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rewolucja
drogowa

Czy to już
7
prawdziwy boom
mieszkaniowy?
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
rozpoczyna budowę
180 mieszkań.

ciem.
Jedna z nich byłaby historycznym odtworzeniem mostu, który został wysadzony przez Niemców w 1945 roku.
Budowa dodatkowej przeprawy w istotny sposób odciążyłaby ruch osobowy z ul. Strzegomskiej i Jeleniogórskiej. Równolegle miasto wystąpiło do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o budowę ronda na
skrzyżowaniu ul. Kamiennogórska/Jeleniogórska/Dąbrówki - będzie to
kolejny, płynny i szybki wyjazd z największego osiedla w naszym mieście.
To mogą być naprawdę rewolucyjne rozwiązania.
Więcej str. 3

wygrali Zjazd
na Byle Czym.

na wymianę pieców!
Tak, drodzy mieszkańcy, już nie 30.000 ale w sumie 100.000 zł
jest do wykorzystania na dotacje do zmiany ogrzewania na
ekologiczne.
Str. 4

Kobietą
być
Str. 12

Już niebawem - jedyny taki, wyjątkowy
i niepowtarzalny Dzień Kobiet w Świebodzicach!
W imieniu Burmistrza Miasta Świebodzice
Bogdana Kożuchowicza zapraszamy
wszystkie Panie do Miejskiego Domu
Kultury 8 marca. O godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie kosmetyczne, natomiast o godzinie 17:00 przed świebodzicką publicznością wystąpi Wojciech
Gąssowski.
Będziemy rozmawiać o nowościach kosmetycznych, makijażu, kobiecości i wielu innych, interesujących tematach. A na
deser będzie „Gdzie się podziały tamte
prywatki...”
Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny!

Prawie rok
6
od pożaru hala
IPD prawie gotowa.
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B

100.000 zł

inwestycje.

Na dworcu PKP
znów będzie
można kupić bilety.

urmistrz Bogdan Kożuchowicz proponuje nowatorskie rozwiązania, które bez
czekania na budowę obwodnicy przez Generalną Dyrekcję, mogłyby dać miastu komunikacyjny oddech. To budowa przynajmniej jednej, a może nawet
dwóch przepraw mostowych, łączących Osiedle Piastowskie ze Śródmieś-

Na Ognistej Krze

Ważne zmiany
4
w budżecie,
pieniądze na nowe

Historia Świebodzic
w wycinkach
Str. 16-21

8

Burmistrz Bogdan
Kożuchowicz
Osobowością
Dolnego Śląska 2017.

16 marca
wyrusza
Świebodzicka
Ekstremalna
Droga
Krzyżowa
str. 11

SPRZEDAM/WYNAJMĘ

G Lokal użytkowy o pow. 170 m2 z przeznaczeniem

na produkcję, handel lub usługi (aktualnie warsztat
samochodowy).
Nad lokalem znajduje się mieszkanie o pow. 52 m2.
Działka ogrodzona o pow. 900 m2 przy ul. Ciernie.
G Ponadto posiadam do wynajęcia halę o pow. 210 m2
i wysokości 6 m, duży plac manewrowy, wszystkie
media - na magazyn, produkcję, usługi, handel.

TEL. 506 032 896
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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-

Niektórzy z nas rozliczają już swoje ubiegłoroczne zeznania
podatkowe. Warto pamiętać, że możemy 1% podatku
przekazać na rzecz osób, organizacji, instytucji
potrzebujących pomocy.

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

Program pitax umożliwia szybkie i niekłopotliwe
rozliczenie swojego PIT-a wraz z uwzględnieniem 1%
dla świebodzickich organizacji.
Wystarczy wejść na stronę:
https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miejski-w-swiebodzicach
Za pośrednictwem tej platformy można przekazać swój 1%
dla następujących świebodzickich organizacji:
G Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej
G Stowarzyszenia „Smyki”
G Stowarzyszenia Charytatywno-Opiekuńczego
im. Bł. Teresy Gerhandirger przy Domu Pomocy
Społecznej dla Dzieci

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

Julia Smusz KRS 0000037904
a w celu szczegółowym: 4691 Smusz Julia
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mieszkańców Świebodzic
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urmistrz Bogdan Kożuchowicz proponuje
nowatorskie rozwiązania, które bez czekania
na budowę obwodnicy przez
Generalną Dyrekcję, mogłyby
dać miastu komunikacyjny oddech. To budowa przynajmniej
jednej, a może nawet dwóch
przepraw mostowych, łączących Osiedle Piastowskie ze
Śródmieściem.
Jedna z nich byłaby historycznym odtworzeniem mostu, który został wysadzony przez
Niemców w 1945 roku.
Budowa dodatkowej przeprawy w istotny sposób odciążyłaby ruch osobowy z ul. Strzegomskiej i Jeleniogórskiej. Miasto przesłało już wniosek do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o i o budowę
ronda na skrzyżowaniu ul. Kamiennogórska/Jeleniogórska/
Dąbrówki - będzie to kolejny,
płynny i szybki wyjazd z największego osiedla w naszym
mieście. I jeszcze jedna, ważna
i dobra wiadomość - obwodnica
Świebodzic ponownie będzie
wpisana do Narodowego Programu Budowy Dróg i Autostrad na lata 2014-2023.
Te ważne informacje burmistrz Bogdan Kożuchowicz
przekazał podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej, która odbyła się
w poniedziałek 26 lutego. Są
one także pokłosiem wizyty,
jaką wraz z Przewodniczącym
Rady Miejskiej Łukaszem
Kwadransem odbyli w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei.
Padło na tym spotkaniu wiele
istotnych informacji z obu stron,
a władze Świebodzic jasno wyraziły także oczekiwania względem inwestycji w poprawę
komunikacji i płynności ruchu
w mieście.
- Jedną z ważnych informacji,
jaka pojawiła się na spotkaniu,
była kwestia remontu drogi Nr
379 (popularnej „modliszówki)
od Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w kierun-

ważny temat

ku Świdnicy, która w pewnym
stopniu ma znaczenie dla odciążenia ruchu kołowego z naszego miasta - mówił burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
Jednak dla Świebodzic większe znaczenie ma przebudowa
krajowej „35”, która przebiega
przez miasto (i jest na tej ruchliwej drodze - zwłaszcza w części
wylotowej w kierunku Świdnicy
czy Wałbrzycha - sporo wypadków). Tu Generalna Dyrekcja
Dróg i Autostrad powraca do
starej koncepcji i wszystko
wskazuje na to, że po przebudowie „35” zostanie przeprojektowana na wysokości Mokrzeszowa i będzie się łączyć bezpośrednio z rondem do tzw. autostradowego łącznika Świdnicy
(za Słotwiną).
To jednak inwestycje wielomilionowe, rozłożone na lata
i przede wszystkim na poziomie
dróg krajowych i wojewódzkich
- zwłaszcza obwodnica, o czym
wszyscy doskonale wiemy, a co
nie przeszkadza grupce „opozycji” promować się na tym temacie.
Dlatego burmistrz Bogdan
Kożuchowicz nie zamierza czekać na odległe i niepewne plany
GDDiK i pracuje nad własnymi
rozwiązaniami, które pomogą
poprawić sytuację komunikacyjną w mieście.
Koncepcja została zasygnalizowana na sesji. Chodzi o budowę dodatkowego mostu drogowego przez Pełniczcę. Brane są
pod uwagę dwa warianty: budowa zupełnie nowej przeprawy
na wysokości wyjazdu ze sklepu
Biedronka na Osiedlu Piastowskim w kierunku terenu po dawnej Refie (obecnie Geo-service).
Ewentualnie także odtworzenie
historycznego mostu, łączącego
ul. Piaskową z Łączną - obecnie
jest to kładka dla pieszych.
- Takie rozwiązanie stworzyłoby nowe połączenie Śródmieścia i Osiedla Piastowskiego,
które przecież intensywnie się
rozbudowuje, przybywa tu

To jest rewolucja drogowa
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Tak wyglądał przed laty most
pomiędzy ulicami Piaskową
i Łączna
W tych miejscach mogłyby
powstać mosty drogowe,
co odciążyłoby ruch na dwóch
drogach tranzytowych:
Strzegomskiej i Jeleniogórskiej

Dziś jest tu kładka dla pieszych. Może tu powstać most drogowy
mieszkańców - mówi burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. - Most
przy Biedronce sprawiłby, że
kierowcy jadący do Śródmieścia
nie musieliby korzystać np.
z ulicy Strzegomskiej, która ma
największe natężenie ruchu.
Z kolei odtworzony most na linii
Piaskowa-Łączna odciążyłby
problematyczny wyjazd na skrzyżowaniu Łączna/Jeleniogórska/
Ofiar Oświęcimskich.
Wielu mieszkańców oczekiwało budowy w tym miejscu
ronda, jednak wielokrotne zapytania kierowane do GDDKiA

(jest to droga krajowa) przynoszą jednoznaczne odpowiedzi. Nie ma możliwości wykonania w tym miejscu ronda ze
względu na rzekę i ścisłą zabudowę.
Koncepcja zaprezentowana
przez burmistrza Bogdana Kożuchowicza zaskoczyła z pewnością wielu radnych. Bez wątpienia wymaga dyskusji i szczegółowych analiz, jedno jest
pewne - takie rozwiązania mogą
w sposób odczuwalny a przede
wszystkim w nieodległej perspektywie czasowej poprawić

I JAROSŁAW DĄBROWSKI
Zastępca Przewodniczącego Komisji
Planowania i Budżetu, szef Komisji
Bezpieczeństwa RM.

Więcej mieszkańców i samochodów

- Budowa mostów w sposób naturalny odciąży,
dwa newralgiczne miejsca, mówimy o skrzyżowaniu na ulicy
Jeleniogórskiej (przy zakładzie Śnieżka) oraz ulicy Strzegomskiej
- Połączenie ruchu kołowego między Osiedlem Piastowskim
a Rynkiem, spowoduje w dużym stopniu rozładowanie ruchu
w tych miejscach. Mieszkańcy Osiedla Piastowskiego będą mieli
możliwość bezpośredniego przejazdu w kierunku centrum
przez ulicę Piaskową. Przeprawa mostowa w tym miejscu będzie
dodatkowym czynnikiem, który pozytywnie wpłynie na rozwój
obszarów po byłej fabryce Silena. Potencjalny inwestor na tych
terenach będzie miał możliwość komunikacji od strony ulicy
Strzegomskiej i Fabrycznej i dalej do ulicy Łącznej.
Warto wspomnieć, że ta inwestycja pośrednio odciąży ruch
głównych arterii w mieście, które w kontekście budowy
obwodnicy miasta, często są argumentowane. Budowa ta nie
będzie wiązać się z ewentualnymi utrudnieniami dla kierowców
w czasie prowadzonych prac budowlanych. Mamy szansę
na realizację historycznego projektu, który w dużym stopniu
wpłynie na komfort poruszania się po drogach naszego miasta.

- Osiedle Piastowskie nam się bardzo rozwija,
jest coraz więcej mieszkańców i więcej aut.
Taki pomysł spowoduje rozładowanie ruchu,
uważam, że to bardzo ciekawe i możliwe
do zrealizowania rozwiązania.

I JAN KLEPIEC
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Wyjazd przy Biedronce - w tym miejscu można by wykonać drugą
przeprawę mostową w kierunku ul. Piaskowej
sytuację komunikacyjną w Świebodzicach, przy stosunkowo

realnych kosztach, które samorząd będzie w stanie udźwignąć.
I

Na miarę możliwości
I KRYSTIAN WOŁOSZYN
Zastępca Burmistrza Miasta,
radny ze Śródmieścia
- Każdy „oddech” komunikacyjny w mieście
będzie mile widziany, zwłaszcza jeśli chodzi
o poruszanie się po centrum miasta. Taka koncepcja jest
jak najbardziej na miarę naszych możliwości logistycznych
i finansowych. Jesteśmy realistami i szukamy realnych rozwiązań.
Budowa dodatkowego przejazdu mostowego przez rzekę jest
moim zdaniem bardzo dobrym rozwiązaniem i zdecydowanie
odciąży ruch na Strzegomskiej, a to nam przecież najbardziej
chodzi.

Poprawa komunikacji w mieście
Obwodnica osiedla i rondo
Dodatkowo samorząd zamierza dokończyć tzw. małą obwodnicę
Osiedla Piastowskiego, do wybudowania został tak naprawdę
ostatni odcinek, który połączy ul. Królowej Jadwigi (będącą
właśnie w fazie budowy) z ul. Dąbrówki. I tu pojawia się kolejna,
ciekawa szansa.
- Przygotowujemy wystąpienie do Dolnośląskiej Służby dróg
i Kolei o wykonanie ronda na skrzyżowaniu
Kamiennogórska/Jeleniogórska, które będzie połączone
z ul. Dąbrówki, dając kolejny wyjazd z osiedla odciążający ruch
z ulicy Jeleniogórskiej - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.

I ŁUKASZ KWADRANS
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świebodzicach
- Ważnym tematem od pierwszej kadencji
Burmistrza Bogdana Kożuchowicza była poprawa
komunikacji drogowej w mieście ze szczególnym zwróceniem
uwagi na ruch tranzytowy, który jest uciążliwy. Dlatego także
samodzielnie projektujemy różne rozwiązania wewnętrzne,
a jednym z nich jest możliwość dodatkowej przeprawy przez rzekę
Pełcznicę, która pozwoli się poruszać samochodami
i niekoniecznie korzystać z drogi wojewódzkiej, na której natężenie
ruchu jest duże.

INTERPELACJE, WNIOSKI, ZAPYTANIA
Sesja w dniu 26 lutego 2018 r.
G Radna Teresa Małecka zapytała o to
kiedy ruszy rewitalizacja ul. Słowackiego
oraz o remont dużego podwórka pomiędzy
ul. Żeromskiego 2 a Kopernika 1.

3

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz wyjaśnił,
że przetarg na ul. Słowackiego był już
ogłaszany trzykrotnie, jednak z powodu braku
wykonawcy nie został rozstrzygnięty. Wkrótce
będzie ogłoszony kolejny. Gmina otrzymała
dofinansowanie na rewitalizację obszarów

zdegradowanych, w tym ul. Krasickiego,
Słowackiego i Piaskową.
W kwestii podwórka burmistrz zaznaczył,
że najpierw konieczne jest uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej w tym kwartale
- na to właśnie zabezpieczono pieniądze

w budżecie.
Radna podziękowała także w imieniu
mieszkańców budynku Szkolna 9 za remont
dachu
- Mieszkańcy są bardzo zadowoleni
- podkreśliła radna.

