadzony przetarg w dniach 11.10.2017 r., 24.01.2018
r.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

ogoszenia/komunikaty

Adres
B. Prusa
Kolejowa

Nieruchomość
l. mieszkalny 8(6)
l. mieszkalny 2 ( 18)

Nr działki
373/57
190/1

Obręb
3
3

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

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 )
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic
na sprzedaż udziału wynoszącego 4997/10000 w nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Świebodzicach,
przy ul. Ciernie 166 w Świebodzicach, wraz z oddaniem we współwłasność udziału
- wynoszącego 4997/10000 w działce gruntu Nr 741 o powierzchni 0,1303 ha,
objętych Księgą wieczystą Nr SW1S/00078296/4.
Na udział przypadają byłe lokale mieszkalne Nr 1, 1A, 2, 3 położone w budynku przy ul. Ciernie 166 wraz
z pomieszczeniami przynależnymi. Byłe lokale składającego się na udział 4997/10000 są w miernym stanie
technicznym o łącznej powierzchni użytkowej 146,65 m2, powierzchnia przynależna - 16,17 m2. We wszystkich
pomieszczeniach ściany i sufity są pokryte tynkiem cementowo-wapiennym. Zachodzi konieczność wymiany
tynków. Stolarka okienna drewniana skrzynkowa i plastikowa, jest w złym stanie technicznym, wypaczona ki
nieszczelna, wymaga całkowitej wymiany. Stolarka drzwiowa zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna wymaga
wymiany lub remontu. System ogrzewania lokali za pomocą pieców kaflowych, przy czym w części pomieszczeń
brak pieców, a istniejące są w złym stanie technicznym i wymagają wymiany. Lokale były wyposażone
w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Instalacje te są w miernym stanie technicznym,
pozbawione osprzętu, wymagają całkowitej wymiany. Ogólnie pomieszczenia przyjęto w miernym stanie
technicznym, standard wykończenia mierny.
CENA WYWOŁAWCZA udziału w nieruchomości zabudowanej - 52.100,00 w tym:
Cena udziału w budynku 18.190,00 zł
Cena udziału w gruncie 33.910,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. o godz. 11.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach,
Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno udziału wynoszącego 4997/10000 w budynku położonym
przy ul. Ciernie 166 w Świebodzicach.
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego
z wpisem adresu zamieszkania.
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 5.300,00 zł w terminie do 23 marca 2018 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 26.03.2018 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność na konto Gminy Świebodzice Nr 09 1600 1462 1016 7846 5000 0003.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się
do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowy w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15,II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 12.03.2018 r. w godz. 13.00-13.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

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
Osiedle Sudeckie
Bolesława Prusa

Nieruchomość
l. mieszkalny 1 ( 2B)
l. mieszkalny 6 ( 26)

Nr działki
77
345/23

Obręb
3
3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r, poz. 2147) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w
terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
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Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni
wykaz mienia komunalnego przeznaczonego
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

piątek, 16 II 2018

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców budynku
przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 43 i 45 na sprzedaż udziału wynoszącego 6631/10000
w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Świebodzicach,
przy ul. Henryka Sienkiewicza 43 w Świebodzicach,
wraz z oddaniem we współwłasność udziału
- wynoszącego 6631/10000 w działce gruntu Nr 410/55
o powierzchni 0,0131 ha, objętych Księgą wieczystą Nr SW1S/00073236/1.
Na udział przypadają byłe lokale mieszkalne Nr 1, 2 usytuowane na parterze, I piętrze i poddaszu budynku
o łącznej powierzchni użytkowej 86,65 m2, powierzchnia przynależna - pomieszczenie gospodarcze na parterze
- 16,00 m2.We wszystkich pomieszczeniach ściany i sufity są pokryte tynkiem cementowo- wapiennym.
Zachodzi konieczność wymiany tynków. Podłogi w pomieszczeniach są zniszczone, wymagają wymiany. Stan
techniczny mierny. Stolarka okienna drewniana skrzynkowa i plastikowa, jest w złym stanie technicznym,
wypaczona i nieszczelna, wymaga całkowitej wymiany. Stolarka drzwiowa zarówno zewnętrzna jak
i wewnętrzna wymaga wymiany lub remontu. System ogrzewania lokali wymaga wymiany lub remontu. Lokale
były wyposażone w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Instalacje te są w miernym stanie
technicznym, pozbawione osprzętu, wymagają całkowitej wymiany. Brak sprawnej wentylacji w pomieszczeniach byłych i łazienki. Ogólnie pomieszczenia przyjęto w miernym stanie technicznym, standard
wykończenia mierny.
CENA WYWOŁAWCZA udziału w nieruchomości zabudowanej - 38.100,00 w tym:
Cena udziału w budynku 31.906,00 zł
Cena udziału w gruncie 6.194,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno udziału wynoszącego 6631/10000 w budynku położonym przy
ul. Henryka Sienkiewicza 43 w Świebodzicach,
2. dokument potwierdzający władanie nieruchomością lokalową w Świebodzicach przy ul. Henryka
Sienkiewicza 43 lub nr 45,
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 3.900,00 zł w terminie do 23 marca 2018 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 26.03.2018 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność na konto Gminy Świebodzice Nr 09 1600 1462 1016 7846 5000 0003.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się
do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowy w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15,II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 12.03.2018 r. w godz. 11.00-11.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni
- począwszy od dnia 16.02.2018 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

Lokal mieszkalny nr 2a
w budynku
przy ul. Henryka Sienkiewicza 6-8
w Świebodzicach

355/12

Śródmieście 3

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

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej
tel. 660 157 518
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reklama/zaproszenia

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

