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Konsekwentnie wprowadzane zmiany w polityce
mieszkaniowej miasta przynoszą efekty
- na komunalne M czeka się o wiele krócej

zajęć w-f. Nasze
miasto stawia na
sprawne dzieciaki!

7-8

Dożynki
Gminne 2018
i święto u
działkowców.

N

a liście na mieszkanie komunalne oczekuje w tej chwili tylko
5 rodzin z listy na 2018 rok. To efekt konsekwentnie wprowadzanych i skutecznych zmian w polityce mieszkaniowej.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni – mówi rodzina, z którą rozmawialiśmy. Takich szczęśliwców jest więcej.
Pani Marta i jej rodzina czekali na mieszkania zaledwie kilka miesięcy.
- Mieszkaliśmy z rodzicami, było bardzo ciasno, a jest nas piątka. Na
szczęście dostaliśmy ten lokal, miasto zrobiło nową elektrykę, a my sobie
wyremontowaliśmy resztę według potrzeb. Mamy duże, ładne mieszkanie,
wreszcie własny kąt. Jesteśmy naprawdę zadowoleni.
To dobrze, że miasto jest bardzo przychylne i stara się iść lokatorom na
rękę.
Więcej str. 3

Pobazgrał ściany sprayem
z miłości – już siedzi!

9

Przed nami dwie
świetne imprezy
21 września – Happening rowerowy
22 września – Święto Ziemniaka

Rezerwujcie czas w te dwa – mamy nadzieję ciepłe – wrześniowe dni. 21 września (piątek)
wsiadamy na rowery i bawimy się w Rynku. Tego dnia odbędzie się także symboliczne
otwarcie nowego Centrum Przesiadkowego i ścieżek rowerowych, choć od razu wyjaśniamy,
że ostateczne prace związane ze znakowaniem ścieżek zakończą się do 5 października.
Zapraszamy od godz. 10:30 do Rynku, lub o 10:00 – na rowerze – na Centrum Przesiadkowe,
z którego przejedziemy razem do Rynku.
I jeszcze ważna informacja – tego dnia jeździmy komunikacją miejską ZA DARMO.

diotyczny napis: „Justyna kocham cię” na odnowionej elewacji
budynku UM przy ul. Żeromskiego i inne tego typu wyznania na
Ikolejnych
elewacjach – to efekt spaceru pewnego młodocianego

wandala. Zakapturzony bezmózgowiec – bo niestety takie słowa się
cisną – zniszczył w ten sposób ścianę budynku, roletę antywłamaniową na jednym ze sklepów i ścianę na Strzegomskiej, a także ściany a nawet karoserie aut na Osiedlu Piastowskim. Straż Miejska
i Policja dokładnie obejrzały monitoring i zidentyfikowały sprawcę.
Zatrzymano go w środę. Będzie płacił za szkody.
Str. 3

#IDZIEMY NA WYBORY
SAMORZĄDOWE 2018

Gdzie i jak głosujemy, jeszcze raz o okręgach
i obwodach. Znamy skład Miejskiej Komisji
Wyborczej, prezentujemy pełną listę kandydatów
do Rady Miejskiej komitetu, który zarejestrował
się jako jeden z pierwszych.
Str. 3 i 4

A w sobotę 22 września startuje ziemniaczane szaleństwo, czyli popularne i lubiane Święto
Ziemniaka. W tym roku aż w czterech lokalizacjach: przy SP 2,3,4 i Integracyjnej. Będzie się
działo, będą zabawy i konkursy dla najmłodszych, pyszności z ziemniaków, jesienne ozdoby,
i wiele, wiele innych.
Początek – godz. 11:00.
Zapraszamy w imieniu Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza

Opozycja „mąci”
z VAT-em
i dezinformuje,
ponownie wybierając
negatywną kampanię.
Ciekawostka
18
historyczna
– porównujemy
zdjęcia centrum
miasta z dziś
i lat 30-tych
ub. wieku. Zobacz,
co się zmieniło,
co zniknęło.

Dziś!

Specjalna wkładka
wewnątrz Gazety

– podsumowaliśmy
najważniejsze
inwestycje, działania
w sferze społecznej,
wydarzenia mijającej
kadencji samorządu.
Zobacz, co zostało
zrobione i za ile.
Str. 11-14
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INFORMATOR
G POGOTOWIA
Ratunkowe 999
Numery dodatkowe: 74 85 40 200,
fax: 74 85 00 989
G Policja 997 lub 112
Komisariat w Świebodzicach
74 854 06 22 (23)
G Straż Miejska,
Plac Dworci\owy 1
606 637 542
Dyżury od godziny 7.30 do 22.00
G Straż Pożarna 998 lub 112,
Komisariat w Świebodzicach
74 666 99 32
G Drogowe 954
G Energetyczne 991
EnergiaPro Koncern Energetyczny
S.A. Rejon Dystrybucji i Sprzedaży
Energii
w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego 11,
58−150 Strzegom, tel. 74 854 94 00
G Gazowe 992
Biuro Obsługi Klienta w Wałbrzychu,
ul. Kościuszki 3, 58−300 Wałbrzych,
tel. 74 842 73 31, 74 842 73 34,
fax 74 842 62 43
e−mail: bok.walbrzych@zgw.com.pl
G Wodno−Kanalizacyjne 994
– w godzinach pracy zakładu
zgłoszenia awarii przyjmuje ZWiK
tel. 74 854 13 04 wew. 15, 23
po godz. 15.00 zgłoszenia awarii
przyjmuje dyżurny pogotowia
wodno−kanalizacyjnego
tel. 74 854 13 04
lub tel. kom. 603 174 617
G INFORMACJA O USŁUGACH
samochodowych 954
telefoniczna 118 813
G INFORMACJA PKP 9436
G PKS Świdnica 74 852 10 85
G Żółta Linia - Telefoniczna
informacja
o firmach 9434
URZĄD MIEJSKI W ŚWIEBODZICACH
G Biuro Podawcze - INFORMACJA
74 666 95 00, 666 95 55,
fax 666 95 09
G Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
74 856 18 22
G Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Świdnicy − 74 851 50 24
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Świdnicy − 74 851 50 10
G Dziecięcy Telefon Zaufania SPDC
„Serce” 74 852 52 90
G Hospicjum Świdnica
(od pon. do pt. od 10.00 do 14.00,
74 852 03 46
w środy od 12.00 do 16.00)
G Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Świebodzicach - 74 666 95 99
PRZYCHODNIE
G MOZ, Al. Lipowe 15
Rejestracja - 74 664 59 50,
74 664 59 51, 74 664 59 52
G Poradnia Dziecięca 74 664 59 56
G Gabinet zabiegowy 74 664 59 62
G Poradnia Medycyny Pracy
74 664 59 58
G Gabinet lekarski
(pokój nr 10 - I piętro) 74 664 59 57
G Poradnia chirurgiczna
74 664 59 65
G Poradnia „K” - II piętro
74 664 59 61