Bardzo ważne zmiany
4
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wieści z sesji

w budżecie - m. in. kasa na inwestycje
z budżetu obywatelskiego

P

odczas poniedziałkowej
sesji Rady Miejskiej podjęta została ważna uchwałą, dotycząca zmian w
bieżącym budżecie. Kwota wydatków zwiększyła się o ponad
2 mln zł - tym samym nasz
budżet po tej stronie przekroczył
już kwotę 101 ml zł. Podejmując
tę uchwałę radni m. in. zwiększyli kwotę na dotacje dla
mieszkańców, chcących wymienić swoje stare kotły grzewcze
na ekologiczne - o 70.000 zł,
a także o 300.000 zł na oczekiwane remonty dróg i chodników
- także te zgłoszone do budżetu
obywatelskiego.
Ale to za mało, by np. radny
Mariusz Szafraniec i Tomasz
Czekaj byli zadowoleni. Obaj
radni jako jedyni zagłosowali
przeciw tym zmianom, tak
ważnym z punktu widzenia społecznego. Wprawiając w lekkie
osłupienie pozostałych radnych
i burmistrza, bo na sesji wcześniej ci sami radni podnosili
larum, że przecież kwota na
dotacje do wymiany pieców jest
za mała! Gdzie sens, gdzie logika?!
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz zapytał radnego Szafrańca,
dlaczego głosuje przeciwko
temu, o co sam wnioskował?
Nie doczekaliśmy się merytorycznej odpowiedzi oprócz
ogólnikowych i wiele razy już
słyszanych frazesów, że w zasadzie to dotacje radni popierają,
cieszą się z pieniędzy na ruiny
Św. Anny, ale pozostałych
kwestii zawartych w uchwale
już nie - więc głosują przeciw...
W uchwale zmniejszono plan
dochodów ogółem o kwotę
2.420.599,- zł,
- Głównie chodzi o dotacje
unijne, na realizowane właśnie
przedsięwzięcia z zakresu m. in.
niskiej emisji. Wiadomo już, że
niektóre zadania zakończą się

w październiku lub listopadzie
i rozliczenie ich nie nastąpi do
końca roku. Te środki wpłyną do
budżetu w roku 2019 - wyjaśnia
Luiza Gass-Sokólska, Skarbnik Miasta.
Ale niemal o taką samą kwotę
zwiększyły się wydatki - nasz
budżet na 2018 rok przekroczył
już 101 mln zł (a żeby mieć
porównanie warto przypomnieć,
że w 2007 roku, na początku
kadencji burmistrza Bogdana
Kożuchowicza, po stronie wydatków było to ok. 43 mln zł).
Jesteśmy w toku wielu potężnych inwestycji (m. in. budowa Centrum Przesiadkowego,
rewitalizacja Krasickiego, ścieżki rowerowe, za chwilę rusza
zieleń), a kolejne są na horyzoncie i pojawiają się w zwiększonych wydatkach. To m. in.
200.000 zł na kontynuację
remontu ul. Świerkowej, remont
ul. Modrzejewskiej i Bolesława
Chrobrego. 300.000 zł na drogi
i chodniki, szczególnie uwzględniając realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego.
150.000 to kwota w ramach
rewitalizacji zdegradowanych
obszarów miasta na prace konserwatorskie ratunkowo-zachowawcze odcinków murów obronnych przy ul. Krasickiego.
180.000 na uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej
z względu na przebudowę kanalizacji w ul. Słowackiego, bez
wykonania której nie można
uruchomić zaplanowanej rewitalizacji ulicy wraz z otoczeniem.
No i kwota 70.000 zł na dotację dla mieszkańców na likwidację kotłów palnych starej generacji. To już w sumie 100.000 zł
na ten rok - więcej w tekście
poniżej.
Na sporządzenie programu
konserwatorskiego dla ruin koś-

Rozum śpi? A może ciśnienie
za bardzo skacze?
Dzień przed sesją radny Mariusz Szafraniec, umieścił w sieci
dramatyczny wpis, dotyczący budżetu gminy. Zabrzmiało to
prawie jak ostrzeżenie przed kataklizm - oto burmistrz zamierza
zwiększyć deficyt, co zdaniem radnego jest „działaniem na szkodę
miasta”. Swoją enigmatyczną refleksję zakończył filozoficznie:
„rozum śpi, gdy idą wybory”.

Wyborcze ciśnienie przesłania niektórym obraz rzeczywistości?
cioła św. Anny zaplanowano
w budżecie kwotę 5.300,- zł.
Z uwagi na fakt, że wartość
ofert z ogłoszonych dwóch przetargów na wykonawcę robót na
zadaniu dotyczącym przebudowy i rozbudowy istniejącej kręgielni, przekraczają kwotę zarezerwowaną w budżecie na ten
cel, planuje się zwiększyć plan
wydatków o kwotę 450.000 zł,
aby móc rozstrzygnąć przetarg

Gmina Świebodzice na dotacje
dla mieszkańców, chcących
wymienić piece starego typu na
ekologiczne kotły grzewcze. Na
sesji zwiększono kwotę, a już
nazajutrz, czyli od 27 lutego
można było pobierać wnioski na
dotacje. Wydział Ochrony Środowiska wydał w ciągu pierwszych 2 dni kilkadziesiąt druków, formularz można także
pobrać ze strony internetowej:
www.bip.swiebodzice.pl
zakładka Wydział Ochrony Środowiska.
Dotacja może wynieść do
40% kosztów kwalifikowanych
wymiany, lecz nie więcej niż
3 000 zł.
Uchwała w sprawie zasad
i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
związanych z ograniczaniem
niskiej emisji na terenie Gminy
Świebodzice zakłada dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania, opartego na paliwie stałym, na:

G ogrzewanie gazowe
G ogrzewanie elektryczne
G olejowe
G pompy ciepła.

Główną intencją przyjętych
przepisów jest zachęcenie
mieszkańców do likwidacji tradycyjnych pieców, opalanych
węglem, groszkiem, itd. słowem
wszystkim, co jest paliwem
stałym. Warunkiem otrzymania
dotacji jest likwidacja w mieszkaniu wszystkich źródeł ciepła,
opartych na tym paliwie.
Co mieści się w kosztach
kwalifikowanych?
G zakup i montaż nowego
źródła ogrzewania, tj. kotłów,
pieców z gwarancją, które zostały zamontowane i użyte po raz
pierwszy
G zakup, montaż, wymiana
lub modernizacja instalacji wewnętrznej związanej z nowym
źródłem ogrzewania
G zakup, montaż wymiana
lub modernizacja instalacji odprowadzania spalin niezbędnej
do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania.

I

Deficyt, czyli straszak
W uchwale o zmianach w budżecie, która została podjęta na sesji,
deficyt budżetowy został zwiększony do kwoty 6,7 mln zł
- i jest to - uwaga - „aż” 7% dochodów budżetu. Jest to kwota,
która w całości zostanie sfinansowana wolnymi środkami (są to
środki z wcześniej zaciągniętych, a niewykorzystanych kredytów
czy pożyczek). Na sfinansowanie tego deficytu gmina nie planuje
zaciągnąć żadnego nowego kredytu.
- Planowaliśmy kredyt na inwestycje w 2017 ale skoro go nie
wykorzystaliśmy, te środki przechodzą na rok bieżący - mówi
Luiza Gass-Sokólska, Skarbnik Miasta - Niewykorzystane środki,
które były w całości przeznaczone na opłacenie zadań
inwestycyjnych gmina ulokowała na lokatach bankowych,
aby mogły czekać na odpowiedni moment. I teraz je
wykorzystujemy, więc nie rozumiem straszenia deficytem,
który w żaden sposób nie wpływa na sytuację finansową gminy.

100.000 zł na wymianę pieców
ajpierw 30.000 a potem
70.000, czyli razem 100.
N
000 zł przeznaczy w tym roku

i zakończyć zadanie do końca
października br. oraz otrzymać
dofinansowanie na wykonanie
tego zadania. W związku ze
wzrostem od 2018 r. opłat za
przyjęcie odpadów komunalnych na składowisku w Świdnicy-Zawiszowie, zwiększony
został plan wydatków o kwotę
183.370,- zł.

Osoba ubiegająca się o dotację musi zrealizować i rozliczyć
inwestycję do 30.09.2018 r.
Wnioski należy składać do
31.08.2018 r.
- Zainteresowanie wymianą
ogrzewania jest duże, tak naprawdę po pierwszych informacjach o uruchomieniu dotacji był
odzew ze strony mieszkańców,
ale i radnych, stąd już na starcie
programu zwiększamy pulę
o tak naprawdę trzykrotność
kwoty początkowej - mówi
Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic. - Sytuacja
budżetu jest bardzo dobra, są
zabezpieczone środki na inwestycje, zatem możemy zwiększyć pieniądze na dotacje.
Program antysmogowy rozłożony jest na 3 lata, w roku
bieżącym planowano 30.000 zł
- jest w sumie 100.000 zł,
w roku 2019 - kolejne 100.000
zł, a w roku 2020 - 70.000 zł,
czyli w sumie 270.000 zł a niewykluczone, że kwoty będą się
zwiększać.

Właściwie należy się zastanowić - czyj rozum rzeczywiście śpi?
Ów demoniczny deficyt, którym tak straszy radny, to ledwie
6,7 mln zł, co jest raptem 7% dochodów gminy.
Śmieszna kwota do prawie 100 mln zł. Dokładnie wyjaśnia to
w ramce obok Skarbnik Miasta. W mieście trwają potężne
inwestycje, które każdy widzi. Za chwilę rozpoczynają się
następne, m. in. zgłoszone przez mieszkańców do budżetu
obywatelskiego na kwotę 300.000 zł. Ale radny podczas sesji
zagłosował przeciwko tym inwestycjom. Tak jak przeciwko
zwiększeniu dotacji na wymianę pieców czy nawet pieniądzom
na ruiny kościoła Św. Anny - które to stowarzyszenie broni
niczym niepodległości.
Więc jeszcze raz nasuwa się pytanie: czyj rozum śpi? Lub może
komu za bardzo skacze ciśnienie w obliczu zbliżających się
wyborów samorządowych? Populizm i demagogia w czystej
postaci.
A już tak tylko dla porównania, deficyty w gminach ościennych
w stosunku do dochodów:
Gmina
Deficyt
Dochody
Świdnica
18,9 mln zł
252 mln
Strzegom
10,4 mln zł
122,7 mln zł
Kamienna Góra
7,4 mln zł
41,4 mln zł
Świebodzice
6,7 mln
94,9 mln zł

Historyczna inwestycja
o Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy ŚwieD
bodzice - czyli strategicznego

dokumentu, stanowiącego podstawę rozwoju samorządów,
wprowadzono nową inwestycję, którą można chyba nazwać
historyczną dla gminy. To realizowany w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego Dom
Złotego Wieku - placówka całodobowej opieki nad osobami
starszymi.

- Plan realizacji obejmuje
lata 2018-2038. Gmina Świebodzice przystąpiła do przeprowadzenia postępowania w celu
wyboru partnera prywatnego
do wspólnej realizacji przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy i nadbudowy budynku
przy ul. Rekreacyjnej 2 w Świebodzicach, z przeznaczeniem
na Dom Złotego Wieku- mówi
burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Formuła PPP to jedno
z narzędzi do realizacji zadań
publicznych, polegających na
współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego
przy ich realizacji.

Gmina Świebodzice chce
doprowadzić do zawarcia umowy z ewentualnym partnerem
prywatnym, który zaprojektuje,
przebuduje i sfinansuję inwestycję i będzie nim zarządzał,
czyli przejmie ryzyka budowy
i dostępności. Natomiast samorząd przejmie na siebie zapewnienie pełnej obsady pensjonariuszy - czyli przejmie ryzyko
popytu. Jest to kluczowa sprawa, ponieważ przy takim podziale ryzyk, wydatki związane
z tym przedsięwzięciem nie są
wliczane do wskaźników zadłużenia gminy.
- Odnośnie zaliczenia umowy PPP do długu przesądzające znaczenie ma zapis art.
18a ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie
z którym zobowiązania wynikające z tych umów nie wpływają na poziom państwowego
długu publicznego oraz deficyt
sektora finansów publicznych,
w sytuacji gdy partner prywatny ponosi większość ryzyka
budowy i ryzyka dostępności
lub ryzyka popytu z uwzględnieniem wpływu na wymienio-

ne ryzyka czynników takich
jak gwarancje i finansowanie
przez partnera publicznego
oraz alokacja aktywów po
zakończeniu trwania umowy
- wyjaśnia Luiza Gass-Sokólska.
- Również decyzja Eurostatu
dotycząca deficytu i długu nr
18/2014 z dnia 11 lutego 2004
roku rekomenduje, aby aktywa
zaangażowane w PPP nie były
zaliczane do długu sektora finansów publicznych, jeżeli
występują łącznie dwa uwarunkowania: partner prywatny
ponosi ryzyko budowy i co najmniej ryzyko popytu lub dostępności.
Przedsięwzięcie jest przewidziane na 20 lat - 2 lata proces
inwestycyjny, a 18 zarządzanie
obiektem w celu świadczenia
usług. Szacowana wartość
opłaty za dostępność w tej formule to 59 mln zł.

Rowerem po mieście
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

T

rwa budowa ponad 2,5
km ścieżek rowerowych na terenie Świebodzic. Powstają one
równolegle w kilku częściach
miasta. Są już prawie gotowe na
ul. Kolejowej (pozostało dokończenie krawężników i położenie
asfaltu, wykonawca czeka na
wyższe temperatury), a budowę
kolejnych odcinków możemy
obserwować m. in. na ul. Świdnickiej, na Osiedlu Piastowskim
(ul. Mieszka I, Piasta).
Łącznie miasto przeznacza na
to zadanie ponad 2 mln zł. Drogi
dla rowerzystów pojawią się
jeszcze na ul. Zwycięstwa i Stawowej, dodatkowo powstaje
także ścieżka działkowa za garażami przy ul. Chrobrego 7.
Budowa ścieżek jest elementem dużego projektu realizowanego właśnie w Świebodzicach,

inwestycje

związanego z ograniczaniem
skutków tzw. niskiej emisji. Projekt, opiewający na prawie 7,5
mln zł, obejmuje także modernizację i przebudowę Placu Dworcowego na Centrum Przesiadkowe (inwestycja jest już w ponad połowie wykonana), montaż oświetlenia przede wszystkim na przejściach dla pieszych
- to zadanie zostało już wykonane w 2017 roku, a w roku 2018
zostanie doświetlonych kolejne
5 przejść; a także budowę inteligentnych przystanków i zakup
kolejnego, czwartego, nowoczesnego autobusu dla komunikacji miejskiej.

mają się przede wszystkim przyczynić do poprawy jakości środowiska poprzez zachęcanie
mieszkańców do korzystania
z komunikacji miejskiej czy
alternatywnych form poruszania
się - mówi burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - Świebodzice
otrzymały na te zadania dofinan-

Świebodzice sp. z oo. zamierza
zlecić opracowanie dokładnej
analizy sieci komunikacyjnej
w mieście i przygotowanie no-

5

mln zł

wego rozkładu jazdy, który
maksymalnie uwzględni potrzeby i oczekiwania mieszkańców
Świebodzic.

