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to nasza wizytówka
Plac Dworcowy, czyli nowo
wybudowane Centrum
Przesiadkowe, to w tej
chwili chyba jedna
z piękniejszych
wizytówek naszego
miasta. Pasażerowie
i turyści przyjeżdżający
do Świebodzic
zachwycą się już nie
tylko odrestaurowanym
dworcem, ale pięknym
placem przed nim,
z zielenią, skwerami,
siedziskami, wiatą na rowery.
Ogromna inwestycja za 2,5 mln zł
dobiegła końca.
- Świebodzice są przyjaznym miastem dla mieszkańców
i odwiedzających. I mamy kolejny miejsce, które to
potwierdza - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Str. 5

Kręgielnia, siłownia na Rekreacyjnej,
chodniki

W całym mieście
toczą się
inwestycje.
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Pionier
Świebodzic,

inżynier
Stanisław
Tynowski,
uhonorowany
skwerem
swojego imienia.
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Jest akt
2
oskarżenia
przeciwko kobiecie,

FOT. ADIAN SITKO I ABP

która na 35-tce
spowodowała
śmiertelny wypadek.

Prokuratura

umorzyła
śledztwo
w sprawie
katastrofy
budowlanej
przy ul.
Krasickiego!
Str. 10

Lato w pełni, zapraszamy!
Przez całe lato w naszym mieście będzie się dużo działo,
są zajęcia rekreacyjne w Parku Miejskim, warsztaty
w MDK, zajęcia sportowe, a najbliższe dwie niedziele
to fantastyczna propozycja familijnego spędzenia wolnego czasu.
Zapraszamy w imieniu Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza!
G 8 lipca, Dzień Baniek Mydlanych,
godz. 12:00-17:00, Park Miejski.
Wesoła, kolorowa impreza, puszczanie wielkich baniek
mydlanych, konkursy, zabawy i inne atrakcje.
G 15 lipca, VI Międzynarodowy Konkurs Powożenia
Tradycyjnego im. Księżnej Daisy. Swoje umiejętności
prezentować będą najlepsi w tej dziedzinie z całej Europy.
A dla nas, widzów, to wielka gratka, bo powozy
są pięknie odrestaurowane, a powożący - zarówno panie,
jak i panowie, ubrani w stylowe stroje z epoki! Dla widzów
będą miejsca siedzące i wiele atrakcji towarzyszących.
Zapraszamy do Rynku od godz. 9:00.

Wieści z sesji
3
Rady Miejskiej
w Świebodzicach.
W świebodzickim
4
urzędzie
funkcjonuje już profil
zaufany. Dzięki niemu
załatwisz wiele spraw
przez Internet.

Wraca „stara”
9
organizacja ruchu
na ul. Browarowej
i Mickiewicza.
Zanim kupisz
10
działkę
budowlaną, sprawdź,
czy w planach jest
budowa wodociągu.

INFORMATOR
G POGOTOWIA
Ratunkowe 999
Numery dodatkowe: 74 85 40 200,
fax: 74 85 00 989
G Policja 997 lub 112
Komisariat w Świebodzicach
74 854 06 22 (23)
G Straż Miejska,
ul. Żeromskiego 13/15
74 666 95 92 - Komendant
74 666 95 93 - Funkcjonariusze
mobile - 606 637 542
Dyżury od godziny 7.30 do 22.00
G Straż Pożarna 998 lub 112,
Komisariat w Świebodzicach
74 666 99 32
G Drogowe 954
G Energetyczne 991
EnergiaPro Koncern Energetyczny
S.A. Rejon Dystrybucji i Sprzedaży
Energii
w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego 11,
58−150 Strzegom, tel. 74 854 94 00
G Gazowe 992
Biuro Obsługi Klienta w Wałbrzychu,
ul. Kościuszki 3, 58−300 Wałbrzych,
tel. 74 842 73 31, 74 842 73 34,
fax 74 842 62 43
e−mail: bok.walbrzych@zgw.com.pl
G Wodno−Kanalizacyjne 994
– w godzinach pracy zakładu
zgłoszenia awarii przyjmuje ZWiK
tel. 74 854 13 04 wew. 15, 23
po godz. 15.00 zgłoszenia awarii
przyjmuje dyżurny pogotowia
wodno−kanalizacyjnego
tel. 74 854 13 04
lub tel. kom. 603 174 617
G INFORMACJA O USŁUGACH
samochodowych 954
telefoniczna 118 813
G INFORMACJA PKP 9436
G PKS Świdnica 74 852 10 85
G Żółta Linia - Telefoniczna
informacja
o firmach 9434
URZĄD MIEJSKI W ŚWIEBODZICACH
G Biuro Podawcze - INFORMACJA
74 666 95 00, 666 95 55,
fax 666 95 09
G Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
74 856 18 22
G Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Świdnicy − 74 851 50 24
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Świdnicy − 74 851 50 10
G Dziecięcy Telefon Zaufania SPDC
„Serce” 74 852 52 90
G Hospicjum Świdnica
(od pon. do pt. od 10.00 do 14.00,
74 852 03 46
w środy od 12.00 do 16.00)
G Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Świebodzicach - 74 666 95 99
PRZYCHODNIE
G MOZ, Al. Lipowe 15
Rejestracja - 74 664 59 50,
74 664 59 51, 74 664 59 52
G Poradnia Dziecięca 74 664 59 56
G Gabinet zabiegowy 74 664 59 62
G Poradnia Medycyny Pracy
74 664 59 58
G Gabinet lekarski
(pokój nr 10 - I piętro) 74 664 59 57
G Poradnia chirurgiczna
74 664 59 65
G Poradnia „K” - II piętro
74 664 59 61
G Gabinet laryngologiczny
74 664 59 69
G Gabinet lekarski (pokój nr 19)
- II piętro 74 664 59 71
G Gabinet logopedyczny
74 664 59 59

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej

tel. 660 157 518

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

§ pod paragrafem/zaproszenia

Jest akt oskarżenia
przeciwko sprawczyni
śmiertelnego wypadku

29

czerwca br. Prokuratura
Rejonowa w Świdnicy
skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Malwinie S.
Kobieta jesienią ub. roku spowodowała na obwodnicy śmiertelny wypadek. Prowadząc auto
pod wpływem alkoholu - i jak
już potwierdziły badania - narkotyków, straciła panowanie nad
swoim pojazdem. W wyniku najechania na krawężnik kobieta
uderzyła w barierki ochronne,
odbiła się od nich, jej auto przekoziołkowało w powietrzu i spadło na jadący prawidłowo od
strony Świdnicy samochód. Jechał nim do pracy mieszkaniec
Górnego Śląska. Mężczyzna
zginął na miejscu, zmiażdżony
w swoim pojeździe. 45-letni
Wojciech G. osierocił córkę.
Sprawczyni wypadku z lekkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Po wpłaceniu kaucji w wysokości 20.000 zł wyszła na wolność.
W wypowiedzi dla portalu
doba.pl prokurator Beata Piekarska-Kaleta powiedziała, że
kobieta w badanej krwi miała
w chwili wypadku 1,35 promila

alkoholu, była także pod wpływem środka odurzającego w postaci marihuany.
Malwinie S. grozi do 8 lat więzienia.
Kobieta po spowodowaniu
wypadku śmiertelnego miała
obligatoryjnie zatrzymane prawo jazdy, mimo tego - według
informacji od naszych Czytelników - nadal widywana jest
w mieście za kierownicą samochodu.
Jeśli to prawda - to bardzo
smutne, bo znaczyłoby, że tragedia, którą spowodowała, niczego jej nie nauczyła.
99. rocznica
odzys

kania

przez Polskę
Wywieś flagę,
pobiegnij w Biegu
niepodległości.
za Ojczyznę. Pamięta
Niepod
jmy o tym ważnym ległości, albo weź udział w
uroczystej mszy
dla Polaków święcie
świętej
.

Kierowcy-zab
ójcy.
Jak ich powstrz
ymać?
cena 1 zł (w tym 8%

VAT)
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en tragiczny wypadek
Mimo kar więzienia,
wstrząsnął całym
odbierastem - na drodze mia- nia prawa jazdy,
codziennie
wylo- w całym
towej w stronę Świdnicy
kraju zatrzymywa
29-latka uderzyła
setki takich potencjalnyc ne są
h zabójjadące auto. Jego w prawidłowo ców za kółkiem.
nął na miejscu. kierowca zgi- powoduje tragiczneWielu z nich
Kobieta, która to
w skutkach
spowodowała, była
wypadki. A przecież
pijana, miała
0,8 promila we
niskie kary (maksymaln rażąco
krwi.
ie 12 lat)
- Kto świadomie
więzienia
siada za telnych dla sprawców śmierkółko pod gazem,
wypadków
cą! - komentują ten jest zabój- zdadzą rodzinie, na nic się
na forach świektóra przez
bodziczanie. I
trudno nie przy- pijanego kierowcę straciła
ojca,
znać im racji. Osoba
męża, bliską osobę.
nietrzeźwa,
która siada za
Mamy prawo czuć
kierownicą auta,
się zagrostanowi ogromne
zagrożenie dla żeni w sytuacji, gdy jadąc
innych uczestników
do
pracy czy wioząc
dziecko do
ruchu. szkoły/prze
A pijani kierujący
dszkola to ciągle trafić
prawdziwa plaga,
na pijanego za możemy
zresztą zaraz
po tej tragedii, dosłownie
Tak jak 45-latek kółkiem!
ze Śląska,
nego dnia, świebodzick następ- który jechał
zatrzymała dwóch a policja dnia do pracy.tamtego feralnego
I nie
kolejnych
nietrzeźwych kierowców,
Co zrobić, by dojechał.
raz na zawsze
w tym
Ukraińca, który
kompletnie pija- pozbyć się z naszych dróg
ny jechał w Rynku
kierowców-zabójców?
pod prąd! Na
szczęście było
już późno i nie
było ruchu.

Za rok idziemy

614.000 zł
otrzyma Gmina
Świebodzice

Już po raz trzeci
świebodzicka
Gala Sportów
To trzeba zobaczy
Walki!
ć

MUAY THAI
OPEN

POLAN

MINI KONKURS NA 300. WYDANIE
GAZETY ŚWIEBODZICKIEJ
Drodzy Czytelnicy!
Może nie wszyscy z Państwa zauważyliście, ale dzisiejsze wydanie Gazety
Świebodzickiej ma numer 300. Tak, tak, to już trzysta razy gościliśmy
w Państwa domach, dostarczając najświeższych informacji z miasta.
Bardzo się cieszymy, że chętnie sięgacie Państwo po naszą - Waszą - Gazetę
Świebodzicką, która ukazuje się od lutego 2007 roku, czyli już ponad 11 lat.
Z okazji 300-setnego wydania,
mamy dla Was małą
niespodziankę.
Dla pięciu pierwszych osób,
które zadzwonią do nas
i odpowiedzą na proste pytanie:
Dlaczego czytasz Gazetę
Świebodzicką?

- to ostatnia
szkoła miejska
po liftingu.

11

Prawie tonę
karmy dla
zwierzaków ze
schronisk udało
się
uzbierać
w Świebodzicach.
Brawo,
świebodziczanie!

12
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na kręgle

z Ministerstwa
Sportu i Turystyki
na moderniza
j

4

Wieści z sesji
Rady Miejskie
w Świebodzicach.j
Koniec
6termomo
dernizacji
Dwójki

Zobacz
najładniejsze
balkony, okna,
posesje i firmy
w naszym mieście.
JACEK ZYCH DZIENNIK.WALBR
ZYCH.PL

piątek, 6 VII 2018
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Sport: sukcesy
świebodzickich
biegaczy i młodych
adeptów sztuk
walki.
Gratulacje!

22 listopada
VI Dyktando o Pióro
Burmistrza Miasta
Ś i

O tym wstrząsającym wypadku
pisaliśmy w Gazecie
Świebodzickiej

§ POD PARAGRAFEM

5 lat za wyrzucenie psa przez okno

przygotowaliśmy 5 zestawów
z gadżetami promocyjnymi
Świebodzic, przekazanymi
przez Wydział Promocji UM.
Czekamy na telefony!

Dzwońcie
pod numer:
660 157 518

Do 5 lat więzienia grozi Arkadiuszowi K., który wyrzucił przez
okno psa swojej konkubiny. O sprawie było głośno w naszym mieście. Mężczyzna zemścił się w ten sposób na kobiecie, która po
awanturze domowej wyszła z mieszkania i zamknęła go w domu na
klucz. W odwecie pijany Arkadiusz K. wyrzucił przez okno, z wysokości ok. 4 metrów, owczarka, który wabi się Nero.
Na szczęście pies nie odniósł obrażeń.
W toku śledztwa i przeprowadzonym badaniu przez lekarza weterynarii okazało się, że pies był bity, kopany a nawet przytrzaskiwany drzwiami - miał to robić właśnie Arkadiusz K., który nie stronił od
alkoholu, a będąc pod wpływem promili swoją agresję wyładowywał
na niewinnym zwierzęciu.
Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad psem ze szczególnym
okrucieństwem. Przyznał się do winy. Prokuratura skierowała do
sądu akt oskarżenia przeciwko osobnikowi. Grozi mu do 5 lat więzienia.
Pies wrócił do swojej właścicielki, niestety, jeśli nadal mieszka
ona z Arkadiuszem K. - to w zasadzie wrócił do swojego oprawcy.

Rozpoczął się proces oprawcy Asty
Swój finał ma także inna sprawa, dotycząca znęcania się nad
psem. Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia przeciwko Arturowi P.,
którego prokuratura oskarżyła o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad 7-miesięcznym pieskiem.
Suczka została odebrana właścicielom, miała liczne złamania m.
in. tylnych łapek. Piesek był maltretowany i zaniedbany.
Na szczęście Asta - bo takie otrzymała imię psinka, trafiła do psiego raju, do domu pani Kasi Ptasińskiej, opiekującej się porzuconymi lub odebranymi właścicielom zwierzętami. Pod jej troskliwą
opieką wróciła do zdrowia fizycznego i psychicznego, a niedawno
trafiła do adopcji, więc finał jej historii jest bardzo pozytywny.
Mamy nadzieję - mniej pozytywny będzie finał dla oprawcy Asty.
Agresywny 34-latek, który nie przyznaje się do zarzutów, stanie
przed sądem i tam odpowie za swoje czyny. Dwa miesiące spędził
już w areszcie. Teraz będzie odpowiadał z wolnej stopy.
Grozi mu do 5 lat więzienia.

