Razem z następnym wydaniem prezent dla naszych Czytelników:
mapa rowerowa z aktualnymi szlakami i ścieżkami rowerowymi!
Kup Gazetę Świebodzicką 14 września.
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Bogdan Kożuchowicz najsilniejszym i jak na razie jedynym kandydatem na urząd burmistrza
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października tego roku odbędą się wybory samorządowe. Wybierzemy prezydentów, wójtów, burmistrzów miast i gmin, a także radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
Do 27 sierpnia Państwowa Komisja Wyborcza przyjmowała zgłoszenia komitetów.
W Świebodzicach zarejestrowały się cztery.
Do 26 września komitety mają czas na zgłaszanie kandydatów na burmistrzów. W naszym mieście
jak dotychczas jedynym, oficjalnym, potwierdzającym od miesięcy swój start w wyborach, jest
Bogdan Kożuchowicz, urzędujący burmistrz, cieszący się zaufaniem i sympatią świebodziczan.
– Obdarzyliście mnie Państwo swoim zaufaniem, którego – jestem przekonany – nie zawiodłem,
i które, dzięki dalszej pracy, chciałbym ponownie przekładać na inicjatywy służące naszemu miastu
– mówi Bogdan Kożuchowicz. – Mam poczucie dużej odpowiedzialności za miasto i mieszkańców
zwłaszcza w obliczu rozpoczętych inwestycji, które jestem zobligowany doprowadzić do finału.
To chociażby ogromne zadanie związane z ograniczaniem skutków niskiej emisji, rewitalizacja
i wytyczenie nowych terenów zielonych, służących rekreacji i poprawy jakości powietrza, czy rozpoczęta właśnie gruntowna rewitalizacja obszaru ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa. Mam
także wiele nowych pomysłów, które chciałbym wcielić w życie, bo praca na rzecz mojego rodzinnego miasta daje mi autentyczną radość i energię. Bo Świebodzice to mój dom.
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Mieszkańcy
z Krasickiego
poprosili nas
o pomoc. I udało się
– konflikt sąsiedzki
rozwiązany!
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Miasto buduje
wodociąg
na Drodze Węglowej
w Cierniach. Będzie
też modernizacja
boiska.
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Działkowcy
świętują
dożynki.

– str. 3.
Nie zważają na złośliwości, tylko z zapałem
patrolują miasto. Świebodziccy policjanci
wsiedli na rowery, które kupił im samorząd.
I mają już pierwsze efekty.
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miejskiej!
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No i było
odlotowo
25 i 26 sierpnia
upłynął
pod skrzydłami
– samolotów,
szybowców, modeli
latających, słowem
pod znakiem Pikniku
Lotniczego. Burmistrz
Bogdan Kożuchowicz
i Towarzystwo Lotnicze
w Świebodzicach
przygotowali dla nas
mnóstwo atrakcji: wystawę
sprzętu lotniczego,

wojskowego, widowiskowe
pokazy pilotów, skoczków
spadochronowych. Były też
wspaniałe, zabytkowe auta,
dobra muzyka i pomaganie
– podczas zabaw mogliśmy
wesprzeć leczenie Daniela,
świebodziczanina który wymaga
rehabilitacji.
Mieszkańcy i goście w tym
wypadku też spisali się
na medal!
Więcej o zbiórce – str 2.
Relacja z pikniku – str. 11-12-13

Food truck festiwal,
Świebodzice 15-16 IX

Na naszym Rynku będzie
mnóstwo pysznego jedzenia:
burgery, frytki belgijskie,
japońskie pierożki, lody
tajskie, hiszpańskie churros
– i wiele innych mniam,
nam już ślinka cieknie.
Musicie tam być!
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społeczeństwo

Pospolite ruszenie dobrych serc
5 tys. zł udało się uzbierać dla potrzebującego rehabilitacji Daniela

P

odczas niedawnego Pikniku Lotniczego grupa aktywnych osób pod wodzą
Ewy Proć-Antoszewskiej zorganizowała zbiórkę dla Daniela
Sadowskiego, młodego chłopaka, który rok temu został dotkliwie pobity. Chłopak zapadł
w śpiączkę, a obecnie wymaga
długotrwałej rehabilitacji i leczenia. Ma jednak wokół siebie
wiele życzliwych osób, które
postanowiły mu pomóc.
Pieniądze zbierano w sobotę
i niedzielę do puszek. Robili to
wolontariusze, osoby, które chcą
pomóc, przyjaciele rodziny,
członkowie naszej Młodzieżowej Rady Miejskiej. Akcję zorganizowała Ewa Proć-Antoszewska, znana z angażowania
się w pomoc ludziom.

W pomoc włączyło się wiele
wspaniałych osób, m. in. zaprzyjaźnieni motocykliści z Angry Wolf w Wałbrzychu, którzy
wozili na swoich motocyklach
za datki wrzucane do puszek.
- Wielkie podziękowania
i ukłon dla prezydenta ANGRY
WOLF Daniela Struczyńskiego i jego żony oraz wszystkich
motocyklistów z Wałbrzycha
i okolic za wielkie serducha,

Organizatorka z Danielem
Struczyńskim, prezydentem
Angry Wolf
– Jestem bardzo szczęśliwa,
że tyle osób wsparło naszą inicjatywę, włączyło się – na różny
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G Poradnia chirurgiczna
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G Gabinet laryngologiczny
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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

Daniel – to dla niego było to
pospolite ruszenie

PODZIĘKOWANIE

sposób – w pomoc – cieszy się
organizatorka. – Przede wszystkim dziękuję burmistrzowi Bogdanowi Kożuchowiczowi, który umożliwił zorganizowanie
zbiórki podczas miejskiego pikniku i podszedł do tego pomysłu
z wielką życzliwością. Udało się
zebrać łącznie kwotę 4581, 86 zł
oraz 450 zł uzyskane z licytacji
obraz przekazanego przez panią
Edytę Kulpę.
Pieniądze bardzo się rodzinie
przydadzą, bo Daniela wymaga
specjalistycznej opieki, rehabilitacji, środków czystości, jedzenia, itd. To ogromny wydatek
dla rodziny. Chłopak przebywa
w specjalistycznym ośrodku.
Niedawno zmarł też tata Daniela, więc rodzina jest w naprawdę trudnej sytuacji.

Pragnę złożyć z serca płynące podziękowania i wyrazy szacunku
za chęć pomocy, za dobre i zawsze otwarte serce dla:
G Burmistrza Miasta Świebodzice Bogdana Kożuchowicza
G Zastępcy Burmistrza Krystiana Wołoszyna
G Radnego Dariusza Błaszczyka i wszystkich członków
Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach
G OSIR Świebodzice Sp. z o.o.
G Pani Beacie Gawłowskiej
G Pani Teresie Kożuchowicz
G Pani Monice Falkiewicz
G Pani Justynie Stachowiak
G Firmie Sauwre
G Pani Kamili Wysoczańskiej
G Pani Marzenie Sosnowicz
G Państwu Agnieszce i Damianowi Ziętkiewicz
G Pani Edycie Kulpie
G Wszystkim Darczyńcom i ludziom dobrej woli.
Kochani, bez waszego wsparcia i waszej pomocy to by się nie udało.
Z wyrazami szacunku
Rodzina oraz organizator zbiorki Ewa Proć-Antoszewska

Prawnik radzi
Pieniądze do puszek zbierała m. in. Młodzieżowa Rada Miejska

JESTEŚCIE WIELCY – mówią
organizatorzy.
Puszka stała także w namiocie Gminy Świebodzice, tu także zbierano datki. Wielkie, pospolite ruszenie w akcie pomocy
dla poszkodowanego chłopaka
pokazało po raz kolejny, że
świebodziczanie mają wielkie
serca i chętnie pomagają. Mamy
nadzieję, że pieniądze, choć trochę wspomogą wydatki rodziny.

W naszej specjalnej rubryce prawnicy odpowiadają na pytania naszych Czytelników

Drodzy Czytelnicy, dziś kolejna porada prawna,
którą za naszym pośrednictwem udzielają
świebodziccy prawnicy: Pani Marta Marek,
Maciej Mikołajczyk i Piotr Janda

Z

apraszamy Państwa do
przesyłania drogą elektroniczną swoich zapytań,
a nasi radcowie będą sukcesywnie udzielać wyjaśnień na łamach Gazety Świebodzickiej.
Piszcie na adres: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
Dziś o trudnych sprawach rodzinnych.
- Mam pytanie dotyczące
rozwodu i separacji. Co jest
lepsze? Z mężem nie układa
nam się najlepiej, mamy tego
świadomość i nie wiemy
czy jesteśmy w stanie dalej
żyć ze sobą. Dodam, że nie
mamy dzieci. Proszę jeszcze
o odpowiedź, czy mogę wrócić
po rozwodzie do nazwiska
panieńskiego i czy sąd może
dokonać podziału naszego
majątku w wyroku
rozwodowym?
Basia
Szanowna Pani Barbaro,
trudno jest a odpowiedzieć na
pytanie, co jest lepsze, rozwód,

czy separacja. Każde z rozwiązań ma swoje wady, jak i zalety.
W odpowiedzi na Pani zapytanie, wskażemy jednak różnice
pomiędzy obiema instytucjami.
Zarówno kwestię rozwodu,
jak i separacji reguluje Kodeks
rodzinny i opiekuńczy (dalej
k.r.o.). Podstawowa różnica pomiędzy rozwodem, a separacją
polega na tym, iż po rozwodzie
można zawrzeć nowy małżeński, po separacji – nie. Pozostając w separacji nadal jesteście
Państwo małżonkami. Proszę
pamiętać o tym, że orzeczenie
przez sąd rozwodu bądź separacji możliwe będzie tylko wówczas, gdy spełnione zostaną
pewne przesłanki. I tak, w przypadku separacji musi dojść do
zupełnego rozkładu pożycia
małżeńskiego, zaś przy rozwodzie rozkład ten musi być z jednej strony zupełny, ale i trwały.
Rozkład ten powinien dotyczyć
każdej sfery życia pomiędzy
małżonkami – to jest sfery duchowej, fizycznej i ekonomicz-

nej (proszę mieć na uwadze, że
dotyczy to także stosunków
płciowych pomiędzy małżonkami). Jednym słowem – sytuacji
gdy wszelkie więzy łączące
małżonków zostają zerwane.
Sąd bada czy doszło do takiego
zerwania więzi i decyduje o rozwodzie, tudzież separacji. Rozwód powoduje ponadto to, iż po
nim małżonkowie w świetle
prawa stają się dla siebie osobami zupełnie obcymi. Aby zatem
odpowiedzieć sobie na pytanie,
co lepsze rozwód czy separacja,
należałoby najpierw zadać sobie
pytania, jakie mamy oczekiwania na przyszłość. Czy chcę
z małżonkiem zerwać wszelkie
więzi, czy dać szansę związkowi
na jego uratowanie.
Poza tym separacja niesie za
sobą takie same skutki jak rozwód. Pomiędzy małżonkami następuje przede wszystkim ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej. Od chwili separacji
(jak i rozwodu) małżonkowie
pracują „na własny rachunek”.
Ponadto, małżonkowie pozostający w separacji, podobnie jak
przy rozwodzie, nie dziedziczą
po sobie.
Reasumując: należy stwierdzić, że rozwód jest mniej dot-

kliwy dla małżonkach w skutkach prawnych, natomiast jest
trudniejszy do przeprowadzenia.
Łatwiej bowiem uzyskać separację. Należy wskazać także, że
przy separacji sąd rozstrzyga
o tych samych kwestiach co
przy rozwiązaniu małżeństwa
przez rozwód. Dotyczy to między innymi kwestii związanych
z alimentami, czy sprawami
majątkowymi. Sąd w wyroku
rozwodowym może również
orzec na przykład o sposobie
korzystania z mieszkania przez
czas wspólnego zamieszkiwania
w nim rozwiedzionych małżonków. W kwestii podziału majątku małżeńskiego sprawa nie jest
jednak aż tak oczywista. Co
prawda, zgodnie z art. 58 §3
k.r.o. „Na wniosek jednego
z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego
podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu”, niemniej zazwyczaj kwestia ta nie jest rozstrzygana przez
sąd w postępowaniu rozwodowym, a kierowana jest do odrębnego postępowania. Podział taki
jest zatem możliwy na tym etapie, ale zdarza się dość rzadko.