ŚCIEŻKI NA UL. MIESZKA
I PIASTA

- Projekt dotyczący ograniczania niskiej emisji to jedna
z największych inwestycji realizowanych obecnie w mieście,
wchodzące w jego skład zadania

Rowerkiem wokół osiedla? Czemu nie

Wygodnie do przedszkola
i na Mikulicza
N
Powstają nowe chodniki w mieście

owe dojście do Publicznego Przedszkola nr 3
„Niezapominajka” na
Osiedlu Sudeckim z pewnością
cieszy nie tylko rodziców uczęszczających tam maluchów, ale
także mieszkańców pobliskich
budynków wielorodzinnych.
Miasto właśnie zakończyło remont chodnika przy ul. Zwycięstwa 22-24. Objął on 113
metrów, które zostały wyłożone
kostką betonową. Koszt zadania
to 27.000 zł, prace na zlecenie
samorządu wykonała nasza
spółka ZGK Świebodzice.
Niedawno gmina zakończyła
remont chodnika przy ul. Mikulicza 11-17, 220 m nowego
chodnika kosztowało ok. 34.000
zł, kilka miesięcy temu zostały
przeprowadzone prace związane
z budową chodnika i dojazdu do
budynków Zamkowa 2-3 (koszt
to 35. 000 zł), a wcześniej gmina
wykonała bardzo oczekiwany
przez mieszkańców dojazd do
budynku 29-31. Tu także prace
wyniosły kilkadziesiąt tysięcy
złotych.
Lada moment rozpocznie się
kolejna, drogowa inwestycja na

sowanie unijne w wysokości
ponad 6 mln zł.
Wkrótce ogłoszony zostanie
przetarg na autobus, a ZGK
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Czy wiecie, że

Ścieżka działkowa za garażami na Chrobrego

w Świebodzicach wytwarzany jest produkt, który jako jedyni na świecie,
właśnie tu, w Świebodzicach, opatentowaliśmy, produkujemy i wysyłamy
na wszystkie kontynenty?
Wszystko wymyślił i wypromował Mariusz Anniuk,
szef firmy Ameoli, producenta mat łuczniczych,
które uważane są za „mercedesa” wśród tego
typu produktów. O pomyśle na biznes, pasji
i prawdziwym przywiązaniu do swojego
miasta przeczytaj już w następnym
wydaniu.16 marca w Gazecie Świebodzickiej
jak zawsze mnóstwo newsów z miasta,
będzie też konkurs dla Czytelników!
Kup Gazetę Świebodzicką 16 marca!

Chodnik na ul. Zwycięstwa jest już wykonany
Pełcznicy. Nowa droga i chodniki powstaną przy ul. Zamkowej
6-20.
- W dzielnicy Pełcznica
będzie się w najbliższym czasie
więcej działo jeśli chodzi o inwestycje, to nie tylko chodniki
i dojazdy do budynków, ale także kontynuacja remontu dróg na
Osiedlu Wilcza Góra, które zostały zgłoszone i zatwierdzone
w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 - mówi Bogdan
Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic. - W pierwszej kolejności

to kontynuowanie prac na ul.
Świerkowej.
- Cieszę się, że w ostatnim
czasie w dzielnicy Pełcznica
powstają nowe chodniki, wiemy, że mieszkańcy tego oczekują, a infrastruktura wymaga
tam sporych nakładów - mówi
radny z tej dzielnicy, Sławomir
Łukawski. - Poprawa stanu
dróg i chodników w tym rejonie
jest dla mnie priorytetem.
I

Uwaga, groźny czad!
o groźnego podtrucia tlenkiem węgla doszło w ŚwieD
bodzicach w niedzielę 25 lute-

go. Na szczęście podtruciu
uległa jedna osoba, która trafiła
do szpitala. Jej stan jest stabilny. Do zdarzenia doszło w godzinach rannych w jednym
z budynków przy ul. Krasickiego.
Sprawcą podtrucia był najprawdopodobniej piecyk gazowy.
Przypominamy wszystkim,
którzy posiadają w domu piece
gazowe, gazowe podgrzewacze wody, kominki, itp. - by dla
własnego bezpieczeństwa zamontować czujnik dymu. To są

naprawdę niewielkie
pieniądze, a tego typu
urządzenia stanowią
jedyne skuteczne narzędzie ochrony przed
zaczadzeniem. Ryzyko jest
poważne, ponieważ wiele
domów i mieszkań, korzysta
albo z ogrzewania gazowego,
kominków lub pieców albo
z gazowych podgrzewaczy
wody. Za każdym razem, kiedy
ilość tlenu w powietrzu choćby
nieznacznie spada, rośnie ryzyko spalania z wydzieleniem
zabójczego tlenku, zwanego
popularnie czadem.
Każdego roku w Polsce ginie lub ulega zatruciu o po-

Jeden kotek wiosny nie czyni, ale...
Przejazd z Zamkowej - ten
przejazd bardzo ułatwił życie
mieszkańcom budynku
na Zamkowej 29-31

Ten wygrzewający się przy witrynie sklepowej czarny
kociak bez wątpienia zwiastuje już wiosnę.
Więc jeszcze tylko przetrzymajmy te okropne mrozy
- i wyglądajmy słoneczka! Wiosna musi w końcu
kiedyś przyjść, prawda!

ważnych konsekwencjach prawie 4500 osób. Czujnik czadu
zmniejsza zagrożenie praktycznie do zera.
Najtańsze urządzenie kupimy w granicach 60-100 zł.
Przypominamy także o wietrzeniu mieszkań a przede
wszystkim - nie zatykamy
otworów wentylacyjnych!
I

Tysiące metrów kwadratowych
czekają na firmy
6
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gospodarka

Pożar hali przemysłowej

N

iecały rok po potężnym pożarze hala należąca do Invest Park
Development jest już
prawie w pełni odbudowana.
Czeka na nowych najemców.
- Rzeczywiście, już
niedługo
odzyskamy
w pełni funkcjonalność
obiektu w Świebodzickim Parku Przemysłowym przy ul. Wałbrzyskiej 38 - cieszy się Łukasz Kwadrans, Prezes
IPD. - Hala G, której
część produkcyjno-magazynowa uległa niemal całkowitemu
spaleniu podczas pożaru, który
wybuchł
w dniu 16 marca 2017 roku, jest
już po I etapie odbudowy (rozbiórka po pożarze, odbudowa
elementów konstrukcyjnych,
dach). II etap obejmuje podziały

Wielki pożar w hali IPD wybuchł 16 marca 2017 roku. W ciągu
kilku godzin ogień strawił sporą część dachu hali przemysłowej,
należącej do spółki, w której swoją działalność prowadziło
kilkanaście podmiotów
Najbardziej lakiernia proszkowa, której pomieszczenie spłonęło
doszczętnie wraz ze sprzętem. To tu było zarzewie ognia
- zapaliła się zaledwie roczna sprężarka, będąca jeszcze
na gwarancji. Już nazajutrz po pożarze burmistrz Bogdan
Kożuchowicz zorganizował spotkanie z udziałem m. in. władz
spółki, wicewojewody dolnośląskiego, gmina zadeklarowała
wszelką pomoc, nawet udostępnienie pomieszczeń dla firm,
które straciły pomieszczenia.

wewnątrz hali, instalacje wewnętrzne, zapewnienie podniesionej odporności ogniowej
i ochrony przeciwpożarowej.
Obiekt będzie niewątpliwie
bardziej funkcjonalny, podniesie
się znacznie jego standard i bezpieczeństwo
przeciwpożarowe. W drugiej połowie tego roku
będą tam do zaoferowania powierzchnie produkcyjno-magazynowe.
Obecnie na obiekcie
wciąż funkcjonuje jeden najemca, z drugim już zawarto umowę
i trwają prace adaptacyjne dla
potrzeby tych przedsiębiorców.
Do wynajmu pozostanie jednak
nadal kilka tysięcy m2 powierzchni. Razem z przyziemiem i częścią socjalno-biurową jest to bowiem jeden z naj-

Obiekt jest już całkowicie odbudowany, pozostały jeszcze tylko
prace wewnętrzne

Tak wyglądało wnętrze hali tuż po pożarze

Nasze imprezy są znane
w województwie!

- Również w drugiej połowie
tego roku obiekt będzie w ofercie do wynajmu - zapewnia prezes IPD.
Warto także przypomnieć, że
w zeszłym roku Spółka nabyła
około 2 ha w Podstrefie Świebodzice WSSE, gdzie jest w stanie odpowiedzieć na potrzeby
przedsiębiorców zainteresowanych budową dla nich powierzchni produkcyjno-magazynowych.

o nowej hali Defalin Group
D
w Podstrefie Świebodzice
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy

w świebodzickiej Podstrefie,
cieszymy się bardzo, że nasz
Defalin realizuje swoje zamierzenia i liczymy, że Gazeta
Świebodzicka dostanie zaproszenie na otwarcie nowoczesnej
fabryki ze 100-letnią tradycją!
I

Już montują maszyny
Ekonomicznej „Invest-Park”
przyjechały maszyny, potrzebne
do uruchomienia produkcji.
Z niecierpliwością czekamy
na otwarcie nowego zakładu

Nasze stoisko osłodziła firma Śnieżka ZPC, która dzięki
swoim produktom i historii
także jest doskonałą wizytówką
Świebodzic.

100-letnia historia
Defalin jest producentem sznurków rolniczych oraz taśm
polipropylenowych. Istnieje na rynku od ponad 100 lat - w roku
1911 powstała Mechaniczna Fabryka Lin i Powrozów, dziś firma
Defalin Group S.A. kontynuuje zapoczątkowaną w tamtych
czasach produkcję wyrobów powroźniczych. Obecnie jest firmą
o silnej i wiodącej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym
produktów opakowaniowych dla rolnictwa oraz przemysłu.
Na działce o powierzchni 3,5 ha w Podstrefie Świebodzice firma
wybuduje dwie nowoczesne hale produkcyjno-magazynowe
o łącznej powierzchni 12 tys. m2.
Pierwsza hala będzie miała łączną powierzchnię 6,3 tys. m2,
tu miały zostać przeniesione linie do produkcji taśm PP.
Zakończenie całej inwestycji planowane jest do końca roku 2021.
Wówczas zakład całkowicie przeniesie się z ulicy Towarowej.
Na to szczególnie czekają mieszkańcy tej ulicy, którzy odczuwają
negatywne skutki działalności zakładu - zbyt duży hałas.

FOT. FUNPAGE FIRMY

Piknik Lotniczy. Oba te wydarzenia stały się już świebodzicką marką, rozpoznawaną
na całym Dolnym Śląsku.

Informacji, i Współpracy Zagranicznej UM.
Świebodzice promowały swoje walory wspólnie z Lokalną
Organizacją Turystyczną - Księstwo Świdnicko-Jaworskie,
którego jesteśmy długoletnim
członkiem i partnerem. Kolejna, wspólna inicjatywa to promocja miasta na Festiwalu
Kwiatów Książu.
Materiały, dystrybuowane na
świebodzickim stoisku, cieszyły się dużym zainteresowaniem, okazuje się, że bardzo
wielu mieszkańców Dolnego
Śląska zna Świebodzice i jego
walory; rodziny z sympatią
wypowiadały się o naszych
rodzinnych festynach zapowiadając, że po raz kolejny przyjadą do Świebodzic na Święto
Czekolady 5 maja i sierpniowy

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

Z

czym mieszkańcy Dolnego Śląska kojarzą Świebodzice? Z Michałkami,
Świętem Czekolady i Piknikiem Lotniczym. Aż dwa
z trzech wymienionych „produktów:, to marki wypromowane przez samorząd. Okazuje
się, że skutecznie.
Potwierdzenie tego znaleźliśmy na Targach Turystycznych i Czasu Wolnego, które
w dniach 23-25 lutego odbywały się we wrocławskiej Hali
Stulecia. W wydarzeniu uczestniczyły także Świebodzice.
- Promowaliśmy nasze miasto, zachęcając do odwiedzenia
Świebodzic, do zwiedzania
naszych atrakcji, udziału w ciekawych imprezach miejskich
- mówi Ilona Szczygielska,
Kierownik Wydziału Promocji,

większych obiektów tego typu
w mieście.
Majątkiem zarządza spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Invest Park Development,
której właścicielem większościowym jest WSSE Invest Park.
Spółka realizuje na terenie parku
przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 kolejną inwestycję,
którą jest budowa hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni niemal 2000 m2.