Prawnik radzi: jak bezpiecznie
kupić mieszkanie?
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

społeczeństwo

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
Dzień dobry, zamierzam
kupić mieszkanie, znalazłam
nawet interesujący mnie
lokal. Od właściciela
dostałam umowę
przedwstępną do zapoznania
się z jej zapisami, w której
jest mowa o zadatku?
Moje pytania są następujące:
czy zadatek musi być zawsze
w takich umowach?;
Czy mogę negocjować
usunięcie tego zapisu?;
Czy to prawda, że ustala się
go w wysokości 10%
i właściwie jaka jest różnica
pomiędzy zadatkiem

a zaliczką? Z góry dziękuję
za odpowiedź.
Leonarda
Szanowna Pani Leonardo,
Zadatek to instytucja uregulowana przez ustawodawcę w kodeksie cywilnym. Na wstępie
należy zapoznać się z regulacją
art. 394 wspomnianej wyżej
ustawy. Stanowi on, że „§1.
W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju
zadatek dany przy zawarciu
umowy ma to znaczenie, że
w razie niewykonania umowy
przez jedną ze stron druga strona
może bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może
żądać sumy dwukrotnie wyższej
(...)”.
W kolejnych paragrafach
omawianego przepisu uregulowane zostały kwestie zwrotu,
bądź zaliczenia zadatku w przypadku odpowiednio - wykona-

Ogólnopolska Kampania
„Zachowaj Trzeźwy
Umysł 2018”

radycją stało, się że dzieci i
młodzież z naszego miasta
T
zostają laureatami ogólnopol-

skiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W ramach kampanii zorganizowano konkurs literacko-plastyczny „AUTOPORTRET” dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów.
Do biura kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” napłynęło
kilka tysięcy prac plastycznych
z całej Polski.
Wśród osób wyróżnionych
znaleźli się młodzi przedstawiciele naszych szkół, oto Oni:
1. Anna Pochroń - Świetlica
Środowiskowa „Tęczowa Gromada”, ul. Parkowa 4;
2. Amelia Piotrowska - PSP
Nr 3 im. Wł. Broniewskiego;
3. Jeremi Wawrzyniak - Publiczne Gimnazjum Nr 1 im.
Sybiraków;

nia umowy, bądź jej rozwiązania.
„§2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na
poczet świadczenia strony, która
go dała; jeżeli zaliczenie nie jest
możliwe, zadatek ulega zwrotowi.”
„§3. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy
dwukrotnie wyższej odpada. To
samo dotyczy wypadku, gdy
niewykonanie umowy nastąpiło
wskutek okoliczności, za które
żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które
ponoszą odpowiedzialność obie
strony.”
Nie jest zatem obligatoryjne
zastrzeżenie zadatku w umowie,
strony mogą dowolnie kształtować zapisy umowy ich łączącej,
jednakże w granicach prawa.
Zadatek stanowi swoistego rodzaju dodatkowe zastrzeżenie
umowne. Może zatem Pani tak
negocjować ze sprzedawcą umowę, by jej zapisy zadatku w ogóle nie przewidywały.
Natomiast należy zaznaczyć,
że celem zadatku jest zabezpie-

czenie interesów obu stron umowy, nie tylko sprzedającego.
Odnosząc się do Pani przypadku: gdyby nie doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej z winy sprzedawcy, wówczas jest on
zobowiązany zwrócić Pani dwukrotność zapłaconego zadatku.
Natomiast, gdyby Pani nie wykonała umowy (z własnej winy),
wówczas zadatek wpłacony
przez Panią przepada. Dzięki
temu każda ze stron umowy jest
zabezpieczona na wypadek jej
zerwania w ostatniej chwili
przez drugą stronę.
Nie jest natomiast prawdą, iż
wysokość zadatku zawsze wynosi 10%. Nie ma ustawowej
granicy wysokości zadatku.
Strony samodzielnie ustalają
jego wysokość. Mają w tym
zakresie dużą swobodę. Należy
jednak pamiętać, iż są pewne
granice. Gdy zadatek jest nadmiernie wygórowany, np. przewyższa wartość świadczenia,
może zostać wówczas uznany
za obejście prawa, a tym samym
za nieważny.
Z kolei zaliczka nie jest
wprost uregulowana w przepisach. Polega ona niejako na

wpłacie części należności na
poczet przyszłej usługi (np.
zakupu nieruchomości). To jest
część ceny. Co jest niezmiernie
istotne, zaliczka podlega całkowitemu zwrotowi. Nie ma tutaj
znaczenia, kto i w jakim trybie
zerwał umowę. Zaliczkę zawsze
należy zwrócić. Zaliczka zatem
nie stanowi żadnego zabezpieczenia umowy. Wysokość zaliczki, podobnie jak w przypadku zadatku strony ustalają samodzielnie. Nie ma odgórnych uregulowań, co do jej wysokości.
Reasumując: z zadatkiem będziemy mieli do czynienia tylko
wówczas, gdy zostanie to jasno
określone w umowie. W razie
braku takiego określenia będzie
to jedynie zaliczka, podlegająca
zwrotowi.