Najczęściej będzie on możliwy,
gdy strony zgodnie wniosą
o podział majątku i wszystkie
kwestie będą mieli już między
sobą ustalone, a sąd dokona
tylko formalnego ich zatwierdzenia.
Przechodząc do części zapytania związanego z możliwością
powrotu do wcześniejszego nazwiska, należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Według bowiem, powołanego już wcześniej Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 59), „w ciągu
trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia
rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia
małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może
przez oświadczenie złożone
przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa”. Do poprzedniego nazwiska nie będzie natomiast mogła Pani powrócić
w przypadku orzeczenia separacji.
Marta Marek
Maciej Mikołajczyk
Piotr Janda
Radcowie prawni
ul. Wałbrzyska 33/7
58-160 Świebodzice

Z serca płynące podziękowania dla przemiłych pracowników sklepu Aldi
– Pani i Pana Kasjerów – za bezinteresowną pomoc,
której udzielili mi w dniu 24 sierpnia, w godzinach wieczornych.
Dziękuję za empatię i serdeczność.
Wdzięczny Stały Klient

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

Najważniejsze, to pójść
do urn
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

wybory samorządowe

21 października będziemy decydować lokalnie,
kto będzie zarządzał miastem i wpływał na jego
rozwój. To wybory, w których na szczęście głosujemy
nie na partie i opcje polityczne, ale na ludzi,
których znamy, darzymy zaufaniem, szanujemy;
którzy są blisko nas, a ich pracę czy osiągnięcia
możemy zobaczyć własnym okiem i zweryfikować.
To bardzo ważne wybory, dlatego najważniejsze
– to wziąć w nich udział

W

Świebodzicach
zarejestrowały się
w sumie cztery komitety lokalne:
G Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Kożuchowicza
G Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Ozgi
G Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice
G oraz Komitet Wyborczy
Wyborców Powiat Obywatelski.
Oprócz tych stricte lokalnych,
bezpartyjnych komitetów, mamy dwa partyjne: PiS i PO.
Z całą pewnością kandydatów na burmistrza i radnych wystawi KWW Bogdana Kożucho-

wicza. Sam urzędujący burmistrz już w kwietniu oficjalnie
poinformował, że będzie się ponownie ubiegał o mandat zaufania społecznego podkreślając, że
jest to jego obowiązkiem, by
dopilnować i doprowadzić do
zakończenia wiele ważnych,
trwających właśnie w mieście
inwestycji.
– Obdarzyliście mnie Państwo
swoim zaufaniem, którego – jestem przekonany – nie zawiodłem, i które, dzięki dalszej pracy, chciałbym ponownie przekładać na inicjatywy służące
naszemu miastu – mówi Bogdan
Kożuchowicz. – Mam poczucie
dużej odpowiedzialności za
miasto i mieszkańców zwła-

szcza w obliczu rozpoczętych
inwestycji, które jestem zobligowany doprowadzić do finału. To
chociażby ogromne zadanie
związane z ograniczaniem skutków niskiej emisji, rewitalizacja
i wytyczenie nowych terenów
zielonych, służących rekreacji
i poprawy jakości powietrza,
czy rozpoczęta właśnie gruntowna rewitalizacja obszaru ulic
Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa. Mam także wiele nowych pomysłów, które chciałbym wcielić w życie, bo praca
na rzecz mojego rodzinnego
miasta daje mi autentyczną radość i energię. Konsekwentnie
zamierzam realizować program
zrównoważonego rozwoju miasta we wszystkich jego obszarach.
W następnym wydaniu postaramy się przedstawić Państwu
ewentualnych kandydatów - jeśli się pojawią - oraz kandydatów ubiegających się o mandat
radnego do miasta i powiatu,
choć termin na zgłoszenie mija
ostatecznie 17 września.
I

Wybieramy 21 radnych, ale w czterech okręgach
W nowej ordynacji wyborczej znikają JOW-y, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze.
Będą one obowiązywać jedynie w gminach zamieszkiwanych przez mniej niż 20 tys. osób,
a nie, jak dotąd, we wszystkich gminach (pomijając miasta na prawach powiatów).
To oznacza, że w Świebodzicach nie będzie okręgów jednomandatowych, tylko cztery okręgi
wyborcze: Osiedle Piastowskie (okręg nr 1), Pełcznica (okręg nr 2), Śródmieście (okręg nr 3)
i Śródmieście-Ciernie (okręg nr 4).
Wybierzemy w nich następująca liczbę radnych:
Okręg nr 1 – 6 radnych; Okręg nr 2 – 5 radnych; Okręg nr 3 – 5 radnych; Okręg nr 4 – 5 radnych

Szefowie gmin na dwie, ale dłuższe kadencje
Nowe prawo podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę wprowadza zasadniczą zmianę w przypadku
prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. Będą oni mogli zajmować swoje stanowiska tylko
przez dwie kadencje. Dwukadencyjność będzie miała zastosowanie po raz pierwszy od tegorocznych
wyborów.
Inną znaczącą zmianą jest wydłużenie kadencji radnych i włodarzy. Z 4 lat – do 5. Dotyczy to rad
wszystkich szczebli samorządu.
Nowością jest zakaz startowania do różnych organów samorządowych – np. kandydaci
na prezydentów czy burmistrzów nie będą mogli startować np. do rad powiatu czy sejmiku
województwa.
Głosujemy – tak jak zwykle – stawiając znak X przy nazwisku swojego kandydata – jednak komisja
będzie zwracać uwagę, czy są to dwie przecinające się wyraźnie linie. Tylko taki znak będzie bowiem
uznany za głos ważny.

Kalendarz wyborczy – ważne erminy
G Do 27 sierpnia – rejestracja komitetów wyborczych
G Do 6 września zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji

wyborczych.
G Do 11 września muszą być powołane przez komisarzy wyborczych terytorialne komisje
G Do 17 września rejestracja wszystkich kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, powiatów
i sejmików województw.
G Do 26 września rejestracja kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów
G Do 17 września muszą być utworzone obwody głosowania w szpitalach, zakładach pomocy
społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.
G Do 26 września Państwowa Komisja Wyborczą przyzna numery list wyborczych dla tych komitetów
wyborczych, które zarejestrują listy w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików
województw.
G Do 12 października trwać będzie składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do głosowania, a do 16 października – składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu
w wybranym obwodzie głosowania.
G Kampania wyborcza potrwa do 19 października, do północy. Wybory samorządowe 2018 odbędą się
w niedzielę, 21 października. Druga tura – 4 listopada.
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Przypominamy okręgi wyborcze wraz z wykazem ulic
OKRĘG NR 1 – OSIEDLE PIASTOWSKIE
Wybieramy 6 radnych
Ulice: Bolesława Chrobrego, Królowej Elżbiety, Lotnicza, Mieszka I, Przemysłowa,
Strefowa, Bolesława Krzywoustego, Królowej Jadwigi, Bolesława II Śmiałego,
Kazimierza Odnowiciela, Księcia Bolka, Piasta, Przechodnia, Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego,
Henryka Probusa, Leszka Białego, Mieszka Starego, Władysława Łokietka, Dąbrówki, Generała
Augusta Fieldorfa, Generała Władysława Andersa, Kazimierza Wielkiego,
Rotmistrza Witolda Pileckiego
Siedziby obwodowych komisji wyborczych – lokale wyborcze:

G Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Królowej Elżbiety 1A w Świebodzicach
G Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Pawła II ul. Bolesława Krzywoustego 46 w Świebodzicach
G Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania ul. Mieszka Starego 4 w Świebodzicach – hol i sala lekcyjna
G Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
ul. Księcia Bolka 17 w Świebodzicach
OKRĘG NR 2 – PEŁCZNICA
Wybieramy 5 radnych
Ulice: Osiedle WSK, 11 Listopada, 3 Maja, Łączna, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Patronacka, Polna,
Rekreacyjna, Strzelecka, Cicha, Jasna, Jaśminowa, Jeleniogórska, Kamiennogórska, Klonowa,
Kwiatowa, Ofiar Oświęcimskich, Ogrodowa, Pogodna, Promienna, Tęczowa, Widna, Wzgórze Gustava
Beckera, Złota, Zimny Dwór, Długa, Jana Mikulicza, Leśna, Sezamkowa, Solna, Stanisława Moniuszki,
Wysoka, Zamkowa, Akacjowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Kasztanowa,
Różana, Spacerowa, Świerkowa, Wiejska, Władysława Sikorskiego, Wrzosowa.
Siedziby obwodowych komisji wyborczych – lokale wyborcze:
G Budynek biurowy „TERMET” S.A. ul. Długa 13 w Świebodzicach
G Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka ul. Ofiar Oświęcimskich 58
w Świebodzicach (Sala lekcyjna)
G Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka ul. Ofiar Oświęcimskich 58
w Świebodzicach (Sala gimnastyczna)
G Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 w Świebodzicach
(Sala lekcyjna)
OKRĘG NR 3 – ŚRÓDMIEŚCIE
Wybieramy 5 radnych
Ulice: Plac Jana Pawła II, Plac Kościelny, Aleksandra Puszkina, Bolesława Prusa, Henryka
Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Mikołaja Kopernika, Rynek, Wałbrzyska, Wąska, Biskupa
Ignacego Krasickiego, Fabryczna, Młynarska, Piaskowa, Stefana Żeromskiego,
Strzegomska, Szkolna, Adama Mickiewicza, Browarowa, Chmielna, Heleny Modrzejewskiej,
Krótka, Marii Skłodowskiej-Curie, Metalowców, Pocztowa, Sportowa, św. Ojca Pio, Świdnicka, Wojska
Polskiego, Wolności.
Siedziby obwodowych komisji wyborczych – lokale wyborcze:
G Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 w Świebodzicach
(Sala gimnastyczna)
G Urząd Miejski w Świebodzicach ul. Stefana Żeromskiego 27 w Świebodzicach
G Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego ul. Świdnicka 13
w Świebodzicach (Sala lekcyjna)
OKRĘG NR 4 – ŚRÓDMIEŚCIE-CIERNIE
Wybieramy 5 radnych
Ulice: Plac Dworcowy, Aleje Lipowe, Kolejowa, Park Miejski, Parkowa, Stawowa, Towarowa,
Żwirki i Wigury, Osiedle Sudeckie, Kazimierza Pułaskiego, Spokojna,
Tadeusza Kościuszki, Zwycięstwa, Osiedle Białe Górki, Boczna, Ciernie, Droga Węglowa,
Graniczna, Lawendowa, Łąkowa, Malinowa, Olszańska, Rumiankowa, Sielska, Sienna,
Środkowa, Wiśniowa, Wodna, Zielona.
Siedziby obwodowych komisji wyborczych – lokale wyborcze:

G Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego, ul. Wolności 23

w Świebodzicach, (Sala gimnastyczna)
G Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza
ul. Ciernie 30 w Świebodzicach, (Sala gimnastyczna)
G Publiczne Przedszkole nr 3 Niezapominajka ul. Spokojna 3 w Świebodzicach

Policjanci na rowerach
4
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inwestycje

=efekt zaskoczenia
D

la jednych śmieszne,
dla innych – świetny
pomysł. Sami zainteresowani są zadowoleni i pełni optymizmu. Mowa
o nowych rowerach dla świebodzickiego komisariatu, które
kupił samorząd. Na razie są to
dwa rowery, ale może być więcej, jeśli się sprawdzą.
Świebodzice są pierwszym
miastem w powiecie, które będą
miały „dwukołowe” patrole.
Można by zapytać – policjanci na rowerach, czy tu zda egzamin? A dlaczego nie. Rower daje możliwości dotarcia do miejsc
trudno dostępnych dla radiowozu – wąskie uliczki, skwery, zaułki. Pozwala na szybkie przemieszczanie się. W dodatku
świebodziccy funkcjonariusze
bardzo entuzjastycznie podeszli
do tematu – na służby rowerowe
zapisało się aż 16 policjantów.
– Cieszę się, że nasza propozycja zyskała akceptację, sam
miałem wiele wątpliwości,
a okazało się, że policjanci chcą
na rowery – żartował burmistrz
Bogdan Kożuchowicz podczas
oficjalnego przekazania. – Od
lat przekazujemy komisariatowi
wsparcie finansowe na tzw.
dodatkowe patrole piesze, dofinansujemy zakup radiowozów,
a teraz rowery. Trzymam kciuki
za efekty.

Mała rzecz
– ale ważna

ewna mieszkająca przy ul.
3 Maja starsza, schorowana
P
pani, poprosiła o remont frag-

mentu odcinka – dojścia do budynku. Nierówności i dziury
były po prostu niebezpieczne.
Na polecenie burmistrza ZGK
Świebodzice błyskawicznie wykonało zadanie – i to nie tylko
dojście do klatki schodowej, ale
także chodnik wokół budynku
i schody wiodące w dół, na podwórze.
W sumie jakieś kilkadziesiąt
metrów. Niby nic – ale dla tej pani to z pewnością najważniejsza
inwestycja w mieście.
Pozdrawiamy serdecznie i życzymy dużo zdrowia.

Pamiątkowe zdjęcie pod komisariatem

W jednym z patroli zobaczycie państwo dużego, uśmiechniętego
funkcjonariusza – i niech was nie zwiedzie jego postura.
Ten człowiek robi kilkusetkilometrowe trasy na dwóch kółkach,
chodzi po górach. Ma naprawdę świetną kondycję
W przekazaniu jednośladów
wzięli udział m. in. radni miejscy: Dariusz Błaszczyk i Marek Gąsior, Dyrektor OPS Izabela Siekierzyńska, przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Aldona Górska oraz
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy Jacek Pilch, który bardzo chwalił
decyzję świebodzickich władz.
- To pilotażowy program
w powiecie świdnickim, dziękuję władzom Świebodzic za tą

inicjatywę – mówił Zastępca
Komendanta Powiatowego.
– Nie wierzyłem, że to się uda,
ale jestem pełen optymizmu,
zobaczycie Państwo, te patrole
będą efektywne – dodał Janusz
Kozendra, Komendant Komisariatu Policji w Świebodzicach.
Funkcjonariusze na dwóch
kółkach będą docierać np. na
działki, w zaułki, skwery – tam,
gdzie radiowozów jest z daleka
widoczny i osoby mające coś na
sumieniu po prostu uciekają na
widok auta.

Uważajcie
na swoje dane!

Ktoś podszył się
na ebayu
pod świebodziczanina.
Mężczyzna dostał
wezwanie
do zapłacenia…
250.000 EURO

a historia pokazuje, jak
T
bardzo powinniśmy uważać na to, jak i gdzie udostęp-

niamy swoje dane osobowe,
adres, itd. Przekonał się o tym
boleśnie świebodziczanin, pan
Dariusz. Ktoś wszedł w posiadanie jego danych i w Niemczech założył konto na internetowym portalu ebay.
I rozpoczął sprzedaż podrobionych części samochodowych pewnej bardzo znanej
i szacownej marki.
Firma, zorientowawszy się,
że ktoś handluje nieautoryzowanymi częściami z ich znakiem towarowym, wszczęła
kroki prawne.
Pewne dnia pan Darek dostał pismo z kancelarii prawnej
z Niemiec, ale ponieważ było
po niemiecku, zbagatelizował
sprawę. To była duża lekkomyślność.
Jakiś czas po tym zdarzeniu
do pana Darka przyszła paczka
z Niemiec – mimo, że ani nic
nie zamawiał, ani tym bardziej
nie wysyłał. Okazało się, że
był to towar nieodebrany przez
klienta, a nadawcę zidentyfikowano po adresie – i paczka
przyjechała do Świebodzic. To
już na serio zaniepokoiło pana

Darka. Zainteresował się tematem i ze zgrozą dowiedział się,
że nielegalnie sprzedaje części
na ebayu!
Świebodziczanin złożył
natychmiast na policji zawiadomienie o przestępstwie, jednak zostało ono umorzone.
Niestety, znowu wykazał się
niefrasobliwością – nie poinformował o umorzeniu strony
niemieckiej.
I czekała go kolejna, niemiła
niespodzianka – za pośrednictwem sądu okręgowego
w Świdnicy otrzymał przedsądowe wezwanie do zapłaty
z sądu krajowego w Hamburgu. Kwota zwaliła z nóg:
250.000 EURO! To oznacza,
że w Niemczech toczyło się
postępowanie o zapłatę, a świebodziczanin nic o tym nie wiedział.
Mężczyzna przesłał już do
Niemiec oświadczenie, że nie
ma nic wspólnego z nielegalnym procederem, załączył też
kopię umorzenia postępowania przez policję. Oby sąd niemiecki uznał te wyjaśnienia za
wystarczające.
To przykład na to, jak bardzo powinniśmy dziś dbać
o swoje dane osobowe, nie
udostępniać ich nigdzie, szczególnie w Internecie, nie przekazywać osobom trzecim. Taka historia może się przydarzyć każdemu. A finał jak widać może być bardzo niemiły.
I

Taka była zresztą idea
wyposażenia policjantów
w rowery, której pomysłodawcą był radny Jarosław Dąbrowski, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego RM.
- 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 szcze-

gólnie nasilone, a myślę, że
przemieszczanie się na rowerze
jest duże szybsze, niż pieszo.
Bardzo się cieszę, że ta propozycja doczekała się realizacji.
Rowery i umundurowanie kosztowały 10.000
zł.
W przyszłym roku mają być zakupione kolejne
jednoślady.
Są już pierwsze efekty
pracy funkcjonariuszy na
rowerach – patrol rowerowy zatrzymał w bezpośrednim pościgu sprawcę rozboju! Chodziło
o napad na nielegalne kasyno
przy ul. Kopernika z 4 lipca.
Młody chłopak zaatakował pracującą w nim kobietę i ukradł
niewielką sumę pieniędzy.
Na podstawie rysopisu policja
wytypowała sprawcę i pokrzywdzona go zidentyfikowała.