Tak hala wyglądała latem ub. roku. Włąśnie trwa montaż maszyn
w nowej hali Defalinu

Czy to już prawdziwy
boom mieszkaniowy?
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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Powstaną kolejne mieszkania - Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczyna budowę dwóch budynków wielorodzinnych

O szczegółach rozmawiamy z Elżbietą
Krzan, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
w Świebodzicach.
G Pani prezes, mamy
w mieście prawdziwy
boom mieszkaniowy,
którego także
i Państwo jesteście
„sprawcą”, ale oczywiście
w pozytywnym tego słowa

znaczeniu. Jest rynek na takie
inwestycje?
Elżbieta Krzan: - Zdecydowanie tak, planując naszą inwestycję przeanalizowali, potrzeby
i oczekiwania, jest na pewno
zainteresowanie takim budownictwem,. Ostatni budynek wielorodzinny Spółdzielnia oddała
do użytku 3 lata temu, przypomnę również, że bardzo dobrze
sprzedały się domki w tym rejonie. Zatem czas na kolejne wyzwania.
G Jakie mieszkania i gdzie
powstaną?
- Spółdzielnia wybuduje dwa budynki,
w pierwszym będzie
77, w drugim około
100 mieszkań, zagospodarowując teren przy
ul. Kazimierza Odnowiciela. Metraż - od 44
do 120 m3. Będzie też
kilka mieszkań dwupoziomowych. Każde mieszkanie
będzie posiadało balkon lub log-

Sala główna już gotowa

gie, a te zlokalizowane na parterze - 30-metrowe tarasy. Ponadto każde mieszkanie ma zagwarantowane garaż lub miejsce
parkingowe, ponieważ wiemy,
że jest to istotna kwestia dla
mieszkańców.
G Będzie to jak rozumiem
nie tylko budynek
nowoczesny
architektonicznie,
ale i technologicznie?
- Budynki będą wykonane
z pustaków ceramicznych i materiałów, spełniających najwyższe normy jeśli chodzi o efektywność energetyczną. Będą
wyposażone m.in. w mieszkaniowe węzły cieplne co oznacza,
że każde mieszkanie będzie
mogło indywidualnie regulować
ciepło w zależności od potrzeb
i preferencji. W podziemiach
budynku znajdzie się hala garażowa, a przed budynkami plac
zabaw dla dzieci.
G Ale nie wspomnieliśmy
jeszcze o najważniejszym

- budynki będą miały windy
jako pierwsze
w Świebodzicach?
- Tak, oba budynki będą
5-kondygnacyjne, wyposażone
w windy, które będą zjeżdżały
do poziomu garaży. To oznacza,
że nawet ciężkie zakupy możemy wypakować wprost z bagażnika do windy i wjechać
wygodnie na odpowiednie piętro.
G Jak kształtują się ceny?
- Mieszkania kształtują się od
3,6 tys. do 4,1 tys. zł za m2,
w zależności od lokalizacji.
Będą one przekazywane nabywcom w stanie developerskim
(tynki + jednokrotne malowanie), ze wszystkimi instalacjami,
c.o., itd., bez białego montażu.
G Ile pieniędzy Spółdzielnia
przeznacza na tę ogromną
inwestycję?
- Inwestycja będzie realizowana i finansowana przez wyłonionego wykonawcę, w systemie zaprojektuj i wybuduj. Fazę

wykonawczą finansuje wykonawca i przyszli właściciele.
Udział finansowy SM to zakup
gruntu.
G Czy są już zainteresowani
zakupem nowych mieszkań
i kiedy mieszkańcy dostaną
pierwsze klucze do swoich M?
- Zainteresowanie jest spore,
mamy już zawartych kilkanaście umów rezerwacyjnych, ludzie cały czas dzwonią i pytają.
To zarówno mieszkańcy Świe-

bodzic, jak i okolicznych miejscowości. Cieszy nas to, bo dowodzi, że Spółdzielnia jest inwestorem godnym zaufania,
wypróbowanym.
Termin realizacji tej inwestycji to czerwiec 2019, ale może
uda się zakończyć ją szybciej.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszej siedziby można tam obejrzeć projekt każdego mieszkania, dopytać o szczegóły, itd.

Parafia Św. Mikołaja dostanie kolejne 100.000 zł na renowację sarkofagu
Hochbergów

Teraz kolej na Hansa Heinricha

Remont Miejskiego Domu Kultury dobiegł końca.
Sala reprezentacyjna wygląda bardzo ładnie.
Będzie miała swoją „premierę” już 8 marca podczas
Dnia Kobiet.

Z

wiona została trumna jego drugiej żony Zuzanny Schaffgotch.
Podobnie jak w przypadku
pierwszej renowacji, swój wkład
w ratowanie zabytku będzie
miał samorząd miasta. Gmina
przekazała na jego eksplorację
7.000 zł.
Odtworzeniem unikatowego
zabytku zajmie się także pracownia Państwa Agnieszki

FOT. MDK

nów dobra wiadomość
z Ministerstwa Kultury.
Przekaże ono 100.000
zł na renowację drugiego sarkofagu, znajdującego się
w krypcie kościoła pw. Św.
Mikołaja w Świebodzicach.
Tym razem do renowacji
„pójdzie” cynowa trumna Hansa
Heinricha I Hochbera, jako
pierwsza pieczołowicie odno-

Pierwszy, odnowiony sarkofag, znajduje się w kaplicy

FOT. ADRIAN SITKO

N

asze miasto się rozbudowuje! A szczególnie
Osiedle Piastowskie.
Właśnie powstaje tu
cieszące się dużym zainteresowaniem osiedle domów wielorodzinnych, a wkrótce startuje
jeszcze większa inwestycja.
Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Świebodzicach w marcu
wbija łopatę pod budowę dwóch
budynków wielorodzinnych.
Powstanie około 180 nowoczesnych i atrakcyjnych cenowo
mieszkań. I też już są chętni.

W krypcie znajdują się pozostałe sarkofagi, ich stan jest bardzo
zły

i Tomasza Trzosów, którzy specjalizują się w rekonstrukcjach
sarkofagów właścicieli Książa
i Pszczyny.
Eksploracja trumny ma się
odbyć na początku marca.
O szczegółach będziemy Państwa informować.
Pierwszą z odrestaurowanych
trumien można podziwiać w ka-

Znów kupisz bilet na dworcu!

M

amy dobrą wiadomość dla mieszkańców korzystających z połączeń kolejowych. W ciągu
najbliższych 2-3 miesięcy Koleje Dolnośląskie
zamontują w holu świebodzickiego dworca PKP
automat stacjonarny do sprzedaży biletów. To efekt
m. in. usilnych zabiegów Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza, by kasa i sprzedaż biletów
została uruchomiona.
Jak dowiedzieliśmy się w Dziale Handlowym
Kolei Dolnośląskich, spółka na dniach ogłosi przetarg na dostawę urządzeń, bowiem pojawią się one
na wielu stacjach, między innymi w Świebodzicach
czy Świdnicy, która ma podobny kłopot.
W automacie będzie można na pewno kupić bilety na połączenia realizowane przez KD, na ten
moment nie wiadomo, czy będzie to także dotyczyło Intercity.

plicy przy koście pw. Św. Mikołaja.
Renowacja zabytków jest
możliwa dzięki staraniom księdza dziekana Józefa Siemasza,
proboszcza parafii, który dostrzegł niezwykłą wartość tych
obiektów i postanowił przywrócić im należny blask.
Dziękujemy, księże Józefie!

REKLAMUJ SIĘ!

W Gazecie

Świebodzickiej
tel. 660 157 518

Bogdan Kożuchowicz
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GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Osobowością Dolnego Śląska 2017

Burmistrz naszego
miasta doceniony na
forum Dolnego Śląska.
Zasłużony dla lokalnej
społeczności, szanowany
i przede wszystkim
lubiany za wielką
życzliwość i pracę
na rzecz mieszkańców

3800 głosów i zwycięstwo
w prestiżowym plebiscycie Gazety Wrocławskiej - Burmistrz
Świebodzic Bogdan Kożuchowicz został Osobowością Roku
2017 Dolnego Śląska w kategorii „Samorząd i społeczność
lokalna”. Jest to plebiscyt,
w którym Czytelnicy GW doceniają osoby, które w minionym
roku zasłużyły się dla lokalnych
społeczności. Burmistrz naszego miasta pokonał osobistości
z dużych miast.
- To jest odzew za życzliwą
pracę dla mieszkańców Świebodzic z pana strony - napisała
jedna z internautek na profilu
FB burmistrza. Nic dodać, nic
ująć.
Mieszkańcy nie tylko Świebodzic, ale całego województwa, docenili wyjątkową po-

stawę naszego burmistrza w obliczu ubiegłorocznej katastrofy
z 8 kwietnia 2017 roku, kiedy to
w wyniku wybuchu gazu zawaliła się kamienica, a w jej gruzach zginęło 6 osób. Głosujący
docenili ogromne zaangażowanie Bogdana Kożuchowicza,
empatię, szybkie zorganizowanie pomocy poszkodowanym w
tej wielkiej tragedii. A przede
wszystkim zwyczajną, ludzką
wrażliwość i współprzeżywanie
z bliskimi tych ogromnie bolesnych wydarzeń. Za to właśnie
burmistrz Bogdan Kożuchowicz
został nominowany przez Redakcję Gazety Wrocławskiej,
największego dziennika dolnośląskiego.
Plebiscyt trwał od stycznia.
Składał się z dwóch etapów:
powiatowego i wojewódzkiego.
W etapie powiatowym burmistrz Bogdan Kożuchowicz
uzyskał 576 głosów, przechodząc tym samym do finału.
2 lutego rozpoczęło się głosowanie finałowe. 15 lutego o godz. 20:00 poznaliśmy zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Burmistrz Świebodzic
Bogdan Kożuchowicz liczbą
3800 głosów zwyciężył w kate-

gorii „samorząd i społeczność
lokalna”.
- Jeszcze raz pragnę najserdeczniej podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie
głosy, jestem naprawdę wzruszony tak licznymi dowodami
sympatii i uznania - podkreśla
burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Po zakończeniu plebiscytu otrzymałem mnóstwo
SMS-ów z gratulacjami, mieszkańcy bardzo pozytywnie reagowali wpisując się na moim
profilu społecznościowym. To
naprawdę bardzo miłe, jeszcze
raz dziękuję.

Powtarzam od lat, że swoją
pracę traktuję jako służbę na
rzecz mieszkańców. Jestem dla
nich, by pomagać, rozwiązywać
problemy, wsłuchiwać się w potrzeby. Może to banał, ale to jest
według mnie rola każdego samorządowca - dodaje burmistrz.
- Mam taką nieśmiałą nadzieję,
że wygrana w plebiscycie jest
potwierdzeniem tej właśnie zasady i dowodem, że mieszkańcy
też to zauważają i doceniają.
Mieszkam w Świebodzicach
od dziesiątków lat, to jest moje
miejsce na ziemi, nie wstydzę
się powiedzieć, że kocham moje

Przedstawiamy plan obchodów 100. Rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości
rzez cały 2018 rok świętujeP
my okrągłą rocznicę odzyskania przez nasz kraj pełnej nie-

podległości. Z tej okazji będą
nam towarzyszyć rozliczne
wydarzenia, bo bez wątpienia
są to wyjątkowe powody do
świętowania i radości.
Świebodzice bardzo poważnie przygotowują się do uczczenia rocznicy, został powołany Honorowy Komitet Obchodów (jego skład prezentowaliśmy w poprzednim wydaniu), a także kalendarium wydarzeń, które publikujemy poniżej.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Anny
Zalewskiej z prośbą o objęcie
przez Panią Minister Honorowego Patronatu nad naszymi
wydarzeniami.
A oto o zaplanowano:
Marzec
Konkurs na hasło promujące
100. rocznicę Odzyskania przez
Polskę Niepodległości
Organizator konkursu: Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz, Wydział
Promocji
G 1 marca - ogłoszenie konkursu
G 5 kwietnia - zakończenie
konkursu
G 24 kwietnia - wręczenie
nagród w konkursie
Konkurs plastyczny pn. „Biało-Czerwone - Moje Barwy
Narodowe”
Organizator konkursu: Gazeta Świebodzicka
G 30 marca - ogłoszenie konkursu
G 20 kwietnia - zakończenie
konkursu
G marzec-listopad

Projekcja 11 filmów patriotycznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna
Kwiecień
G 8 kwietnia
Koncert Inauguracyjny - Obchody 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości Organizator: Burmistrz
Miasta Świebodzice Bogdan
Kożuchowicz, Miejski Dom
Kultury,
Wydział Promocji
Maj
G 9 maja
Konkurs Wiedzy Historycznej (pisemne eliminacje w szkołach)
Organizator: Burmistrz Miasta Świebodzice, Miejski Dom
Kultury
Czerwiec
G 9 czerwca
Finał Konkursu Wiedzy Historycznej
G 16-17 czerwca
„Sportowa Setka” podczas
Dni Świebodzic
Świętowanie na sportowo
100.rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości
Organizator: Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz, Wydział Promocji,
OSiR Świebodzice Spółka
z o.o.
Wrzesień
G 17 września
Śpiewanie
Patriotyczne
w MDK
Organizator: Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz, Miejski Dom Kultury
Listopad
G 11 Listopada
Bieg Niepodległości

Organizator: Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz, Wydział Promocji,
OSiR Świebodzice Spółka
z o.o.
G 11 Listopada
Msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele pw. św. Mik-

miasto. Staram się w swojej
pracy być nie tyle burmistrzem,
osobą zarządzającą, podejmującą decyzje - co przede wszystkim człowiekiem, który słucha
drugiego człowieka. To jest
zasada, której się trzymam całe
życie - komentuje Bogdan Kożuchowicz.
Laureaci plebiscytu spotkają
się w połowie marca na uroczystej gali, podczas której zostaną
wręczone nagrody. W kategorii
„kultura” zwyciężyła Anna
Morawiecka, dyrektor Wrocławskich Targów Dobrych
Książek, w kategorii „działalność społeczna i charytatywna”

Erazm Humienny, działacz
Stowarzyszenia Ludzie Ludziom, zaś w kategorii „biznes”
Markus Marcinkiewicz, prezes VEX Corp, przedsiębiorca
i filantrop.
- Bardzo serdecznie gratuluję
pozostałym wygranym, czuję
się zaszczycony będąc w gronie
tak wspaniałych ludzi, pełnych
pasji, zaangażowania w to, co
robią. Myślę, że wyróżnienie
w plebiscycie jest dla nas motywacją do pracy, takim „pałerem”
i energią na przyszłość - dodaje
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
I

I ARKADIUSZ FRANAS
Redaktor Naczelny Gazety Wrocławskiej
„Osobowości nam potrzeba, ponieważ tacy ludzie
pokazują w jakim kierunku powinna podążać
ludzkość, by świat był lepszy, a ludzie szczęśliwi.
Zwłaszcza my, tu na Dolnym Śląsku, ustawicznie
budujący swoją tożsamość regionalną winniśmy intensywniej
wskazywać takich ludzi, którzy mimo powątpiewań w innych
rejonach kraju, pokazują że jesteśmy nie na rubieżach
Rzeczpospolitej, a w samym jej centrum. Nasze osobowości to
potomkowie tej Polski, która w 1939 roku zniknęła z mapy świata,
tych Polaków, którzy zagubieni po zawierusze wojennej tu
odnaleźli swój dom”.