Szukamy świadków potrącenia
Komisariat Policji w Świebodzicach poszukuje świadków, bądź
innych osób mających jakiekolwiek informacje mogące przyczynić
się do ustalenia sprawcy potrącenia 82-letniej kobiety na przejściu
dla pieszych przez nieznanego, najprawdopodobniej nieletniego, kierującego rowerem, który był w towarzystwie kolegi.
Zdarzenie miało miejsce w Świebodzicach na przejściu dla pieszych przy ul. Strzegomskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Wolności
około godziny 15:30 w dniu 30 maja 2018 roku. Kierujący rowerem
wjechał na przejście dla pieszych i potrącił kobietę, która przewróciła
się na jezdnię doznając obrażeń ciała.
Wszelkie osoby mające wiedzę w tej sprawie prosimy o kontakt ze
świebodzicką jednostką policji:
tel. 74 856-33-40 lub 997, 112.

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic

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

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

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

Policja na rowery
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

G

mina kupi dla naszego
komisariatu dwa rowery wraz z umundurowaniem. Policjanci
w ramach letnich patroli ponadnormatywnych będą docierać
w zakamarki, podwórka czy

działki i egzekwować przestrzeganie prawa.
To efekt jednej z uchwał, podjętych na sesji RM w Świebodzicach w dniu 26 czerwca.
Wprowadzone zostały zmiany
w Gminnym Programie Roz-

Patrole będą widoczne

wiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii.
Ma to związek z nowelizacją
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowela zwiększa
katalog miejsc publicznych,

w których zabronione jest spożywanie alkoholu.
W tej sytuacji zaistniała potrzeba doposażenia Komisariatu
Policji w Świebodzicach w sprzęt
rowerowy, który umożliwi funkcjonariuszom dotarcie w trudne
dostępne dla radiowozu miejsca:

Pomysł radnego

 JANUSZ KOZENDRA

Komendant Komisariatu Policji w Świebodzicach
- To się sprawdzi, jestem pełen optymizmu.
Na rowerach patrol będzie mógł kilkukrotnie objechać
tzw. miejsca strachu i nawet, jeśli po odjechaniu patrolu, osoby
wrócą w to samo miejsce - to policja też tam wróci. Interwencja
będzie więc skuteczniejsza. Szczególnie działkowcy bardzo
czekają na te patrole rowerowe. Będzie można wjechać w bramy,
za mury obronne, wszędzie tam, gdzie amatorzy trunków czują się
bezpiecznie. Te patrole będą widoczne w mieście
i będą efektywne, jestem o tym przekonany.



- Chodzi o większą efektywność patroli policji,
szybkość przemieszczania i dojazd do takich miejsc jak zakamarki
w podwórzach, wąskie ulice, skwery, gdzie najczęściej mamy
do czynienia z tak uciążliwym dla mieszkańców piciem alkoholu
czy zakłócaniem porządku - mówi radny. - Właśnie w okresie
letnim te zjawiska są szczególnie nasilone.

- Warto szukać rozwiązań, które wpłyną
na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród
mieszkańców. Jako samorząd od wielu lat wspieramy finansowo
i rzeczowo policję mimo, iż jest to instytucja państwowa,
to jednak w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i poczuciu
odpowiedzialności podejmujemy takie czy inne kroki, mające
na celu poprawienie efektywności pracy służb.

Uchwała wzbudziła wiele
kontrowersji, przed głosowaniem o głos poprosiła Zofia
Marek, Przewodnicząca Klubu
Radnych Bogdana Kożuchowicza.
- To przykre, takie zapisy są
zamachem na samorządność
i budzą nasz głęboki niepokój

WAŻNE!
Przypominamy, że od 1 lipca można
składać wnioski o świadczenie dobry start
wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny
empatia.mrpips.gov.pl
oraz przez bankowość elektroniczną takich
banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości
SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA,
Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski
SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO
Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGBBank SA oraz wybrane zrzeszone Banki
Spółdzielcze.
Możliwość składania wniosku będzie
dostępna niebawem również w Banku
BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie „Dobry Start” i będzie
zachęcać do złożenia wniosku korzystając
z Profilu zaufanego.
Od 1 sierpnia wnioski będzie można
złożyć także drogą tradycyjną (papierową)
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach, przy ul. Plac Dworcowy 1.
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30
listopada.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę
nie później niż do 30 września.
W przypadku wniosków złożonych
w kolejnych miesiącach gminy będą miały

kacyjnym, w piątki i soboty,
o bezpieczeństwo w mieście
zadbają dodatkowe patrole piesze. Miasto przeznacza na to
rocznie 10.000 zł, swoje 5.000
zł dorzuca Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach.

 ŁUKASZ KWADRANS
Przewodniczący Rady Miejskiej

Uchwała to konsekwencja przepisów wprowadzonych
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Po nagłośnieniu sprawy wysokich nagród dla ministrów
zdecydowano, że nagrodzeni mają je oddać. „Rykoszetem” dostali
Bogu ducha winni samorządowcy, którym ustawowo nakazano
zmniejszyć pensje. Wiele samorządów nie zgodziło się z taką
bezpardonową ingerencją w ich demokratyczną niezawisłość.
Np. w Świdnicy tamtejsza Rada Miejska odrzuciła uchwałę
o zmniejszeniu pensji dla prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej.

R

3

Wspieramy policję

W Świdnicy Rada odrzuciła uchwałę

nagradzania pracowników samorządowych pensja burmistrza
wynosi obecnie 10.620,00 zł
brutto. Składają się na nią wynagrodzenie zasadnicze oraz przysługujące dodatki.

ogrody działkowe, tereny rekreacyjne, osiedla, itp.
Gmina Świebodzic od lat
wspomaga komisariat poprzez
m. in. dofinansowanie zakupu
radiowozów, sprzętu komputerowego, czy cykliczne patrole
ponadnormatywne, które lada
moment ruszają, W okresie wa-
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Zakup rowerów to pomysł radnego Jarosława
Dąbrowskiego, przewodniczącego Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego RM.

„Takie zapisy są zamachem
na samorządność”

ada Miejska Świebodzic
przyjęła nowe wynagrodzenie dla Burmistrza
Miasta Bogdana Kożuchowicza. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15
maja 2018 roku w sprawie wy-

wieści z sesji

- mówiła radna. - Jednak odpowiedzialność rządzących polega
na tym, że należy przestrzegać
prawa nawet wtedy, jeśli się
z nim nie zgadzamy.
12 radnych było za przyjęciem uchwały, 2 wstrzymało się
od głosu, cztery osoby nie wzięły udziału w głosowaniu.

SESJA W SKRÓCIE

maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia
wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę
świadczenia.
Świadczenie dobry start przysługuje raz
w roku w wysokości 300 zł na dziecko
uczące się w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych), szkole
artystycznej, w której jest realizowany
obowiązek szkolny lub nauki, a także
młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodek szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, aż do ukończenia przez nie 20. roku
życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się
w ww. szkole otrzymają je do ukończenia
przez nie 24. roku życia.
Świadczenie dobry start nie przysługuje
na dziecko uczęszczające do przedszkola,
w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”)
w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania
przedszkolnego.
Więcej informacji można znaleźć na
stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart
- w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach
- lub pod numerem tel: 74 666 95 56,
74 666 95 80, 74 666 99 27.


Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy
Rada Miejska na sesji w dniu 26 czerwca
podjęła uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.
Ustalono, że zezwolenia poza miejscem
sprzedaży alkoholu to maksymalnie 200,
w miejscu sprzedaży - 80 zezwoleń.
Wprowadzony także został zakaz sprzedaży
alkoholu w nocy.

Dwa nowe zadania inwestycyjne

Nowy system nagłośnienia do sali narad
w ratuszu oraz ogrodzenie przy Szkole Podstawowej Nr 2 - to dwa nowe zadania, które zostały
wpisane do budżetu miasta na bieżący rok.
System audiowizualny do zarządzania obradami Rady Miejskiej to bynajmniej nie widzimisię urzędników, lecz wymóg, który nakłada
na samorządy znowelizowana ustawa. Chodzi
o Ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów Publicznych.
W ramach systemu audiowizualnego każdy
radny będzie miał do dyspozycji mikrofon oraz
elektroniczne urządzenie do głosowania. Będzie
także kamera, rejestrująca przebieg sesji on-line,
a obrady będą transmitowane w czasie rzeczywistym.
Koszt tego zadania to 151.000 zł do.
Druga z inwestycji to budowa ogrodzenia
przy SP 2, od strony kościoła. Koszt - 27.000 zł.

Kolejny krok w stronę
Domu Złotego Wieku
oraz bliżej do wyłonienia
partnera
prywatnego,
C
z którym Gmina Świebodzice

zrealizuje budowę Domu Złotego wieku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Na sesji w dniu 26 czerwca
Rada przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
stanowiącej własność gminy
na okres 20 lat. Chodzi o budynek dawnego internatu przy ul.
Rekreacyjnej 2, w którym ma
powstać dom opieki dla osób
starszych. Nieruchomość będzie wkładem własnym gminy
wniesionym do przedsięwzięcia.
Cała procedura zmierzać
będzie do wyboru partnera
prywatnego w celu wspólnej
realizacji
przedsięwzięcia
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), polegającego na przygotowaniu
placówki przeznaczonej do
opieki nad osobami starszymi,
przewlekle chorymi.
Formuła PPP to jedno z narzędzi do realizacji zadań publicznych, polegająca na współpracy podmiotu publicznego
i partnera prywatnego przy ich
realizacji. Przedmiotem PPP
jest wspólna realizacja przedsięwzięcia, polegająca na podziale zadań i ryzyk pomiędzy

podmiotem publicznym a partnerem prywatnym. Ze względu na cechy partnerstwa publiczno-prywatnego, takie jak
większa elastyczność w kształtowaniu udziału finansowego
podmiotu publicznego (Gminy
Świebodzice), w tym dokonywanie rozpoczęcia płatności
wynagrodzenia dla partnera
prywatnego dopiero od momentu eksploatacji obiektu,
współodpowiedzialność partnera prywatnego za realizację
całości przedsięwzięcia, dowolne kształtowanie podziału
ryzyka i odpowiedzialności
pomiędzy stronami umowy,
zasadnym jest przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji
w formule PPP.
Z wybranym partnerem prywatnym zostanie zawarta umowy PPP. Planuje się zawrzeć
umowę PPP na czas określony
nie dłuższy niż 240 miesięcy,
w tym etap zaprojektowania,
przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Rekreacyjnej 2
w Świebodzicach, wraz z ewentualną dobudową budynków
oraz dostosowaniem ich do
pełnienia funkcji domu pomocy społecznej dla osób starszych przewlekle, somatycznie chorych nie będzie dłuższy
niż 24 miesiące.


Wspieramy
strażaków-ochotników

5 tys. zł

- tyle przekazało nasze miasto Ochotniczej
Straży Pożarnej w Stanowicach na zakup pompy.
Strażacy ze Stanowic zawsze biorą udział
w akcjach ratunkowych na terenie
naszego miasta.

Mamy niskie
zadłużenie
4
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esort finansów przygotował raport dotyczący
poziomu zadłużenia samorządów. Wyniki opublikowano w serwisie samorządowym Polskiej Agencji Prasowej (samorząd.pap.pl). Świebodzice mają bardzo dobry wynik - zadłużenie na jednego
mieszkańca to zaledwie 771 zł,
podczas gdy w gminach najbardziej zadłużonych kwota ta
przekracza 18 tys. zł. Mamy jeden z lepszych wyników w regionie!
Z danych zawartych w raporcie wynika, że najbardziej zadłużony samorząd w Polsce
w przeliczeniu na jednego
mieszkańca to gmina Ostrowice,
gdzie dług na jednego mieszkańca wynosi 18,6 tys. zł. Drugie miejsce zajmuje gmina Rewal- 14,3 tys. zł. W stolicy zadłużenie na jednego mieszkańca
to 2,9 tys. zł.
A jak w tym zestawieniu
wyglądają Świebodzice? Można

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

wieści z sesji/miasta

powiedzieć, że znakomicie, bo
obciążenie z tytułu zadłużenia to
zaledwie 771 zł na mieszkańca.
Obecnie poziom zadłużenia
gminy to 17,6 mln zł, przy planowanych dochodach 97 215
855 zł i wydatkach 103 901 519
zł.

nym pełnym bezpieczeństwem
finansowym.
Zadłużenie sąsiadów w przeliczeniu na jednego mieszkańc:

Załatwiaj sprawy
urzędowe przez internet
na ePUAP

Wałbrzych - 4.889 zł
Świdnica - 1.832 zł
Strzegom - 1.516 zł.



Posiadacz profilu zaufanego ePUAP uzyskuje dostęp do funkcji:
1. „podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP”
- podpisu elektronicznego umożliwiającego uwierzytelnienie
dokumentów elektronicznych wnoszonych do organów administracji publicznej oraz potwierdzenie faktu otrzymania dokumentów elektronicznych doręczanych przez te organy,
2. elektronicznej identyfikacji własnej osoby w systemach
teleinformatycznych.

Co to jest ePUAP
ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej. To miejsce, gdzie usługi są udostępniane. Dzięki ePUAP załatwisz wiele spraw w różnych urzędach
bez wychodzenia z domu - przez internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu.

Uchwała antysmogowa już
obowiązuje!
O

Tak zwane kopciuchy w całym regionie powinny zostać
wymienione do 2024 roku, a piece trzeciej i czwartej klasy do
2028 roku. Po tej dacie we Wrocławiu i w większości uzdrowisk wejdzie w życie zakaz
palenia węglem i drewnem.
Na Dolnym Śląsku co roku
z powodu smogu umiera kilka
tysięcy osób, tysiąc w samym
Wrocławiu. Główną przyczyną
zanieczyszczeń są stare piece
i złej jakości opał.
Zgodnie z nowymi przepisami na Dolnym Śląsku stopniowo będą likwidowane piece na
węgiel. Zakaz ich montowania
obowiązuje od lipca 2018 r.
Główne założenia wszystkich
projektów dotyczą wyeliminowania spalania paliw złej jakości i wyłączenia z obiegu instalacji grzewczych powodujących

trującą emisję gazów oraz pyłów do atmosfery, wymianę kotłów i pieców na niskoemisyjne
oraz zakaz palenia paliwami stałymi we Wrocławiu i w uzdrowiskach.
Uchwała sejmiku umożliwia
korzystanie z kominków, pod
warunkiem, że spełniają one
standardy określone w dyrektywie UE (tzw. dyrektywie ekop-

rojektu) oraz nie stanowią podstawowego źródła ciepła w lokalu. Możliwe jest wyposażenie
instalacji w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu
(elektrofiltry). Zamierzenia są
takie, że w ciągu 10 lat z Wrocławia znikną stare piece węglowe, a te najbardziej trujące powinny zostać zlikwidowane do
2024 r.