Policja poszukiwała go przez
dłuży czas, bo bandyta na widok
patrolu natychmiast uciekał. To
znany policji mieszkaniec Świebodzic. I zaledwie kilka dni temu „dopadł” go patrol rowerowy. Rozbójnik został aresztowany na dwie miesiące.
Efekt zaskoczenia jest w tym
wypadku naprawdę skuteczny
– podobnie było podczas dwóch
interwencji w Parku Miejskim
i na Osiedlu Piastowskim. Policjanci podjechali na rowerach
do głośno zachowującej się
młodzieży, która nawet na nich
nie spojrzała. Dopiero gdy usłyszeli „dzień dobry, policja”, miny co poniektórym zrzedły...
I tak trzymać, panowie!

Budowa ścieżek rowerowych
– ostatnia prosta

Ostatnie prace przy
budowie 2,5 km ścieżek
rowerowych toczą się
jeszcze na Osiedlu
Piastowskim.
Inwestycja w ramach
ograniczania skutków
niskiej emisji
już zachęca
świebodziczan
do większej aktywności
na dwóch kółkach,
bo rowerzyści korzystają
z asfaltowych ścieżek.
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Niższe ceny biletów
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

wieści z miasta
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Od 1 października nowe stawki biletów autobusowych

i przejazdówek, bilet czasowy, pies i bagaż
– za darmo
W Świebodzicach jest najtańsza komunikacja
miejska

Mamy najniższe ceny i najnowocześniejsze autobusy.
Wystarczy porównać ceny biletów:
 Świebodzice
Normalny (60-minutowy)
2 zł
Ulgowy
1 zł
30-dniowy
60 zł
 Wałbrzych
Normalny
3,20 zł
Ulgowy
1,60 zł
30-dniowy
100 zł
 Świdnica
Normalny
2,40 zł
Ulgowy
1,20 zł
30-dniowy (I strefa)
77 zł

T

o świetna informacja
dla mieszkańców, jeżdżących miejskimi autobusami – ceny biletów idą w dół. Rada Miejska
w pełni zaakceptowała propozycje burmistrza Bogdana Kożuchowicza w kwestii nowych
stawek za przejazdy. Zmiany są
istotne, wprowadzono nowy bilet czasowy, ujendolicono bilet
gminny i ustawowy. Za zwierzęta i bagaż nie trzeba będzie
płacić.
Nie ma już biletu normalnego
i ulgowego – jest bilet czasowy,

który kosztować będzie 2 i 1 zł
– ważny przez 60 minut. Od
nowego roku w naszym mieście
będą funkcjonowały przynajmniej dwie linie autobusowe,
zatem bilet czasowy pozwoli
przesiąść się z jednej linii na
drugą bez konieczności ponownego kupowania biletu.
Mniej zapłacimy z bilety miesięczne – a za bagaż czy przewożonego czworonoga – w ogóle. Zatem rowerzyści i posiadacze psów nie będą już mieli
dylematu, czy wsiąść do autobusu, czy jednak przejść piechotą.

Najważniejsze zmiany:
 ze względu na zwiększenie
liczby linii komunikacyjnych
w każdym wariancie optymalizacji proponowane jest zastąpienie biletu jednorazowego biletem 60 minutowym – w celu
umożliwienia pasażerom odbywania podróży z przesiadkami
bez poniesienia dodatkowych
kosztów,
 likwidacja biletu na bagaż,
bezpłatny przewóz rowerów
i zwierząt,
 zastąpienie biletu miesięcznego biletem 30-dniowym, a biletu półmiesięcznego 14 dnio-

wym - co zwiększy atrakcyjność
biletów okresowych,
 obniżenie cen biletów 30
dniowych do poziomu 60 zł za
bilet normalny, 30 zł za bilet ulgowy oraz 20 zł za bilet rodzinny.
– Po raz kolejny wychodzimy
naprzeciw
oczekiwaniom
mieszkańców, którzy w ankiecie
wyrazili swoje opinię dotyczące
tego, jak ma funkcjonować
miejska komunikacja. A ma być
szybka, docierać w jak największą liczbę miejsc, w jak najkrótszym czasie – i być konkurencyjna finansowo – podkreśla

RADNI O OBNIŻCE BILETÓW

 DARIUSZ BŁASZCZYK
Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa RM

– To dobry pomysł, który ma zachęcić świebodziczan
do korzystania z miejskich autobusów.
Nasza komunikacja jest bardzo konkurencyjna
w stosunku do ościennych miast.
 ŁUKASZ KWADRANS
Przewodniczący RM

– To jeden z elementów realizowania programu
ograniczania skutków niskiej emisji poprzez
zachęcanie, także dobrymi warunkami finansowymi,
do przesiadania się na komunikację miejską, która rozrasta się
i od przyszłego roku będziemy dysponować kolejnym autobusem
i nową linią.

W poniższej tabeli przedstawiona jest
propozycja zmian w taryfie biletowej

Normalny
Ulgowy
Rodzinny

60 minutowy

30 dniowy

14 dniowy

2,00 zł
1,00 zł
0,50 zł

60 zł
30 zł
20 zł

36 zł
18 zł

burmistrz Bogdan Kożuchowicz. – Obniżka cen biletów to
właśnie nasza odpowiedź na te
oczekiwania.

Nowe stawki wejdą w życie
1 października.

wiebodziczanie powoli przyzywczajają się do nowych
Ś
zasad parkowania w Rynku.

twienie drobnych sprawunków,
zakupów czy wizytę w urzędzie
lub USC.
– Mam zegar, używam go,
uważam, że to super pomysł
– mówi pani Edyta, którą spotkaliśmy w Rynku w momencie,
gdy wkładała za szybę zegar
czasowy. – Wreszcie jest szansa
znalezienia miejsca do zaparkowania.
Przypominamy, że zegary
parkingowe można BEZPŁATNIE otrzymać w UM w Rynku
oraz przy ul. Stefana Żeromskiego 27. Można pobrać JEDNĄ
sztukę.

Rozpoczął się remont kaplicy cmentarnej
przy ul. Wałbrzyskiej

To działa!

iasto przystąpiło do reM
montu kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Wał-

Wystarczy rano spojrzeć na pierzeję, objętą parkowaniem czasowym – jest pusta. W ciągu
dnia także dostępne są wolne
miejsca. I o to chodziło.
Nowe zasady obowiązują od
6 sierpnia. W Rynku wprowadzone zostało parkowanie czasowe (do jednej godziny), na
jednej pierzei (obok fontanny).
W tym obszarze możemy pozostawić auto na jedną godzinę,
umieszczając za szybą zegar
czasowy. To pozwala na zała-

Remont kaplicy potrwa dwa miesiące. To pierwszy etap
modernizacji obiektu, w przyszłym roku odnowiona zostanie
elewacja

FOT. UŻYCZONE

brzyskiej.
Prace dotyczą wnętrz obiektu – wymieniona zostanie instalacja elektryczna, uzupełnione
ubytki na schodach wewnętrznych i balkonie. Całość zostanie także odmalowana. Najważniejsze prace dotyczą dachu i opierzenia – kaplica będzie miała nowe pokrycie.

– W przyszłym roku planowany jest remont elewacji,
zatem kaplica będzie estetyczna także na zewnątrz – mówi
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Koszt remontu kaplicy to ok.
122.000 zł. Prace potrwają dwa
miesiące.
Obecnie pogrzeby odbywają
się tak, że ciała wyprowadzane
są wprost z kościoła i kondukt
udaje się na miejsce pochówku.



REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej
tel. 660 157 518

Drogowcy w natarciu
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Na „krajówce” remonty, prosimy o zwracanie uwagi na objazdy i oznakowanie

K

ierowców oraz pasażerów komunikacji
miejskiej w Świebodzicach czekają w najbliższym czasie spore utrudnienia. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Rejon
Wałbrzych rozpoczęła realizację
zadania pn.: „Remont nawierzchni drogi krajowej nr 34 w km
0+450 - 1+778 m. Świebodzice”. Prace prowadzone będą na
ul. Wałbrzyskiej i Piłsudskiego,
w trzech etapach. Obejmą frezowanie nawierzchni i położenie
nowej warstwy. To oznacza częściowe wyłączenie jezdni z ruchu kołowego. Będą więc utrudnienia, ale o remont nawierzchni
miasto prosiło od wielu lat.
Prosimy o wyrozumiałość
i zwracanie uwagi na nowe
oznakowanie.

DLA KIEROWCÓW
– GDZIE OBJAZDY I RUCH WAHADŁOWY

OBJAZDY I ZMIANY DLA PASAŻERÓW
KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ
ETAP 1, ZAMKNIĘCIE UL. PIŁSUDSKIEGO, OD 27.08.2018
1. Objazd ul. Łączną i ul. Strzegomską.
2. Trzy przystanki zlokalizowane przy ul. Piłsudskiego będą zamknięte na okres
od 27.08.2018 do 10.09.2018 r. – (patrz mapa nr 1) i mapka1
Przystanki zastępcze na ul. Wałbrzyskiej.

ETAP 1
G ruch jednokierunkowy w ciągu ul. Piłsudskiego (od skrzyżowania z ul. Wałbrzyską
do skrzyżowania z ul. Łączną sygnalizacja świetlna)
G objazd (od ul. Jeleniogórskiej) ul. Łączną i ul. Strzegomską

ETAP 2
G Ruch jednokierunkowy w ciągu ul. Wałbrzyskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul.
Kasztanową do ul. Piłsudskiego
G objazd (od ul. Jeleniogórskiej) ul. Łączną, Strzegomską i Świdnicką.

ETAP 2, ZAMKNIĘCIE UL. WAŁBRZYSKIEJ, OD 11.09.2018:
1. Objazd ul. Świdnicką, obwodnicą, ul. Wałbrzyską i ul. Kasztanową.
2. Dwa przystanki przy ul. Wałbrzyskiej zamknięte na okres od 11.09.2018
do 25.09.2018 r. – (patrz mapa nr 3)
3. Przystanki zastępcze na ul. Świdnickiej i ul. Wolności.
Remont to m. in. efekt
wieloletnich starań
i zabiegów burmistrza
Bogdana Kożuchowicza,
o poprawę stanu nawierzchni
obu dróg, będących drogami
tranzytowymi.
- Zdaję sobie sprawę, że będą
spore uciążliwości związane
z pracami, w końcu obie ulice
przebiegają przez środek
miasta, jednak naprawa
nawierzchni była
nieodzowna, cieszę się,
że GDDKiA przystąpiła do
tego zadania – komentuje
burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. – W naszym
mieście obecnie w wielu
rejonach toczą się różnego
rodzaju prace, powodujące
utrudnienia, za co z góry
serdecznie przepraszam.
Wszystko to jest realizowane
po to, by sukcesywnie
poprawiać infrastrukturę
miejską.

24,6

ETAP 3
G ruch samochodowy na ul. Wałbrzyskiej w rejonie skrzyżowania, będzie ręcznie
sterowany w czasie dniówki roboczej (ruch wahadłowy)
G ruch samochodowy odbywać się będzie na ul. Piłsudskiego w jednym kierunku
na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do skrzyżowania z ul. Polną
G ruch samochodowy odbywać się będzie na ul. Piłsudskiego w obu kierunkach
na odcinku od ul. Jeleniogórskiej do skrzyżowania z ul. Polną.
G objazd (od ul. Jeleniogórskiej) ul. Łączną, Strzegomską i Świdnicką

ETAP 3, ZAMKNIĘCIE UL. PIŁSUDSKIEGO (REJON SKRZYŻOWANIA
Z UL. WAŁBRZYSKĄ), OD 3.10.2018R:
1. Objazd ul. Łączną i ul. Strzegomską.
2. Trzy przystanki przy ul. Piłsudskiego zamknięte na okres od 03.10.2018 do
14.10.2018 r. – (patrz mapa nr 2)
3. Przystanki zastępcze w ul. Wałbrzyskiej.