To już 3 lata i czekamy
na następne

ołaja, uroczystości patriotyczne pod płytą upamiętniającą
Marszałka Józefa Piłsudskiego
Organizator: Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz, Miejski Dom Kultury.
I

lutym Dyskusyjny Klub
Fantasy, działający w OdW
dziale Dziecięcym naszej Bi-

blioteki, obchodził 3 rocznicę.
Członkowie klubu to wspaniali
młodzi ludzie, którzy pragną
rozwijać swoją pasję do czytania, ale nie tylko. Mamy na
swoim koncie wiele ciekawych
inicjatyw, takich jak: Biblioteczne Pogotowie Książkowe,
przedstawienia - „Władcy pierścieni” oraz „Harry’ego Pottera”,
Noc w bibliotece, a także wakacyjny wolontariat.
Klub powstał 19 lutego 2015
roku i w pierwszym roku działalności liczył 18. członków.
Z roku na rok, zarówno uczestnicy, jaki i ich liczba zmieniają
się. Część z nich rozpoczyna
naukę w szkołach średnich i niestety nie mają zbyt wiele wolnego czasu. Ale zawsze pojawia
się ktoś nowy, kto szybko zaprzyjaźnia się z pozostałymi
członkami klubu.
Podczas ostatnich spotkań
odbyła się uwielbiana przez klu-

bowiczki Noc w bibliotece. Męska część klubu, wraz z jedną
klubowiczką, przygotowała nam
niespodziankę - przybycie Świętego Mikołaj, wraz z elfem
i reniferem. A tam gdzie Mikołaj, tam i prezenty, oczywiście
przygotowane przez wszystkich
klubowiczów.
Podczas kolejnego spotkania
klubowicze ponownie zostali
obdarowani prezentami. Tym
razem za aktywny udział na
rzecz Dyskusyjnego Klubu Fantasy. Część nagród pochodziła
z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, która
pełni rolę koordynatora Dyskusyjnych Klubów Książki na
terenie Dolnego Śląska, a pozostałe zostały ufundowane przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w
Świebodzicach. Na najbliższym
spotkaniu opracujemy plan działania na obecny rok. Ciekawe co
wymyślimy?
Agnieszka Okarmus
moderator Dyskusyjnego
Klubu Fantasy

„To nie śniadanie,
to dzielenie się kontaktami”
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

T

o było już drugie śniadanie biznesowe w Świebodzicach, zorganizowane na przestrzeni
ostatnich dwóch miesięcy przez
Sudecką Izbę PrzemysłowoHandlową w Świdnicy. Partnerami wydarzenia, które odbyło
się we wtorek 20 lutego, był
Urząd Miejski w Świebodzicach
oraz Pensjonat Galery - sponsor
śniadania. Honorowy Patronat
nad całym projektem objął
Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz.
W klimatycznych wnętrzach
pensjonatu spotkało się blisko
20 przedsiębiorców z terenu
miasta. W spotkaniu wziął także
udział burmistrz Bogdan Kożuchowicz oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej w Świebodzicach Łukasz Kwadrans.
- Dziękuję za inicjatywę takich spotkań, to doskonała okazja, by w mniej oficjalny sposób
spotkać się, porozmawiać, nawiązać relacje. Tego Państwu
życzę - mówił burmistrz otwierając spotkanie.

wieści z miasta

Moderatorem spotkania była
Beata Kras reprezentująca
SIPH, ofertę i zakres działań
instytucji przedstawił szeroko
jej prezydent Ryszard Sobański. Każdy z uczestników miał
okazję także krótko zaprezentować swoją firmę.
- Jak mogliśmy się przekonać
podczas prezentacji firm, przekrój branż był bardzo różnorodny, dlatego też wszyscy z wielkim zainteresowaniem słuchali
informacji o działalności poszczególnych firm. Głównym
celem Śniadania było stworzenie okazji do nawiązania nowych kontaktów biznesowych
i budowanie pozytywnych relacji oraz autoprezentacja firm
uczestniczących w śniadaniu
- podsumowuje Beata Kras
z SIPH.
Śniadanie Biznesowe jest
jedną z najpopularniejszych
form networkingu, który dla
małych i średnich przedsiębiorstw jest tym, czym dla dużych „Business Centre Club.”
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Śniadanie biznesowe zgromadziło blisko 20 firm
Najważniejszym aspektem
tego typu spotkań jest bazowanie na wzajemnych rekomendacjach, które przynoszą lepszy
efekt niż zwykłe polecenie,
ponieważ oparte są na obopólnym zaufaniu. Kiedy daje się
rekomendacje, oddaje się też
część swojej reputacji.
W trakcie śniadania biznesowego omawiane były również
plany i wizje następnych spot-

kań, które będą w Świebodzicach organizowane cyklicznie.
- Pomysłów jest dużo i wierzymy, że działając synergicznie, jesteśmy w stanie stworzyć
współpracujący team - dodaje
Beata Kras.
Uczestnicy spotkania nie
kryli zadowolenia.
- To świetna forma nawiązania
bliższych relacji, nierzadko jest
tak, że działając w tak małym

Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz z radością wspiera
inicjatywy, które integrują lokalne środowisko
mieście my, przedsiębiorcy, nie
znamy się - mówi Cecylia Tabiś, współwłaścicielka firmy
Aquapol. - Jestem mile zaskoczona, jak wiele ciekawych
osób mogłam spotkać. Cieszę
się, że burmistrz naszego miasta
wspiera inicjatywy, integrujące
lokalne środowisko biznesu.

Organizatorami śniadania biznesowego byli:
G Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy
G Urząd Miejski w Świebodzicach
G Pensjonat GALERY - sponsor wydarzenia
I

Posiedzenia tych komisji trwają najdłużej. Radni spotykają się nie tylko w urzędzie, ale idą do ludzi, do mieszkań,
sprawdzić warunki, zobaczyć, jak pomóc je poprawić

Komisja od trudnych spraw
K

omisja Mieszkaniowa
Rady Miejskiej w Świebodzicach na swoim ostatnim posiedzeniu pracowała
4 godziny. Radni objechali kilka
mieszkań, by sprawdzić, czy
wnioski o zamianę lub przydział
innego mieszkania są zasadne.
- Musimy wchodzić ludziom do
domów, czasami zastajemy różne sytuacje - kiwa głową Teresa
Małecka, przewodnicząca komisji.
Przydzielanie mieszkań komunalnych to jedna z bardziej
drażliwych kwestii. Każda gmina - w tym także nasza - ma
określone warunki, jakie należy
spełnić, by otrzymać lokal komunalny. W dodatku zazwyczaj
chętnych jest więcej, niż wolnych mieszkań. W Świebodzicach na szczęście sytuacja nie
jest dramatyczna (patrz ramka),
ale każdą sprawę trzeba traktować indywidualnie i dobrze ją
zbadać.
Pomaga w tym właśnie Komisja Mieszkaniowa. O pracy
i spotykanych na co dzień pro-

blemach rozmawiamy z jej przewodniczącą, radną Teresą Małecką.
G Czym się zajmuje pani
komisja?
Teresa Małecka: - Opiniujemy wnioski o przyznanie mieszkania komunalnego, zamianę
lub wymianę. Zanim wydamy
opinię, musimy pojechać w teren i sprawdzić, czy warunki,
przedstawione we wniosku np. o
większe mieszkanie - zgadzają
się z rzeczywistością. Zlecamy
także czasami przeprowadzenie
wywiadu przez Straż Miejską,
czy ktoś zamieszkuje pod danym adresem. Rozmawiamy
z samymi zainteresowanymi,
sąsiadami. I wtedy decydujemy
o przyznaniu danego mieszkania. Przeważnie są one odzyskiwane z tzw. ruchu ludności
- czyli ktoś np. już nie mieszka
w danym mieszkaniu. Lub gdy
najemca umiera.
G Czy mieszkańcy nie mają
nic przeciwko, że zaglądacie
im mówiąc kolokwialnie, do
kątów?
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- Taka jest nasza praca, musimy sprawdzić zgodność danych
zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. Zawsze uprzedzamy o wizycie, staramy się
umówić tak, by osobie pasowało. Ale często jest tak, że
przyjeżdżamy pod wskazany
adres, a tu drzwi zamknięte
i szukaj wiatru w polu. Kłopotem jest też brak numeracji poszczególnych mieszkań.
G W jakim stanie są mieszkania komunalne, tak z Państwa obserwacji?
- Niektórzy dbają, nie można
powiedzieć, ale dużo jest mieszkań zdewastowanych, zniszczonych. A takie osoby np. domagają się następnego mieszkania.
Przecież ten lokal, który został
zdewastowany, gmina musi wyremontować, pokryć koszty, to
są pieniądze nas wszystkich.
Szkoda, że niektórzy kompletnie nie szanują mieszkania,
które dostali od miasta. Ale to
oczywiście konkretne przypadki, nie można tego uogólniać.

Wiele jest sytuacji, że ktoś nie
płaci czynszu, wtedy proponujemy różne rozwiązania, podpisanie ugody, rozłożenie na raty itd.
G To nie jest chyba
„przyjemna” komisja?
- To są naprawdę trudne sprawy, spotykamy się nierzadko
z pewną nieporadnością rodzin,
które mają kłopoty z ogarnięciem podstawowych funkcji.
I w takich sytuacjach trzeba czasami po prostu powiedzieć,
wskazać, czasami nawet trochę
mocniej zmobilizować.
G Co jest dla komisji priorytetem?
- Na pewno te wnioski, które
dotyczą rodzin z małymi dziećmi albo gdzie są osoby niepełnosprawne. Tu staramy się,
żeby sprawę załatwić jak najszybciej. Względy społeczne są
najważniejsze. Muszę przyznać,
że pracuję w tej komisji już
drugą kadencję i mam już spore
doświadczenie w tych trudnych
sprawach.

Ostatnie posiedzenie Komisji z udziałem pań z Wydziału
Gospodarki Mieszkaniowej UM

Skład Komisji Mieszkaniowej
Przewodnicząca: Teresa Małecka
Członkowie: Jan Klepiec, Tadeusz Szozda

Komisja pracuje
W 2017 roku komisja rozpatrzyła 163 wnioski związane
ze sprawami mieszkaniowymi. Przyznała 37 mieszkań.
Obecnie na listach oczekujących jest:
I na mieszkanie komunalne - 9 osób
I na mieszkanie socjalne - 9 osób
I wymianę mieszkania - 5 osób

Przyjemne
i pożyteczne

Kręgle dają
emocje

Nie ma to jak aktywny relaks!
Panie i panowie
ze Stowarzyszenia
Senior=Aktywny Obywatel
chętne zaglądają na kręgielnie
w hotelu Maria. Bowling to
jedna z ulubiony dyscyplin.
Lubią się także uczyć
i poszerzać wiedzę.
A temu służyło z pewnością
spotkanie z geriatrą,
zorganizowane 20 lutego.

Podopieczni naszego
Środowiskowego
Domu Samopomocy
uczestniczyliśmy
w II Towarzyskim Turnieju
w Kręgle w Hotelu Maria
w Wałbrzychu. Rozgrywki
były zacięte, czuć było
rywalizację ale też
pozytywną energię.
To była wielka frajda
dla wszystkich graczy!

Ruszyła zbiórka
10
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społeczeństwo

na pomoc dla pobitego Daniela

M

ożna wpłacić pieniądze na rehabilitację 23-letnieo świebodziczanina. Chłopak wraz z bratem został pobity
w Boże Narodzenie ubiegłego
roku. Odniósł bardzo poważne
obrażania głowy, obecnie jest
w stanie wegetatywnym. Wymaga specjalistycznej rehabilitacji.
Sprawę związaną z brutalnym
pobiciem mężczyzn prowadzi
świdnicka prokuratura. Na razie
zarzuty postawiono jednej osobie, prokuratura udziela też
szczątkowych informacji. Sprawa jest skomplikowana, bo jedyny świadek zdarzenia, czyli
brat ofiary, twierdzi, że nic nie

pamięta. A zatrzymany w sprawie mężczyzna nie przyznaje się
do stawianych zarzutów.
Jedyne co możemy robić, to
czekać na efekty pracy organów
śledczych, a bliskich Daniela
wesprzeć słowami otuchy - i darowiznami na leczenie chłopaka.
Daniel wymaga stałej opieki
i kontynuacji rehabilitacji neurologicznej, co wiąże się z dużymi
kosztami, Pomóżmy mu, aby
mógł wrócić do sprawności.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Pomoc od serca
rtykuły kuchenne, drobiazgi do kuchni, odkuA
rzacz, robot kuchenny, itp.

przedmioty zakupili członkowie Stowarzyszenia Senior
=Aktywny Obywatel i przekazali pani Henryce, jednej
z osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej z kwietnia ub. Roku. Aktywni seniorzy oraz zaprzyjaźnione z nimi
osoby zebrali między sobą prawie 1300 zł.
- To pomoc od serca, może
niewielka, ale na pewno bardzo przydatna - mówi Bogumiła Kuliberda, Prezes Stowarzyszenia.
Pani Henryka podobno bardzo się ucieszyła, bo kuchenne utensylia bardzo się przy-

dały na nowym gospodarstwie. Przypomnijmy, że kobieta otrzymała wyremontowane, dwupokojowe mieszkanie od miasta w grudniu 2017
roku.
A takie słowa podziękowania przesłał brat pani Henryki:
- Chciałbym w swoim imieniu podziękować wszystkim
członkom stowarzyszenia „Senior=Aktywny Obywatel” za
pomoc udzieloną mojej siostrze, dzięki takim gestom możemy wierzyć, że w krytycznych chwilach naszego życia
ciągle są ludzie na pomoc, których możemy liczyć. Bardzo,
bardzo dziękuję - pisze pan
Józef Ostyński.
I

Wesprzeć leczenie Daniela
można z pośrednictwem strony:
www.pomagam.pl - Pomoc
dla Daniela.

WAŻNE!
Msza święta za ofiary katastrofy budowlanej przy ul. Krasickiego 28 z 8 kwietnia 2017 roku, zamówiona
przez Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza odprawiona zostanie w dniu 8 kwietnia 2018 roku
o godz. 10:30, Kościół pw. Św. Piotra i Pawła.
Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Świebodzic.

Najtrudniejsze w życiu jest pożegnanie...
właszcza gdy przeżyło się
ZPorazem
tyle wspólnych lat.
spędzonych razem ponad

20 latach Krystyna Gal Zastępca Dyrektora, Bogumiła
Kałucka - Pracownik Socjalny
oraz Bernadeta Dziwosz z Zespołu Księgowego i Kadr, która
wiele lat spędziła w Kasie Ośrodka Pomocy Społecznej, rozpoczęły kolejny etap w życiu
- przeszły na emeryturę.
Pragniemy podziękować za
cierpliwość i wytrwałość, za

zaangażowanie i profesjonalizm
a przede wszystkim empatię
i zrozumienie dla najbardziej
potrzebujących mieszkańców
Świebodzic.
Na ręce Krystyny Gal, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Siekierzyńska
przekazała także podziękowania
od Burmistrza Świebodzic Bogdana Kożuchowicza, natomiast
pracownicy Ośrodka pożegnali
koleżanki pięknymi bukietami
oraz pamiątkowymi dyploma-

50 m3

drewna opałowego dzięki staraniom burmistrza
Bogdana Kożuchowicza przekazała Świebodzicom
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei.
Opał trafił do 23 osób potrzebujących.
Drewno rozwiozła spółka ZGK Świebodzice.

mi, które mamy nadzieje będą
przywracały piękne wspomnie-

nia wspólnie spędzonych chwil.