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

37 wniosków...

...o dofinansowanie wymiany
pieców c.o. złożyli mieszkańcy
Świebodzic. 4 osoby już otrzymały
wsparcie. Wnioski można składać
do końca sierpnia.
rzypominamy, że jeśli planują Państwo
zmianę systemu ogrzewania na ekoloP
giczny (gaz, elektryczny), można skorzys-

tać z dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie takiej inwestycji.
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

użytkownikiem konta na ePUAP - bezpłatnej platformy do kontaktu z różnymi urzędami. Dzięki temu można już także
w Świebodzicach załatwić sprawę urzędową szybko, wygodnie
i bez kolejek.
Potwierdzenia profilu można dokonać w godzinach pracy UM
(bud. ratusza) ul. Rynek 1, pok. nr 8.

Świebodzice utrzymują od
wielu lat wysoki poziom inwestycyjny, przy jednoczesnym
zachowaniu bardzo stabilnej
sytuacji finansowej.
- To powoduje, że instytucje
opiniotwórcze i agencje analityczne wydają bardzo pozytywne opinie m. in. na temat sytuacji
finansowej czy zaufania biznesowego do naszej gminy - komentuje Bogdan Kożuchowicz,
burmistrz Świebodzic.
- Ranking Ministerstwa Finansów to następne potwierdzenie faktu, że Gmina Świebodzice ma doskonałą sytuację gospodarczą, gwarantującą systematyczny rozwój z jednoczes-

Nowe przepisy weszły w życie - nie zamontujesz pieca na węgiel

d 1 lipca 2018 na terenie
całego województwa
dolnośląskiego nie wolno montować nowych kotłów
opalanych paliwem stałym.
Nie wolno także stosować takiego paliwa, jak węgiel brunatny
czy tzw. odpady węglowe (czyli
np. mułów węglowych). Za
złamanie przepisów grożą surowe kary.
Uchwały antysmogowe mają
rangę prawa miejscowego i obowiązują wszystkich mieszkańców i podmioty gospodarcze,
także właścicieli budynków
wielorodzinnych, spółdzielnie
i wspólnoty, jeśli mają w użytkowaniu instalacje na paliwo
stałe o mocy poniżej 1 MW.
Za nieprzestrzeganie uchwały
grozi grzywna do 5 tys. zł.
Utrudnianie kontroli podlega
karze pozbawienia wolności do
lat 3.

rząd Miejski w Świebodzicach został wpisany na listę punktów potwierdzających Profil Zaufany ePUAP. Profil to
U
zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą

na terenie Gminy Świebodzice zakłada dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania,
opartego na paliwie stałym, na:
 ogrzewanie gazowe
 ogrzewanie elektryczne
 olejowe
 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?
 zakup i montaż nowego źródła ogrzewania, tj. kotłów, pieców z gwarancją, które

zostały zamontowane i użyte po raz pierwszy
 zakup, montaż, wymiana lub modernizacja instalacji wewnętrznej związanej
z nowym źródłem ogrzewania
 zakup, montaż wymiana lub modernizacja instalacji odprowadzania spalin niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania
nowego źródła ogrzewania.
Osoba ubiegająca się o dotację musi zrealizować i rozliczyć inwestycję do 30 września 2018 r.
Wnioski należy składać do 31.08.2018 r.
Program antysmogowy rozłożony jest na
3 lata, w roku bieżącym gmina przeznaczy
na ten cel 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.

Co zyskasz
Przez ePUAP możesz korzystać z usług - elektronicznie, szybko, wygodnie i bezpiecznie:
 załatwić wiele spraw w różnych urzędach,
 sprawdzać na bieżąco statusy spraw i wniosków,
 odbierać i wysyłać urzędową korespondencję.
Wszystkie te usługi są dostępne przez internet, więc możesz
z nich korzystać, kiedy chcesz i gdzie chcesz.
Każda wysyłka i odbiór pisma przez ePUAP ma urzędowe
poświadczenie odbioru (UPO), które jest tak samo ważne jak
awizo.

Jakie urzędy i jakie sprawy obsługuje ePUAP
Coraz więcej spraw możesz załatwić przez internet, bo coraz
więcej urzędów udostępnia swoje usługi na ePUAP. Są to między
innymi:
 samorządy, w tym urzędy gminy - złóż wniosek o dowód dla
siebie lub dziecka; zgłoś utratę lub zniszczenie dowodu albo
prawa jazdy; zawiadom o sprzedaży samochodu; dopisz się do
spisu wyborców,
 USC (urzędy stanu cywilnego) - uzyskaj odpisy aktów:
małżeństwa, urodzenia, zgonu, lub inne dokumenty; zgłoś urodzenie dziecka,
 ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) - sprawdź, czy pracodawca cię ubezpieczył i jaką dostaniesz emeryturę; przejrzyj
swoje zwolnienia lekarskie i składki,
 NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) - odbierz przed wyjazdem za granicę kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego),
 US (urzędy skarbowe) - sprawdź swoje rozliczenia podatkowe; zgłoś spadek lub darowiznę,
 KRK (Krajowy Rejestr Karny) - pobierz zaświadczenie
o niekaralności,
 UP (urzędy pracy) - zarejestruj się jako osoba bezrobotna
i korzystaj ze szkoleń,
 Rejestr PESEL i Rejestr Dowodów Osobistych - sprawdź
swoje dane i dokumenty,
 inne urzędy administracji publicznej (centralne, regionalne
i lokalne) oraz instytucje publiczne - zarejestruj działalność gospodarczą; złóż wniosek o Kartę Dużej Rodziny; wyślij pismo
ogólne, gdy nie ma formularza do załatwienia twojej sprawy.
Samo konto na platformie ePUAP zakładasz od ręki. Natomiast
profil zaufany możesz założyć oraz:
 od razu potwierdzić przez internet, na przykład skorzystać
z bankowości elektronicznej - wtedy OD RAZU możesz zacząć
załatwiać sprawy przez internet,
 potwierdzić później - w ciągu 14 dni w wybranym miejscu
(punkcie potwierdzającym) - wtedy z usług na ePUAP zaczniesz
korzystać dopiero PO POTWIERDZENIU PROFILU.
Źródło: obywatel.gov.pl

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie
Świebodzickiej
tel. 660 157 518

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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Centrum Przesiadkowe
- tak witamy pasażerów!
P

lac Dworcowy, czyli nowo wybudowane Centrum Przesiadkowe, to
w tej chwili chyba jedna
z piękniejszych wizytówek naszego miasta. Pasażerowie i turyści przyjeżdżający do Świebodzic zachwycą się już nie
tylko odrestaurowanym dworcem, ale pięknym placem przed
nim, z zielenią, skwerami, siedziskami, wiatą na rowery.
Ogromna inwestycja za 2,5 mln
zł dobiegła końca. - Świebodzice są przyjaznym miastem dla
mieszkańców i odwiedzających
i to kolejny miejsce, które to
potwierdza - mówi burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.

Pasażerowie i turyści, odwiedzający nasze miasto, witani są
naprawdę pięknym i funkcjonalnie zagospodarowanym miejscem.
Zadanie zostało zakończone
i zgłoszone do odbioru z dniem
30 maja 2018 r., czyli zgodnie
z umową. Po odbiorze i usunięciu ostatnich usterek plac został
oddany do użytku z końcem
czerwca.
- To ogromne zadanie, jedno
z największych zrealizowanych
przez gminę w mijającej kadencji. Przypomnę tylko, że wartość
samego Centrum Przesiadkowego to 2,5 mln zł, a cały projekt
związany z ograniczaniem skut-

Wiata rowerowa i przeszklona wiata przystankowa prezentują się
niezwykle nowocześnie

A tak plac wygląda z góry, zdjęcie zrobione z drona - widać doskonale nowo wydzielony plac
manewrowy i budowane perony

ków niskiej emisji, w ramach
którego gmina realizuje 5 inwestycji, to kwota prawie 7,5 mln
zł - mówi Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic.
Gmina otrzymała dofinansowanie na niską emisję w kwocie
6,1 mln zł z puli środków europejskich w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego
2014-2020.
Na placu pojawiła się też
mała architektura: kosze na
śmieci, siedziska, stojaki na rowery. Nowe oświetlenie LED,
zagospodarowana skarpa, nowe
schody i dużo zieleni dopełniają
estetyki miejsca.
Centrum Przesiadkowego ma
zachęcić świebodziczan do alternatywnych form komunikacji
- można tu przyjechać na pociąg
nie tylko samochodem, ale także
rowerem. Pozostawimy go bezpiecznie pod specjalnie wybudowaną wiatą rowerową ze stojakami. Do dworca biegnie tak-

Plac Dworcowy wygląda po prostu pięknie, dużo uroku dodają
nasadzenia. - Dla mnie efekt jest wspaniały - przyznaje burmistrz
Bogdan Kożuchowicz

Projekt ograniczania niskiej emisji
Wartość: 7 433 750,56 PLN, dofinansowanie 6 110 786,96 PLN
G budowa centrum przesiadkowego
G budowa ścieżek rowerowych
G wymiana oświetlenia, doświetlenie przejść dla pieszych
G budowa inteligentnych przystanków autobusowych
G zakup czwartego ekologicznego autobusu

FOT. ADRIAN SITKO I ABP+

że nowo budowana sieć ścieżek
rowerowych - to zadanie zostanie zrealizowane do końca sierpnia br. i także jest elementem
niskiej emisji.
Dzięki zmodernizowanemu
kilka lat temu budynkowi dwor-

Nasze czyste Świebodzice
I JERZY KIRKLO
radny z tego rejonu
przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska
- Projekt dotyczący niskiej emisji ma wpłynąć na poprawę jakości
powietrza, a na tym przecież wszystkim nam zależy. Centrum
przesiadkowe, ścieżki rowerowe, kolejny autobus - są to zadania
realizowane po to, byśmy wszyscy mieszkali w czystym
i zadbanym mieście, a takim miastem stają się nasze
Świebodzice.

Zamiast samochodem
I JACEK ŻYGŁOWICZ
radny z tego rejonu
- Centrum Przesiadkowe wygląda imponująco,
ale przede wszystkim to miejsce, które będzie sprzyjać
transportowi publicznemu, zachęcać mieszkańców
do przesiadania się na rowery, komunikację miejską, czy pociąg.

ca i trwającej właśnie budowie
nowych peronów, obszar odnowionego Placu Dworcowego
staje się jedną z piękniejszych
wizytówek Świebodzic.
I
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Dziś kolejna porcja informacji, związanych ze
zbliżającymi się wyborami samorządowymi.
Odbędą się jesienią tego roku - dokładna data zostanie podana między 15 lipca a 15 sierpnia. Spodziewamy się, że wójtów, burmistrzów i prezydentów
orz radnych miast, powiatów województw, będziemy
wybierać 21 października, 28 października lub 4 listopada.
W naszym mieście będziemy wybierać burmistrza oraz 21 radnych 4 okręgach wyborczych: Osiedle Piastowskie, Pełcznica,
Śródmieście i Śródmieście-Ciernie.
Dziś informujemy, jak można zostać członkiem komisji wyborczej.
Możesz być kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie lub obwodowej komisji wyborczej do spraw ustalenia wyników głosowania
w obwodzie, jeżeli jesteś ujęty w stałym rejestrze wyborców na
obszarze województwa, w którym znajduje się gmina właściwa dla
tej komisji - oraz masz prawo do głosowania - czyli:
1) jesteś obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu wyborów kończysz 18 lat;
3) nie jesteś pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jesteś pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem
Trybunału Stanu;
5) nie jesteś ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem
sądu.
Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów,
utworzonych w związku z wyborami samorządowymi oraz ich adresy znajdziesz na stronie internetowej Państwowej Komisji
Wyborczej.
Możesz być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.
Nie możesz być członkiem komisji, jeżeli jesteś:
1. kandydatem w wyborach,
2. pełnomocnikiem wyborczym,
3. pełnomocnikiem finansowym,
4. mężem zaufania lub obserwatorem społecznym,
a także jeżeli jesteś w stosunku do kandydata w wyborach:
- małżonkiem, jego ojcem, matką, dziadkiem, babcią (tzw. wstępnym),
- synem, córką, wnukiem, wnuczką (tzw. zstępnym),
- rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego
albo osobą pozostającą z kandydatem w stosunku przysposobienia.
W każdym obwodzie głosowania w wyborach powołuje się dwie
komisje obwodowe, tj. obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania i obwodową komisję wyborczą ds. ustalenia
wyników głosowania.
Obwodowe komisje wyborcze w wyborach samorządowych
powołują spośród wyborców komisarze wyborcze, najpóźniej w 21
dniu przed dniem wyborów.
Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych upływa w 30 dniu przed dniem wyborów.
Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej
następuje po uzyskaniu zgody danej osoby na kandydowanie.