- tyle w tej
kadencji
gmina
pozyskała
środków
zewnętrznych

FOT. ABP I UŻYCZONE
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Wkrótce kolejne 18 miejsc
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

wieści z miasta/inwestycje

piątek, 31 VIII 2018

7

parkingowych przy Centrum Przesiadkowym

W

ramach dodatkowego zadania gmina wykona utwardzone miejsca postojowe przy Centrum Przesiadkowym. Powstaną one z boku
budynku, gdzie uda się wytyczyć dodatkowych 18 miejsc.
Wyłoniony dla tego zadania
wykonawca czeka jeszcze na
zakończenie przez PKP prac
z ciężkim sprzętem w tym obszarze.
To jednak bardzo dobra wiadomość, bo po zrealizowaniu
tego zadania przy dworcu bę-

dzie łącznie więcej miejsc, niż
przed przebudową.
Przypomnijmy, że ta potężna
inwestycja została zakończona
w maju tego roku. W ramach
zadania Plac Dworcowy całkowicie zmienił swoje oblicze
– z zaniedbanego, pełnego nierówności placu, w piękną wizytówkę miasta. Z wydzielonymi
parkingami, placem manewrowym dla autobusów (przypomnimy, że od 1 stycznia 2019r.
będą tu przyjeżdżać autobusy
komunikacji miejskiej); z wiatą
przystankową, wiatą na rowery,
zielenią, małą infrastrukturą,

nowoczesnym oświetleniem, itd.
- To ogromne zadanie,
jedno z największych
zrealizowanych przez
gminę w tej kadencji.
Przypomnę tylko, że
wartość samego Centrum Przesiadkowego to 2,5 mln zł, a cały
projekt związany z ograniczaniem skutków niskiej emisji,
w ramach którego realizujemy
5 inwestycji, to kwota prawie
7,5 mln zł – mówił na naszych
łamach burmistrz Bogdan Kożuchowicz.

Nareszcie! Weszły w życie nowe przepisy

Dopalacze jak narkotyki

palaczami.
21 sierpnia br. weszło w życie
nowe prawo - nowelizacja ustaw
o przeciwdziałaniu narkomanii
oraz o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej. Zmiany w traktowaniu dopalaczy są znaczące Osoby sprzedające „dopalacze”
traktowane są tak samo, jak
osoby sprzedające narkotyki. Za
samo ich posiadanie grozi kara
więzienia - tak samo, jak za narkotyki.
Na tę zmianę ustaw wszyscy
czekali od dawna. Co roku dopalacze powodują uzależnienie
ok. 4 tysięcy osób, zwykle bardzo młodych. Było też wiele tragicznych zgonów spowodowanych przyjęciem przez młode
osoby substancji o niezanym
składzie. Bo tak naprawdę nie

wiadomo, co wchodzi w skłąd
dopalaczy – może tam być nawet trutka na szczury...
Obecna, tak oczekiwana,
zmiana definicji dopalaczy ma
poważne konsekwencje prawne.
Dotąd osoby wprowadzające
dopalacze do obrotu mogli się
wymknąć zakazom, wprowadzając nawet drobne zmiany w
składzie dopalacza i zmieniając
n. ich nazwę. Zwłaszcza, że chemiczne „roszady” w składzie
tych środków są prawie nieograniczone.
Nowela ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
zakłada kary więzienia już za
posiadanie dopalaczy: nawet do
trzech lat więzienia. Za handel
dopalaczami nawet do 12 lat.
Nowelizacja daje policji szansę
na skuteczniejsze działanie.
I

Czekamy na instrumenty
I ROBERT BROŻYNA
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Świebodzicach
- Ustawa owszem, wprowadza przepisy karne za posiadanie
i handel dopalaczami, ale czekamy jeszcze na instrumenty
pozwalające nam stwierdzić, ze znaleziony środek to dopalacz.
Do narkotyków posiadamy testery, które pozwalają stwierdzić,
że dana substancja jest to narkotyk. Zabezpieczone dopalacze
trzeba wysłać na specjalistyczne badanie by ustalić,
co to za specyfik. Niemniej zaostrzenie przepisów jest bardzo
słuszne, bo dopalacze są o wiele groźniejsze, niż narkotyki.
W Świebodzicach dopalacze były przez nas ujawnione
incydentalnie, natomiast problem narkotyków istnieje
i tych ujawnień w skali roku jest sporo.

2
,
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Inwestycja
została bardzo dobrze przyjęta
przez mieszkańców, na portalu
społecznościowym zamieszczano mnóstwo pozytywnych komentarzy, ludzie wklejali sobie
zdjęcia placu, itd.
Świebodziczanom naprawdę
bardzo spodobało się to miejsce.

Będzie można zobaczyć obrady Rady
Miejskiej na żywo

akład Wodociągów i Kanalizacji wykonał nową hydrofornię na Osiedlu Słonecznym. Stacja wpłynie na lepsze
Z
dostarczanie wody zwłaszcza do domów na ul. Jasnej i tej

rodzy Czytelnicy, wyobraźcie sobie, że siedząc w doD
mu, ze swoim smart fonem w rę-

W Gazecie Świebodzickiej

tel. 660 157 518

Sesje on-line,
głosowanie jak w Sejmie

części osiedla. Ale co istotne – umożliwi także uzbrajanie
działek, położonych powyżej osiedla, w obrębie ulicy
Kamiennogórskiej.
- Wykonanie tego zadaniao daje możliwość podłączenia
sieci dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych
w tym obszarze – mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.

Pospiesz się,
do 14 zgłoszenia!
eszcze tylko przez dwa
tygodnie można składać
Jpropozycje
do budżetu oby-

watelskiego na 2019 rok.
To już piąta edycja budżetu obywatelskiego w naszym mieście, a burmistrz
Bogdan Kożuchowicz zachęca, by nadsyłać propozycje potrzebnych inwestycji
czy remontów.
- Każdy z nas zna potrzeby swojego środowiska, dlatego każda propozycja jest
cenna i warta uwagi – podkreśla burmistrz.
Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na
adres:
weronika.tomczyk@swi
ebodzice.pl
lub wrzucając kartkę do
oznaczonej urny, która znajduje się na parterze ratusza.

Oto kilka z nich:
G lodowisko
G miasteczko rowerowe
G wymiana oświetlenia w różnych częściach miasta
(co na marginesie miasto robi na bieżąco)
G poprawa wyglądu i bezpieczeństwa Drogi Węglowej

ku, śledzicie sesję Rady Miejskiej w Świebodzicach... I wcale
nie są to „marzenia”, bo wkrótce
będzie to możliwe!
Zgodnie ze znowelizowaną
ustawą o samorządzie gminnym, obywatele mają mieć
większy udział w procesie funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów władzy – w tym
władzy samorządowej. Konsekwencją są m.in. zmiany w prowadzeniu obrad rad miast, gmin
i powiatów.
– Po pierwsze sesje będą transmitowane na żywo w Internecie,
w czasie rzeczywistym, co umożliwi każdemu zainteresowanemu udział – w charakterze obserwatora – w obradach – mówi
Anna Żygadło, Sekretarz Mia-

sta Świebodzice. – Kolejną istotną zmianą jest system głosowania. Będzie on podobny, jak
ma to miejsce w przypadku
posłów. Każdy radny będzie
miał przycisk do głosowania
„za”, „przeciw” i wstrzymał
się”. Wyniki będą się elektronicznie wyświetlać na tablicy
– dodaje sekretarz.
To oznacza modernizację sali
obrad w ratuszu – co właśnie ma
miejsce. Pomieszczenie trzeba
przystosować do nowych wymogów, a przede wszystkim
wyposażyć w odpowiednie
urządzenia. Jest to realizowane
w ramach dużego projektu ICT,
na który gmina otrzymała dofinansowanie.
Prace potrwają kilka tygodni,
sala narad jest obecnie wyłączona z użytkowania.
I

Mieszkańcy decydują

Po zakończeniu naboru
wniosków, w drugiej fazie,
zgłoszone propozycje zostaną przekazane do rozpatrzenia odpowiednim wydziałom Urzędu Miejskiego,
które ocenią stopień ich zaawansowania, a także nakłady finansowe potrzebne
do ich realizacji. Propozycje,
które zostaną pozytywnie
zweryfikowane pod względem formalnym, prawnym
i finansowym będą wpisane
do budżetu na 2019 rok.
Listę zatwierdzonych zadań
poznamy pod koniec roku.
Formularz zgłoszeniowy
znajdą Państwo na stronie
internetowej Świebodzic
www.swiebodzice.pl, w zakładce budżet obywatelski.

A jakie są propozycje świebodziczan?

REKLAMUJ SIĘ!

Wkrótce przybędzie tu 18 dodatkowych miejsc postojowych

Nowa hydrofornia na Osiedlu
Słonecznym

Już nie będzie
problemów z wodą

FOT. POLICJA.GOV.PL

ą nowe przepisy, pozwalające walczyć ze sprzedawS
cami „kolorowej śmierci” – do-

Koszt
Centrum
Przesiadkowego

I

Nasza gmina realizuje projekt pn: „Rozwój e-usług publicznych
jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym
w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom”.
Z inicjatywy Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza został
złożony wniosek o zwiększenie kwoty dofinansowania projektu,
opiewającego na kwotę 776,473,67 PLN, poprzez zwiększenie
poziomu dofinansowania - z 63,9% do pierwotnej wartości
z wniosku tj. 85% poziomu.
Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej wyraziła zgodę
na zwiększenie kwoty do wysokości 752 344,85 PLN.
Gmina Świebodzice w związku z powyższym odzyska część
już zainwestowanych środków kwalifikowanych z dodatkowej
przyznanej puli środków unijnych.
Dzięki projektowi została wdrożona platforma
eurzad.swiebodzice.pl, z pośrednictwem której załatwią Państwo
wiele formalności on-line. Wystarczy tylko utworzyć tzw. profil
zaufany, o czym już wielokrotnie pisaliśmy. Profil można stworzyć
odwiedzając Urząd Miejski, pokój Nr 8.
W ramach projektu zakupiony został także nowy sprzęt
komputerowy, modernizowana jest strona internetowa gminy.

Pomogliśmy rozwiązać
konflikt sąsiedzki
8
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Mieszkańcy proszą o pomoc naszą Redakcję! - Sąsiad składuje złom na podwórku, my już nie możemy na to patrzeć, pomóżcie!

D

ramatyczny list otrzymaliśmy od lokatorów
kamienicy z Krasickiego 26. Chodzi
o uciążliwego sąsiada, który
składuje tuż przy wejściu do
budynku śmieci, złom, jakieś
puszki, plastiki, drewno na opał.
- Wygląda to okropnie, przed
budynkiem są ładne, zadbane
ogródki, a obok - sterta śmieci
- piszą zdesperowani mieszkańcy. - Wszelkie prośby kierowane
do tego pana nie przynoszą rezultatów, dalej zwozi śmieci.
Zaraz po otrzymaniu listu poszliśmy na wskazaną posesję,
Poprosiliśmy, by udał się tam
także Komendant SM Łukasz
Gil.
Mieszkańcy nie przesadzili
- rzeczywiście, przy wejście do
budynku piętrzy się sterta śmieci różnego rodzaju i pochodzenia. Nie tylko złom, ale także
jakieś plastikowe pojemniki,
butelki, stare meble, drzwi... Aż

strach pomyśleć, do czego te
drzwi miały posłużyć - pewnie
do spalenia. A naprzeciwko
- piękne, zadbane ogródki, pełne
kwiatów, czyściutkie, ogrodzone. Widać, że mieszkańcy bardzo o nie dbają.
Obok nich zastaliśmy „właściciela” tego krótko mówiąc,
bajzlu, który przyznał otwarcie,
że to jego rzeczy, które nie ma
czym wywieźć.
- Rozumiem, że jest to trudna
sytuacja, dlatego daję Panu czas
- tydzień, - na uprzątnięcie tych
śmieci - poinformował komendant. - Jeśli nie zostanie to zrobione, będą dalsze konsekwencje.
Po tygodniu udaliśmy się ponownie razem z komendantem
Gilem, by sprawdzić, co się
zmieniło na Krasickiego 26.
Właściciel złomowiska posprzątał teren, zgodnie z obietnicą - cieszymy się, że pan podszedł do sprawy poważnie. Ma-

Kto nam to zrobił?!

roszę zobaczyć: resztki z remontu łazienki wsypane
P
centralnie przed wejściem

na działki – załamuje ręce
Marian Bułat, Prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Włókniarz”.
– Ktoś to przywiózł i wysypał w nocy, bo wieczorem dzień wcześniej wyjeżdżałem, i tego nie było.
Ludzie, jak tam można?!
ROD „Włókniarz” ma swoje
działki za stadionem Victorii
przy ul. Sportowej. Miejsce dość
ustronne i wieczorem mało
uczęszczane. Działkowcy bardzo dbają o swoje ogrody,
wszystko wypieszczone, przystrzyżone, pełne kwiatów, owoców. Nic więc dziwnego, że
takie sytuacje bardzo denerwują
starsze osoby.
– To jest po prostu oburzające
– mówi Marian Bułat. – Ktoś
sobie tutaj zrobił śmietnik i wysypał odpady poremontowe.
Musiał je tu przywieźć jakimś
samochodem, pod osłoną nocy.
Będziemy musie to wywieźć na
własny koszt.
Jakiś brodzik re gipsy i wiaderka po farbie – ktoś sobie „posprzątał” po remoncie w bardzo
nieładny sposób. Wyrzucając je
pod bramę działkowców.
O takim problemie pisaliśmy
kilka tygodni temu. Właśnie na
terenie ogrodów działkowych,

Tak było gdy przyszliśmy na podwórze, zaalarmowani przez
Czytelników...