Pamiętajcie, że emerytura to
czas realizowania wszelkich
marzeń, które dotychczas były
odkładane z powodu braku
czasu. To czas, gdy nie istnieją
żadne ograniczenia. Wyznaczajcie nowe cele, cieszcie się
każdym dniem nie oglądając się
wstecz, bo życie zaczyna się
dopiero na emeryturze...
Pracownicy i Dyrekcja
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świebodzicach

Pomóżmy rodzinie
Pani Ali przed Wielkanocą

O

historii walki o zdrowie
świebodziczanki Alicji
Mleczek pisaliśmy już
wielokrotnie na łamach Gazety
Świebodzickiej.

Kobieta jest po przeszczepie
szpiku kostnego, co było spowodowane ostrą białaczką.
Przeszczep się przyjął, ale
pojawiła się bardzo rzadka

Liczy się każdy grosz
Pani Alicja jest podopieczną Fundacji „Pomóż Walczyć o Życie”.
Można wesprzeć jej leczenie, wpłacając darowizny na konto
- ING Bank Śląski S.A. 25 1050 1575 1000 0090 9712 1306
z opisem ALICJA MLECZEK.
By przekazać 1% na leczenie świebodziczanki należy
w rozliczeniu PIT wpisać Numer KRS Fundacji: 0000428288
oraz cel szczegółowy: ALICJA MLECZEK.

G Delikatesy u Zająca Rynek
komplikacja - twardzina, choG Sklep Wojtuś
roba, która dotyka jedną osobę
G Sklep Solarium Sima Mana milion!
Twardzina powoduje, że cia- rzena Sosnowicz
G Sklep Aligator na Os. Piasło pani Alicji pokrywa skorupa,
utrudniająca ruchy, ogranicza- towskim
jąca samodzielność.
G sklep spożywczy ul. ZamRodzinę utrzymuje mąż pani kowa
G sklep spożywczy Tik tak
Alicji, jej skromna renta ledwo
wystarcza na leki, w domu jest ul. Mikulicza
G SP 4, ul. Ofiar Oświęcimdwójka dzieci.
Przyjaciele i znajomi pani skich
G Przedszkole nr 2 im. Jana
Ali od kilku miesięcy pomagają, jak mogą - przed Bożym Pawła budynek A i B
Narodzeniem zorganizowali dużą zbiórkę
żywności,
środków
czystości, artykułów
pierwszej potrzeby.
Zaprosili wrocławską
telewizję, by nagłośnić
pomoc. A teraz organizują kolejną zbiórkę. Ewa Proć i Iza
Kłymczak proszą
o przynoszenie np.
artykułów spożywczych, środków czystości itd. do wskazanych punktów:
G Sklep WICTO- O pani Alicji pisaliśmy m. in.
RY Rynek
na początku lutego

Ekstremalna Droga Krzyżowa
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

rozmaitości
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Świebodzice, 16 marca, godz. 20:00

EXTREMALNA DROGA KRZYŻOWA 2018

N

awet 100 tys. pątników w 20 krajach
weźmie w tym roku
udział w EKSTREMALNEJ DRODZE KRZYŻOWEJ. Nocą, w milczeniu
i samotności każdy z nich przejdzie pieszo jedną z kilkuset tras
liczących od 40 do 133 km.
- EDK to globalny startup
religijny i sposób praktykowania duchowości na miarę XXI
wieku - mówi ks. Jacek Stryczek, pomysłodawca projektu,
twórca SZLACHETNEJ PACZKI
W 2018 r. została utworzona
EDK Rejon Świebodzice. Na

trasie o długości 43 km pojawią
się osoby, które zamierzają
dokonać swojej przemiany.
Zmierzyć się z całonocnym
marszem, bólem i nieprzewidywalnymi warunkami atmosferycznymi. Chcą się spotkać
z Bogiem.
Wyruszamy 16 marca br. po
mszy św., która rozpoczyna się
o godz. 20:00 w parafii pw. św.
Mikołaja (Plac Kościelny) - mówi Ryszard, lider świebodzickiej EDK. - Trasa biegnie przez
centrum Świebodzic do osiedla
Piastowskiego potem polnymi
drogami do „pięciu domków”,
następnie do ronda Solidarności,

STACJE DROGI KRZYŻOWEJ
Stacja I
Kościół pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego
Stacja II
Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski
Stacja III
Krzyż Pokutny w murze
Stacja IV
Krzyż Pokutny na prywatnej posesji
Stacja V
Krzyż Pokutnyza mostem
Stacja VI
Kościół pw. św. Jadwigi
Stacja VII
Krzyż drewniany
Stacja VIII
Krzyż drewniany
Stacja IX
Krzyż Pokutnyna łącenaprzeciw ul. Wilczej 25,
Stacja X
Kaplica grobowa rodziny Hochbergów
Stacja XI
Ruiny Kościoła św. Anny
Stacja XII
Krzyż Pokutny
Stacja XIII
Stacja XIV

Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu
Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

do Cierni i od Domu Wdów do
Mokrzeszowa. Stamtąd przechodzimy przez las do Lubiechowa i Kaplicy Hochbergów.
Następnie po zboczach góry
Wilk schodzimy do Pełcznicy i
stąd ponownie do Książańskiego Parku. Ostatecznie wchodzimy do miejscowości Cieszów
i po marszu dochodzimy do

ul. Mieszka Starego 2,
Świebodzice
Ciernie 27a,
Świebodzice
Ciernie39,
Świebodzice
Ciernie 40,
Świebodzice
Ciernie 93, naprzeciw posesji Świebodzice
Mokrzeszów 109, przy DK 35
około 50 m za posesją nr 139 Mokrzeszów
Lubiechów,
pętla autobusu
Lubiechów - Wałbrzych
przy południowej bramie Książańskiego Parku
Skrzyżowanie ul. Leśnej i Jana Mikulicza, Świebodzice
przy punkcie odpoczynkowym zielonego szlaku
(zamek Cisy - zamek Książ)
ul. Strzegomska 20, Świebodzice
ul. Prusa 1

drogi 34, następnie polnymi drogami udajemy się do kościoła
pw. św. Franciszka z Asyżu i kończymy w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła.
Chętni, którzy chcą wziąć
udział w EDK, mogą to zrobić
za pomocą strony
www.edk.org.pl.
Odszukajcie EDK Rejon Świebodzice. Polubcie na profil na
Facebooku EDK Świebodzice.
Świebodzice
EDK jest indywidualną
praktyką religijną,
którą każdy podejmuje
na własną odpowiedzialność.
Obowiązuje zasada milczenia
- nie rozmawiamy i poza stacjami drogi krzyżowej nie modlimy się na głos.
Z myślą o bezpiecznym przebyciu trasy drogi krzyżowej
przygotowaliśmy kilka zasad,
do których zalecamy się stosować:
G poruszamy się samotnie,
nie większych niż liczące 10
osób grupach,
G każda osoba ma założone
elementy odblaskowe,
G poruszamy się lewą stroną
jezdni, idąc jeden za drugim,
G osoby idące z przodu oraz
na końcu grupy mają zapalone
latarki,
G dbamy o bezpieczeństwo
własne oraz innych.
EKSTREMALNA DROGA
KRZYŻOWA to pokonanie wy-

branej trasy w nocy, medytowanie i zmaganie się z własnymi
słabościami. W trakcie długiej,
ponad 40-kilometrowej wyprawy uczestnicy mają czas na

Bezdomni pod
szczególnym nadzorem

Mądra szkoła czyta dzieciom

M

czyta dzieciom” prowadzonego przez „Fundację ABCXXI
- Cała Polska czyta dzieciom”.

iniony tydzień obfitował
w bardzo niskie temperatury. W związku z trudną
sytuacją Straż Miejska w Świebodzicach szczególnie intensywnie odwiedzała miejsca, w których przebywają na co dzień
osoby bezdomne.
- Z naszych informacji wynika,
że jeden z mężczyzn skorzystał ze
schroniska przy ul. Pocztowej
w Wałbrzychu, jeden z mężczyzn,
który odmawia sukcesywnie pomocy, pojawia się regularnie
w OPS i korzysta z posiłków
- wylicza Łukasz Gil, Komendant Straży Miejskiej w Świebodzicach.
Dramatycznie wyglądała sytuacja z mężczyzną, który widywany jest na terenie miasta
z psem. Został on znaleziony
przez strażników miejskich na ul.
Sportowej, we wnęce, w której
stoją kubły na śmieci. Mężczyzna
był w stanie totalnego upojenia

alkoholowego, wychłodzony, mamroczący.
- Wezwaliśmy pogotowie ratunkowe, ogrzewanie mężczyzny
i doprowadzenie go do stanu kontaktowego trwało prawie godzinę
- mówi komendant Gil.
Bezdomny został ostatecznie
odwieziony do wytrzeźwienia,
a pies trafił tymczasowo do lecznicy weterynaryjnej w Strzegomiu.
Dwie osoby są w tej chwili
trudne do zlokalizowania, to para
mężczyzna i kobieta.
Straż Miejska regularnie objeżdża miejsca, w których bezdomni przebywają i monitoruje
sytuację.
Prosimy o powiadamianie
strażników o osobach przebywających na mrozie, czy koczujących w miejscach opuszczonych,
na numer telefonu: 606 637 542.
Tej zimy na terenie powiatu
świdnickiego z powodu wychłodzenia zmarły już 4 osoby

ubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna przystąpiła
P
do programu „Mądra szkoła

Celem programu jest promocja czytelnictwa i wartościowej literatury oraz wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz zainteresowanie
dzieci i młodzieży książką,
rozbudzenie potrzeby czytania, zwiększenie zasobu słownictwa, wzrost wiedzy ogólnej
uczniów, wzrost zrozumienia
tekstów i poleceń, poprawa
umiejętności refleksji i krytycznego myślenia, rozwój
wyobraźni i poczucia humoru,
poprawa wzajemnych relacji,
powstawanie więzi pomiędzy
nauczycielem i uczniami, spadek ilości aspołecznych, prowokacyjnych i agresywnych
zachowań, wzrost zaangażowania rodziców w czytanie
dzieciom w domu, wzrost czytelnictwa.

ZASADY UDZIAŁU
W PROGRAMIE:
G każda pierwsza, pełna
(gdy są wszyscy uczniowie,
a nie grupa) lekcja danej klasy
rozpoczyna się czytaniem, które trwa do 20 minut
G nauczyciel przedmiotu
prowadzący daną lekcję czyta
głośno dzieciom
G książkę do czytania wybiera wychowawca; ma ona
dotyczyć problemów dzieci w
danym wieku, mogą to być
pozycje polecane też przez
uczniów
JAK CZYTAĆ
UCZNIOM?
Regularnie. Z radością! Okazując entuzjazm dla wspólnej
lektury, interesująco wykorzystując: głos, wzrok, twarz,
ręce, i całe ciało, przez 20
minut każdego dnia! Nie na
stopnie i odpytywanie; ważna
jest rozmowa po przeczytaniu,
ewentualnie rysowanie u młodszych dzieci
„Osiąganiu rezultatów głośnego czytania sprzyja systema-

tyczność - jedynie w grupach
uczestniczących w Programie,
zajęcia z głośnego czytania
odbywają się codziennie
i o stałych porach dnia. Drugim ważnym czynnikiem, wpływającym na efekty czytania na
głos, jest podniesienie rangi
czytania, co uzyskuje się poprzez uczynienie z głośnego
czytania pełnowartościowych
zajęć, a nie przypadkowego
przerywnika czy też sposobu
na wypełnienie ad hoc czasu
między innymi zajęciami
w przedszkolu. Trzecim czynnikiem jest wierne odczytywanie tekstu dzieła literackiego,
bez zastępowania go opowiadaniem przez osobę czytającą,
gdyż to upraszcza i zubaża
przekaz, a przez to ogranicza
dzieciom możliwości rozwoju
ich kompetencji językowych.”
(www.calapolskaczytadzieciom.pl )
Głośnemu czytaniu będą
towarzyszyć badania dotyczące efektów realizacji programu: przeprowadzenie ankiety

refleksję i spotkanie z Bogiem.
EDK to także wewnętrzna podróż, która pozwala spojrzeć
w głąb siebie i uczy pokory.
I

wśród uczniów we wszystkich
klasach szkoły podstawowej
i gimnazjum, przeprowadzenie
przez wychowawców i polonistów testów czytania ze zrozumieniem oraz pisania dłuższej wypowiedzi. Czytamy
dzieciom do 30.01.2019, później badania zostana powtórzone
Książki wybrane do czytania - luty 2018:
kl. 0 - Widłak Wojciech
„Pan Kuleczka”
kl. 1 - Grażyna Bąkiewicz
„Korniszonek”
kl. 2 - Sempe i Goscinny
„Mikołajek”
kl. 3 - Roksana Jędrzejewska-Wróbel „Siedmiu Wspaniałych”
kl. 4 - Edmund de Amicis
„Serce”
kl. 5 - Ursula K. Le Guin
„Czarnoksiężnik z Archipelagu”
kl. 6 - Brandon Mull „Baśniobór”
Koordynatorzy: Agata Ranft-Liwo, Jolanta Bieniasz

Brawo, jaskiniowcy!
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Paleta, narty, do tego trzonek od kilofa plus stara kapa od mamy - i sukces gotowy