Marta Marek
Maciej Mikołajczyk
Piotr Janda
Radcowie prawni
ul. Wałbrzyska 33/7
58-160 Świebodzice

4. Kamila Pochroń - Świetlica Środowiskowa „Tęczowa
Gromada”, ul. Parkowa 4;
Koordynatorzy Kampanii
z nagrodzonych placówek:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - Agnieszka Ryszawy, Katarzyna Jarosz, Marta
Kędzia;
2. Publiczne Gimnazjum Nr 1
- Marta Borowicz-Stawicka,
Marzanna Wołoch, Grażyna
Koropczuk,;
3. Świetlica Środowiskowa
„Tęczowa Gromada” - Aneta
Todorowska, Alicja Łukaszów, Joanna Mikus, Aleksandra Kokoszka.
Nagrodami w tegorocznej
kampanii były książki.
Gratulujemy laureatom i zapraszamy do udziału w kolejnej
edycji.

G Gabinet laryngologiczny
74 664 59 69
G Gabinet lekarski (pokój nr 19)
- II piętro 74 664 59 71
G Gabinet logopedyczny
74 664 59 59
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Konsekwentnie wprowadzane zmiany
w polityce mieszkaniowej miasta przynoszą efekty
– na komunalne mieszkanie czeka się
o wiele krócej

N

a liście na mieszkanie
komunalne oczekuje
w tej chwil 5 rodzin
z listy na 2018 rok. To
efekt skutecznej polityki mieszkaniowej władz miasta i konsekwentnie wprowadzanych zmian.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni
– mówi rodzina, z którą rozmawialiśmy. – To dobry kierunek
– mówi Bogdan Kożuchowicz,
burmistrz Świebodzic
Pani Marta i jej rodzina czekała na mieszkanie zaledwie
kilka miesięcy.
- Mieszkaliśmy z rodzicami,
było bardzo ciasno. Na szczęście dostaliśmy ten lokal, miasto
zrobiło nową elektrykę, a my
sobie wyremontowaliśmy resztę
według potrzeb.

Pani Marta ma teraz trzy
pokoje, co jest bardzo ważne
przy pięcioosobowej rodzinie.
Dwoje starszych dzieci ma
wreszcie własny kąt, pojawił się
też duży, rodzinny salon, gdzie
znalazło się miejsce nawet na
legowisko dla nowego pupila
rodziny, malutkiej suczki.
- Remont trwał kilka miesięcy, mąż prawie sam wszystko
robił, ale dzięki temu mamy
dokładnie tak, jak chcieliśmy,
poprzestawialiśmy trochę ściany
– mówi z uśmiechem pani
Marta. Widać, że własne mieszkanko to prawdziwe szczęście
dla tej rodziny.
I takich zadowolonych osób
jest więcej – zaledwie od listopada 2017 do lipca 2018 miasto

Szczyt idiotyzmu
– popisał ściany
z miłości!

przydzieliło w sumie 35
takich mieszkań. Wśród
nich były też lokale z listy
wymian, czyli np. zamiana z mniejszego metrażu
na większy.
Obecnie miasto zbiera
wnioski na 2019 rok. 21
złożonych wniosków jest już
pozytywnie rozpatrzonych, co
oznacza, że te osoby będą miały
zaproponowane mieszkania na
bieżąco, w miarę pozyskiwania
lokali z zasobu mieszkaniowego
gminy
- To pokazuje, jeśli chodzi
o kwestie mieszkaniowe, mamy
dobrą sytuację, zarzuty, kierowane swego czasu przez niektórych radnych, o brak polityki
mieszkaniowej w mieście,
w tym momencie nie mają żadnych podstaw – komentuje burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
– Liczby na listach oczekujących mówią same za siebie:
mamy 5 rodzin oczekujących,

Pani Marta z najmłodszą pociechą, Miłoszem, w upragnionym
i wcale nie długo wyczekanym, mieszkaniu od miasta
najemców. Ale i ta sytuacja
powolutku zaczyna się zmieniać

na lepsze.

I

21 października odbędą się Wybory Samorządowe

Przypominamy kilka ważnych informacji

FOT. UŻYCZONE

Wybierzemy w nich następująca
liczbę radnych:

J
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G Wybieramy burmistrza i radnych
na 5-letnią kadencję.
G Wybieramy 21 radnych w 4 okręgach wyborczych:
Osiedle Piastowskie (okręg nr 1),
Pełcznica (okręg nr 2), Śródmieście
(okręg nr 3) i Śródmieście-Ciernie
(okręg nr 4).

ustyna kocham Cię do końca mojego
nędznego życia” – taki napis zobaczyliśmy w poniedziałek 10 września
na nowej elewacji budynku urzędu
przy ul. Żeromskiego 27. Podobne
„kwiatki” zakochany wandal zostawił
na rolecie sklepu na Strzegomskiej
i kolejnej elewacji na tej ulicy. Napis
„White Power” wykonany identycznym, czerwonym sprayem zdobi także
jedną z tablic przy zjeździe na Osiedle
Piastowskie koło Biedronki. Czy
wszystko to jest dziełem jednego
człowieka? Raczej tak. Policja i Straż
Miejska w czwartek wieczorem zatrzymały domniemanego sprawcę.
Elewacja budynku UM została wykonana rok temu. Budynek został stermomodernizowany, odnowiony, jest
neoklacystycznym zabytkiem. Cieszy
oko mieszkańców i jest jednym z ładniejszym obiektów w rejonie ulicy
Strzegomskiej.
Dlatego bohomazy wykonane sprayem na elewacji zwyczajnie irytują
i wołają o pomstę do nieba.
- Złapać, ukarać, niech płaci za odnowienie – pisali mieszkańcy na miejskim profilu społecznościowym. – Gdzie
jest Straż Miejska i Policja? – na służby
od razu posypały się inwektywy. Niesłusznie, bo zarówno strażnicy jak
i policjanci zabrali się mocno do pracy.
Straż Miejska od razu w poniedziałek przejrzałą monitoring uliczny.
Kamery zarejestrowały chłopaka
w charakterystycznej bluzie z wizerunkiem Polski Walczącej, który niesie
w ręku puszkę ze sprayem. Rozpoczęło
się typowanie sprawców i przeglądanie
policyjnych rejestrów.
Podejrzanego o zniszczenie zatrzymano w środę wieczorem.
Więcej o sprawie w następnym wydaniu Gazety Świebodzickiej.