Zadbane, ukwiecone ogródki za budynkiem pokazują,
że mieszkańcy bardzo dbają o swoje otoczenie
my nadzieję, że dobrosąsiedzkie
relacje wrócą i na podwórku
Krasickiego 26 znowu będzie
miło.
Pozdrawiamy
serdecznie
wszystkich mieszkańców budynku i zachęcamy Czytelników do zwracania się do nasze

Chcesz pomagać
bezdomnym kotom?
Urząd Ci w tym pomoże
iedawno na portalu
miejskim ktoś zadał pyN
tanie o bezpańskie koty.

w różnych częściach miasta,
pojawiły się dzikie wysypiska
śmieci – głównie poremontowych. Prezesi ogrodów działkowych rwali włosy z głowy, deklarowali, że zabiorą się ostro za
temat, edukację wśród działkowców, itd. Ale te śmieci przywożą tu ludzie z miasta, raczej
nie sami działkowcy. To naprawdę przykre, że mieszkańcy
sami zaśmiecają miasto, podczas gdy bardzo często na forach
wyrażają pretensje, że gdzieś
jest brudno, nieposprzątane.
Przy okazji prosimy – jeśli
widzicie, że ktoś wyrzuca śmieci w lesie, na polach, w miejscach niedozwolonych – reagujcie! Zapiszcie numer rejestracyjny, zgłoście na Policję lub do
Straży Miejskiej. Dbajmy wspólnie o nasz piękne miasto.
I

Mieszkaniec pytał, dlaczego
gmina nie pomaga się nimi
opiekować. To pokazało, że
wiele osób nie ma świadomości, że w naszym mieście
do lat funkcjonuje „Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności na terenie Gminy Świebodzice”. W ramach
tego programu prowadzona
jest między innymi:
G sterylizacja i kastracja
wolno żyjących kotów - na
koszt gminy
G dokarmianie kotów wolno żyjących przez karmicieli
(sucha karma w okresie zimowym średnio co 2 miesiące) - którą także można otrzymać w Urzędzie Miejskim.
Jeśli ktoś z Państwa ma
w sowim otoczeniu osobę,
dokarmiającą dziko żyjące
koty, jeśli widzicie, że jest
wśród takich zwierzaków
kotka, którą należy wystery-

bionej cukierni. - To przykre,
ale jest tu po prostu brudno
- mówi pani Anna, która zadzwoniła do naszej redakcji.
Pani Anna regularnie w niedziele zabiera wnuki na lody do
cukierni Kremówka na Placu
Jana Pawła II. To ulubione
miejsce wielu świebodziczan,
można tu zjeść lody, ciasto,
napić się kawy. Niestety, jak
zauważa Pani Anna, od pewne-

...a tak było tydzień po naszej interwencji

Pasjonaci zegarków
w Świebodzicach

lizować - zgłoście się w tej
sprawie do Wydziału Ochrony Środowiska UM, ul. Żeromskiego 27, pokój nr 3,
Tel. 74 666 98 15.
Miasto ma podpisaną umowę z lecznicą weterynaryjną
na sterylizację zwierząt - koszty POKRYWA gmina.
I

Oto jeden z budynków, które być może obejrzą goście.
Tu mieściła się fabryka A. Willmann&Co, potem Gustava
Beckera. Po wojnie działały tu Rafio i DFM
iłośnicy i pasjonaci zegarów i zegarków z całej
M
Polski po raz drugi odwiedzą

Świebodzice. Adam Mroziuk,
pasjonat i spec od odnawiania
starych czasomierzy, zaprosił na
trzy dni prawie 50 osób, członków Stowarzyszenia i Klubu
Miłośników Zegarów i Zegarków.

Prosimy o posprzątanie
adzwoniła do nas Czytelniczka, zmartwiona bardzo
Z
tym, co dzieje się wokół jej ulu-

Tak to wygląda – brodzik, re gipsy, wszystko wyrzucone
centralne przed wejściem na działki…

redakcji o pomoc - zawsze chętnie pomożemy.
Piszcie do na na adres:
gazeta.swiebodzicka@
swiebodzice.pl lub ul. Świdnicka 15 (siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej).
I

go czasu obsługa nie dba o estetykę ogródka letniego.
- Wokół stolików leżą pety,
papierowe kubki, stoliki aż się
lepią, to zniechęca by usiąść
w ogródku - mówi pani Anna.
- Zwracałam już delikatnie
uwagę obsłudze, ale usłyszałam, że jest ich za mało i nie
mają czasu wszystkiego ogarnąć. Nie bardzo mogę zrozumieć taką argumentację, przecież ten ogródek to jest wizytówka lokalu!

Taka sytuacja powtarza się
niemal w każdą niedzielę, jestem bardzo zawiedziona, chyba
przestanę przychodzić w to
miejsce. Jakość pieczywa i słodkich wypieków też pozostawia
wiele do życzenia, w weekend
są to po prostu produkty nieświeże, z piątku.
Zwróciliśmy się o wyjaśnienia do menadżera cukierni
i oczywiście z prośbą o interwencję.
- Dziękujemy za uwagi, są
one dla nas bardzo ważne. Zapewniam, że została już przeprowadzona rozmowa z obsługą i będziemy się starali ze
szczególną uwagą podchodzić

8 września grupa będzie zwiedzać Świebodzice, goście odwiedzą przede wszystkim miejsca związane z osobą Gustava
Beckera, naszego najsłynniejszego zegarmistrza, najprawdopodobniej pojawią się także
w Termecie, by zobaczyć milionowy egzemplarz zegara szafowego, który zdobi salę konferencyjną zakładu.
do estetyki ogródka – mówi
Ewa Frąckowiak, menadżer
cukierni. – Jesteśmy w szczycie
sezonu, jest bardzo dużo osób,
niestety czasami też klienci trochę przyczyniają się do nieporządku. Ale oczywiście postaramy się poprawić te niedociągnięcia i zapraszamy serdecznie do naszej cukierni na
pyszne, wyrabiane na miejscu
lody, i nie tylko.
Dziękujemy za tak poważne
potraktowanie sprawy i mamy
nadzieję, że te drobne niedociągnięcia znikną, bo świebodziczanie lubią „Kremówkę”
i chętnie tu zaglądają. Pozdrawiamy obsługę lokalu.

Woda popłynie
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

wieści z miasta/Ciernie

ZWiK buduje oczekiwany przez mieszkańców wodociągów na Drodze Węglowej

T

rwają prace przy budowie sieci wodociągowej
w obszarze ulicy Droga
Węglowa w Cierniach.
Jest to teren, w którym rozrasta
się budownictwo jednorodzinne.
Miasto zapisało w planach
związanych z z rozwojem i modernizacją urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta budowę tego wodociągu. Sieć zostanie wybudowana od ul. Wiśniowej, wzdłuż
Drogi Węglowej do ulicy Ciernie. Zadanie przewidziane jest
na lata 2017-2018. Prace rozpoczęły się pod koniec lipca.
ZWiK planował rozpoczęcie
inwestycji wcześniej, jednak
Starostwo Powiatowe w Świdnicy oraz Dolnośląski Konserwator Zabytków wymagały
przeprowadzenia dodatkowych
procedur administracyjnych,

w tym - wykonanie dokumentacji archeologicznej.
Prace rozpoczęły się pod koniec lipca.
- Budowa wodociągu obejmuje ponad 600 metrów sieci,
jest to jeden z elementów inwestycji w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ciekowej
na terenie miasta - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- W planie budowy i modernizacji sieci wod.- kan. Do 2021 roku jest kilkanaście odcinków,
a łączne nakłady inwestycyjne
na ten cel to blisko 5 mln zł.
Na szczęście prace już trwają
i mamy nadzieję, że po zniecierpliwieniu związanym z oczekiwaniem na inwestycję obecnie
mieszkańcy będą czekać już tylko na pozytywny finał.

Pierwsze dwieście metrów sieci już jest

I
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Mieszkańcy Cierni czekają
na rewitalizację boiska
piątek, 31 VIII 2018

Boisko w Cierniach będzie zrewitalizowane
oisko sportowe w Cierniach to jedno z najważB
niejszych miejsc na mapie

Budowa wodociągu na Drodze Węglowej - inwestycję realizuje
spółka miejska ZWiK

Cierni. Można by rzecz - oczko w głowie mieszkańców, bo
to jedyne miejsce, gdzie można zorganizować jakiś festyn,
pograć w piłkę, badmingtona,
itd.
Niebawem odbędzie się tu
największe, doroczne święto
dzielnicy - Dożynki.
Nic więc dziwnego, że mieszkańcy podpytują burmistrza
o plany związane z modernizacją tego terenu.
Niedawno pojawiło się kolejne zapytanie do jednego
z mieszkańców, dotyczące planów odnośnie terenu.
Mamy świetną wiadomość
- boisko w Cierniach zostanie
odnowione w ramach dużego
zadania realizowanego przez
Gminę, dofinansowanego funduszami unijnymi pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rek-

reacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy, jakości życia
mieszkańców”.
To projekt, o którym wielokrotnie pisaliśmy, bo chodzi
o 19 hektarów terenów zielonych we wszystkich częściach
miasta - m. in. na Osiedlu Piastowskim powstanie Park Sportowy, zrewitalizowany zostanie staw Warszawianka, skwery na Wiejskiej i Świdnickiej,
i także bisko w Cierniach.
- Projekt przewiduje wykonanie regeneracji murawy boiska, budowę nowych, pełnowymiarowych bramek piłkochwytów oraz trybun w postaci 30 krzesełek dla zawodników i widzów - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Projekt przewidziany jest na
dwa lata, prace przy pierwszych obszarach rozpoczną się
jesienią.

W Świebodzicach powstanie
Inkubator Przedsiębiorczości?
10
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o ważna informacja dla
osób, prowadzących lub
chcących rozpocząć
własną działalność gospodarczą. Dzięki dobrej współpracy z samorządem miasta
spółka INVEST-PARK DEVELOPMENT przymierza się do
nowej inwestycji - utworzenia
Parku Biznesu z Inkubatorem
Przedsiębiorczości w Świebodzicach. Obiekt planowany jest
do realizacji na terenie Podstrefy
Świebodzice Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „Invest-Park”.
Projekt jest zaplanowany do
realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 „Rozwój
przedsiębiorczości”,
Poddziałania 1.3.4 „Rozwój
przedsiębiorczości – ZIT AW”,
Schemat 1.3 B „Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla
przedsiębiorców”
- Jego celem jest zapewnienie
lepszych warunków dla rozwoju
MŚP na terenie Gminy Świebodzice - mówi Łukasz Kwadrans, prezes IPD. - Projekt
miałby także na celu pobudzanie
i promowanie lokalnej przedsiębiorczości, kreowanie i zapewnienie warunków do powstawania i rozwoju mikro, małych
i średnich firm. Zamierzenie niesie ze sobą spory potencjał, nastawione jest na branże o największym potencjale rozwojowym dla Dolnego Śląska tj.:

inwestycje

G Branża chemiczna i farma-

ceutyczna
G Mobilność przestrzenna
G Żywność wysokiej jakości
G Surowce naturalne i wtórne
G Produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów
G Technologie informacyjnokomunikacyjne (ICT)
Chętnych do ulokowania
swojej działalności gospodarczej w Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości
w Świebodzicach prosimy
o wypełnienie ankiety znajdu-

jącej się na stronie: http://parkbiznesu.badanie.net/
IPD już teraz oferuje bardzo
nowoczesną bazę przemysłowomagazynową przy ul. Wałbrzyskiej.
To dwie hale o łącznej powierzchni 4000 m2. Pomieszczenia mają wysoki standard,
nadają się do prowadzenia różnego rodzaju działalności.
- Świebodzicki Park Przemysłowy to bez wątpienia kompleks największych obiektów
tego typu w mieście - dodaje
Łukasz Kwadrans. - Po zrealizo-

waniu ostatniej inwestycji, czyli
budowy hali H, jesteśmy w stanie zaoferować przedsiębiorcom
wysokiej jakości powierzchnie
produkcyjne i magazynowe oraz
biurowe z możliwością szybkiej
adaptacji pod mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Możemy
mówić o drugiej strefie ekonomicznej w Świebodzicach.
Jeśli planujesz swój biznes,
nie chcesz inwestować w kosztowny obiekt - oferta Świebodzickiego Parku Przemysłowego jest idealnym rozwiązaniem.
I
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Food truck festiwal
– po raz pierwszy
w Świebodzicach!
apraszamy w dniach 15-16 września na wielką ucztę do
Rynku. Po raz pierwszy odbędzie się tu prawdziwy zlot food
Z
trucków, czyli małych cieżarówek z pysznym, przygotowywa-

nym na oczach widzów, jedzeniem. W dodatku z różnych stron
świata.
Przyjedzie do nas kilkanaście wozów m. in. z burgerami, frytkami belgijskimi, sandwiczami, japońskimi pierożkami, sajgonkami rodem z Chin i wyszukanymi słodkościami: lody tajskie,
hiszpańskie churros, kustosz węgierski. Mniam, aż ślinka leci!
Festiwal potrwa dwa dni, w sobotę i niedzielę 15 i 16 września,
od 11:00 do 22:00, do tego strefa chilout, muzyka, leżaki, dmuchańce i zabawy dla dzieci. Po prostu full wypas!
A wszystko dzięki Burmistrzowi Miasta Bogdanowi Kożuchowiczowi, który zorganizował dla mieszkańców tę zupełnie
nową i świetną imprezę.
Zapraszamy!

Pełen odlot, czyli Piknik
Lotniczy 2018
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

D

la każdego coś miłego:
pokazy lotnicze, stare
samochody, skoki spadochronowe; muzyka,
koncerty, strefa zabaw dl dzieci.
A przede wszystkim świetny,
niepowtarzalny klimat. Bo drugiego takiego Pikniku Lotniczego jak w Świebodzicach nie ma
nigdzie!
Dwudniowe wydarzenie (25
i 26 sierpnia) na naszym lotnisku gminnym ściągnęło wielu
mieszkańców miasta i regionu.
W niedzielę przyjechały do nas
piękne, zabytkowe auta z całego
Dolnego Śląska. Podczas obu
piknikowych dni widzowie obserwowali widowiskowe pokazy lotnicze, skoki spadochronowe,

piknik lotniczy

pokazy straży pożarnej; wystawę sprzętu lotniczego, modeli latających i wiele, wiele innych atrakcji. Miasto zapewniło
bezpłatny transport na lotnisko
komunikacją miejską.
Organizatorem wydarzenia
był Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz oraz Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach.
- W takie dni, jak podczas
pikniku, nasze lotnisku tętni
życiem, energią, za co serdecznie dziękuję odwiedzającym.
Ale pamiętajmy, że ten obiekt
funkcjonuje na co dzień, korzystają z niego służby ratownictwa
medycznego, pożarnicy; odbywają się tu szkolenia, kursy szybowcowe. Lotnisko w Świebo-
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W gminnym namiocie było kolorowo od balonów, rozdawano pamiątkowe naklejki i oczywiście
samoloty
żowniki szos, ale i odrestaurowane motocykle budziły prawdziwy zachwyt. Rozstrzygnięto
konkurs na najładniejsze auto
i motocykl podczas pikniku
– nagrody wręczył burmistrz
Bogdan Kożuchowicz i Paweł
Osika. Zwyciężył uroczy, miętowy fiacik 500 z przyczepą kempingową, a wśród jednośladów
najlepszy był motocykl milicyjny.