Ś

wiebodziczanie Anna
i Bartek Jaśkiewicz
oraz Irek Kordylak
z Wałbrzycha pokonali
konkurencję i wygrali „Zjazd na
Byle Czym” z podwałbrzyskiego Dzikowca. Nasi sympatyczni
jaskiniowcy na „Ognistej Krze”
w mistrzowskim wykonaniu
zjechali ze stromej góry, wygrywając zawody i promując nasze
miasto.
Zawody odbyły się 18 lutego
na górze Dzikowiec. Na starcie
stanęło 16 drużyn.
- Pierwszy raz braliśmy udział
w tej imprezie - mówi Anna
Jaśkiewicz. - Mieliśmy zjechać
na materacu w strojach kąpielowych. Ale okazało się, że ktoś
już sobie to zaklepał. To wymyśliłam, że skoro jesteśmy
morsami, jedziemy z flagą morsów i zbudujemy krę.
Trzeba więc było szybko
wymyśleć stroje i pojazd. Na
szczęście pani Ania jest kraw-

cową i ma jeszcze niezły
„zmysł”.
- To poszło spontanicznie
- zobaczyłam u mamy taki stary
koc - śmieje się pani Ania.
- Wyszły z niego nasze kostiumy jaskiniowców. Chłopakom
uszyłam narzutki, dla siebie
dokomponowałam coś z szala.
Znalazłam w domu bawole
kości, które kiedyś dostałam od
brata - okazały się idealne na
naszyjnik.
Drużyna nie miała za wiele
czasu, a trzeba było jeszcze
szybko zmontować w miarę
wytrzymały pojazd.
- Fakt, nie mieliśmy za dużo
czasu, bo jesteśmy bardzo aktywni - morsujemy się, biegamy,
uczestniczymy w różnych imprezach - mówią nasze morsy.
- Postawiliśmy zatem na masywną i w miarę szybką konstrukcję.
Idealna okazała się paleta
obita workiem, z przodu wzmoc-

Tak prezentowali się nasi jaskiniowcy, flaga Świebodzic
obowiązkowa

A tak prezentowały się inne pojazdy

Świebodzice w Indiach

asi mieszkańcy odwiedzają
najdalsze zakątki świata, a co
N
szczególnie miłe- fotografują się

podczas wakacyjnych lub służbowych pobytów z flagą naszego
miasta. To wspaniały gest, że czujemy dumę z bycia świebodziczanami.
Ostatnio nasza flaga powędrowała aż do... Indii. Za sprawą
świebodzickiej artystki, właścicielki Galerii Arttess Teresy An-

niona kawałkiem wykładziny,
a znaleziony w piwnicy trzonek
od kilofa idealnie dopełnił
przód. Na spodzie dobrze nasmarowane narty i...
- No, prędkość była nieziemska! - śmieją się jaskiniowcy.
- Sterowaliśmy nogami, tak jak

się to robi na sankach. To było
ekstremalne przeżycie, kra pędziła z góry, baliśmy się, żeby
się to wszystko nie rozleciało,
ale jednak wytrzymało.
Nie tylko wytrzymało, ale
i zachwyciło jury, które przyznało świebodziczanom I miejs-

REKLAMUJ SIĘ!

tel. 660 157 518

Znowu sukcesy taneczne
K

w Starych Bogaczowicach.
Wkrótce morsy kończą sezon
i szykują wielkie ognisko. Zapraszają do swojego grona
wszystkich, którzy mają ochotę
na ekstremalne przeżycia.
A my jeszcze raz gratulujemy
fantazji i pomysłowości.

W Gazecie
Świebodzickiej

niuk-Gulak, która wybrała się do
pięknego, malowniczego, egzotycznego kraju na plener fotograficzny.
Dziękujemy bardzo za fotografie oraz promowanie Świebodzic
w tak odległym zakątku świata.
Czyż nie miło popatrzeć w trakcie
srogiej zimy na te skąpane w słońcu fotografie? Od razu zrobiło się
cieplej. Zazdrościmy i pozdrawiamy!

ilka miesięcy temu
pisaliśmy o utalentowanej świebodziczance, Emilce Homendzie, która wraz z partnerem podbili europejskie
parkiety, zdobywając I
miejsce w klasyfikacji
europejskiej. Ale okazuje
się, ż pasja do tańca to
cecha rodzinna, bo starsza
siostra Emilii, Maja, także
odnosi sukcesy.
3 lutego Maja ze swoim
partnerem Oliwierem wytańczyli zarówno w kategorii tańców standardowych jak i latynoamerykańskich dwa brązowe
medale w Hlinsku, a dwa
tygodnie później, 18 lutego, w tańcach standardowych zajęli również 3
miejsce. Turniej odbył się
w miejscowości Ricany pod
Pragą.
Maja Homenda oraz
Oliwier Byczek tańczą
razem od września 2017

ce. Doping też mieli wyśmienity, a po zamieszczeniu na miejskim FB nie było końca gratulacjom i pozdrowieniom.
Zwycięzcy „Zjazdu na Byle
Czym” należą do wałbrzyskich
morsów. Grupa morsuje się
w każdą sobotę o godz. 15:00

roku. Posiadają klasę taneczną D w obu stylach.
Trenują w Szkole Tańca
CORDEX w Wałbrzychu,
pod okiem trenera Piotra
Szewczyka.
Zdobywając kolejne
miejsca medalowe są już o

krok od zdobycia kolejnej,
wyższej klasy tanecznej C.
Tego im życzymy z całego serca i gratulujemy
wspaniałych osiągnięć!
I

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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wieści ze szkół

IX Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego

W

środę 7 lutego
2018 roku nasze
liceum już po raz
dziewiąty gościło
uczniów okolicznych gimnazjów na potyczkach językowych
w języku angielskim. Pięć drużyn gimnazjalnych rywalizowało ze sobą w tej edycji, a wśród
nich Gimnazjum Akademickie,
Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum
nr 2 ze Świebodzic, Gimnazjum
nr 7 z Wałbrzycha oraz gimnazjum z Bolkowa.
Tradycyjnie o palmę pierwszeństwa współzawodniczyli
również uczniowie świebodzickiego liceum, którzy w pierwszej pisemnej turze uzyskali najwyższe wyniki. A oto i one.
W kategorii szkół gimnazjalnych, pierwsze miejsce zajęło
Gimnazjum nr 1 ze Świebodzic,
drugie - Gimnazjum nr 7 z Wałbrzycha i trzecie miejsce - Gimnazjum z Bolkowa. W kategorii
ponadgimnazjalnej, pierwsze
miejsce zajęła drużyna nr 1
w składzie: Kamil Kozar (2b),
Gerard Gawłowski (2b) i Tomasz Bułat (3b). Drugie miejsce zajęła drużyna w składzie:
Hubert Muszyński (2b), Cyprian Mitręga (2b) oraz Jakub
Mikus (3c). Przyznaliśmy również nagrodę dla najlepszego
licealisty w rundzie pierwszej.
Otrzymał ją Hubert Muszyński
z 2b.
Atmosfera konkursu jak zwykle sprzyjała pozytywnym wrażeniom. Uczniowie wykazali się

Laureaci
Pegazika

świetną znajomością języka
angielskiego i ogromnym poczuciem humoru. Oczywiście
wszyscy uczniowie otrzymali
nagrody za swoją pracę. Serdecznie dziękujemy już tradycyjnie fundatorom nagród: Radzie Rodziców Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach
oraz wydawnictwu OXFORD
UNIVERISTY PRESS, które
ufundowały nagrody książkowe
i gadgety firmowe. W tym roku
uczestników konkursu spotkała
wyjątkowa przyjemność, gdyż
zostali również obdarowani

słodkościami od firmy ZPC
Śnieżka. Firma ZPC Śnieżka
Sp. z o.o. oferuje szeroką gamę
cenionych słodyczy i jest obecna w naszym mieście od ponad
70 lat. Składamy serdeczne
podziękowania Pani Urszuli
Drabik Prezes Zarządu ZPC

Śnieżka Sp. z o.o. oraz Pani
Alicji Łuszczynie Asystentowi
Zarządu za pomoc w organizacji
konkursu i ufundowanie nagród
dla uczniów.
Dziękujemy sponsorom za
wsparcie, nauczycielom gimnazjów - naszym dobrym już

znajomym - za przygotowanie
uczniów do konkursu oraz
wszystkim uczniom za świetny
występ. Gratulujemy Wam wy-

Brawo, Dwójka!

Wiktoria Burek PSP2
Michalina Drzał PSP4.
Serdecznie gratulujemy.

Będzie jak Olga Tokarczuk?

M

aja Wawrzyniak,
uczennica świebodzickiego LO, laureatką XI DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEGLĄDU
TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY. Gratulujemy!
Młodzi ludzie lubią marzyć- odrywać się od rzeczywistości, bujać w obłokach,
podróżować po niby-landach
i przenosić się do światów
alternatywnych. Robią to
z rozmaitych przyczyn i w
różnym celu - jedni dają
upust swojej fantazji, bo
codzienność nie spełnia ich
oczekiwań, inni uciekają od
traumatycznych przeżyć, by
zbudować miejsce, w któ-

Nauczyciele języka
angielskiego w LO:
Urszula Zyska
i Agnieszka Andruszków

ubliczna Szkoła Podstawowa nr2
z Oddziałami Integracyjnymi im.
P
Nauczycieli Tajnego Nauczania uzys-

iejski etap konkursu recytatorskiego „ Pegazik” za nami. Doroczny
M
konkurs odbył się w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 3, gdzie uczniowie
świebodzickich podstawówek prezentowali swoje zdolności recytatorskie.
A oto najlepsi recytatorzy w Świebodzicach:
Patrycja Pilarska PSP2

bitnych kompetencji językowych i życzymy wielu okazji do
wykorzystania języka angielskiego w praktyce.

rym ich życie będzie wyglądać inaczej, jeszcze inni
pragną zawrócić czas, żeby
nadać swojej egzystencji
inny bieg i naprawić coś, co
zostało zepsute. Są też tacy,
którzy fantazjują dla samej
frajdy wymyślenia miejsc
i zdarzeń, które w „realu” nie
mogłyby zaistnieć.
Takie i sto innych pewnie
motywacji przyświecało 397
uczestnikom XI DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY, którzy wzięli
w nim udział. Tegoroczna
edycja przebiegała bowiem
pod hasłem „A gdyby tak...”,
które z definicji podróże w

W uroczystym wręczeniu nagród
i dyplomów wziął udział Zastępca Burmistrza Miasta Krystian Wołoszyn.

świat imaginacji sugerowało. Wśród autorów opowiadań, którzy podjęli się
zwerbalizowania swoich wyobrażeń znalazła się uczennica 3 klasy Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach - Maja Wawrzyniak.
W swoim niezwykle dojrzałym, odważnym i oryginalnym tekście w sposób
przewrotny i metaforyczny,
z właściwą sobie nutą autoironii i zamyślenia - poruszyła problem odwagi wkraczania w dorosłość, pozostając sobą i nie zagłuszając
własnej wrażliwości i indywidualizmu. Praca Mai została uhonorowana główną
nagrodą w kategorii „szkoły
ponadgimnazjalne”.
Konkurs cieszy się dużą
popularnością - oprócz tekstów nadesłanych z całego
Dolnego Śląska znalazły się
nawet prace z tak odległych
miast, jak Rzeszów czy Piaseczno.
Na uroczystej gali rozdania nagród, która odbyła się
16.02. spotkali się twórcy,

ich rodzice, nauczyciele
i przyjaciele. Organizatorzy
w ciekawej formie poinformowali o wynikach konkursu- fragmenty wyróżnionych
i nagrodzonych prac zostały
odczytane przez aktorów
z amatorskiego teatru „Pęknięte Zwierciadło”, a zaproszeni goście z zapartym
tchem słuchali drobnych
próbek tej twórczości. Opowiadania zostaną w całości
opublikowane na stronie
internetowej organizatora.
Zaszczytem i wyróżnieniem było dla mnie zaproszenie przez Maję na opisaną
uroczystość - czuję się wzruszonai dumna. Maja ma
wielki talent ubierania
w słowa swoich niebanalnych i niepokornych myśli.
Mam nadzieję, że nie powiedziała ostatniego słowa
w dziedzinie literackiej wypowiedzi i jeszcze nie raz
zaskoczy i zachwyci czytelników. Gratuluję!
Ewa
Grochowska

kała dwa bardzo ważne certyfikaty
(Szkoła Promująca Zdrowie i Szkoła
Promująca Uzdolnienia).
Jednocześnie została włączona do
elitarnej Sieci Szkół (nagrodzonych
za sukcesy w realizacji zadań regulaminowych wyżej wymienionych projektów). Trwają tez działania związane z uzyskaniem przez szkołę certyfikatu krajowego„Szkoły promującej
zdrowie”. Liderem projektów jest
p. Agnieszka Bielawska, która kieruje pracami zespołów zadaniowych.
Rzetelnie pracowaliśmy nad włączeniem Naszej Szkoły do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia Uczniów. Działanie miało
charakter systemowy. W ramach zadań przygotowaliśmy Szkolny Program Wspierania Uzdolnień, zdiagnozowaliśmy uzdolnienia naszych
uczniów oraz przygotowaliśmy ich
indywidualne karty. Celem naszych
działań jest wzbogacenie metod, technik, narzędzi i środków pracy z każdym uczniem.
Etapem wieńczącym dotychczasowe osiągnięcia był audyt, mający na
celu ewaluację pracy naszego środowiska szkolnego pod kątem egalitarnego i elitarnego wspierania uzdolnień uczniów.
Komisja audytowa oceniła Szkołę
ze względu na: jej bazę, sukcesy
uczniów i sposób prowadzenia dokumentacji przez Dyrekcję i nauczycieli.
Zostały przeprowadzone obserwacje
wybranych zajęć oraz wywiady z Rodzicami, Samorządem Uczniowskim
i Radą Rodziców.
Podczas akademii podsumowującej audyt uroczyście odczytano werdykt. Zdawało się, że na moment
wszystko umilkło. Emocje sięgnęły
zenitu i... Jesteśmy w elicie 10 szkół
Dolnego Śląska, które otrzymały maksymalną liczbę punktów. W listopa-

dzie 2017 r. dyrektor Teresa Walczak-Jusiel i p. Agnieszka Bielawska podczas gali w Dolnośląskim
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
we Wrocławiu odebrały, nadane przez
Kapitułę Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień, Certyfikaty zaświadczające przynależność do „Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających
Uzdolnienia”.
Od Czterech lat pracujemy nad realizacją projektu: Szkoła Promująca
Zdrowie.
Uzyskaliśmy dwa arcyważne certyfikaty i zostaliśmy włączeni do Sieci
Szkół - ELITY! Czujemy się wyróżnieni i szczęśliwi. Sukcesu nie traktujemy jednak jako końca drogi. Wiemy, że jest on kolejnym etapem pracy
nad: wykształceniem właściwych
postaw prozdrowotnych i rozwijaniem zdolności i uzdolnień naszych
uczniów.
Dziękujemy Uczniom i Ich Rodzicom za wspólne działania i życzymy
Nam Wszystkim ZDROWIA i UZDOLNIEŃ, byśmy podołali dalszej
pracy.
Małgorzata Chojda-Ozga