Dzieje się
na Krasickiego

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Wartość
rewitalizacji
- 5,7 mln zł

K

ompleksowe odnowienie ulicy Krasickiego
w Świebodzicach, realizowane w ramach
rewitalizacji obszarów zdegradowanych, weszło w kolejną
fazę prac. Wykonawca zakończył oczyszczanie podwórek
i terenów bezpośrednio przyległych do murów miejskich.
Obecnie trwają prace w nawierzchni ul. Krasickiego od
strony ul. Młynarskiej, ulica jest
częściowo zamknięta, nie ma
możliwości wjazdu od tej części
miasta w ul. Krasickiego.
Wkrótce będą montowane
wpusty deszczowe w jezdni,
w ramach ustalonego przez wykonawcę harmonogramu prac.
Rozpoczyna się także przygotowywanie fundamentów pod budowę komórek i garaży.
W ramach prac firma wykonuje także oczyszczanie murów
obronnych, pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przy planowanym placu

zabaw i skwerze rekreacyjnym z
siedziskami i zielenią. Mur będzie podświetlony i szczególnie
wyeksponowany właśnie przy
skwerze rekreacyjnym.
Następne odcinki będą sukcesywnie wykonywane, a wykonawca ma czas na pełne zakończenie zadania do k. czerwca
2019 roku.
- Jestem przekonany, że ulica
Krasickiego dostanie dzięki tym
pracom drugie życie - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Cieszę się, że dzięki pozyskanemu dofinansowaniu kolejna
część ścisłego Śródmieścia stanie się miejscem estetycznym
i przyjaznym mieszkańcom.
5,7 mln zł - to wartość całego
projektu rewitalizacji, w skład
którego wchodzą: ulica Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa
oraz budowa świetlicy środowiskowej na Osiedlu Sudeckim.
Dofinansowanie ze środków UE
to 3 mln zł.
I

Tu na razie jest klepisko...
Źródło: wybieram wybory.pl

A

le będzie piękna, nowoczesna kręgielnia. Bo
trwają tam właśnie zaawansowane prace związane
z przebudową obiektu. Gmina
Świebodzice otrzymała na to
zadanie z Ministerstwa Sportu
i Turystyki 614.000 zł. Koszt
całej inwestycji to 1,5 mln zł.
Właśnie trwają roboty rozbiór-

kowe: demontaż płyt betonowych, demontaż dachu, demontaż trybun, boazerii i okładzin,
wyposażenia, schodów, podłóg.
W ramach planowanych prac
w sali głównej powstaną dwa
tory główne do gry w kręgle klasyczne oraz dwa tory do bowlingu. W sąsiedztwie będą wygod-

Na kręgielni praca wre, burmistrz Bogdan Kożuchowicz często
zagląda tu by sprawdzić co się zmieniło

Na ul. Krasickiego trwają prace na odcinku nawierzchni od ul.
Młynarskiej. Od tej strony nie ma wjazdu w ul. Krasickiego

ne kanapy i miejsca dla gości do
konsumpcji.
Wybudowana zostanie także
toaleta dla niepełnosprawnych,
znikną schody - będzie więc możliwość zaparkowania auta czy
zostawienia roweru bezpośrednio przy wejściu do nowej kręgielni.
Pojawią się szatnie z toaletami dla gości oraz bar, pomieszczenie gospodarcze dla obsługi
kręgielni.
W holu głównym będzie automat do skarpet oraz szafka do
wypożyczania obuwia.
Powierzchnia po przebudowie wyniesie 494,60 m2, a powierzchnia użytkowa z ogródkiem 531,30 m2.
Będzie to kolejny obiekt sportowy w Świebodzicach, poddany gruntownej modernizacji.
Tak było m. in. ze stadionem
przy ul. Sportowej, który przeszedł gruntowną przebudowę
i rozbudowę wraz z powstaniem
nowego obiektu o charakterze
socjalnym, basenem odkrytym
przy ul. Rekreacyjnej (nowy
obiekt gastronomiczno-socjalny,
boisko, zagospodarowanie terenu zielonego, nowe brodziki);
kompleksową modernizacją
Wodnego Centrum Rekreacji

Budujemy
za 1,5
mln zł

i wielu innych obiektów w mieście.
- Systematycznie przybywa
w naszym mieście nowych
obiektów do sportu i rekreacji,
modernizujemy istniejące, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców - mówi burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - To także duży
atut naszego miasta dla potencjalnych przyszłych mieszkańców, wybierających do zamieszkania właśnie Świebodzice. Doceniają fakt, że takie niewielkie
miasto ma nie tylko bardzo
dobra infrastrukturę np. oświatową, ale także bogatą i zróżnicowaną ofertę obiektów sportowych. Kręgielnia z pewnością
się do tego jeszcze bardziej
przyczyni.
Termin wykonania modernizacji kręgielni to koniec października 2018 r.

Będzie pięknie
I ZBIGNIEW OPALIŃSKI
I Radny z tego rejonu miasta
- Regularnie obserwuję prace na ul. Krasickiego cieszę się, że po
okresie przerwy zostały wznowione. Musimy poczekać jeszcze
rok, by w pełni ocenić efekt końcowy rewitalizacji, ale jestem
przekonany, że będzie tu po prostu pięknie. Staramy się,
by kolejne obszary Śródmieścia odzyskiwały dawny blask,
przypomnę tylko, że kilka lat temu rewitalizację przeszły
ul. Piaskowa i Młynarska, a przed nami jeszcze kontynuacja prac
na Piaskowej i rewitalizacja ul. Słowackiego.

Mur odnowiony
niknęły uszkodzenia, odpadające tynki. Mur na cmentarzu
przy ul. Wałbrzyskiej został kompleksowo odnowiony. Na
Z
odcinku 50 metrów bieżących jest nowy tynk, ogrodzenie zostało

wzmocnione, a całość pomalowana.
Mur wygląda estetycznie i trwale. Prace, na zlecenie miasta,
wykonała spółka ZGK Świebodzice. Koszt naprawy to kilka tys.
zł.

Kolejny odcinek na Mikulicza

FOT. ZGK
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Miasto remontuje
kolejny odcinek
chodnika
przy ul. Mikulicza,
od mostu w górę.
Remont prowadzony
jest odcinkami
ze względu na prace
gazowni.

Mieszkańcy mówią „tak”
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

wieści z sesji
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mieszkaniu +, burmistrz mówi „tak”
mieszkańcom
Z

niskim czynszem - najlepiej do 500 zł, w wysokim standardzie i metrażu 50-60 m2 - takimi
mieszkaniami w ramach rządowego programu Mieszkanie+
byliby zainteresowani świebodziczanie. Oczekiwania i preferencje w tym zakresie przyniosła
internetowa ankieta, którą miasto przeprowadziło w maju by
dowiedzieć się, czy świebodziczanie byliby skłonni do najmu
tego typu mieszkań, a jeśli tak
- to na jakich warunkach. Ankietę przygotował i przeprowadził urząd, bez żadnych kosztów.
- Ankieta pokazała, że mieszkańcy są zainteresowani tymi
mieszkaniami, mają określone
preferencje, ale dla miasta jest to
sygnał, że należy ten temat podjąć - mówił podczas sesji Rady
Miejskiej w dniu 26 czerwca
burmistrz naszego miasta Bogdan Kożuchowicz. - Jedna ze
ścieżek realizacji takich miesz-
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Jesteś zainteresowany mieszkaniem lokatorskim? Złóż podanie
do Spółdzielni!

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach także zdaje się być przychylna takim rozwiązaniom.
W ostatnim wydaniu Biuletynu Informacyjnego SM została zamieszczona nawet krótka notatka na ten
temat, przy okazji materiału o budowie nowych budynków wielorodzinnych. Oto fragment:

Wyniki ankiety pokazały, że temat należy podjąć, ale po to
właśnie pytałem mieszkańców o opinię. Zawsze staram się
kierować oczekiwaniami i potrzebami świebodziczan - mówi
burmistrz Bogdan Kożuchowicz
kań, oparta na Banku Gospodarstwa Krajowego, utworzona
tak naprawdę na przełomie roku,
daje możliwość budowy mieszkań lokatorskich przez spół-

Najważniejsze wyniki ankiety
G w ankiecie wzięło udział 223 respondentów
G 189 osób odpowiedziało, że jest zainteresowana

Mieszkaniem+, 39 - że nie jest
G 60% deklaruje, że chciałoby płacić czynsz na poziomie
do 500 zł, 30% jest w stanie zaakceptować między 500 a 1000 zł.
G na pytanie, czy zainteresowany mieszkaniem byłby w stanie
przeprowadzić się do innego miasta - ponad 40% respondentów
odpowiedziało twierdząco
G najważniejszym czynnikiem, determinującym najem
Mieszkania+ był dla biorących udział w ankiecie niski czynsz
G wskazało na ten czynnik 39% respondentów, ale już na drugim
miejscu usamodzielnienie się - ponad 35%
G mieszkańcy oczekują Mieszkań+ z wysokim standardem
wykonania (pod klucz).
G najbardziej pożądany metraż: 50 i 60 m2,
G najwięcej zainteresowanych jest rodzin 4- i 2-osobowych
G zdecydowana większość wskazuje na wykup mieszkania
po 15 latach
G z ankiety wynika duża niewiedza odnośnie warunków
otrzymania mieszkania+. Wiele osób pytało np., czy te mieszkania
dostaną przez zasiedzenie, albo za przysłowiową złotówkę.

Jakie stawki za Mieszkanie +?
W Białej Podlaskiej opłata za wynajem 50-metrowego lokalu
wraz z mediami wyniesie ok. 900 zł.
W Jarocinie całkowity koszt wynajmu 55-metrowego lokalu
wraz z opłatami wynosi 1 300 zł miesięcznie.

dzielnie mieszkaniowe. Gminy
mogą się włączyć, przekazując,
np. grunty. I to jest ciekawe rozwiązanie, z którym wiąże spore
nadzieje - mówił burmistrz zaznaczając jednocześnie, że trwają w tej sprawie intensywne rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Świebodzicach.
Ale tak się dobrze składa, że
nasza SM rozpoczęła właśnie
budowę blisko 190 nowych
mieszkań na Osiedlu Piastowskim. Jeśli Gmina Świebodzice
skorzysta z mechanizmu mieszkań lokatorskich jest duża szansa, że jakaś pula z nich będzie
mogła być lokalami, spełniającymi warunki Mieszkania +.
Budowane przez SM mieszkania będą miały dokładnie taki
standard, jaki wskazali ankietowani, dodatkowo oba budynki
będzie wyposażony w windę, co
jest niewątpliwie dodatkowym
atutem.
Warto dodać, że ankieta mieszkaniowa, obok prowadzonej
niemal równolegle ankiety o komunikacji miejskiej, to kolejny
przykład na to, że burmistrz
Bogdan Kożuchowicz poważnie
i odpowiedzialnie podchodzi do
ważnych kwestii społecznych,
a przede wszystkim - pyta świebodziczan o opinię, co jest niezwykłą rzadkością na tle innych
samorządów. Tym samym potwierdza realizowaną przez siebie od lat politykę dialogu
z mieszkańcami i wsłuchiwania
się w ich potrzeby.

NA PONIŻSZYCH SLAJDACH PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU WYNIKI ANKIETY W FORMIE WYKRESÓW
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GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

NA PONIŻSZYCH SLAJDACH PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU WYNIKI ANKIETY W FORMIE WYKRESÓW

Zanim zbudujesz swój
wymarzony dom...
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

W

Świebodzicach
przybywa działek
budowlanych pod
budownictwo jednorodzinne. Głównie w dzielnicy Ciernie. To świadczy o tym,
że miasto postrzegane jest jako
przyjazne i atrakcyjne do osiedlenia.
Gdy kupujemy kawałek ziemi pod wymarzony dom nie
zawsze zastanawiamy się nad
tymi bardziej przyziemnymi
sprawami, takimi jak infrastruktura podziemna i perspektywy
przyłączenia do sieci. A jednak
warto te kwestie sprawdzić, by
uniknąć niepotrzebnych nerwów. Są bowiem w mieście
tereny, na których sieci wybudować się po prostu nie da.
Postanowiliśmy przybliżyć
temat ze względu na kwestie,
jakie pojawiły się na ul. Droga
Węglowa w Cierniach. Jest to
obszar budownictwa jednorodzinnego, na którym jeszcze nie
ma sieci wodociągowej. Mieszkańcy wykazują zniecierpliwienie, domagają się budowy instalacji.
Sprawdziliśmy dokument,
w którym zawarty jest wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świebodzicach.
W planie tym ujęta jest budowa wodociągu na ul. Droga
Węglowa - od ul. Wiśniowej,
wzdłuż Drogi Węglowej do
ulicy Ciernie. Zadanie przewidziane na lata 2017-2018.

wieści z miasta

ZWiK rozpoczął przygotowania do inwestycji, jednak natrafił
na dość nieoczekiwane przeszkody natury... archeologicznej.
- Rozpoczęcie budowy wodociągu przeciąga się ze względu
na konieczność dokonania przez
naszą spółkę dodatkowych procedur administracyjnych, jakie
nałożyło na nas Starostwo Powiatowe w Świdnicy oraz Dolnośląski Konserwator Zabytków. Paradoksalnie przepisy
Prawa Budowlanego w znacznej mierze złagodziły wymogi
dotyczące budowy sieci, na
które obecnie nie jest wymagane
pozwolenie na budowę, niestety
w tym przypadku liberalizacji
przepisów towarzyszy bardzo
restrykcyjne podejście powyższych organów, które nakazały
nam uzyskanie opinii Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków oraz wykonanie dokumentacji archeologicznej (!) co
wydłużyło wszystko w czasie
wyjaśnia Mirosław Kowalski
ze ZWiK.
Ale pojawiła się wreszcie
dobra wiadomość - ZWiK ma
już wszystkie potrzebne decyzje.
- Czekamy na ich uprawomocnienie i w drugiej połowie
lipca przystępujemy do prac
- mówi Piotr Zalewski, prezes
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świebodzicach.
Dla mieszkańców Drogi
Węglowej jest to więc dobra
wiadomość, ale wszystkim osobom, które kupują działki bu-

dowlane na Cierniach musimy
uświadomić, że teren Cierni jest
niestety objęty specjalnym nadzorem obserwacji archeologicznej ze względu an specyfikę
położenia i relikty znajdujące się
na tym obszarze. Zatem tego
typu historię będą się tu z pewnością powtarzać.
Jak już pisaliśmy wyżej, obecne przepisy Prawa Budowlanego w znacznej mierze złagodziły wymogi dotyczące udzielania zgody na budowę domów
jednorodzinnych. Od inwestorów nie wymaga się już zapewnienia dostawy wody i odprowadzania ścieków ze strony
wodociągów. Wszyscy potencjalni inwestorzy pragnący budować się na terenie Świebodzic
powinni więc bardzo rozważnie
podchodzić do planowania lokalizacji przyszłych domów, gdyż
może zdarzyć się, że pomimo
braku sprzeciwu na budowę
domu jednorodzinnego ze strony administracji budowlanej nie
będą mieli możliwości podłączenia się do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
- Obecne zliberalizowane
przepisy nie wymagają od budujących uzgadniania z nami
możliwości podłączenia do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej,
co może sugerować, lecz niestety, co wcale nie oznacza, że taka
możliwość istnieje. Zgodnie
z wieloma obowiązującymi planami zagospodarowania, jako
podstawowy rodzaj zaopatrzenia w wodę przewidziane są
studnie przydomowe a w przy-