Podczas obu piknikowych dni
w namiocie Gminy Świebodzice każdy mógł otrzymać pamiątkową naklejkę, balon a dla milusińskich były też samoloty do
składania i inne gadżety. W czasie trwania wydarzenia prowadzona była zbiórka na leczenie
świebodziczanina Daniela Sadowskiego, zorganizowana przez
przyjaciół rodziny. W akcję włączyła się grupa Angry Wolf

z Wałbrzycha – motocykliści
wozili chętnych za datki, wrzucone do puszek. O wynikach
zbiórki piszemy na str. 2
Dodatkową niespodzianką
w niedzielę był występ sympatycznych Elektrogórali.
Dziękujemy za udział w zabawie i zapraszamy na kolejny
piknik za rok!
I

FOT. ABP, WYDZIAŁ PROMOCJI UM, UŻYCZONE PIOTR STRZELECKI

Nawet policjanci na rowerach zajrzeli na piknik

dzicach spełnia swoją potrzebną
funkcję – podkreśla burmistrz.
W czasie pikniku obiekt
otwiera „drzwi” szeroko, dzięki
czemu można z bliska zobaczyć
i poznać budowę szybowca,
samolotu; wielką frajdę sprawiły pokazy modeli latających
z Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej. Można się było przejechać
ciężkim sprzętem opancerzonym, wsiąść do samochodu Straży Pożarnej. Wielki podziw budziły pokazy skoczków spadochronowych, którzy jak co roku
wzięli udział w konkursie o Puchar Burmistrza Miasta.
Dla najmłodszych była bogata strefa zabaw z dmuchańcami,
pływającymi łódkami, kulami
wodnymi, itp. W niedzielę dodatkowej energii dodała plenerowa zumba.
W hangarze oglądaliśmy wystawę zdjęć lotniczych Pana
Piotra Strzeleckiego członka
TLŚ.
W niedzielę uwagę zwiedzających przyciągnęły zabytkowe
auta, które już po raz drugi przyjechały do Świebodzic dzięki
dobrej współpracy z grupą Moto
Weteran Wałbrzych i jej szefem
Pawłem Osiką oraz Moniką
Urbańską.
– Z przyjemnością gościmy na
tym wydarzeniu, jest to naprawdę super impreza – mówili właściciele zabytkowych aut.
Stylowe mercedesy, syrenki,
warszawy, amerykańskie krą-

piątek, 31 VIII 2018

Energetyczna zumba - wszyscy „fruwali”

W hangarze można było obejrzeć szybowce
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piknik lotniczy
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piknik lotniczy
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Dla najmłodszych była strefa zabaw

Poczciwe syrenki - u niejednego oglądającego zakręciła się w oku łezka

Nasz burmistrz, jak zawsze uśmiechnięty, był obecny podczas obu
piknikowych dni

OD TRABANTA DO MERCEDESA
- A WSZYSTKIE PIĘKNE,
WYCHUCHANE, LŚNIĄCE.
BYŁO NA CZYM OKO ZAWIESIĆ.
DZIĘKUJEMY GRUPIE MOTO
WETERAN WAŁBRZYCH

Super widowiskowe, niezwykle
precyzyjne, po prostu kunszt
- skoki spadochronowe zawsze są
wielką atrakcją pikniku.
W tym roku było szczególnie trudno
ze względu na silny wiatr

Posiadacze najpiękniejszych, zabytkowych autz nagrodami i dyplomami

Miętowy fiacik 500 - no po prostu cudo

Nasi radni też chętnie rozdawali balony - i tu jeszcze ta fotka z 11 ranymi

13

Działkowcy – nasi
miejscy „rolnicy”
14
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R

odzinne Ogrody Działkowe Stokrotka zainaugurowały w mieście tegoroczne święto
plonów. Uroczyste spotkanie
dożynkowe działkowców odbyło się w sobotę 25 sierpnia. Było
sympatycznie i rodzinnie – jak
to u działkowców.
– To był trudny rok dla
wszystkich, którzy uprawiają
ziemię, dlatego pragnę najserdeczniej podziękować za Państwa trud i pracę. Ale także za tę
pasję, która sprawia, że Świebodzice są miastem zieleni, kwiatów, zadbanych ogrodów i posesji – podkreślał burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, który
wraz z Przewodniczącym Rady
Miejskiej Łukaszem Kwa-

społeczeństwo

dransem wziął udział w dożynkowym spotkaniu.
Burmistrz odniósł się także do
obchodzonej w tym roku setnej
rocznicy odzyskania niepodległości.
- Powinniśmy darzyć wielkim
szacunkiem wszystkich tych,
którzy uprawiają ziemię, bo ziemia była nawet w tych najcięższych dla kraju czasach
ostoją polskości, tradycji – podkreślał.
Wiceprezes ROD Stokrotka
Tadeusz Chwastyniak podkreślał, że działkowcy mogą
zawsze liczyć na pomoc ze strony miasta.
Miłym akcentem było wręczenie dyplomów i upominków
dla tych działkowców, którzy
szczególnie dbają o swoje ogro-

GAZETA ŚWIEBODZICKA
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Mikołaj zaprasza
Świebodzicach Mikołaj
przychodzi już we wrzeW
śniu. Za sprawą wyjątkowego,

rodzinnego festynu zorganizowanego przez Parafie pw. Św.
Mikołaja.
Taki festyn odbędzie się już
w sobotę 8 września w Parku
Miejskim.
Atrakcji będzie mnóstwo:
koncerty i występy dzieci, wy-

stępy zespołu Akord i Olszaniacy; pyszne wypieki, pierogi
księdza kapelana, loteria, itd.
Zabawa zaczyna się o 14:00
i potrwa do 22:00. Serdecznie
zapraszamy w imieniu Księdza Dziekana Józefa Siemasza oraz Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza.

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz i Przewodniczący RM Łukasz
Kwadrans od lat są obecni na dożynkach działkowców.
Zawsze maja jakiś prezent – tym razem kosz słodkości
dy. Na scenie zaśpiewał zaprzyjaźniony zespół ludowy z Jaworzyny Śląskiej.
Kolejne działkowe dożynki
przed nami, a w niedzielę 2

września na boisku w Cierniach
odbędą się Dożynki Gminne, na
które serdecznie zapraszamy
wszystkich mieszkańców.
I

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej
tel. 660 157 518

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

Ś.P. Halinę Kolendę

– Mąż, Dzieci, Wnuki, Prawnuczka i Rodzina

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

Ś.P. Bogdana Bęben

– rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
– Bracia i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

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

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
– Żona, Dzieci, Wnuki, Rodzice, Brat i Rodzina

– Dzieci, Wnuk, Rodzeństwo i Rodzina

Ś.P. Zbigniewa Sadowskiego,

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

Ś.P. Zdzisława Jaśkiewicza

– 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. Janinę Suchenię
– Mąż i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Leonida Szejmana,

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
– Żona, Córka, Zięć, Wnuk i Rodzina

Ś.P. Reginę Kruk

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Henryka Kowalskiego,

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

Ś.P. Andrzeja Momota

– rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
– Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina

I

Rewitalizacja Śródmieścia
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

W

dniu 16 lipca 2018
roku Gmina Świebodzice podpisała
umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice” w ramach Osi Priorytetowej nr 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania
nr 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie
nr 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Całkowita wartość
projektu:
5 706 524,38 PLN
Dofinansowanie:
3 712 929,51 PLN
w tym:

G ze środków Funduszu

3 159 586,81 PLN

G z budżetu państwa

553 342,70 PLN

Głównym celem projektu jest
kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych w rejonie ulicy Słowackiego, Krasickiego i Piaskowej w Świebodzicach oraz utworzenie Klubu Seniora w budynku przy ul. Os. Sudeckie 10.
Projekt zakłada szeroko zakrojone działania rewitalizacyjne,
obejmujące oprócz wykonania
nowych nawierzchni dróg, również utworzenie funkcjonalnych, bezpiecznych i estetycznych przestrzeni publicznych
(podwórka, skwery, place zabaw itp.) służących integracji
i aktywizacji społecznej.
W ramach projektu zrealizowane będą cztery zadania:
Zadanie nr 1 Rewitalizacja
ulicy Słowackiego wraz z otoczeniem: przebudowa nawierz-

rewitalizacja

chni jezdni, chodników i podwórek z wyeksponowaniem starych bruków i utworzenie terenów zielonych oraz wydzielenie
strefy rekreacyjnej, przebudowa
schodów w bramie miejskiej,
renowacja starej studni i pompy,
renowacja historycznych murów kościelnych oraz murów
ceglanych, przebudowa ogrodzeń z siatki, przebudowa oświetlenia ulicznego. W ramach
zadania planuje się także przebudowę kanalizacji sanitarnej.
Zadanie jest w trakcie wyłonienia wykonawcy.
Zadanie nr 2 Rewitalizacja
ulicy Krasickiego w Świebodzicach wraz z terenami przyległymi: w ramach zadania zaplanowano rewitalizacje podwórka,
adaptację terenu byłych ogródków na skwer oraz plac zabaw,
rewitalizacje podwórek od strony murów miejskich, przebudowę ulicy Krasickiego. Ponadto
zaplanowano wymianę istniejących opraw oświetleniowych
oraz iluminację murów obronnych. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Zadanie nr 3 Przebudowa
drogi dojazdowej do budynków
przy ul. Piaskowej 3-5 wraz
z zagospodarowaniem terenu
przyległego: zaplanowano wycięcie krzaków i zarośli, rozbiórkę zbędnych komórek i komina,
ukształtowanie terenu, wykonanie kanalizacji deszczowej,
wykonanie drogi dojazdowej do
zespołu garaży, wykonanie
placu na śmietniki, wykonanie
chodników i placu rekreacyjnego, montaż trzepaka, wykonanie
trawników z nasadzeniem drzew
i krzewów ozdobnych.

Taki widok można zobaczyć dzięki zdjęciom wykonanym z drona

Zadanie nr 4 Klub Seniora
w Świebodzicach: w ramach
zadania zaplanowano prace mające na celu przebudowę pomieszczeń użytkowych w budynku handlowo-usługowym na
świetlicę dziennego pobytu dla
seniorów - Klub Seniora. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Zakończenie realizacji projektu: 30 sierpnia 2019 r.
I

WIZUALIZACJE UL. B. I. KRASICKIEGO
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społeczeństwo

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Skorzystaj z aplikacji BLISKO
Ś

wiebodzice przystą-piły
do projektu BLISKO,
aplikacji, będącej nowoczesną wersją aplikacji Komunikator SISMS. Została
stworzona po to, aby mieszkańcy mogli na bieżąco otrzymywać lokalne informacje od
nadawców, takich jak urzędy
gmin i miast, dostawcy prądu,
wody czy internetu, bibliotek,
domów kultury, lokalnych
klubów sportowych, służb porządkowych np. straży pożarnej, policji i innych podmiotów, których podstawą działalności jest użyteczność publiczna.
Powiadomienia dla mieszkańców są BEZPŁATNE zatem warto z aplikacji skorzystać.
Warto wiedzieć, że posiadając aplikację BLISKO wystarczy wpisać swoją miejscowość, czyli np. Świebodzice, a aplikacja wyświetli
aktywnych nadawców z tego
obszaru. To użytkownik decyduje, z jakich serwisów tematycznych chce otrzymywać
informacje. Można też wskazywać wiele miejscowości,
jeżeli dołączą do nich nowi
nadawcy, aplikacja powiadomi o tym.

APLIKACJA JEST

DLA UŻYTKOWNIKÓW

BEZPŁATNA

niepełnoSPRAWNI żeglarze
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

kultura i społeczeństwo

„Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem
pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać
Oliver Wendell Holmes
na kotwicy”

P

odopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzic podczas tegorocznych wakacji mieli okazję przeżyć niesamowitą przygodę. Uczestniczyli
w I Regatach „SPRAWNI niepełnoSPRAWNI ŻEGLARZE”
zorganizowanych równolegle
do 54. Etapowych Regat Turystycznych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaproszenie Kierownik Powiatowego Ośrodka
Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej
Górze Pani Katarzyny Pisarek
oraz organizatora Komandora
Roberta Bzdęgi - za co serdecznie i z całego serca dziękujemy.

W regatach uczestniczyła grupa z Powiatowego Ośrodka
Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej
Górze, grupa z Domu Pomocy
Społecznej w Szarocinie oraz
my czyli Mariusz, Jarek, Adam,
Aneta, pani Gosia i pani Iza. 16
uczestników zostało rozmieszczonych na dwóch jachtach, na
których masztach powiewała
niebieska flaga „SPRAWNI niepełnoSPRAWNI”. Nasza przygoda rozpoczęła się w Lubczynie, skąd z przepięknej mariny
wypłynęliśmy do portu w Trzebieży. Tam spędziliśmy swoją
pierwszą noc na jachcie. Podczas pięciodniowej żeglugi jach-

ty przepłynęły trasę od Lubczyny do Lubczyny, odwiedzając
następujące miejscowości: Trzebież, Wolin, Kamień Pomorski,
Międzywodzie, Dziwnów, Świnoujście. Rejs to nie tylko pływanie łodzią... Wchodzenie na
jacht i wychodzenie z niego początkowo sprawiały nam trudności, jednak z czasem robiliśmy to już perfekcyjnie i w pełni
samodzielnie. Gotowanie obiadów na maleńkiej kuchence
było wyzwaniem, ale i z tym
poradziliśmy sobie śpiewająco,
a wszystko na świeżym powietrzu i przy szumie morza smakowało 100 razy lepiej. Trzeba też
było zadbać o porządek na łodzi,
dlatego wszyscy szorowaliśmy
nasze pokłady, aby lśniły w promieniach słońca. Poznaliśmy
terminologię żeglarską, uczyliśmy się wiązać węzły, zdobywa-