a przypomnę, że jeszcze
kilkanaście lat temu kolejki sięgały kilkudziesięciu
rodzin.
Pani Marta swoje cztery
kąty traktuje jak oczko
w głowie. Może właśnie
dlatego, że wraz z mężem
włożyła wiele pracy w to, by
wyglądało tak, jak wygląda.
- Remont też swoje kosztował, ale warto było, mamy pomniejszony czynsz z tytułu tego,
że sami robimy łazienkę – mówi
świebodziczanka. – Mamy
wreszcie własny kąt i nie musieliśmy długo czekać. To dobrze,
że miasto jest bardzo przychylne
i stara się iść lokatorom na rękę.
Takie rozwiązania zadowalają
obie strony. Cieszy też fakt, że
coraz więcej osób stara się regulować swoje zaległości czynszowe.
Problemem nadal pozostaje
dbałość o mieszkanie miejskie
– a raczej jej brak – niektórych

piątek, 14 IX 2018

Okręg nr 1 – 6 radnych
Okręg nr 2 – 5 radnych
Okręg nr 3 – 5 radnych
Okręg nr 4 – 5 radnych

G W Świebodzicach zarejestrowały
się w komitety lokalne:
Komitet Wyborczy Wyborców
Bogdana Kożuchowicza
Komitet Wyborczy
Stowarzyszenia Obywatelskie
Świebodzice
Komitet Wyborczy
Wyborców Pawła Ozgi
Komitet Wyborczy
Wyborców Powiat Obywatelski.
Oprócz lokalnych, bezpartyjnych komitetów, mamy partyjne, ogólnopolskie.
G Z całą pewnością kandydatów na
burmistrza i radnych wystawi KWW
Bogdana Kożuchowicza. 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.
G Komitet w dniu 14 września złoży do rejestracji w Miejskiej Komisji
Wyborczej listy kandydatów na radnych w Radzie Miejskiej oraz Kandydata na Burmistrza Świebodzic
– Bogdana Kożuchowicza. KWW
Bogdana Kożuchowicza zebrało ponad 1000 podpisów poparcia.
Kandydatów na radnych z KWW
Bogdana Kożuchowicza prezentujemy na str. 4.
G Ukonstytuowała się Miejska Komisja Wyborcza, w składzie: Prze-

wodniczący – Piotr Zalewski, Zastępca – Monika Kanik-Hyży, członkowie: Justyna Gąsior, Małgorzata
Zarzycka, Wiesław Ptak, Tomasz
Dyderski, Robert Nosal, Leszek Macuda, Jerzy Krzan.

OKRĘG NR 2
– PEŁCZNICA

Członkowie komisji będą dyżurować w poszczególne dni, harmonogram dostępny jest na BIP, w zakładce
wybory samorządowe.

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.

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 Świebodzicac
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

Wybieramy 5 radnych

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
(OS. SUDECKIE)
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
I
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Mieszkańcy: dotrzymał
pan obietnicy
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

M

ieszkańcy budynku
przy ul. Wiejskiej 1
z radością obserwują prace na swoim
podwórku. Miasto przystąpiło

inwestycje

do prac związanych z utwardzeniem podwórza oraz dojścia do
budynku.
- Dziękujemy za dotrzymanie
obietnicy – mówią mieszkańcy,

którzy zwracali się z prośbą
o wykonane prac do burmistrza
Bogdana Kożuchowicza.
Prace wykonuje ZGK Świebodzice Sp. z o.o. na zlecenie

Inaczej dojedziesz
na działki

U

waga działkowcy, od
17 września nie będzie
dojazdu do ogrodów
działkowych na Osiedlu Sudeckim od strony ulicy
Granicznej. Ma to związek
z rozpoczęciem prac modernizacyjnych na tym przejeździe.
Będzie on wyposażony w rogatki i sygnalizację świetlną, co
bardzo poprawi bezpieczeństwo
użytkowników. Przejazd będzie
wyłączony z użycia do 26

września. W tym czasie dojazd
do ogródków będzie możliwy
od ulicy Świdnickiej, przez teren
betoniarni.
Przypominamy, że do końca
listopada mają się zakończyć
prace przy modernizacji przejścia kolejowego w kierunku
działek, od Osiedla Sudeckiego.
Ono także zostanie wyposażone
w sygnalizację świetlną oraz
rogatki, co bardzo poprawi bezpieczeństwo. Zresztą właśnie

o poprawę bezpieczeństwa na
tym przejściu wnioskowali do
burmistrza działkowcy. Po modernizacji przejście będzie bardziej funkcjonalne i bezpieczne.
Będzie tu można przejechać
rowerem czy niedużym wózkiem, którym przywozimy np.
owoce z ogrodów.
Natomiast przejazd kolejowy
dla samochodów będzie wyłącznie od ulicy Granicznej.
I

miasta. Wartość zadania to
60.000 zł.
Podwórko i kamienica staną
się prawdziwą wizytówką ulicy.
Budynek został pięknie odre-

montowany przez wspólnotę
mieszkaniową kilka lat temu.
Wygląda okazale, zadbano o detale architektoniczne. Teraz
także i podwórko będzie dosto-

piątek, 14 IX 2018

5

sowane do całości. Cieszymy
się, że kolejne fragmenty naszego miasta pięknieją.
I

To się nazywa porządna firma
iosk z prasą na ul. ŻeromK
skiego to jedyny punkt
w mieście, który sprzedaje bile-

ty komunikacji miejskiej. Właściciel, Pan Jurek Wiwer, wykonał nawet szyld, który informuje o tym mieszkańców.
Można tu kupić wszystkie rodzaje biletów i mieszkańcy chętnie z tego korzystają. Dziękujemy za inicjatywy, usprawniające
życie świebodziczan.