Gmina kolejny rok
usuwa azbest
pamiętają, w 2015 gmiroku zaktualizowała inwentaryJzacjęakna Państwo
wyrobów zawierających azbest

na terenie miasta. W październiku
2016 Rada Miejska w Świebodzicach
uchwaliła nowy „Program usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzice” (wcześniej
obowiązujący dokument w sprawie
został uchylony). Harmonogram realizacji usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świebodzice składa się z 3 etapów: - etap I
w okresie 2015-2018 cel krótkoterminowy: przygotowanie dokumentacji
azbestowej, unieszkodliwienie 25%
materiałów zawierających azbest,
- etap II w okresie 2019-2024 cel średniookresowy: pozyskiwanie dotacji na
unieszkodliwienie 30% materiałów
zawierających azbest, - etap III w okresie 2025-2032 pozyskiwanie dotacji
na unieszkodliwienie 45% materiałów
zawierających azbest.
W Świebodzicach, w różnych
miejscach, znajduje się ok. 250 ton
tego szkodliwego materiału, głownie
na pokryciach dachowych zabudowań
gospodarczych, ale także domów
mieszkalnych - najwięcej w dzielnicy
Ciernie i Pełcznica.
W 2017 roku Gmina Świebodzice
po raz pierwszy wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o dotację na unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest (pokryć dachowych

w postaci płyt falistych lub płaskich).
Wniosek został pozytywnie oceniony,
otrzymaliśmy dofinansowanie i pierwsze, szkodliwe materiały, zostały usunięte.
W tym roku Świebodzice otrzymały kolejne dofinansowanie z WFOŚ
i prace będą kontynuowane. Szkoda
tylko, że tak mało wniosków wpłynęło
od właścicieli prywatnych budynków
- zaledwie 5 wniosków.
Być może wynika to z faktu, że po
zdjęciu azbestowego pokrycia dachowego - za co właściciel nie płaci ani
złotówki - trzeba zapewnić nowe pokrycie. I to jest już koszt leżący po
stronie właściciela.
Zachęcamy jednak gorąco, by skorzystać z programu i pozbyć się bardzo szkodliwej substancji, jaką jest
azbest.
Za zdjęcie i utylizację materiału
w 100% płaci samorząd!
Apelujemy także do właścicieli
działek, by pozbywali się azbestu ze
swoich altanek. Jak wynika z inwentaryzacji, właśnie tam znajduje się bardzo dużo pokryć dachowym z użyciem azbestu, tymczasem zgłoszeń od
działkowców w kwestii usunięcia
azbestu jest najmniej.
W tym roku azbest zniknie:
G z 3 komórek gminnych
G 5 zabudowań na działkach prywatnych
G 4 altan na ogrodach działkowych.
I

padku ścieków bezodpływowe
szamba. Powoduje to wieloletnie oczekiwanie na stworzenie
możliwość podłączenia domów
do wodociągu i kanalizacji - sygnalizuje Piotr Zalewski.
Nabywając po atrakcyjnej
cenie grunt pod budowę domu
należy mieć na względzie, że
dokonanie podziału geodezyjnego nieruchomości i jej przeznaczenie na ten cel w żaden sposób
nie gwarantuje dostępu do sieci
wodociągowo-kanalizacyjnych.
Jest to pierwszy, bardzo ważny
krok, jednakże kolejnym, na jaki
winien zdecydować się Inwestor
jest zasięgnięcie informacji na
ten temat w wodociągach.
Oznacza to złożenie w wodociągach wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci i otrzymanie takowych ze strony wodociągów.
Brak takiego dokumentu może
oznaczać brak możliwości dostarczania wody i odprowadzania ścieków w danej okolicy.
W takim przypadku należy się
zapoznać z Wieloletnim Planem
Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie Świebodzic. Z takiego planu zainteresowani będą mogli się zorientować czy w najbliższych latach
planowana jest budowa sieci
wodan. pozwalająca na podłączenie nieruchomości a można
zapoznać się z nim w spółce,
dokument znajduje się także
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzice,
gdyż stanowił załącznik do uch-

wały, podjętej w 2017 roku przez
Radę Miejską w Świebodzicach.
Najprostszym sposobem jest
oczywiście skorzystanie z oferty
developerskiej i dokonanie zakupu działki, które jest już podłączona do sieci. Należy mieć
na względzie, że obecnie praktycznie wszystkie działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną w Świebodzicach są
własnością podmiotów prywatnych, nie można więc wymagać
od wodociągów aby je zbroiły
bez oglądania się na ekonomiczną zasadność takich działań. Jest to największą bolączką
przy planowaniu budowy sieci,
gdyż skoordynowanie działań
prywatnych właścicieli jest
praktycznie rzecz biorąc niemożliwe.
Stąd zakupując taką działkę
należy upewnić się czy sprze-
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dający będzie zbroił ją na własny koszt i czy wiąże go w tym
względzie umowa z wodociągami.
Ostatnim z elementów pozwalającym przyszłym inwestorom planowanie budowy domu pomimo braku sieci - jest bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W takim terenie o wiele
łatwiej jest spełnić wymogi
prawa budowlanego pozwalające na budowę potencjalnych
sieci własnym sumptem. Należy
mieć na względzie, że w okresie
najbliższych 3 lat przewidywana
jest wyłącznie budowa sieci
wodociągowej wzdłuż Drogi
Węglowej, pozostałe 18 inwestycji realizowanych przez
Gminę Świebodzice oraz wodociągi dotyczy wymiany istniejących już sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
I

Dzięki radnemu mamy nowe miejsce
do ćwiczeń pod chmurką

J

uż jest - nowy plac z urządzeniami siłowymi na
świeżym powietrzu. Montaż trzech urządzeń na ul.
Rekreacyjnej zaczął się
w piątek 29 czerwca, a we
wtorek 3 lipca już można
było zadbać o formę na orbit
reku, wioślarzu i biegaczu.
Siłownia została sfinansowana przez samorząd ze
środków na profilaktykę
w ramach budżetu Ośrodka
Pomocy Społecznej - będzie
z pewnością zwiększeniem
i uatrakcyjnieniem oferty m.
in. dla młodych ludzi, dając

alternatywę na ciekawe spędzenie wolnego czasu.
O powstanie tego miejsca
zabiegał od dawna radny
Jan Klepiec.
- Mieszkańcy Rekreacyjnej bardzo czekali na takie
miejsce, myślę, że będzie
ono służyć wielu osobom
z całego Śródmieścia. Dziękuję burmistrzowi Bogdanowi Kożuchowiczowi za
przychylność w tej kwestii
- cieszy się radny.
Koszt zadania to 10.000
zł.
I

Bardzo się cieszę z tej inwestycji - mówi radny Jan Klepiec

Browarowa-Mickiewicza
będzie drogą główną
W
piątek, 6 VII 2018

wyniku rozmów
prowadzonych przez
Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza z Wydziałem Komunikacji świdnickiego starostwa, przywrócona zostanie dawna organizacja ruchu obowiązująca w obrębie ulic Browarowej i Mickiewicza. Przez ostatnie lata ulicą główną była ulica Browarowa. Stwarzało to zagrożenia
w ruchu, zwłaszcza w okresie
jesienno-zimowym, kiedy auta
zjeżdżające z góry ul. Browarową w kierunku Mickiewicza
miały problem z wyhamowaniem na śliskiej nawierzchni,
by przepuścić auta wyjeżdżające
z dolnego odcinka ulicy Browarowej.
Ze względu na geometrię skrzyżowania i warunki widoczności

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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istniejąca organizacja ruchu
stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników drogi.
W rejonie skrzyżowania znajduje się zjazd na teren byłego browaru, wykorzystywany obecnie
przez firmy transportowe i inne.
Po zmianach w naturalny sposób główną ulicą będzie ciąg
Browarowa-Mickiewicza.
Na jezdni pojawi się oznakowanie poziomie, którego obecnie brak, a także nowe oznakowanie pionowe w postaci znaków D-1 z tabliczkami T-6 oraz
A-7 z tabliczkami T-6, które
wskazują projektowany przebieg drogi z pierwszeństwem
przejazdu. Zaprojektowano również oznakowanie poziome
w rejonie skrzyżowania ulic,
aby kierujący pojazdami na wlocie ul. Browarowej od strony ul.

Świdnickiej mieli lepszą widoczność na skrzyżowaniu. Na
ulicy Browarowej planuje się
także przestawienie znaku B-36.
Prosimy o zapoznanie się
z mapką poniżej.

Zmiany zaczną obowiązywać
od połowy lipca.
Zostały wprowadzone na wyraźną prośbę mieszkańców,
a w sprawę zaanagażował się
ówczesny radny, a dziś zastępca
burmistrza Krystian Wołoszyn.

Rozpoczął się remont
ul. Kamiennogórskiej
o końca lipa potrwa remont fragmentu ul. KaD
miennogórskiej w Świebodzi-

cach. Chodzi o odcinek ponad
2 km, który pełen był dziur
i nierówności. W ramach prac
stara nawierzchnia bitumiczna
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10

została już sfrezowana, docelowo pojawi się nowy asfalt
i wyrównane pobocza.
Wartość prac: 643 972,96 zł.
Zadanie realizowane jest
przez Służby Drogowe Powiatu Świdnickiego.

Jest ostrzeżenie: tu idą
piesi!
ilka tygodni temu w pobliżu przejścia dla pieK
szych, znajdującego się w ob-

rębie drogi wylotowej ze Świebodzic w kierunku Świdnicy
(droga krajowa nr 35) pojawiły
się pulsujące znaki ostrzegawcze, informujące o przejściu
dla pieszych. Jest to bardzo
niebezpieczne miejsce, w którym często dochodzi do wypadków, w wyniku nadmiernej
prędkości kierowców jadących głównie od strony Wałbrzycha.

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz wielokrotnie interweniował w Generalnej Dyrekcji
Dróg i Autostrad, oddział we
Wrocławiu, w sprawie tej drogi - zwłaszcza, jeśli chodzi
o poprawę bezpieczeństwa.
Cieszymy się, że jakieś kroki zostały podjęte, ale tak naprawdę wszystko zależy od
kierowców. Jeśli będziemy
respektować przepisy i zachowywać się bezpiecznie na drogach - nie będzie dochodzić do
tragedii.

Tajemnica na zawsze

Katastrofa budowlana w Świebodzicach - biegłym nie udało się stwierdzić, dlaczego doszło do wybuchu gazu

P

rokurator
Okręgowy
w Świdnicy wydał postanowienie o umorzeniu
śledztwa w sprawie katastrofy
budowlanej, jaka miała miejsce
w dniu 8 kwietnia 2017 roku
w Świebodzicach przy ul. Krasickiego 28, w wyniku, której
zginęło sześć osób. Biegli
stwierdzili wprawdzie, że przyczyną wybuchu był gaz, nie
udało się jednak ustalić, dlaczego doszło do wybuchu.

- Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że
przyczyną katastrofy był wybuch gazu w mieszkaniu nr 4,
należącym do Mirosława K.
- jednej ze śmiertelnych ofiar
tego zdarzenia, znajdującym się
na pierwszym piętrze budynku
- wyjaśnia Tomasz Orepuk,
rzecznik prasowy prokuratury.
W postanowieniu czytamy, że
z „uzyskanej w sprawie opinii
biegłych różnych specjalności

w tym z zakresu budownictwa,
instalacji i urządzeń gazowych
wynika, że miejscem niekontrolowanego wypływu gazu
w mieszkaniu Mirosława K.
mogły być:
- nieszczelność podłączenia
kuchenki gazowej,
- mechaniczne uszkodzenie
przyłącza,
- nieszczelność instalacji wewnętrznej kuchenki gazowej,
- uszkodzenie zabezpieczenia
zaworu kuchenki gazowej”.
Czyli tak naprawdę przyczyny tej tragedii nie jesteśmy
w stanie dociec.
- Wskutek stopnia uszkodzenia instalacji gazowej oraz
kuchenki, biegli nie byli w stanie ustalić, które z podanych
wyżej miejsc było źródłem rozszczelnienia - dodaje prokurator
Orepuk. - Biegli wskazali jednak, że elementy instalacji gazowej, jaka znajdowała się
w mieszkaniu nr 4 spełniały polskie normy techniczne. Według
wyliczeń biegłych, aby doszło
do wybuchu w mieszkaniu po-

krzywdzonego musiało się
nagromadzić co najmniej 7 m3
gazu.
W chwili wybuchu Mirosław
K. znajdował się w swoim
mieszkaniu. Ustalenia poczynione w toku postępowania
wykluczyły, aby wybuch został
spowodowany umyślnie. Zresztą, z relacji bliskich pana Mirosława wynikało, że zazwyczaj
około 9:00 rano robił sobie kawę
i palił papierosa. A właśnie tuż
po 9:00 nastąpił wybuch.
Jednak śledczy nie ustalili
ostatecznie, co Mirosław K. robił bezpośrednio przed wybuchem oraz co zainicjowało
wybuch - działanie człowieka
czy np. jakieś urządzenie elektryczne, dlatego stwierdzono, że
pomimo wykorzystania możliwości dowodowych brak jest w
sprawie danych dostatecznie
uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu polegającego na
spowodowaniu wybuchu gazu
i zawalenia się budynku mieszkalnego. Do zdarzenia, jakim
był wybuch gazu i zawalenie się

To, że wybuch gazu był przyczyną tragedii, wiedzieliśmy niemal
od początku. Jednak wszyscy - a zwłaszcza rodziny ofiar
- czekaliśmy na odpowiedź: dlaczego tak się stało? Niestety,
półtoraroczne śledztwo prokuratury nie przyniosło na to pytanie
odpowiedzi
budynku niewątpliwe doszło,
nie wiadomo tylko, czy było to
następstwem nieumyślnego
czynu człowieka.
Tak więc nigdy nie dowiemy
się, dlaczego tamtego feralnego
dnia 8 kwietnia 2017 roku
doszło do zdarzenia o tak tragicznych skutkach. Budynek
posiadał wszelkie wymagane

przeglądy, był w dobrym stanie
technicznym. A jednak tuż po
godz. 9:00 potężny wybuch
zmiótł dwupiętrową kamienicę
niemal z powierzchni ziemi,
grzebiąc pod gruzami aż 6 osób,
w tym dwójkę dzieci. Jedno jest
pewne - tę tragedię i ludzi będziemy pamiętać już zawsze.
I