Członkowie Dyskusyjnego Klubu
Fantasy polecają

Oddziale Dziecięcym odbyło się spotkanie członW
ków Dyskusyjnego Klubu Fan-

tasy. Podczas spotkania przeglądaliśmy książki otrzymane
od Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, koordynatora Dyskusyjnych Klubów Książki na Dolnym Śląsku. Były to książki wybrane
przez klubowiczów, dlatego
omawialiśmy powody wybrania tych konkretnych tytułów,
wśród których znalazły się m.in.:
„To” i „Nocna zmiana” Stephena Kinga, „Śpiew kukułki”
Frances Hardinge, „Papierowa
księżniczka” Erin Watt. Większość zamówionych książek
nie była z gatunku fantastyki,
ale to dla tego, że mamy bardzo
rozległe zainteresowania czytelnicze.
A więc, co sprawia, że sięgamy po książki tego, bądź innego autora?
Julia - Zazwyczaj przeglądając media społecznościowe
widuję wpisy, gdzie ktoś pole-

ca książki danego autora bądź
też prosi o takowych polecenie.
Gdy coś mnie zainteresuje, to
zagłębiam się w twórczość autora i wtedy sięgam po jego
książki.
Emilia - Czytam konkretnych autorów, bo ktoś mi ich
polecił lub przeczytałam gdzieś
recenzję o danym autorze i jego
książkach. Jednak przeważnie
jest tak, że działam na zasadzie
prób i błędów - biorę jakąś
książkę z półki (w bibliotece,
sklepie, księgarni) i czytam.
Jeśli mi się spodoba, to sięgam
po kolejne historie tego autora.
Agnieszka - Można by powiedzieć, że jestem bardzo wymagającym czytelnikiem. Autor musi dać mi coś, czego w danej chwili potrzebuję - humoru,
akcji, emocji, zagadki do rozwiązania lub pozwolić przenieść się w świat fantastyki.
Cenię w książkach nie tylko
fabułę, ale także umiejętność
przedstawienia postaci, bym
mogła je sobie zwizualizować,

bądź fragmentów, które zapadną mi w pamięci. Dla przykładu: kiedyś moja przyjaciółka odbierała telefon mówiąc
„Wysłów się”. Czy ktoś wie,
kto tak mówił? Windsor „Win”
Horne Lockwood III, przyjaciel Myrion’a Bolitara - bohater książek Harlana Cobena.
Od tamtej pory, ze względu na
dialogi, bohaterów, humor i akcję, stał się on jednym z moich
ulubionych autorów. Nora Roberts, kolejna faworytka, za różnorodność - pisze romanse, kryminały, thrillery i fantastykę.
W każdym z tym gatunków
znajduję swoje perełki. Mogłabym długo wymieniać, ale to
chyba główne powody.
A co byśmy polecili do przeczytania? Julia - seria „Zwiadowcy” John Flanagan; Emilia
- cykl „Dwór cieni i róż” oraz
cykl „Szklany tron” Sarah J.
Maas; Ola - „Srebrne oczy”
Scotta Cauton, „No.6” i „Uśpiony księżyc” (mangi); Sandra „Mroczne umysły” Alexandra
Bracken, cykl „Dwór cierni i róż”
Sarah J. Maas, „Szeptucha”
Katarzyna Berenika Miszczuk,
cykl „Czerwona królowa” Victoria Aveyard; Wiktoria - cykl
„Dary anioła” Cassandra Clare;
Marcin - cykl „Jeźdźcy w czasie” Alex Scarrow, trylogia „Piąta fala” Rick Yancey, trylogia
„Igrzyska śmierci” Suzanne Collins; Agnieszka - „Początek”
(cykl Kroniki tej Jedynej) oraz
saga rodu Quinnów (Wzburzone fale, Niebezpieczne prący.
Agnieszka Okarmus

liśmy umiejętności i wiedzą niezbędną przy żeglowaniu. Niektórzy mieli możliwość nauczyć
się sterować jachtem, co okazało
się nie lada wyzwaniem ale też
wielką radochą. Dużą przyjemność sprawiały nam kąpiele
w zimnym morzu.
Najpiękniejszym momentem
był start w regatach. Jachty pochylone siłą wiatru płyną burta
w burtę, żagiel przy żaglu. Płynące na jachcie osoby mają wrażenie jakby wyrastały im skrzydła. Przechyły łodzi wywołują
na twarzach początkowo trochę
strachu jednak zaraz pojawia się
ekscytacja, uśmiech od ucha do
ucha i pełnia szczęścia. Każdy
ma swoje zadanie sternik pilnuje
kursu, załoga naciąga żagle
i wszyscy muszą wiedzieć „skąd
wieje wiatr”.
Ta wyprawa była próbą naszych sił i charakterów- teraz już
wiemy że nie ma dla Nas rzeczy
niemożliwych, bo wystarczy
tylko chcieć. Nie ma barier, których nie jesteśmy w stanie pokonać i to właśnie udowodniliśmy
sobie podczas tego rejsu. Była to
dla nas okazja do zawarcia
nowych znajomości, poznania
alternatywnych sposobów na
spędzanie czasu wolnego, pokonania swoich lęków i słabości
ale także przeżycia czegoś tak
niesamowitego, że żadne słowa
nie potrafią tego opisać.
Nie mielibyśmy okazji posmakować życia żeglarzy gdyby
nie wspaniałe osoby, które z dobroci serca w ramach wolontariatu podjęły się tego wyzwania
aby zarazić Nas swoją pasją.
Serdeczne podziękowania dla
organizatora wyprawy Koman-

dora Roberta Bzdęgi i wspaniałego sternika Jarosława Pokropińskiego oraz niezastąpionej fotograf Małgorzaty Kawki. Dzięki Wam wiemy że niemożliwe staje się możliwe i każdy może zostać sprawnym niepełnosprawnym żeglarzem. Dziękujemy za wspaniałe przeżycia

piątek, 31 VIII 2018

17

i z niecierpliwością czekamy na
kolejny rejs.
I chyba nastąpi to już niedługo - nasi świeżo upieczeni żeglarze podobno wybierają się do
Olejnicy.
Podopieczni
Środowiskowego
Domu Samopomocy

„Nie ma wakacji
od czytania”
N

ie ma wakacji od czytania” - pod takim hasłem
spotkali się członkowie
DKK w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Świebodzicach
w dniu 16 sierpnia 2018 r.
Licznie zgromadzeni polecali
i rozmawiali o książkach, po
które warto sięgnąć. Królowały
autobiografie oraz biografie, co
wyraźnie precyzuje zainteresowania grupy. Poza tym, że
wszystkie książki zarekomendowane zostały w sposób niezwykle interesujący, to na szczególną uwagę zasłużyły 3 pozycje. Pierwsza, to biografia Kamila Sipowicza stylizowana na
wywiad-rzekę, opowieść o niedawno zmarłej wybitnej artystce
Oldze Jackowskiej-Korze. Dwie
pozostałe, to książki historyczne, wspaniale korelujące ze sobą, zachowane w tej samej narracji, Marka Górlikowskiego
„Noblista z Nowolipek: Józefa
Rotblata wojna o pokój” oraz
Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”.
Zainteresowanie powieścią
powstałą w XX-leciu międzywojennym tłumaczono tym, że
jest ona wyznaczona do Narodowego Czytania w 2018 r. Członkowie DKK zwrócili uwagę, na
zbyt wczesne umieszczenie
w kanonie lektur tej pozycji, co
nie pozwala dostrzec i docenić
młodzieży bogactwa literackiego oraz tego, co najważniejsze:
idei utworu. „Przedwiośnie”
oraz powstały kilkadziesiąt lat
później „Noblista z Nowolipek”
w gruncie rzeczy mówią o tym
samym i w obu książkach odna-

leźć można głęboko pacyfistyczny wydźwięk. Co prawda
realista - Stefan Żeromski stawia
Cezarego Barykę na czele rewolucji ale jest jej przeciwny. Uważa, że wojna to bezsens i niepotrzebne wyniszczanie słabego
państwa. Podobnie myśli Marek
Górlikowski w jednym z wywiadów mówiąc, że: „nie ma nic
bardziej okrutnego i głupszego
niż wojna i nic ważniejszego niż
pokój na świecie. Opowieści
o wojennej chwale i krwi bratersko przelanej w walce są szkodliwym mitem (...). Wojna to wyłącznie ból, cierpienie, nienawiść, kompletny bezsens (...).
Ludzie, którzy nienawidzą barbarzyństwa, w czasie wojny zaczynają zachowywać się jak barbarzyńcy: muszą mordować, bo
inaczej wróg mnie zamorduje”.
Atmosfera w świebodzickim
DKK dzięki tak wartościowym
tytułom była równie gorąca jak
serwowana od kilku tygodni
temperatura na dworze. Jednak
kulturalny, ciepły i pełen posza-

nowania dla sądów innych klimat na pewno zachęci, aby
sięgnąć po następujące polecane przez Klubowiczów w czasie
spotkania tytuły:
1. Coleman Rowan: Słowa
pamięci
2. Gary Romain: Obietnica
poranka
3. Górlikowski Marek: Noblista z Nowolipek: Józefa Rotblata wojna o pokój
4. Janicki Kamil: Damy ze
skazą: kobiety, które dały Polsce
koronę
5. Kamińska Anna: Wanda.
Opowieść o sile życia i śmierci.
Historia Wandy Rutkiewicz
6. Nordenger Kaja: Mózg rządzi. Twój niezastąpiony narząd
7. Polański Roman: Roman
8. Ścibior-Marchocka Maryla: Taniec z gronostajem
9. Żeromski Stefan: Przedwiośnie
Tekst:
Beata Wiciak moderator
DKK w Świebodzicach
Fot.: Joanna Lis

Świebodzice w wycinkach
prasowych XX wieku
18
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eble wypoczynkowe ze świebodzickiej fabryki mebli święcą prawdziwe
triumfy w 1973 roku. Zdobywają
nawet medale na różnego rodzaju targach - szkoda tylko, że nie ma ich w sklepach. To
właśnie proza życia czasów PRL - zakłady pracy
chwaliły się zwiększaniem produkcji, tylko że
zwykły obywatel nie mógł się we wszystkie te
dobra zaopatrzyć. Trzeb było zapisywać się
w kolejce na zakupy...
Doskonale ma się szkoła zawodowa w Świebodzicach. Uczy się tu ponad 400 uczniów (!)
- dziś nie ma chyba nawet setki... Szkoła rozbudowuje się, powstaje nowa hala obróbki drewna.
Szkoda, że dziś ta placówka trochę dogorywa
- niestety duża w tym zasługa organu prowadzącego, czyli powiatu, który kompletnie w szkołę nie

inwestuje, a był moment, że chciał ją zamknąć.
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.

Narodowe czytanie 2018
- tym razem Żeromski
rzed nami kolejna edycja akcji, popuP
laryzującej piękną, polską literaturę,
a zapoczątkowanej przez Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego. Mowa
oczywiście o „Narodowym czytaniu”,
które odbędzie się 8 września. W tym
roku czytamy „Przedwiośnie” Stefana
Żeromskiego.
W Świebodzicach także odbędzie się
wspólne czytanie, z udziałem władz
miasta, radnych, przedstawicieli instytucji miejskich. Zaproszenie trafiło także do
Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.
Do czytania powieści Stefana Żeromskiego w specjalnym liście zachęca Prezydent RP Andrzej Duda.
- W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości pragnę zaprosić Polaków do Narodowego Czytania właśnie
Przedwiośnia. Jestem przekonany, że
wspólna lektura tej pięknej i mądrej
książki pomoże nam jeszcze bardziej
przybliżyć się do doświadczeń sprzed
wieku. Bardzo zależy mi na tym, aby
tegoroczna akcja, oprócz jej stałego,
głównego celu, którym jest promocja
czytelnictwa, była też formą uczczenia
jubileuszu. A zarazem chcę, aby przesłanie Żeromskiego wzbogaciło program

Adres
Świdnicka
Wolności
Jeleniogórska
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Gwiazdy na wyciągnięcie ręki

To jeszcze tylko dwa miesiące - II edycja Festiwalu Aktorstwa
Filmowego w Świebodziacach, 20 i 21 października

obchodów i wydarzeń o niezwykle istotny i potrzebny element krytycznej refleksji nad dziejami ojczystymi – napisał
Prezydent.
Świebodzickie czytanie rozpocznie się
o godz. 12:00 w Miejskiej Bibliotece
publicznej przy ul. Świdnickiej 15.

nna Dereszowska, Sonia Bohosiewicz, Zbigniew Waleryś,
A
Bogusław Linda - te gwiazdy od-

wiedzą Świebodzice podczas 7. już
edycji Festiwalu Aktorstwa Filmowego w Świebodzicach. Gwiazdy
odwiedzą nasze miasto i spotkają się
ze świebodzicką publicznością 19, 20
i 21 października. Wstęp na spotkania
będzie - podobnie jak w roku ubiegłym - bezpłatny, za okazaniem zaproszeń.
Na tę wyjątkową imprezę zaprasza
mieszkańców Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz.
- Ubiegłoroczne wydarzenie spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem, mieliśmy bardzo pozytywny
odzew mieszkańców i gości, dlatego
FAF na stałe zagościł w Świebodzicach - mówi Bogdan Kożuchowicz.
Bardzo dobrą współpracę z samorządem przy organizacji festiwalu
chwalił już podczas ubiegłorocznej
edycji Stanisław Dzierniejko, dyrektor generalny FAF.
- Spotkałem się tu z ogromną życzliwością i otwartością burmistrza
Bogdana Kożuchowicza, któremu

pomysł zorganizowania w Świebodzicach wydarzeń w ramach FAF
bardzo się spodobał, dlatego z przyjemnością będziemy gościć w Świebodzicach ponownie - mówi Stanisław Dzierniejko.
W tegorocznej edycji zobaczymy
m. in. monodram w wykonaniu Zbigniewa Walerysia „Ja jestem Żyd
z wesela”. To znakomity aktor Teatru
Polskiego we Wrocławiu, znany m.
in. z seriali „M jak miłość”, „Dziewczyny ze Lwowa”, a także filmów
takich jak „Papusza”, „Quo vadis”.
Dwa wyjątkowe recitale zaprezentują także dwie utalentowane i urodziwe aktorki, których nie trzeba
szczególnie przedstawiać: Sonia Bohosiewicz i Anna Dereszowska.
Pierwsza z gwiazd zaprezentuje recital „Domówka” - to podróż sentymentalna do czasów minionej epoki
i największych przebojów w historii
polskiej piosenki XX wieku. Anna
Dereszowska wystąpi z recitalem
„Instrukcja obsługi kobiety”.
A na deser ze świebodzicką publicznością ponownie spotka się Bogusław Linda, który jest także dyrek-

Tak było rok temu na finale FAF
w Świebodzicach: trzech „tenorów”,
dwóch „Bogusiów”, czyli do lewej:
Stanisław Dzierniejko, Bogusław
Linda, Bogdan Kożuchowicz
torem artystycznym FAF i zawsze
pojawia się na podsumowaniu wydarzenia.
Szczegółowy program będzie znany niebawem, ale warto już dziś zarezerwować czas na ten październikowy
weekend z gwiazdami.
Dystrybucja wejściówek odbywać się będzie tak, jak w roku ubiegłym - w wyznaczony dniu będzie
można je odbierać z ratusza. Wstęp
na wszystkie spotkania z gwiazdami
jest oczywiście bezpłatny, za co serdecznie dziękujemy burmistrzowi
Bogdanowi Kożuchowiczowi.