To będzie drugi dom

obiega końca kolejna,
ważna społecznie, inweD
stycja w Świebodzicach. To

budowa Klubu Seniora na
Osiedlu Sudeckim, które będzie miejscem aktywizacji
i integracji osób w wieku 5060+. Wartość zadania to
400.000 zł.
Miejsce będzie dostępne dla
osób niepełnosprawnych lub
mających problem z poruszaniem się – bo w budynku jest

Gdzie wnosić opłatę za groby?

zamontowana winda. To także
może spowodować, że wiele
osób, które właśnie z powodu
trudności z poruszaniem się
zostaje w czterech ścianach –
wyjdzie z domu. Efektem projektu ma być najogólniej mówiąc, poprawa jakości życia
mieszkańców i aktywizacja
społeczna.
Warto też podkreślić, że
wykorzystanie na potrzeby
utworzenia Klubu Seniora już

400

tys. zł

istniejącego budynku (pawilon
handlowy), zamiast budowy
nowego obiektu wpisuje się
w zasadę racjonalnego, zrównoważonego korzystania z zasobów.

Opłatę prolongacyjną za grób należy wnosić w ZGK Świebodzice Spółka z o o., ul. Strzegomska 30, (kasa).

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

Już się nie możemy 1,7
doczekać
6
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inwestycje

Wartość
mln zł

T

rwają i intensywne prace na naszej miejskiej
kręgielni. Jak już wielokrotnie pisaliśmy, obiekt
przechodzi gruntowną modernizację i przebudowę. W zasadzie
powstanie zupełnie nowa kręgielnia, która będzie miała dwa
tory do kręgli klasycznych i dwa
do bowlingu. Będzie tutaj można zatem i trenować tę dyscyplinę sportu, i zwyczajnie – zrelaksować się w weekend ze znajomymi.
Gmina pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na

tę inwestycję. Wartość prac to
1,7 mln zł.
Obiekt będzie bardzo nowoczesny, będzie miał ogródek letni, wewnątrz będzie mała gastronomia, wygodne kanapy.
Naprawdę, będzie to super
miejsce, by spędzić wolny wieczór z rodziną lub przyjaciółmi.
Nie możemy się już doczekać
a Wy?

NA KRĘGIELNI
TRWAJĄ INTENSYWNE
PRACE

Remont Wałbrzyskiej
i Piłsudskiego na półmetku
T

rwają intensywne prace na
drodze krajowej nr 34,
a dokładnie na dwóch
ruchliwych ulicach: {Piłsudskiego i Wałbrzyskiej. Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace bardzo
sprawnie, ale są duże utrudnienia. Potrwają one do połowy
października.
Drogowcy wykonali już Etap
I czyli nową nawierzchnię na
ulicy Piłsudskiego, 11 września
rozpoczął się Etap II – czyli remont ulicy Wałbrzyskiej. Przypominamy o objazdach:

rzypominamy, że z dniem
P
1 października zaczną obowiązywać nowe ceny biletów
komunikacji miejskiej. Przede

Prace na Piłsudskiego zostały już zrealizowane, teraz rozpoczął
się etap II
ETAPII, zamknięciu ul. Wałbrzyskiej, od 11.09.2018

OBJAZD
DLA AUTOBUSÓW

G ul. Świdnicką, obwodnicą,
ul. Wałbrzyską i ul. Kasztanową.
G dwa przystanki przy ul.
Wałbrzyskiej zamknięte na okres
od 11.09.2018 do 25.09.2018 r.
G przystanki zastępcze na ul.
Świdnickiej i ul. Wolności.

OBJAZD
DLA KIEROWCÓW

G ruch jednokierunkowy w cią-

od skrzyżowania z ul. Kasztanową do ul. Piłsudskiego
G objazd od ul. Jeleniogórskiej - ul. Łączną, Strzegomską
i Świdnicką.
III ETAP, zamknięciu ul.
Piłsudskiego (rejon skrzyżowania z ul. Wałbrzyską), od
3.10.2018r:

OBJAZD
DLA AUTOBUSÓW
G

ską.

ul. Łączną i ul. Strzegom-

G Trzy przystanki przy ul.
Piłsudskiego zamknięte na okres
od 03.10.2018 do 14.10.2018 r.

Radni on-line
gu ul. Wałbrzyskiej, na odcinku

obiega końca modernizacja
sali narad w świebodzickim
D
ratuszu. Zgodnie ze znowelizo-

waną 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 Miasta Świebodzice.
– Kolejną istotną zmianą jest

Pamiętaj
– od 1 października
tańsze bilety
komunikacji miejskiej

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.
Koszt nowego sprzętu to
150.000 zł
Świebodzicki magistrat jest
w trakcie dużych zmian, jeśli
chodzi o nowoczesne rozwiązania i udogodnienia dla mieszkańców. W ramach realizowanego, dużego projektu ICT, na
który gmina otrzymała dofinansowanie, została już uruchomiona platforma e-usług dla mieszkańców, został wymieniony
sprzęt komputerowy, serwery;

G przystanki zastępcze w ul.
Wałbrzyskiej.

OBJAZD
DLA KIEROWCÓW

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

będzie także zmodernizowana
strona www.
Wartość projektu to ponad 1,1
mln zł.

od ul. Jeleniogórskiej do skrzyżowania z ul. Polną.
G objazd (od ul. Jeleniogórskiej) ul. Łączną, Strzegomską
i Świdnicką.
- Drodzy Mieszkańcy, wiem,
że się denerwujecie na utrudnienia, przepraszam za nie, choć to
jest akurat inwestycja nie prowadzona przez gminę, tylko
Generalną Dyrekcję, ale zdaję
sobie sprawę z uciążliwości
powodowanych zamknięciem
dwóch najbardziej ruchliwych
ulic – mówi Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic.
– Prace są już na półmetku
i jeszcze chwilę musimy wytrzymać. Są prowadzone równolegle, aby maksymalnie skrócić
czas. Proszę o wyrozumiałość
i cierpliwość.