Skwer im. Inżyniera
Tynowskiego
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

społeczeństwo

piątek, 6 VII 2018

To już drugi świebodziczanin, po Ludwiku Paluszaku, którego imię zostało utrwalone w oficjalnej nazwie

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca jedna
z podjętych uchwał dotyczyła nadania imienia
skwerowi przy ul. Krasickiego. Będzie on nosił imię
magistra inżyniera Stanisława Tynowskiego,
pierwszego dyrektora fabryki Mera-Refa

Z inicjatywą nadania imienia zwrócili się do władz
lokalnych Zarząd i pracownicy spółki, w sprawie tej
wstępował także radny Zdzisław Pantal. Wystąpili
o wskazanie miejsca, godnego uhonorowania pierwszego,
zasłużonego, dyrektora zakładu, mgr inż. Stanisława
Tynowskiego, jednocześnie deklarując ufundowanie
tablicy pamiątkowej. Pomysł uhonorowania osób
budujących podwaliny polskiego przemysłu po wojnie,
na terenach odzyskanych przez Polskę oraz osoby
zasłużonej dla rozwoju polskiej myśli technicznej i lokalnej
społeczności, spotkał się z pełną aprobatą zarówno
burmistrza Bogdana Kożuchowicza jak i radnych,
którzy jednogłośnie przyjęli uchwałę. Wyznaczono obszar
przy ul. Biskupa Ignacego Krasickiego, który nosił będzie
nazwę Skwer Magistra Inżyniera Stanisława Tynowskiego.
To wyraz naszego patriotyzmu - To doskonały pomysł,
by uhonorować w ten sposób osobę zasłużoną dla naszego
miasta - podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Myślę, że w takiej formule wspaniale realizuje się lokalny
patriotyzm, pamięć o ludziach, którzy poprzez swoje życie
i działania mieli istotny wpływ na miasto i całą
społeczność. Jestem dumny, że skwer na ul. Krasickiego,
która właśnie poddawana jest rewitalizacji,
odzyskuje piękno, będzie nosił tak zaszczytne imię.

Żołnierz, konstruktor,
wykładowca, poliglota
Inż. Stanisław Tynowski to
osoba o bardzo bogatym życiorysie, brał czynny udział w walkach zbrojnych na froncie II
wojny światowej, a po wojnie
był jednym z nielicznych, bardzo cenionych, fachowców na
Ziemiach Zachodnich.
Urodził się we Lwowie 1.X
1910 roku. We Lwowie ukończył 4-ro klasową Szkołę Ludową, Gimnazjum im. hetmana
Stanisława Żółkiewskiego, a także Szkołę Muzyczną im. Ignacego Paderewskiego. Następnie,
w 1937 roku, ukończył wydział
mechaniczno-elektryczny Politechniki Lwowskiej uzyskując
dyplom magistra inżyniera elektryka. Odbył czynną służbę wojskową (w latach 1936/1937)
w Szkole Podchorążych w Zegrzu, i otrzymał stopień plutonowy podchorąży.
Po ukończeniu studiów przez
krótki okres pracował w Zakładzie Elektryfikacyjnym Okręgu
Lwowskiego (ZEOL), a następnie w przedstawicielstwie firmy
SIEMENS w Łodzi. Od 1938
roku pracował w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych we
Lwowie w służbie zabezpieczenia ruchu i pociągów.
Zmobilizowany w sierpniu
1939 roku został przydzielony
do Sztabu Łączności DOKP
Lwów, gdzie pracował do chwili zajęcia Lwowa przez wojska
sowieckie. Wkrótce, w XII 1939
roku, został zwolniony z pracy
w kolejnictwie. Pracował dorywczo fizycznie i umysłowo.
Zafascynowany muzyką grał w
orkiestrze Filharmonii Lwowskiej na skrzypcach, akordeonie
a także na kontrabasie. Z zespołem teatralnym Filharmonii
w kwietniu 1941 roku wyjechał
w podróż służbową po ZSRR.
Pasja muzykowania i miłość do
muzyki uratowała Stanisławowi

życie. Gdyby nie praca w orkiestrze Filharmonii Lwowskiej
i wyjazd na koncerty do ZSRR,
podzieliłby los tysięcy polskich
oficerów, którzy zginęli w obozach w Kozielsku, Katyniu, Ostaszkowie.
W czerwcu 1941 r. wybuchła
wojna niemiecko-sowiecka. Zespół teatralny Filharmonii Lwowskiej był wówczas na terenie
ZSRR koło Irkucka.
Po zawarciu układu polskosowieckiego o formowaniu Armii Polskiej w ZSRR (14.VII
1941r.) Stanisław wstąpił (17
XII 41r.) do Armii Polskiej gen.
Andersa.
Służył w jednostkach Armii
Polskiej w ZSRR jako dowódca
plutonu i oficer łączności. W tym
czasie brał czynny udział w szkoleniu technicznym żołnierzy
wojsk łączności jako wykładowca radiotechniki i znajomości sprzętu radiotechnicznego.
Ewakuowany wraz z Armią
z ZSRR w sierpniu 1942 roku
przebywał cały czas w wojsku,
początkowo w kompanii orkiestry, a od 17.II 1942 w kompanii
łączności 7. Dywizji Piechoty
jako dowódca plutonu i oficer
łączności. Przeszedł cały szlak
bojowy tej armii; był na Środkowym Wschodzie, w Iranie,
Palestynie, Egipcie i pod Monte
Cassino.
Po zakończeniu działań wojennych, w czasie pobytu we
Włoszech i w Wielkiej Brytanii
(1945-1946) pozostał w oddziale liniowym (5-ty Batalion Łączności), był instruktorem i wykładowcą w Szkole Radiotechnicznej 2-go Korpusu w Polskim Centrum Wyszkolenia
Łączności. Na ten czas przypadły pierwsze próby działalności naukowej Stanisława Tynowskiego obejmującej koreferaty, tłumaczenia literatury angielskiej i włoskiej z zakresu radiotechniki i fizyki, a także opracowania skryptów do nauki

podstaw radiotechniki oraz z zakresu taktyki łączności samolotów z ziemią. Działalność wojskowa przyniosła Stanisławowi
Tynowskiemu szereg odznaczeń
polskich i brytyjskich.: Odznakę
5-tej Kresowej Dywizji Piechoty, Krzyż Walecznych, Srebrny Krzyż Zasługi z mieczami,
Medale brytyjskie o charakterze
ogólnym (Brytyjski Medal Wojny 1939-1945, Gwiazda Afryki,
Gwiazda Italii, Gwiazda za
Wojnę) Medal Wojska (Polska
Swemu Obrońcy) i inne. Zwolniony z Polskich Sił Zbrojnych
10. II 1947 roku.
10 maja 1947 roku na pokładzie statku Medina Victory Stanisław przypłynął z Anglii do
Gdańska. Wrócił do kraju, do
Świebodzic, gdzie natychmiast
włączył się z pełnym zaangażowaniem w dzieło budowy
przemysłu elektrotechnicznego,
poświęcając swoją wiedzę i doświadczenie zagadnieniom konstrukcji i produkcji aparatury do
zabezpieczeń elektroenergetycznych i automatyki. Pracę w Świebodzicach, rozpoczął 22 maja
1947 r. w fabryce RIBAU - późniejsze SAE i Zakłady Aparatury Elektrycznej Mera-Refa
- gdzie pracował do 1965 roku,
początkowo jako kierownik
działu studiów i kierownik produkcji (1947-1948), następnie
jako dyrektor zakładu (19491950), główny konstruktor
(1950-1964) i doradca techniczny (1964-1965). Stał się jednym
z głównych organizatorów Za-

kładów Przekaźników, ich budowniczym oraz projektantem
planowej rozbudowy. Jako główny konstruktor Stanisław Tynowski opracował, skonstruował
oraz wdrożył do produkcji bogaty asortyment przekaźników
różnego typu i konstrukcji dla
automatyki elektroenergetycznej i przemysłowej.
W fabryce w Świebodzicach
od pierwszych chwil brał czynny udział w przygotowaniu
pierwszych fachowców oraz
w organizowaniu kursów i Zawodowej Szkoły Przemysłowej,
działając równocześnie jako
nauczyciel - wykładowca. Od
roku akademickiego 1949/1950
Stanisław Tynowski prowadził
działalność naukową i dydaktyczną na Politechnice Wrocławskiej. Współdziałał w organizowaniu laboratorium przekaźnikowego Politechniki Wrocławskiej. Prowadził także wykłady na temat konstrukcji przekaźników i urządzeń automatyki
oraz kierował pracami dyplomowymi w tej dziedzinie.
Za wieloletnią ofiarną i wydajną pracę zawodową i społeczną został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi
a także Srebrną i Złotą Odznaką
Honorową Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Złotą
Honorową Odznaką Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Stanisław Tynowski angażował
się również w życie społeczne
miasta, to jego pomysłowi klub
piłkarski Victoria zawdzięcza
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FOT. MATERIAŁY ARCHIWALNE ZE ZBIORÓW PANI ELŻBIETY SZPUNAR

swoja nazwę, bowiem 10 maja
1947 roku na pokładzie statku
Medina Victory Stanisław wracał z Anglii do kraju.
Zmarł w pełni sił twórczych
12 maja 1965 roku, w wieku
zaledwie 55 lat, w trakcie rozpoczętej procedury nadania mu
tytułu profesorskiego. Spoczął
na miejskim cmentarzu przy ul.
Wałbrzyskiej w Świebodzicach.
- Był genialnym inżynierem,
konstruktorem, autorem wielu
patentów technicznych z zakresu automatyki elektroenergetycznej i przemysłowej, wykładowcą Politechniki Wrocławskiej. Był nie tylko pionierem
Świebodzic, ale przede wszystkim pionierem budowy polskiego przemysłu elektrotechnicznego po wojnie. Jako fachowiec
był niezwykle ceniony i utytułowany, jako człowiek bezpartyjny - kompletnie pozbawiony
możliwości awansu i należnego

Jego wiedzy i zdolnościom - uznania - napisała kiedyś materiale poświęconym sylwetce inżyniera Tynowskiego dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Małgorzata Grudzińska.
Tym bardziej cieszy więc
fakt, że Świebodzice o swoim
wyjątkowym mieszkańcu nie
zapomniały. W związku z nadaniem imienia skwerowi na ul.
Krasickiego jego nazwisko będzie z pewnością szerzej znane
- może nie tylko z racji zamieszczonego przez nas artykułu, ale
faktu, że ktoś przechodząc tamtędy, przeczyta tablicę pamiątkową, i zechce poznać bliżej historię tego wspaniałego człowieka. Oby tak się stało.
Materiały pochodzą z publikacji w ramach projektu „Pionierzy Świebodzic”, przygotowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świebodzicach.

WSPOMNIENIA...
O kilka ciepłych wspomnień na temat
Pana inżyniera poprosiliśmy córki
- panie Elżbietę i Grażynę. Pani Elżbieta
Szpunar współtworzyła projekt
„Pionierzy Świebodzic”.
Bardzo dziękujemy za te piękne
i wzruszające słowa o człowieku,
który nie tylko był genialnym
konstruktorem, naukowcem, bardzo
oddanym swojej pracy - ale także
dobrym, kochającym tatą.
„Narwali bzu, naszarpali, nadarli go,
natargali, nanieśli świeżego, mokrego,
białego i tego bzowego...” J. Tuwim
W naszym przydomowym ogródku rósł
krzak białego, podwójnego bzu.
Tato bardzo go lubił, dbał o ten krzew
i wiele radości sprawiało Mu rwanie
i przynoszenie kwiatów do domu.
Pracował ciągle, prawie bez przerwy;

praca w Refie i szkole przyzakładowej,
na Politechnice Wrocławskiej,
współpraca z czasopismami naukowymi
i technicznymi, działalność w Naczelnej
Organizacji Technicznej, konferencje,
wykłady, odczyty, targi. Praca dla Niego
nie kończyła się o godzinie 15-tej z chwilą
opuszczenia zakładu, pracę przynosił
do domu. W mieszkaniu, w kącie
w jednym z pokoi stało duże biurko,
na którym były sterty papierów
i rysunków. To był Jego gabinet,
w którym przebywał prawie stale.
Dużo też podróżował, przede wszystkim
służbowo. Z każdej swojej podróży
przysyłał widokówkę z pozdrowieniami
i krótkimi wiadomościami. Nawet
z wyjazdu, do Wrocławia też
otrzymywałyśmy kartki, czasem
przywoził dla nas przepyszną bitą
śmietanę w kubeczkach. Do Wrocławia,
na zajęcia w Politechnice, jeździł raz
w tygodniu. Dla mnie wielką
przyjemnością było odprowadzanie Go
na dworzec kolejowy. Zostawałam
na peronie i tak długo machałam
na pożegnanie, aż pociąg zniknął daleko
za zakrętem.
Pomimo tak wielu różnych zajęć zawsze
znalazł czas na niedzielny spacer, czas
na wyjazd do dalszej rodziny, spotkania
ze znajomymi czy małą wycieczkę
po okolicy. Szczególnie ciekawy był
spacer za stadion w stronę wodociągów,
gdzie na pobliskiej łące wielokrotnie
zatrzymywały się tabory cygańskie.
Bardzo lubił nowinki techniczne,
majsterkował i grzebał
we wnętrznościach radioodbiorników,
telewizorów, przynosił też do domu

przekaźniki i coś tam mierzył, sprawdzał,
łączył jakieś obwody czy przewody.
Mogłyśmy czasem beztrosko „pomagać”
Mu w tych zajęciach.
Pomagał nam również w nauce: łacina,
fizyka, matematyka nie miały przed Nim
tajemnic. Znał perfekcyjnie kilka
języków, doskonale i cierpliwie tłumaczył
wszelkie zawiłości nauki.
Lubił spotkania towarzyskie, dobrą
książkę, kino, muzykę. Czasami grywał
na akordeonie ulubione tanga
argentyńskie. Gdy byłyśmy jeszcze małe,
kilkuletnie dzieci, w domu bywały
popołudniowo-wieczorne imprezki.
Tato grał na akordeonie i razem z nami
podśpiewywał, a my tworzyłyśmy taki
niezbyt udany chórek. W ostatnim
okresie życia, podczas choroby chętnie
przysłuchiwał się naszym ćwiczeniom
na skrzypcach i pianinie.
Interesowała Go również fotografia,
dokumentowanie rzeczywistości.
Robił dużo zdjęć przy każdej możliwej
okazji. Dzięki tej pasji mamy teraz
fantastyczną pamiątkę z tamtych lat.
Był bardzo opanowanym, spokojnym
i dobrym człowiekiem, troskliwym,
uczynnym i dowcipnym. Najważniejsze
były dla Niego potrzeby innych.
Zimą tylko On mógł przynosić z piwnicy
węgiel i rozpalać ogień w piecach
w mieszkaniu. Między Rodzicami
był wzajemny szacunek, uczucie
i zrozumienie.
Pomimo tak intensywnej pracy
zawodowej nie odczuwałyśmy Jego
braku. Cały czas był wśród nas, czułyśmy
Jego troskę i wsparcie. Niestety, zbyt
krótko.