Burmistrz Miasta Świebodzice

Burmistrz Miasta Świebodzice

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

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

Nieruchomość
l. mieszkalny 3 (15)
l. mieszkalny 4(37)
l. mieszkalny 4 ( 23)

Nr działki
321/20
200
312/9

Obręb
3
3
2

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

Adres
Jeleniogórska
Mickiewicza

Nieruchomość
l. mieszkalny 5 (5)
l. mieszkalny 1 (3)

Nr działki
327/6
522/13

Obręb
2
3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r, poz. 2147) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
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Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni – począwszy od dnia 31.08.2018 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości
Nieruchomość zabudowana

Nr działki
350/45

Obręb
Śródmieście 3

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

z powiększoną liczbą treningów piłki ręcznej
zapraszamy na treningi piłki ręcznej, które odbywają
na hali sportowej przy ul. Mieszka Starego 6.
Ssięerdecznie
Grupy prowadzone przez trenerkę Dominikę Daszkiewicz:
Grupa Naborowa – dzieci rocznik 2008 i młodsze.
ŚRODA 16.00- 17.00,
Grupa Dziewczynki – rocznik 2006 i 2007.
WTOREK 16.00-17.00, CZWARTEK I PIĄTEK 16.00-17.30.
Grupy prowadzone przez Trenera Marka Gąsiora:
Grupa Młodziczki – rocznik 2004 i 2005.
WTOREK 17.00-18.30, CZWARTEK I PIĄTEK 17.30-19.00,
Grupa Juniorki/Seniorki – WTOREK 18.30-19.45,
CZWARTEK I PIĄTEK 19.00-20.30.
20/21.10 startuje 2 liga kobiet w piłce ręcznej, do tych rozgrywek
została zgłoszona nasza drużyna MKS Victoria Świebodzice.
Dziewczyny są w trakcie okresu przygotowawczego do sezonu
2018/19. Skład drużyny seniorskiej będzie oparty na wychowankach
Victorii Świebodzice oraz dziewczynach z Legnicy, Lubina i Wrocławia, które świetnie wkomponowały się w Świebodzicki Team.
W następnym numerze gazety przedstawimy Wam bliżej skład
drużyny.
Trzymamy kciuki – powodzenia!

Świebodziccy
łucznicy na zwodach

W imieniu Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza,
Stowarzyszenia Rowerowe Świebodzice
oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3,
drugi raz z rzędu zapraszamy wszystkich mieszkańców Świebodzic
(szczególnie najmłodszych)
na Wyścig Kolarski MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej
– 2 Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Kolarstwie Górskim.

8 września teren odkrytego basenu i boisko
przy ulicy Rekreacyjnej 1, od 9:30 zamieni się
w arenę zmagań wszystkich sympatyków dwóch
kółek. Przypomnijmy że ubiegłoroczna edycja
spotkała się z ogromnym zainteresowaniem,
a w wyścigach wzięło udział ponad dwustu
zawodników ze Świebodzic i całego Dolnego
Śląska. Podobnie jak rok temu oprócz samych
wyścigów imprezie będzie towarzyszyć
mnóstwo dodatkowych atrakcji.
M. in. Stoiska gastronomiczne, dmuchane zamki,
malowanie twarzy, puszczanie
baniek mydlanych,
gry i zabawy dla dzieci, pokazy pierwszej pomocy.

Legnicy trwają XXV
Mistrzostwa Europy. LegW
nickimi ulicami przeszedł marsz

wszystkich reprezentacji. Podczas barwnego przemarszu zawodnikom towarzyszyła maskotka Uczniowskiego Klubu
Sportowego AMEOLI w Świebodzicach – Ameliusz, który jak
zawsze dostarczał rozrywki zawodnikom i przybyłym mieszkańcom.
W tegorocznych mistrzostwach udział bierze 332 zawodników i zawodniczek z 43 państw. Będą walczyć o tytuł mistrza w kategoriach łuku klasycznego i bloczkowego. Zawody
odbywają się na opatentowanych matach marki HMArchery,
które są produkowane w firmie

Sprawmy aby Świebodzice po raz kolejny,
na jeden dzień zamieniły się w kolarską
stolicę Polski.

Do zobaczenia 8 września od godz. 9:30
na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji
przy ulicy Rekreacyjnej 1.

Impreza jest dofinansowana z budżetu Gminy Świebodzice
na organizację imprez sportowych.

F.P.H.U. AMEOLI Mariusz
Anniuk w Świebodzicach.
We wtorek rozpoczęły się
kwalifikacje i eliminacje, które
wyłonią sobotnich finalistów.
Na finale 1 września będzie
można znowu spotkać Ameliu-

Brawo Nikola!

Prowadzisz małe rodzinne przedsiębiorstwo, jesteś właścicielem średniej
firmy lub stoisz na czele konsorcjum zatrudniającego setki pracowników,
chcesz wspomóc klub jako osoba prywatna?

sza, który będzie przy wręczaniu
medali, a także podczas kibicowania zawodnikom.
Życzymy powodzenia wszystkim zawodnikom i zawodniczkom. Do zobaczenia!
I

Bycie sponsorem MKS VICTORII ŚWIEBODZICE
daje Ci szereg możliwości promocji Twojej firmy.
Jesteś zainteresowany?
Napisz: victoria.swiebodzice@wp.pl
lub zadzwoń: 695457722 Agata Kalafut
Członek Zarządu MKS Victoria Świebodzice

zdobyły kolejno Rosjanki, Węgierki i Koreanki
Południowe. Polki zajęły 13 miejsce na 24 drużyny. Dziękujemy za walkę i serce zostawione na
parkiecie.
Szczególne gratulacje kierujemy do wychowanki MKS Victorii Świebodzice Nikoli Szczepanik
- MVP pierwszego meczu. Jesteśmy dumni!
Nikoli i Reprezentacji Polski Juniorek do lat 18
życzymy wielu sportowych sukcesów. Ze sportowym pozdrowieniem - MKS Victoria Świebodzice!

FOT. STRONA KLUBU

dniu 19 sierpnia zakończyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Świata do lat 18 w piłce
W
ręcznej. Zawody odbyły się Kielcach. Podium

Każdy sponsor jest dla nas ważny!!!
Dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli organizować obozy sportowe,
turnieje w naszym mieście. Nasze zawodniczki będą miały możliwość
lepszego rozwoju, oraz możliwość awansu do wyższej klasy
rozgrywkowej.
Zapraszamy do współpracy.
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Burmistrz Miasta Świebodzice

Nieruchomość
l .mieszkalny 3 (23 A)
l. mieszkalny 4 (1)
l. mieszkalny 4 (10 A)

Nr działki
730/2
476
22/1 i 22/6
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Biuro Nieruchomości „Mój Dom”

informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach
na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego
przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Adres
Wałbrzyska
Wiejska
Krasickiego
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Obręb
3
3
3

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

WYNAJMĘ

Halę wysokiego składowania Ciernie 18
o wym. 11,0 m x 20,0 m i wys. 6,0 m 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

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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic,
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy Placu Jana Pawła II 11
w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 402/5 o powierzchni 119 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00030876/6.
Udział w częściach wspólnych oraz prawie współużytkowania wieczystego gruntu
wynosi 26,75 %. Lokal mieszkalny usytuowany jest na I piętrze budynku
i składa się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju i W.C. o łącznej powierzchni 26,81 m2.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną.
Instalacje w dostatecznym stanie technicznym, wymagają częściowej wymiany.
Ogrzewanie lokalu za pomocą pieca kaflowego. Pomieszczenie w.c. jest wyposażone w muszlę
ustępową. Do lokalu mieszkalnego nr 2 są przynależne pomieszczenie gospodarcze
na parterze o pow. 7,51 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze strychowe o pow. 9,55 m2.
Ogólnie lokal przyjęto w dostatecznym stanie technicznym, standard wykończenia przeciętny.
Udział w częściach wspólnych i współużytkowaniu wieczystym gruntu wynosi 26,75%. Nieruchomość będąca
przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
CENA WYWOŁAWCZA
31.400,00 zł
Cena lokalu
28.630,00 zł
Cena gruntu
2.770,00 zł
I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu stanowi 15% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste - 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku,
bez wezwania, z góry za dany rok. Wysokość tej opłaty może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy
lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. o godz. 12.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 2 przy Placu Jana Pawła II 11 w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego
z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 3.200,00 zł
4. oświadczenie dotyczące wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Burmistrza
Miasta Świebodzice w celu nabycia nieruchomości w drodze przetargowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz
oświadczenie, że zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych
osobowych przez Burmistrza Miasta Świebodzice dla celów nabycia nieruchomości.
w terminie do 21 września 2018 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 24.09.2018 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność na konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się
do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowy w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 29.08.2018 r. w godz. 10.00-10.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

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

Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Współpracujemy z wieloma
bankami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednią ofertę, dostosowaną
do indywidualnych potrzeb i możliwości naszego klienta.
I 1. Osiedle Sudeckie. Mieszkanie 2 pokojowe
na II piętrze. Balkon. 38 m2 cena 126 tys.
I 2. Osiedle Piastowskie. Mieszkanie 3 pokojowe
na IV piętrze na ulicy B. Krzywoustego.
60,3 m2. Duży balkon. Cena 148,900
I 3. Osiedle Piastowskie. Nowa część osiedla.
4 pokojowe na III piętrze. Przestronne.
Szafa w zabudowie. Garderoba. Gładzie.
Balkon duży. 81,20 m2 cena 265 tys.
I 4. 3 pokojowe mieszkanie na I piętrze
wyremontowanej kamienicy
z dala od głównej ulicy.
I 5. Ogrzewanie co węglowe. Duża łazienka
z oknem. Pod domem dzierżawione ogródek
rekreacyjny. 72,80 m2 cena 151 tys.
I 6. Okolice Parku Miejskiego. 4 pokojowe
mieszkanie na I piętrze.
Stan bardzo dobry. Słoneczne, zadbane.
Bezczynszowe. 161 m2 cena 270 tys.
I 7. Dom wolnostojący piętrowy w centrum
miasta. Możliwość prowadzenia cichej działalności
gospodarczej. Bez działki. Okolice Warszawianki.
131 m2 cena 265 tys.
I 8. Kawalerka na Alejach Lipowych na III piętrze.
Do remontu. Ogrzewanie co gazowe.
Łazienka z wc w mieszkaniu. 29 m2 cena 67 tys.
I 9. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe mieszkanie
do kapitalnego remontu. IV piętro. 51,21 m2
cena 132 tys. Do negocjacji.
I 10. Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe
mieszkanie w nowej części Osiedla.
Bardzo słoneczne. Kuchnia połączona z salonem.
III piętro. 42,6 m2 cena 135.500,00 Do negocjacji.
I 11. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze. Ulica Bolesława
Krzywoustego. Najładniejszy układ pomieszczeń.
67 m2 cena 164 tys.
(do wydania grudzień 2019 r.)
I 12. 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.
I 13. Centrum Świebodzic. Kawalerka na I piętrze
-ogrzewanie elektryczne. 29 m2 cena 79 tys.
I Garaż murowany 15 m2 cena 19 tys.
I 14. Ciernie. Hala magazynowo-produkcyjna.
Hala o powierzchni 230 m2 położona na działce
1500 m2. Cena 250 tys.

I 15. Ciernie. Kawalerka do remontu położona
na I piętrze. 37 m2 cena 43 tys.
I 16. Świebodzice. Centrum. 3 pokojowe
mieszkanie na I piętrze. Ogrzewanie piecowe.
Okna częściowo wymienione PCV. 67 m2
cena 105 tys.
I 17. 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.
I 18. 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.
I 19. Pełcznica, Do sprzedania 2 pokojowe
mieszkanie na II piętrze na ul. Ofiar
Oświęcimskich. Ogrzewanie co gazowe.
60,7 m2 cena 84.500,00
I 20. Centrum Świebodzic - okolice Parku
Miejskiego. Mieszkanie z dwoma wejściami.
Oszklona weranda. 5 pokoi, ogrzewanie gazowe
i co węglowe. Mieszkanie z potencjałem.
Duże, jasne, przestronne. Duże podwórko
z miejscami parkingowymi i garażem.
113 m2 cena 280 tys.
I 21. 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.
I 22. DOBROMIERZ. 2 pokojowe mieszkanie
- piętro domu. Z widokiem na Zalew
w Dobromierzu. Garaż, podjazd. 45 m2
cena 119 tys.
I 23. Świebodzice. Lokal użytkowy w Centrum
Świebodzic (okolice Warszawianki).
28 m2 cena 65 tys.
I 24. NOWA Atrakcyjna cena. Centrum
Świebodzic. NOWA CENA 4 pokojowe mieszkanie
na II piętrze w kamienicy. Mieszkanie wymaga
kapitalnego remontu. 105 m2 cena 89 tys.
+ strych 9 tys.
I 25. Działki Budowlane w CIESZOWIE.
1000 m2 cena 100 tys.
I 26. 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 Mieszkanie 52 m2, II
piętro, c.o. gazowe, 2 pokoje,
słoneczne, niski czynsz,
przy Osiedlu Sudeckim,
cena 140.000 zł,

do negocjacji,
Tel. 739 495 688
G Samotny, starszy emeryt,
niezależny ekonomicznie,
tolerancyjny, pozna samotną
panią ze Świebodzic
lub okolicy, Tel. 727 644 081
G Sprzedam mieszkanie
52 m2, II piętro,
ul. Zwycięstwa, niski czynsz,
cena 139.000 zł,
Tel. 665 873 977

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni – począwszy od dnia 31.08.2018 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości

Nr działki

Obręb

Lokal mieszkalny nr 1
przy Placu Jana Pawła II 3 w Świebodzicach

399/1

Śródmieście 3

Lokal mieszkalny nr 3
przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3-3A
klatka 3 w Świebodzicach

1110

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek
o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
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piątek, 31 VIII 2018

zaproszenia

R E K L A M U J
S I Ę !
W Gazecie Świebodzickiej
tel. 660 157 518

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