Wróciło „31”
d 8 września przez Świebodzice kursują autobusy
O
linii 31A, na trasie Świdnica-

Wałbrzych. Linię uruchomiło
Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne w Świdnicy.
Za bilet ze Świebodzic do
Wałbrzycha i ze Świebodzic

wszystkim – wchodzi bilet czasowy, 60-minutowy. Kosztować będzie 2 zł normalny, 1 zł
ulgowy. To, co jest tu najważniejsze na jednym bilecie będzie można np. pojechać na
szybkie zakupy na targowisku
i wrócić, bez konieczności kupowania drugiego biletu!
Tańsze będą także bilety
miesięczne 15 i 30-dniowe (30
i 60 zł). A za bagaż, rower, czy
czworonoga, przewożonego
autobusem miejskim – nie płacimy wcale!
Przypominamy też, że od
stycznia 2019 roku będą kursować nowe dwie linie po mieście, będzie więcej kursów
i dojedziemy szybciej w pożądane miejsce. Miasto kupuje
w tym celu dodatkowy, czwarty autobus za kwotę 1,6 mln zł.

do Świdnicy zapłacimy 3 zł
normalny, 1,5 zł ulgowy.
Autobusy jadą przez ulicę
Świdnicką, Wałbrzyską, a także przez Osiedle Piastowskie.
Na razie jest to kilka kursów
dziennie.
I

Jedynka wita
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

I

nauguracja roku szkolnego
2018/2019 miała w naszym
mieście szczególny wydźwięk. Po raz pierwszy powitała swoich pierwszych uczniów nowa szkoła – Szkoła Podstawowa Nr 1. Jest ona kontynuacją wygaszanego Gimnazjum Nr 1 im. Sybiraków. Dlatego na uroczystej akademii
spotkali się trzecioklasiści
z gimnazjum – i pierwszaczki
z podstawówki.
– Kochane dzieci, zaczynacie
wspaniałą przygodę, czeka Was
odkrywanie i poznawanie świata. Wierzę, że w nowej szkole
będzie to wyjątkowy czas – mó-

wił burmistrz Bogdan Kożuchowicz. – Jednocześnie już
dziś zapewniam, że szkoła będzie z dumą kontynuować tradycje patrona gimnazjum. Imię
Sybiraków nie zaginie, lecz nadal będzie zdobić szkolny sztandar, bo jesteście, Drodzy Sybiracy, naszą dumą i żywą historią.
W Jedynce otwarto na razie
jeden oddział szkolny, funkcjonuje tu także ostatnia klasa gimnazjum. Szkoła ma za zadanie
odciążyć mocno przeładowaną
„Trójkę”, która jak dotychczas
była jedyną szkołą podstawową
w Śródmieściu. Jedynka nie jest
też niczym nowym – dwadzie-

ścia lat temu na Piłsudskiego też
była podstawówka – tylko z numerem 5.
- Jestem przekonany, że do
szkoły trafiać będą dzieci ze
Śródmieścia, bo jest to szkołą
z długą tradycją, obecnie po
gruntownym remoncie i termomodernizacji – wylicza burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Wszystkie świebodzickie
szkoły są doskonale przygotowane – nie ma już w mieście
żadnego obiektu oświatowego,
który nie przeszedłby gruntow-

nej modernizacji. Łączne nakłady na oświatę na przestrzeni
ostatnich kilkunastu lat, wyniosły ponad 20 mln zł. Bogdan
Kożuchowicz ze szczególną
troską podchodzi do kwestii
związanych z odpowiednimi
warunkami i jakością kształcenia. Oświata w Świebodzicach
stoi na wysokim poziomie, co
wielokrotnie – stawiając Świebodzice za wzór – podkreślała
Minister Edukacji Narodowej
Anna Zalewska.
I
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FOT. ABP I UŻYCZONE

Nowy rok szkolny w Świebodzicach – będzie się sporo
działo, szkoły rozpoczynają nowe projekty, będzie
więcej zajęć w-f i programów aktywizujących

oświata

Mnóstwo zajęć sportowych w szkołach

Wszystkie szkoły wyremontowane
G ZOFIA MAREK
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Wychowania,
Spraw Społecznych, Kultury Rady Miejskiej

Obiady w Trójce już wracają
Jedyny problem, jaki wystąpił, to uruchomienie stołówki w SP 3.
Niestety, dotychczasowy najemca, któremu skończyła się
z końcem sierpnia umowa, przekazał pomieszczenie w opłakanym
stanie. Konieczny był pilny remont. Został on już przeprowadzony,
a od 17 września obiady będą znowu wydawane. - Przepraszamy
za niedogodności, od nowego tygodnia dzieci będą już miały
zapewnione posiłki - mówi Jolanta Styrna-Grossman,
dyrektor SP 3.

- Pierwszy dzwonek w świebodzickich szkołach
zabrzmiał, ogłaszając tym samym koniec wakacji
i początek Nowego Roku Szkolnego 2018/2019.
Mamy powody do dumy. Wszystkie placówki oświatowe powitały
swoich uczniów nie tylko wyremontowanymi, odświeżonymi
salami, ale i bardzo dobrą bazą techniczną. Szczególnie cieszy nas
nowa Szkoła Podstawowa nr 1, powstała przy wygaszanym
Gimnazjum nr 1. To była bardzo dobra inicjatywa władz miasta,
zapewniająca naszym uczniom komfortowe warunki nauki
na jedną zmianę.

Ten rok szkolny będzie wyjątkowy dla uczniów SP 2 – szkoła
przystąpiła do projektu Erasmus, a to oznacza dla uczniów
wymiany międzynarodowe i poznawanie świata.
W Dwójce rozszerzony zostaje także program „Umiem pływać”,
zresztą w pozostałych podstawówkach także położony będzie
większy nacisk na wychowanie fizyczne. Np. w Szkole
Podstawowej Integracyjnej odbywają się dodatkowe zajęcia w-f
pod hasłem "Sprawny Dolnoślązaczek". W "Trójce"
dziewczęta trenują piłkę ręczną, a maluchy z klas trzecich
od października będą miały zajęcia na basenie. W "Czwórce"
dla dziewcząt klas V jest piłka ręczna, no i od kilku lat działa
świetna szkoła teakwon-do Taipan, której podopieczni odnoszą
wspaniale sukcesy.
Warto podkreślić, że reforma oświaty w Świebodzicach przebiegła
bezboleśnie, tak naprawdę żadna szkoła nie została zlikwidowana,
gimnazja zamieniły się w podstawówki, dzięki czemu udało się
uniknąć chociażby kwestii zmianowości, będącej problemem
w wielu miastach. Dzieci uczą się w naprawdę dobrych
warunkach - uniknęliśmy dwuzmianowości, która niestety
po wprowadzeniu reformy (w podstawówkach doszły właśnie
dwie klasy, siódma i ósma) stała się koniecznością.
Mamy świetną bazę (odnowione szkoły i przedszkola),
kadrę podnoszącą swoje kwalifikacje, ciekawe projekty.
Tego mogą nam inni pozazdrościć.