Finał z przytupem
K
oncertem podsumowującym efekt całorocznej pracy sekcja
muzyczna MDK zakończyła sezon. Panowie Wiktor i Bartosz Wawrzkowicz
przez cały rok ciężko pracowali
ze swoimi podopiecznymi,
a efekty zobaczyliśmy podczas
kameralnego spotkania w ogrodzie letnim MDK.
Do publicznego wykonania
potrzeba i umiejętności i ogromnej odwagi. Wszyscy muzycy
spełnili oba warunki celująco.
Dziękujemy pięknie i wszystkim życzymy udanych, ciepłych
i leniwych wakacji.
A od września rozpoczynamy
kolejny sezon pracy sekcji muzycznej.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

wieści z miasta

Niesamowite chmury nad miastem
Niczym zastygnięty
wodospad, albo jęzor
chcący pożreć miasto
- tak widowiskowo
przedstawiało się pewne
bardzo rzadkie zjawisko
atmosferyczne, które
można było zaobserwować
nad Świebodzicami
26 czerwca.
Zdjęcia pojawiły się
na forumswiebodzice.pl
na profilu FB. Jak wyjaśnili
sami internauci, był to tzw.
wał szkwałowy lub chmura
szelfowa.
Według wikipedii, jest to
szczególna forma chmury
przypominająca
poprzecznym przekrojem
swego czoła poziomy klin
lub taran. Jest ona
przytwierdzona
do podstawy chmury
macierzystej, zazwyczaj
burzowej, rzadko
kłębiastej. Tego typu forma

chmury występuje
najczęściej na granicy
burzowych frontów
atmosferycznych
oraz w superkomórkach,
zawsze na przednim skraju
strefy burzowej. W rejonie

jej występowania zazwyczaj
pojawia się porywisty
wiatr, zwany szkwałem,
i intensywne opady.
W każdym razie - widok
był niesamowity!

FOT. FORUMSWIEBODZICE.PL
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Zapraszamy do oglądania i kibicowania

W niedzielę 15 lipca po raz
kolejny na naszym Rynku
zagoszczą stylowe bryczki
konne.
o już VI Międzynarodowy
T
Konkurs Tradycyjnego Powożenia im. Księżnej Daisy. Swoje

umiejętności prezentować będą
najlepsi w tej dziedzinie z całej
Europy. A dla nas, widzów, to
wielka gratka, bo powozy są pięknie odrestaurowane, a powożący
- zarówno panie, jak i panowie,
ubrani w stylowe stroje z epoki!
Dla widzów będą miejsca siedzące, miła atmosfera i dodatkowe atrakcje, m. in. bezpłatne przejażdżki bryczką, dla najmłodszych malowanie buziek, konkursy, balony, itp. Będzie można napić się cię kawy, usiąść i podziwiać wspaniałe powozy.

Zapraszamy serdecznie w imieniu Burmistrza Miasta Bogdana
Kożuchowicza
G niedziela, 15 lipca,
od godz. 9:00, do Rynku.

Lato w MDK
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

wakacje
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Flaga zawędrowała na Majdan

W

Miejskim Domu
Kultury 2 lipca rozpoczęły się letnie
warsztaty dla dzieci
i młodzieży, zainteresowanych
plastyką, szachami, tańcem,
sportem, muzyką i chcących
występować na scenie.
Zapraszamy do korzystania
z oferty i jednocześnie informujemy, że na prośbę rodziców zajęcia odbywać się będą codziennie, od poniedziałku do piątku,
od godz. 10:00 do 14:00.

FOT. ADRIAN SITKO

Nasza miejska flaga
odwiedza najodleglejsze
zakątki Europy
i całego świata
- wraz z mieszkańcami,
którzy udając się
na wycieczkę czy urlop,
chętnie zabierają ze sobą
symbol Świebodzic.
Niedawno nasz
biało-niebieski skrawek
materiału zawędrował
„za miedzę” - czyli
na Ukrainę. Zabrali go
tam świebodziczanie:
Marta Krochmalczyk
i Adrian Sitko, którzy
podzielił się z naszymi
Czytelnikami pamiątkową
fotką z historycznego
Majdanu. Dziękujemy.
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Pojechali na kolonie
ny wypoczynek letni finansowany przez miasto. . Koloniści
spędzą dwa tygodnie w Ośrodku Wypoczynkowym „Bryza”
w Mrzeżynie, mając zapewnione 4 posiłki dziennie oraz mnóstwo atrakcji.
Urozmaiceniem wypoczynku nad morzem będzie całodniowa autokarowa wycieczka
do Kołobrzegu i Trzebiatowa.
Mali koloniści czas wolny spędzać będą na różnego rodzaju
konkursach, zabawach, grach
oraz zajęciach sportowych.

Również jak co roku, na
terenie miasta zorganizowany
będzie wypoczynek dla dzieci
i młodzieży. Nasi najmłodsi
mieszkańcy w tym roku w okre-

FOT. ALDONA GÓRSKA

FOT. MDK

lipca 50-oosbowa grupa
dzieci z naszego miasta wy4ruszyła
nad morze, na dorocz-

sie 01.08 - 31.08.2018 r., będą
mogli skorzystać z oferty
świetlicy środowiskowej, która
tradycyjnie jest już miejscem
gdzie odbywają się półkolonie.

Świebodzice.
Pamiętamy
powódź
14
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kultura

W

21. rocznicę powodzi z 1997 r. w Świebodzicach Fundacja im. Tymoteusza
Karpowicza oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach zapraszają na premierą
książki „Dolny Śląsk. Pamiętam
Powódź” i pokaz filmu dokumentalnego poświęconego 20.
rocznicy powodzi z 1997 r. na
Dolnym Śląsku. Publikacja oraz
dołączony do niej film dokumentalny są efektem całorocznego projektu kulturalnego realizowanego na Dolnym Śląsku
w 2017 r.
Data i miejsce:
19 lipca (czwartek)
godz. 17.00
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej
Świdnicka 15.
Wstęp wolny.
O projekcie:
W 2017 roku realizatorzy projektu odwiedzili kilkanaście dolnośląskich miejscowości, w których realizowali badania terenowe, spotykali się z mieszkańcami i gromadzili materiały audio-

wizualne. Bielawa, Brzeg Dolny, Dzierżoniów, Głogów, Jeszkowice, Kamieniec Wrocławski,
Kłodzko, Legnica, Łany, Nowa
Ruda, Pieszyce, Rzeczyca, Ścinawa, Świdnica, Świebodzice,
Wrocław. W większości z tych
miejsc byli wielokrotnie.
Działano nie tylko statycznie,
ale również w ruchu: w pociągach Kolei Dolnośląskich,
gdzie na wybranych trasach
odbywała się zbiórka wspomnień dotyczących powodzi i nagrywano wywiady z pasażerami, zamieniając ich podróże
w coś więcej, niż tylko prze-

mieszczanie się pomiędzy stacjami. W 37 filiach Miejskiej
Biblioteki we Wrocławiu umieszczono pojemniki na wspomnienia, do których przez wiele
tygodni każdy mógł przekazać
swoje własne powodziowe „pamiętam, że...”
Eseje, dziesiątki wspomnień,
trzy dzienniki, reportaż, opowiadanie, scenariusz filmowy, wywiad, grafiki, archiwalne zdjęcia, fotoreportaż, film dokumentalny - tak o powodzi z 1997 r.
jeszcze nie opowiadano.
Więcej:
pamietampowodz.pl.

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

Ś.P. Krzysztofa Stułę

- Córki, Zięciowie, Wnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Małgorzaty Kremienowskiej,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Mąż, Rodzice, Siostra i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Ś.P. Stanisława Gawłowskiego

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Córki, Zięciowie, 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. Andrzeja Sochowicza

- Córka, Zięć, Wnuczka, Siostra i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Anny Bułki,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córka, Zięć, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Ś.P. Anny Gładkiej

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

Ś.P. Ludmiłę Gorzkowską

- Córki, Zięć, Wnuki, Prawnuczka i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Jana Sokołowskiego,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
-Żona, Syn i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Ś.P. Kazimierza Bajkiewicza

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Siostry, Dzieci, Wnuki i Rodzina

Uwolnij
książkę
Miejskiej Bibliotece
Publicznej już po raz
W
trzeci odbył się Bookcros-

sing, czyli akcja „uwalniania” książek. Akcja polega
na propagowaniu czytelnictwa i dzieleniu się przeczytanymi książkami pozostawiając je w miejscach publicznych po to, by znalazca
mógł je przeczytać i znów
puścić w obieg.
Można było złowić prawdziwe książkowe skarby,
rozchodzące się jak świeże
bułeczki. Oczywiście akcja
Uwolnij Książkę wpisała się
już na stałe do naszej bibliotecznej historii i regał z książkami jest dostępny cały czas,
lecz w tym jednym dniu
można upolować prawdziwe
bestsellery. Za rok zapraszamy ponownie na Święto
Wolnych Książek.
Odkrywajcie! Czytajcie
i uwalniajcie razem z nami!
Agnieszka Konieczna

REKLAMUJ
SIĘ!
W Gazecie

Świebodzickiej

tel. 660 157 518

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Inne stany świadomości
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

świat wokół nas
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Interesują Cię niestandardowe praktyki terapeutyczne? Możesz się poddać hipnozie, w naszym mieście działa hipnotyzer

Rozmowa z ANDRZEJEM CHMIELEWSKIM,
hipnotyzerem I stopnia, który rozpoczął działalność
w Świebodzicach

G Czym jest hipnoza,
do jakiego rodzaju działań
- paramedycznych,
parapsychologicznych
- można ją według Pana
zaliczyć?
Andrzej Chmielewski: - Hipnoza to stan świadomości,
w którym uwaga „obiektu” skupiona jest na poleceniach, głosie
czy wyobrażeniach podsuwanych przez hipnotyzera. Kolokwialnie mówiąc jest to stan zawieszenia, zamyślenia, w którym znajdujemy się parokrotnie
w ciągu dnia, myślimy o czymś
tak intensywnie, że nasza sku-

piona uwaga nie dopuszcza do
nas żadnych bodźców z zewnątrz.
To całkowicie naturalny i bezpieczny stan umysłu.
Hipnoza wykorzystywana
jest w psychologii klinicznej
i psychiatrii, diagnozuje się nią
i leczy stany nerwicowe i lękowe, fobie, korzysta się z niej
również przy zmniejszaniu bólu
oraz leczeniu niektórych uzależnień. To bardzo przydatne
i proste narzędzie, które pozwala w szybki i łatwy sposób zmotywować do działania w każdej
niemal dziedzinie życia od diety
po depresje.
Nie ma tu żadnych czarów
niesamowitości czy sztuczek, to
nasz własny umysł i podświadomość powodują pozytywne rezultaty, których pragniemy.
G Od kiedy zajmuje się Pan
hipnozą i co Pana
pokierowało w tak
nieoczywistym kierunku?
- Hipnozą zajmuję się „amatorsko” już od niemała pięciu
lat, najpierw były książki o tej
tematyce, później samodzielne
eksperymenty ze znajomymi.
Na koniec szlifowanie warsztatu
na kursie hipnozy w Warszawie,

na którym otrzymałem tytuł hipnotyzera I - go stopnia.
Co mną kierowało? Cóż, chęć
zmian we własnym życiu, gdy
zaczynałem przygodę z hipnozą
o dziwo okazało się, że moje
jeszcze wówczas nikłe umiejętności działają zaskakująco dobrze, postanowiłem to rozwinąć
i tak to się zaczęło.
G Czy każdy może zostać
zahipnotyzowany?
- Zahipnotyzowany może
zostać każdy jeśli tylko się na to
zgodzi, jeśli tego chce. Nigdy
nie próbowałem hipnozy wbrew
woli „obiektu” i nigdy tego nie
zrobię, to dobrowolna i świadoma decyzja. Innych technik,
które pozwalałyby na działanie
wbrew woli „obiektu” nie znam
i nie stosuję. Według mnie nie
istnieje coś takiego jak ktoś
podatny i ktoś oporny wobec
hipnozy, jeśli przychodzisz do
mnie, bo potrzebujesz pomocy
i decydujesz się na hipnozę - jesteś podatny, oczywiście wpływ
na głębokość stanu hipnotycznego ma wiele czynników od umiejętności relaksowania, odprężania się aż do bogatej wyobraźni,
oczywiście powyższe da się rozwinąć a nawet nauczyć dla potrzeb hipnozy. Na początku każdego cyklu uczę kilku prostych
ćwiczeń relaksacyjnych i wizualizacyjnych, które są bardzo
przydatne tak w życiu jak i podczas sesji.