Dla Sybiraków czas
płynie szybciej
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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inął rok 2017. Sybiracy
odchodzą. Jest ich coraz
mniej. Jest to przykra
konieczność dyktowana
przez naturę. Aktualnie Koło
Sybiraków w Świebodzicach liczy
75 członków, w tym 23 podopiecznych (najbliższy członek rodziny
pozostały po odejściu SybirakaSybiraczki) oraz 2 członków wspierających.
Spotykają się w każdy wtorek
w gronie 10-13 osób. Załatwiają
sprawy organizacyjne, po czym
oddają się rozmowie o sytuacji
aktualnej, szczególnie o sprawach
polskich. Ponadto wspominają
przeszłość, organizują uroczystości
urodzinowe. Najstarszy z Sybiraków ukończył 98 lat. W roku ubiegłym odeszło 2 Sybiraków, a w roku
2018 już niestety następnych dwoje.
W zeszłym roku aktywność
Sybiraków z Koła w Świebodzicach
to między innymi uczestnictwo
w obchodach Święta Narodowego
Trzeciego Maja, w obchodach Dnia
Patrona w Gimnazjum im. Sybiraków, w zakończeniu i rozpoczęciu
roku szkolnego w tymże gimnazjum. Wreszcie we wrześniu obchody Dnia Sybiraka zawsze rozpoczynające się mszą świętą oraz oddaniem hołdu Sybirakom poprzez
złożenie kwiatów przy Tablicy Hołdu dla Sybiraków przy kościele pw.
Św. Mikołaja wraz z towarzyszącymi Sybirakom przedstawicielom

społeczeństwo

władz miasta, młodzieży, szkół
i wielu instytucji działających
w Świebodzicach. W dalszym ciągu
obchodów Dnia Sybiraka oddanie
hołdu Wielkiemu Polakowi Papieżowi św. Janowi Pawłowi II a następnie spotkanie w Miejskim Domu Kultury, gdzie odśpiewano
hymn Sybiraków, wysłuchano wystąpień przedstawicieli władz miejskich oraz koncertu młodzieży
szkolnej. Oddano się wspomnieniom dzięki wypowiedziom obecnych Sybiraków i ich sympatyków.
11 listopada jak co roku Sybiracy
uczestniczyli w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Najstarszy Sybirak major Alfons Daszkiewicz przybył w galowym, oficerskim mundurze prezentując na nim
liczne odznaczenia.
Ten, który przebył szlak bojowy
od Lenino do Berlina major Julian
Lech, kawaler Orderu Wojennego
Virtuti Militari tym razem nie przybył z powodu pogarszającego się
stanu zdrowia.
3 grudnia nasz drogi kolega Sybirak Julian Lech odszedł na zawsze. Cześć jego pamięci.
W minionym roku Sybiracy przeżywali również przyjemne chwile.
Między innymi 20 grudnia 2017
roku udali się na Koncert Świąteczno-Wigilijny do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Najpierw uczestniczyli w uroczystym
obiedzie w restauracji SUKIENNI-

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku
Ś.P. Stanisława Znajdka
- Żona, Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Mirosława Gałązki,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Bracia i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania
wszystkim, którzy wzięli udział
w ostatniej drodze
Ś.P. Józefa Krotusza
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Córka, Zięć, Wnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku
Ś.P. Marię Surmaj
- Mąż, Dzieci, Wnuki, Matka,
Rodzeństwo i Rodzina

CE 7 we Wrocławiu. Następnie
udali się w świątecznej atmosferze
na spacer po rynku wrocławskim
odwiedzając kramy świąteczne.
W tym świątecznym nastroju przybyli na koncert „WIDOWISKO
BARBARY WACHOWICZ - WIGILIE POLSKIE”. Koncert ten
mający charakter patriotyczny wywołał w Sybirakach wiele wzruszeń
i zadowolenia. Sybiracy Koła
w Świebodzicach serdecznie dziękują sponsorom dzięki którym
mogli przeżyć piękne chwile
w okresie świąteczno-wigilijnym
we Wrocławiu, którymi są Pan
Dariusz Stańczyk, Pan Mirosław

Olędzki, Pan Andrzej Grajewski,
Pan Bogdan Krzysztofowicz,
firma PWPO-T PROMONT z prezesem Panem Andrzejem Szczurkiem oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach z prezes
Panią Elżbietą Krzan.
Z nadzieją, pełni optymizmu czekamy na to co przyniesie rok 2018.
Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców naszego miasta Świebodzice będąc do Państwa dyspozycji.

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Janiny Piątkiewicz,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa
podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Krystyny Ślabskiej
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Matka, Syn, Wnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku
Ś.P. Wandę Pawelską
- Mąż, Dzieci, Wnuki, Rodzice,
Rodzeństwo i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Kazimierza Górnego,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Dzieci, Wnuki, Rodzice,
Rodzeństwo i Rodzina

Rzecznik prasowy
Kola Sybiraków
w Świebodzicach
Ryszard Łyczba
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KRÓTKO...

Becikowe nie zniknęło
rzypominamy, że nadal funkcjonuje świadczenie
pod nazwą „becikowe” - jest to świadczenie pieP
niężne z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości

1000 zł na jedno dziecko. Może zostać przyznane
matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Warunkiem przyznania
świadczenia będzie kryterium dochodowe nie przekraczające kwoty 1922,00 zł. na osobę. Podstawą
do obliczenia kryterium dochodowego są na chwilę
obecną dochody za 2015 r.- okres zasiłkowy
2016/2017, natomiast od 1 sierpnia można zlożyć
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na okres
zasiłkowy 2017/2018 z dochodami za 2016, jednakże wypłata świadczenia nastąpi po 1 listopada
2017 r.
Wniosek o jego wypłatę składa się w terminie 12
miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku
gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką
prawną, opieka faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia
dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek
złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez
rozpoznania.
Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać
„becikowe”?
G Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi.
G Zaświadczenie wystawione przez lekarza lub
położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod
opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia
ciąży do porodu - wymóg dotyczy biologicznych
rodziców dziecka.
G Dokumenty potwierdzające sytuację dochodową rodziny są identyczne jak w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny (patrz zakładka zasiłek
rodzinny)

Kasa OPS na dworcu

rzypominamy także, że kasa Ośrodka Pomocy
Społecznej od dnia 12 lutego 2018 r. czynna jest
P
wyłącznie od godz. 11.30 do godz. 14.00. Przy-

pominamy, iż kasa znajduje się w budynku Dworca
PKP (ul. Plac Dworcowy 1) 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 Działu Księgowego i Kadr w celu
ustalenia ponownego terminu.

Czyny społeczne
rządzą!
16
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Świebodzice w wycinkach prasowych

ieszkańcy Świebodzic w 1969 roku
dwoją się i troją, budując chodniki,
zielone skwery; pomagają też w remoncie sali w Parku Miejskim.
Młodzież ZMS porządkuje wiaty przystankowe
i skwery. Dzięki temu w mieście jest coraz ładniej.
I możemy oczywiście wyśmiewać dziś tamte
- nierzadko przymusowe - prace, faktem jednak
jest, że wówczas wszyscy mieli poczucie, że
dbają o wspólne dobro. Dziś bardzo trudno jest
się doprosić, by np. jakaś wspólnota uporządkowała podwórko czy urządziła na nim przyjazną
zieleń. To wielka rzadkość, bo wszyscy uważają,
że ja płacę, to wymagam. Niech zrobi zarządca,
miasto, państwo, itd.
Polecamy Państwu szczególne lekturę wycinka zatytułowanego „Mieszkańcy Świebodzic o
swoim mieście”. Jak się okazuje, można było
czasami trochę skrytykować władzę ludową.
Nam najbardziej spodobała się wypowiedź chyba

pracownicy pogotowia (niestety notka jest
niekompletna), która apeluje o mniejsze
posypywanie solą chodników, gdyż ta
„przeżarła jej zupełnie nowe kozaczki”.
Szanowni Czytelnicy, przedstawiamy
kolejną porcję newsów prasowych z ubiegłego wieku, poświęconych oczywiście
Świebodzicom. Kończymy rok 1969
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.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru w sąsiedztwie linii 110 kV w Świebodzicach
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świebodzicach
uchwały Nr XLII/305/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru w sąsiedztwie linii 110 kV w Świebodzicach.
Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych dokumentów. Wnioski należy składać na piśmie
w siedzibie Urzędzie Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, ustnie do protokołu, a także
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres swiebodzice@swiebodzice.pl, bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 30 marca 2018 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz

Mistrzem Polski
22
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Podopieczny Mariusza Cieślińskiego

W

podwarszawskich
Markach Polski
Związek Kickboxingu zorganizował
Mistrzostwa Polski K-1Rules
ProAm. Grzegorz Ciosek (KO
Gym Świebodzice) zwyciężył
swój finałowy pojedynek zostając Mistrzem Polski.
Z kolei Jakub Szydełko (KO
Gym) zapewnił sobie awans do
Mistrzostw Polski Juniorów wygrywając w Przewornie Mis-

trzostwa Dolnego Śląska w boksie. Jednocześnie został wybrany „najlepszym technikiem” turnieju.
Arkadiusz Osienienko (KO
Gym) wrócił właśnie ze zgrupowania w COS OPO Zakopane.
Przez ponad tydzień czasu przygotowywał Żużlową Kadrę Polski zarówno seniorów i juniorów. W składzie polskiej husarii
nie zabrakło największych
gwiazd polskiego speedway'a.

Gratulacje dla naszych
dziewczyn!
21.02.2018 Juniorki Młodsze
MKS VICTORIA Świebodzice
pokonały na wyjeździe UKS
Jedynkę Dzierżoniów 26:19.
Poniżej skład MKS VICTORIA Świebodzice:
E. Kaczmarczyk 1, O. Markowska 2, S. Korzeń 1, W. Jarosz, M. Godyla 7, M. Wiej 1,
W. Jankowska, W. Graczyk 3,
M. Borowiec, D. Lewińska 3,
A. Barna 8, O. Prusińska, A.
Drzęźla, K. Kamińska, N.
Stańko.

Przy okazji Zarząd, Trenerzy
oraz zawodniczki i zawodnicy
MKS VICTORIA Świebodzice
serdecznie dziękują za wsparcie
finansowe obozu zimowego
w Gryfowie Śląskim 2018r.
Podziękowania dla firm:
TERMET S.A., TESTER Sp. z
o.o., Be-MAX, ASC WORKERS, Salon Firmowy TERMET
Oraz osób prywatnych: Pani
Jadwigi Ciszewskiej, Pani
Grażyny Hyżyńskiej.

Rekordowy pierwszy
weekend na basenie
onad 1500 osób odwiedziło podczas pierwszego
P
weekendu po otwarciu

weekendu Wodne Centrum
Rekreacji w Świebodzicach.
Obiekt jest świeżo po modernizacji i przebudowie, w ramach której została wydzielona osobna strefa saunarium
(z czterema saunami), tężnia
solna, nowe szatnie i natryski; z kolei w strefie basenowej pojawiło się wiele atrakcji dla najmłodszych: wodny
plac zabaw, zjeżdżalnia,
grzybek i fontanna w brodziku, a także nowe hydromasaże w basenie rekreacyjnym
i przede wszystkim dwa nowe jacuzzi, w tym dwunas-

Nasz łucznik
na 4. miejscu

Wraca aqua aerobik
Od 1 marca w Wodnym Centrum Rekreacji ruszają ponownie
zajęcia aqua aerobik.
Zajęcia odbywają się w czwartki o godz. 19:00 oraz we wtorki
o godz. 19:00.
Koszt za zajęcia to 16zł+wstęp. Wszystko płatne w kasie WCR
Świebodzice.
KONIECZNA REZERWACJA MIEJSC!
Zgłoszenia: biuro@activetime.pl, w wiadomości na fb
i pod nr tel.:733 829 327

W dniach 17-18.02.2018
odbył się IX Międzynarodowy
Halowy Memoriał Karola
Hibnera. Zawody odbywają
się już od lat, ale w tym roku
padł rekord zawodników
- było ich pond 270
w różnych kategoriach.
Startujący przyjechali
także z Białorusi i Ukrainy.
Jednym z uczestników
był klubowicz z UKS Ameoli
Gabriel Kozłowski,
który zdobył świetne
4. miejsce! Gratulujemy!

toosobowe. Wartość inwestycji to 2 mln zł, gmina sfinansowała modernizację
z własnych środków.
Był to pierwszy weekend
po otwarciu basenu, a z tej
okazji Burmistrz Świebodzic
Bogdan Kożuchowicz przygotował
niespodziankę:
wszystkie dzieci do 16. roku
życia - bez względu na miejsce zamieszkania - miały
wstęp wolny na obiekt. Była
to doskonała okazja, by całe
rodziny mogły się popluskać,
zrelaksować i wygrzać w te
wyjątkowo mroźne dni.
Zapraszamy do korzystania ze zmodernizowanego
obiektu.

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

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 02.03.2018 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości

Nr działki

Obręb

Nieruchomość niezabudowana
Nieruchomość niezabudowana
Nieruchomość niezabudowana

1118/2
502/8
566

Śródmieście 3
Ciernie 4
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 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek
o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

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

Nr działki gruntu

Obręb

nieruchomość zabudowana
nieruchomość zabudowana

340/12
427/3

Śródmieście 3
Pełcznica 2

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

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
Jana Mikulicza

Nieruchomość
l. mieszkalny 1 B(16)

Nr działki
277/1

Obręb
2

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

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
Młynarska

Nieruchomość
l. mieszkalny 1 ( 29)

Nr działki
333/1

informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 02.03.2018 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 użytkowy L2
przy ul. Strzegomskiej 36 w Świebodzicach

606/2

Ciernie 4

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.

starszą, niepełnosprawną.
Pomoc w domu, zakupach,
możliwy transport, godziny
popołudniowe.
Tel. 601 683 552
G Sprzedam dom

w zabudowie szeregowej,
ul. Parkowa. Kuchnia
otwarta, po modernizacji,
meble kuchenne nowe,
taras 12 m2, ogródek,
działka 233 m2; wszystkie
instalacje po remoncie,
udokumentowane projektami
i pozwoleniami na budowę.
Tel. 693 451 569

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

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

Burmistrz Miasta Świebodzice

G Zaopiekuję się osobą
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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.

OGŁOSZENIA
DROBNE

piątek, 2 III 2018

REKLAMUJ SIĘ!

W Gazecie Świebodzickiej
tel. 660 157 518

1. pracownik fizyczny - Zamiatacz ulic
2. pracownik fizyczny - Spawacz
Więcej informacji:
Dział Organizacji i Kadr ZGK
58-160 Świebodzice ul. Strzegomska 30
tel. 74 666-96-08 lub 74 666-96-10

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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reklama

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