Nasi licealiści nagrodzeni – Ola i Karolina najlepsze!

Znów „Sprzątamy Świat”

ażdego roku najlepsi uczniowie ze szkół ponadgimK
nazjalnych zostają zauważeni

ak co roku nasi uczniowie i
maluchy z przedszkoli biorą
Judział
w ogólnopolskiej Akcji

i nagrodzeni. Tym razem uroczystość wręczenia stypendiów
Starosty Powiatu Świdnickiego
odbyła się 3 września w Świdnicy. Wśród wyróżnionych było
aż 14 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Świebodzicach, a dwie
uczennice: Ola Mazurkiewicz
i Karolina Szwarc, otrzymały
nagrody dwukrotnie - za najlepszy wynik z egzaminu dojrzałości i osiągnięcia artystyczne. A oto nasi nagrodzeni utalentowani uczniowie:
Ola Mazurkiewicz i Karolina
Szwarc – nasze najlepsze maturzystki. Ponadto dziewczyny
zajęły I miejsce w finale drugiej

edycji drużynowego konkursu
filmowego ,,Młodość na drodze” i III miejsce w drużynowym Ogólnopolskim Konkursie
Filmowym ,,Od ignoranta do
eleganta”
Tomasz Bułat - III miejsce
w drużynowym Ogólnopolskim
Konkursie Filmowym ,,Od ignoranta do eleganta”
Ewelina Graczyk - I miejsce
w finale drugiej edycji drużynowego konkursu filmowego
,,Młodość na drodze”
Jakub Mikus - III miejsce w
drużynowym Ogólnopolskim
Konkursie Filmowym ,,Od ignoranta do eleganta” i I miejsce
w finale drugiej edycji drużynowego konkursu filmowego
,,Młodość na drodze”

Hubert Muszyński - I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Krasomówczym ,,Public Speaking Contest”
Wiktoria Pilipionek - I miejsce w finale drugiej edycji drużynowego konkursu filmowego
,,Młodość na drodze” oraz III
miejsce w drużynowym Ogólnopolskim Konkursie Filmowym ,,Od ignoranta do eleganta”
Karol Socała - III miejsce
w drużynowym Ogólnopolskim
Konkursie Filmowym ,,Od ignoranta do eleganta”
Anastazja Strzępek - laureatka nagrody głównej Grand
Prix w Wojewódzkim Konkursie Literackim ,,W kilku strofach o przyjaźni”
Maja Wawrzyniak- laureatka nagrody w swojej grupie wiekowej w XI Dolnośląskim Przeglądzie Twórczości Literackiej
Dzieci i Młodzieży
Klaudia Wysoczańska - I
miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej
oraz III miejsce w Ogólno-polskim Przeglądzie Piosenki Literackiej ,,Papali”
Nagrody otrzymali również
nasi sportowcy:
Julia Furtyk - zawodniczka
taekwondo, otrzymała powołanie do Kadry Narodowej Polskiej Federacji Taekwondo na

lata 2017- 2019; Julka zajęła też
I miejsce w walce semicontact,
III miejsce układy formalne
w Mistrzostwach Dolnego Śląska; w Mistrzostwach Wielkopolski zajęła I miejsce w układach
formalnych; International Polish
Taekwondo Championships
- I miejsce układy formalne,
I miejsce walki w formule ciągłej, II miejsce kopnięcia wysokościowe, II miejsce walki w formule ciągłej
Mikołaj Matuszak - to również zawodnik taekwondo;
w Mistrzostwach Wielkopolski
zajął II miejsce w układach formalnych i II miejsce w walce
semicontact; International Polish Taekwondo Championships- III miejsce walki w formule ciągłej i I miejsce układy
formalne
Martyna Urbanowska - to
zawodniczka klubu siatkarskiego MKS Chełmiec, gra w pierwszym składzie drużyny w dwóch
kategoriach ESA Dolnośląska
III Liga Kobiet oraz juniorek. Jej
osiągnięcia sportowe: wicemistrz Dolnośląskiej III Ligi
Kobiet, II miejsce w turnieju półfinałowym oraz III miejsce w finale o awans do II Ligi Kobiet.
Nagrodzonym uczniom towarzyszyła dumna z osiągnięć uczniów dyrektor Dorota Ciołek.
LO w Świebodzicach

Sprzątania Świata 2018. Tegoroczne sprzątanie przypadło
na piątek 14 września, ale
akcja trwa cały miesiąc.
„Sprzątania świata” to społeczna kampania ekologiczna,
której celem jest kształtowanie
postaw ekologicznych i odpowiedzialności za własne środowisko wśród dzieci i młod-

zieży, a także ukazanie pozytywnych stron segregacji odpadów.
Zachęcamy wszystkich do
posprzątania swojego „kawałka świata ” - trawnika przed
domem, chodnika, lasu, do
którego chodzimy na spacery.
W dużej mierze to od nas
zależy czystość najbliższego
otoczenia. Pamiętajmy o tym
nie tylko z okazji takich akcji.
I

Musimy być rolnikom wdzięczni
8
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Dożynki 2018

To dzięki nim mamy co jeść. Ta trywialna i oczywista
prawda nabiera szczególnego znaczenia podczas
dorocznego Święta Plonów. Bo niby wiemy, że to
rolnicy produkują żywność, ale na co dzień zupełnie
nie doceniamy ich ciężkiej pracy