G W jakich sytuacjach można
poddać się hipnozie?
Hipnoza ma bardzo szerokie
zastosowanie w medycynie, m.
in.:
- kontrola bólu
- leczenie astmy
- zaburzeń gastrycznych,
- leczenie chorób przewlekłych
- alergii
- psychiatrii - leczenie zaburzeń depresyjnych, zaburzeń zachowania, zaburzeń nerwicowych; lęku, natręctw, fobii, itd.
- zaburzeń nawyków i popędów (także u dzieci), uzależnień
(nadużywanie alkoholu, palenie
tytoniu), zaburzeń odżywiania,
snu (lęki nocne i koszmary senne),
- zaburzeń dietetycznych typu
anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się
Lista dziedzin, w których można stosować hipnozę czy hipnoterapię jest niemal nieograniczona, co sprawia, że jest ona jednym z najskuteczniejszych narzędzi wspomagających leczenie, terapię itd.
G Pewnie spotyka się Pan
z nieufnością, sceptycyzmem,
dla wielu osób hipnoza
kojarzy się z jakąś
szarlatanerią, manipulacją.
Jak Pan podchodzi do takich
stwierdzeń?
- Takie podejście do zjawiska hipnozy wyrasta z niewiedzy

i mylnego stereotypu jaki narzucają nam filmy, książki i obiegowa opinia jakoby hipnotyzer/
hipnoterapeuta miał wyjątkową
moc lub po prostu był oszustem.
Przede wszystkim należałoby
obalić mity narosłe wokół tematu hipnozy, niektóre z nich to:
„To nie działa, nie ma czegoś
takiego”. - Owszem jest i jest
potwierdzone badaniami naukowymi, zachęcam do samodzielnych poszukiwań. A jakby tego
było mało na świecie jest szeroko stosowana w „poważnym”
lecznictwie.
„Hipnotyzer ma moc, dzięki
której może w mgnieniu oka
uśpić mnie”. - Bzdura, owszem
istnieją techniki szybkich indukcji, które pozwalają na dość
widowiskowe wprowadzenie
osoby w stan hipnozy, jednak ja
zajmuję się terapią nie jarmarcznymi sztuczkami rodem z telewizji.
„Mogę nie wybudzić się
z hipnozy” - kolejny mit, powiem kolokwialnie, nawet gdybym padł trupem obok hipnotyzowanego, on nie słysząc mojego głosu wyjdzie z transu ,ewentualnie zaśnie, by się obudzić.
Nie ma możliwości nie wybudzenia się z hipnozy.
„Hipnotyzer może kazać mi
zrobić coś nieprzyzwoitego lub
wydobyć poufne informacje”
- kolejny przesąd, nie jestem
w stanie wydobyć z klienta żad-

POŻYCZKI
POZABANKOWE
CHWILÓWKI
BEZ ZAŚWIADCZEŃ
TEL: 515732255
UL. Rynek 14 Świebodzice
(Dawniej KROPKA)

nej rzeczy, której nie wydobyłbym podczas zwykłej rozmowy. To samo z zachowaniem
hipnotyzowany nie zrobi niczego wbrew swoim wewnętrznym
przekonaniom czy sumieniu.
Hipnoza oraz terapia za pomocą hipnozy ,którą prowadzę
składa się z cyklu maksymalnie
sześciu sesji, które trwają około
godziny.
Przychodząc do mnie sesję
rozpoczniesz od rozmowy i wywiadu na temat danego problemu, później uczymy się dwóch
krótkich ćwiczeń relaksacyjnych i przechodzimy do sesji
właściwej. Jak to wygląda? Pokrótce: leżysz lub siedzisz i słuchasz tego, co mówię - proste, :),
a efekty zaskakujące. Na pełnym cyklu sześciu sesji uczę
również autohipnozy, po to by
moi klienci byli w stanie sami na
życzenie wchodzić w stan hipnozy i relaksu.
G Gdzie można poddać się
hipnozie w naszym mieście?
- Zainteresowanych tym tematem zapraszam na stronę
facebook.com/hipnoterapia.andr
zej/, gdzie znajdują się przydatne informacje, bezpośredni kontakt ze mną oraz filmy z paru
sesji. Prowadzę własny gabinet
przy ul. Wałbrzyskiej 33, dojeżdżam także do klienta.

KREDYTY MIESZKANIOWE
HIPOTECZNE
W OFERCIE 25 BANKÓW

BEZPŁATNE DORADZTWO
TEL: 748573219
ZAPRASZAMY!

I

Z rozmachem na 700-lecie
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Świebodzice w wycinkach prasowych

Świebodzice w wycinkach prasowych XX wieku

J

uż w 1972 roku rozpoczęły się w naszym
mieście przygotowania do wielkiej rocznicy
– 700-lecia miasta. Powołano komitet honorowy, pojawiło się także hasło, by mieszkańcy uczcili tę doniosłą rocznicę jakimś potężnym
czynem społecznym.
W grę wchodziła budowa: zakładu balneologicznego, krytego kąpieliska, hali sportowej, domu
kultury, itp. Żeby było duże i przetrwało dla potomnych.
Co z tego ostatecznie wyszło - nie wiemy - ale
pewnie sprawa się wyjaśni w wycinkach z 1979
roku.
Czytamy także oczywiście o ważnych wydarzeniach w zakładach pracy, nowej produkcji - chociażby w ZPO Rafio, która podbija polskie rynki
gustowynymi kurtkami i budrysówkami. Powstaje

także nowa hala zakładów meblowych - jednym słowem przemysł w tamtym czasie
kwitnie.
Zapraszamy do lektury kolejnej porcji
newsów prasowych z ubiegłego wieku,
poświęconych oczywiście Świebodzicom.
Przypominamy, że wycinki pochodzą
z lokalnej prasy II połowy XX wieku,
a wycinał je i pieczołowicie katalogował
pan Cyryl Ratajski, świebodzicki pionier i miłośnik Świebodzic.
Obecnie cała kolekcja znajduje się
w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Pozdrawiamy serdecznie naszych
Drogich Czytelników i zapraszamy
do lektury.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

historia Świebodzic w wycinkach
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Zawodnik ze świebodzickiego
UKS „Ameoli”
22
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sport

w kadrze narodowej!
P

asja rodzi profesjonalizm, profesjonalizm daje jakość...” cytat z książki „Pełna moc możliwości” Jacka Walkiewicza idealnie opisuje Gabriela Kozłowskiego zawodnika Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ameoli”, który pomimo krótkiej
przygody z łucznictwem już
wiele razy zatriumfował na zawodach.
Zawodnik UKS AMEOLI
swoim zaangażowaniem i determinacją dostał się do kadry
narodowej Polski. Brawo! Jest
to ogromne wyróżnienie nie
tylko dla Gabriela, ale także dla
naszego klubu.
Pan Kozłowski jest przykładem dla innych klubowiczów,
że ciężką pracą i sumiennością
można osiągnąć wysokie wyniki. W bieżącym roku brał już
udział między innymi w Halowych Mistrzostwach Dolnego
Śląska, I Runda Pucharu Polski
w Świebodzicach, Bitwa pod
Legnicą, II Runda Pucharu Polski, i wielu innych zawodach.
Dostał również od Pana Burmistrza Bogdana Kożuchowicza

dyplom uznania za osiągnięte
wyniki sportowe w 2017 roku.
Na I Rudzie Pucharu Polski
w Świebodzicach zawodnik UKS
AMEOLI Gabriel Kozłowski
okazał się najlepszym uczestnikiem z naszego klub.
Uważam, że jeszcze wiele
razy będziemy dumni z osiągniętych wyników Gabriela, który godnie reprezentuje Uczniowski Klub Sportowy „Ameoli” na zawodach. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!
Oliwia Anniuk

Nowa trenerka
piłkarek ręcznych

Nowy trener
seniorów

przyjemnością inforZ
mujemy za oficjalną
stroną MKS Victoria”

arząd Klubu MKS VicZ
toria Świebodzice postanowił powierzyć prowa-

Świebodzice, że od dnia
1lipca Zarząd MKS Victoria Świebodzice rozpoczyna współpracę z nową
trenerką w sekcji piłki ręcznej. Grupa naborowa oraz
grupa dziewczynek będzie prowadzona przez
Panią Dominikę Daszkiewicz - wychowankę
MKS Victoria Świebodzice.
Gratulujemy i życzymy poodzenia nowej
trenerce.

REKLAMUJ

dzenie zespołu seniorów
Danielowi Ganderze.
Daniel jest zawodnikiem
świebodzickiego klubu.
W przeszłości występował
m. in. Górniku Wałbrzych
oraz w Białym Orle Mieroszów. Trenerowi
życzymy spokojnej pracy i powodzenia w nadchodzących meczach.
Zespół wznawia treningi 17.07.2018r.
Drużyna będzie trenowała we wtorki czwartki
i piątki od 18:30.

SIĘ!

W Gazecie Świebodzickiej tel. 660 157 518

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.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 06.07.2018 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
na czas oznaczony, do trzech lat, w trybie bezprzetargowym
na terenie miasta Świebodzice .
Nazwa nieruchomości

Numer działki

Powierzchnia
działki [ha]

42
50/2
54
114
115
130
131
138
139
149
166/2
191
192
200
202
206
212
220
285
281/7
286/3
292/3
529
530
531/3

1,4061
0,3690
2,1832
1,3118
1,3523
1,3196
0,6434
2,9506
2,0805
1,1713
2,9938
3,4974
2,8067
0,6722
2,3931
0,7518
1,5723
0,9605
0,3057
0,0466
0,5345
1,4602
2,1868
2,9469
2,3348

Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1
Pełcznica 1

Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej

22
85
88/2
294/5
295
299/5
341
443/1
449/1
469/5
566

1,0556
0,9265
2,0196
0,8025
0,3130
2,4075
1,1971
0,0275
0,0008
0,0122
0,600

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

Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej

636/17
637
671
673
755/1
758/1

0,8420
1,3064
0,0805
0,0315
0,8330
2,1435

Śródmieście 3
Śródmieście 3
Śródmieście 3
Śródmieście 3
Śródmieście 3
Śródmieście 3

Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej

25
27
28
31
40
44
174
175
176
177
178
557
558
560
712

1,6116
0,2499
0,1020
2,2523
0,4660
2,0783
0,2835
0,3765
0,6738
0,3753
0,2940
1,2165
0,1317
0,9780
0,7064

Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4

Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej

443
445/1
445/3
446/1
446/5

0,0473
0,0951
0,1465
0,1790
0,3912

Ciernie 5
Ciernie 5
Ciernie 5
Ciernie 5
Ciernie 5

Halę wysokiego składowania Ciernie 18
o wym.11,0m x 20,0m i wys. 6,0m
posiada: dwie bramy wjazdowe, duży plac
manewrowy dla tirów, pomieszczenia socjalne
i biurowe, wszystkie media.
Korzystne położenie na produkcję, usługi,
handel, magazyn.

tel. 506 032 896
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Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
zaprasza ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte: pon- piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534 tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667, 21668
www.mojdomswiebodzice.pl
mojdomswiebodzice@wp.pl

Położenie/obręb

Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej
Nieruchomość o funkcji rolnej

WYNAJMĘ
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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. Osiedle Piastowskie. Do sprzedania
3 pokojowe mieszkanie na parterze
- nowa część Osiedla. Kuchnia w zabudowie
ze sprzętem AGD. Szafy w zabudowie.
Ciepłe, przestronne. 60,6 m2 cena 209 tys.
2. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie do kapitalnego remontu.
IV piętro. 51,21 m2 cena 132 tys.
Do negocjacji.
3. Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe
mieszkanie w nowej części Osiedla.
Bardzo słoneczne. Kuchnia połączona
z salonem. III piętro. 42,6 m2
cena 135500,00. Do negocjacji.
4. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze. Ulica Bolesława
Krzywoustego. Najładniejszy układ
pomieszczeń. 67 m2 cena 164 tys.
(do wydania grudzień 2019 r.)
5. Osiedle Piastowskie. Do wynajęcia
zadbane mieszkanie na I piętrze na ulicy
Bolesława Krzywoustego. 2 pokoje,
zabudowa kuchenna. Brak sprzętu AGD
i RTV. Długi okres najmu. 48 m2
cena 900 zł (w tym jest czynsz).
6. Dom z zabudowaniami 230 m2,
(okolice Osiedla Piastowskiego).
Działka 2700 m2. 6 pokoi, ogrzewanie
kominkowe i co. gazowe.
Posesja ogrodzona.
Działka zagospodarowana. 5 garaży.
Cena 599 tys.
7. Okolice Osiedla Sudeckiego. 2 pokojowe
mieszkanie na I piętrze. Ogrzewanie co
gazowe. Kuchnia w zabudowie.
55 m2 cena 159,900
8. Centrum Świebodzic. Kawalerka
na I piętrze -ogrzewanie elektryczne.
29 m2 cena 79 tys. I Garaż murowany
15 m2 cena 19 tys.
9. Ciernie. Hala magazynowo-produkcyjna.
Hala o powierzchni 230 m2 położona
na działce 1500 m2. Cena 250 tys.
10. Ciernie. Kawalerka do remontu
położona na I piętrze. 37 m2 cena 43 tys.
11. Świebodzice. Centrum. 3 pokojowe
mieszkanie na I piętrze. Ogrzewanie

piecowe. Okna częściowo wymienione PCV.
67 m2 cena 105 tys.
12. Do sprzedania sklep spożywczo
monopolowy na Osiedlu Piastowskim.
Sklep funkcjonuje od 1994 roku i posiada
bardzo duże grono stałych klientów.
Możliwość przerobienia na mieszkanie.
47 m2 cena 120 tys.
13. 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.
14. Pełcznica, Do sprzedania 2 pokojowe
mieszkanie na II piętrze na ul. Ofiar
Oświęcimskich. Ogrzewanie co gazowe.
60,7 m2 cena 84500,00
15. 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.
16. NOWA 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 139 tys.
17. DOBROMIERZ. 2 pokojowe mieszkanie
- piętro domu. Z widokiem na Zalew
w Dobromierzu. Garaż, podjazd.
45 m2 cena 119 tys.
18. Świebodzice. Lokal użytkowy
w Centrum Świebodzic (okolice
Warszawianki). 28 m2 cena 65 tys.
19. 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.
20. Działki Budowlane w CIESZOWIE.
1000 m2 cena 100 tys.
21 a. Działki Budowlane w Cieszowie
- z widokiem na Zamek Książ 105 m2
cena 95 tys.

OGŁOSZENIA DROBNE
G Zaopiekuję się osobą
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
G Sprzedam motocykl Zipp

Manic 125 w bardzo dobrym
stanie, opłacony,
ubezpieczony, cena 1700 zł,
Tel. 889 841 673
G Sprzedam mieszkanie
40 m4, Rynek, z łazienką,
ogrzewanie gazowe,
po remoncie, z wygodami.
Tel. 74 641 98 13

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

24

piątek, 6 VII 2018

zaproszenia

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