D

ożynki Gminne 2018
w Świebodzicach były
dorocznym świętem nie
tylko dzielnicy, ale i całego miasta. Święto Plonów odbyło się w niedzielę, 2 września,
na boisku gminnym w Cierniach.
Gospodarzem uroczystości
była społeczność Cierni, parafia
pw. Matki Bożej Królowej Polski oraz Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz.
Na boisku odprawiona została
polowa msza dziękczynna, z udziałem księży ze świebodzickich
parafii. Na pięknie przystrojonym
ołtarzu złożone zostały bochny
chleba upieczone z tegorocznego
ziarna, przekazane przez Starostów Dożynek: Małgorzatę Dominik i Stanisław Cisonia.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz, składając gospodarzom

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Bogdan Kożuchowicz:
- W tym roku obchodzimy
100. rocznicę odzyskania
przez Polskę
niepodległości. Świętując
to ogromnie ważne
wydarzenie musimy
pamiętać, że rolnicy
tak naprawdę zawsze
byli wolni. Bez względu
na zabory, okupacje
- oni zawsze byli w Polsce,
uprawiając swoją ziemię,
swoją ojcowiznę .
W kolejnych pokoleniach
Wy, drodzy rolnicy,
kontynuujecie to

z Cierni podziękowania za trud
i ciężką pracę, podkreślał ogromną rolę rolników na przestrzeni
wieków.
- W tym roku obchodzimy
100. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości. Świętując to ogromnie ważne wydarzenie musimy pamiętać, że rolnicy
tak naprawdę zawsze byli wolni.
Bez względu na zabory, okupacje
- oni zawsze byli w Polsce, uprawiając swoją ziemię, swoją ojcowiznę – mówił burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. – W kolejnych pokoleniach Wy, drodzy rolnicy,
kontynuujecie to dzieło. I za to
musimy być Wam wdzięczni.
Choć wszyscy czujemy wdzięczność za Wasz trud, za ciężką
prace na roli, to niestety na co
dzień jego nie doceniamy. Dlatego jeszcze raz, z głębi serca, Dożynkowa „baba”

składam Wam głębokie podziękowania.
Burmistrz jak co roku podczas
swojego wystąpienia odniósł się
także do bieżącej sytuacji miasta,
w kontekście wielu ważnych inwestycji, zrealizowanych na przestrzeni ostatnich lat, czyli m. in.
termomodernizacji szkół, budo-

PIĘKNIE PRZYSTROJONY
OŁTARZ DOŻYNKOWY

wy Centrum Przesiadkowego,
ścieżek rowerowych, budowy
Klubu Seniora; do zainicjowania
dużego projektu związanego
z odnawianiem i tworzeniem nowych terenów zielonych – w tym
rewitalizacji boiska w Cierniach.
- W obliczu tak rozwijającego
się budownictwa jednorodzinnego w najbliższych latach gmina
przystąpi do poprawy infrastruktury drogowej w Cierniach – zapewnił Bogdan Kożuchowicz.
W oficjalnym otwarciu dożynek wzięli także udział: Zastępca Burmistrza Krystian Wołoszyn, Wiceprzewodniczący
RM: Jan Klepiec i Zdzisław
Pantal, radni Teresa Małecka,
Jerzy Kirklo, a także radni powiatowi: Violetta Chorąży
i Piotr Zalewski.
Jak dożynki – to oczywiście
dożynkowa zabawa, czyli dużo
muzyki tanecznej, występy artystyczne, konkursy dla najmłodszych. Milusińscy mogli wyszaleć się na dmuchańcach i eurobungee, dla starszych były stoiska gastronomiczne.

Zabawa w „szczura” w nowoczesnym wydaniu

Działkowcy: możemy zawsze liczyć na naszego burmistrza
Z

czącego RM Łukasza Kwadransa.
Liczne grono działkowców
spotkało się, by podsumować
sezon na ogrodach, miło spędzić
czas i podziękować za wsparcie
ze strony władz miasta. Podkreślał to Eugeniusz Kowalec, prezes ROD „Relaks”.
- Czujemy pomoc i zainteresowanie samorządu sprawami
działkowców, to dla nas bardzo
ważne – mówił Eugeniusz Kowalec.
- Wasza rola w życiu miasta
jest nieoceniona, zawsze będę to
powtarzał, wasza pasja, aktywność, przekłada się nie tylko na
estetkę miasta, ale na środowisko,

I
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Wniesienie krzyża na ołtarz polowy

Jak dożynki to biesiada

Dmuchańce - czyli coś dla młodszego pokolenia

We mszy dziękczynnej wzięli udział przede wszystkim mieszkańcy Cierni

Proszę się częstować!

początkiem września swoje, nieco mniejsze dożynki,
obchodzą także działkowcy. W naszym mieście to bardzo
liczne środowisko, zrzeszone
w trzech ogrodach działkowych.
Łącznie to blisko 2 tysiące
działek. Swoje święto 1 września
mieli działkowcy z Rodzinnych
Ogrodach Działkowych „Relaks”. I nawet padający dość
mocno deszcz nie popsuł humorów i radosnego nastroju z okazji
dorocznych dożynek.
Na swoje spotkanie działkowcy, jak co roku, zaprosili burmistrza Bogdana Kożuchowicza
wraz z zastępcą Krystianem
Wołoszynem oraz Przewodni-

Dożynki 2018

na jakość powietrza. Działki to
miejsca, w których odpoczywacie, zacieśniacie więzi społeczne,
a także ciężko pracujecie. Dziękuję wszystkim za tę pracę, ponieważ jest to również praca na
rzecz miasta – podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
– I możecie być pewni: dopóki ja
jestem burmistrzem, ani kawałeczek ogródków nigdy nie zostanie sprzedany żadnemu developerowi. To są i będą zielone płuca
naszego miasta, nasze bezcenne
skrawki zieleni, które będziemy
bronić.
Burmistrz nawiązał także do
nowej inicjatywy w naszym mieście – czyli tworzenia tzw. ogro-

Ksiądz Józef Siemasz z szacunkiem pokłonił się przed chlebem

dów społecznych, zachęcania
mieszkańców do zagospodarowywania zieleni przed własnym
domem, na podwórku. Ten program, wchodzący w skład realizowanego własnie w mieście
Programu Komunikacji Społecznej, wspaniale wpasuje się w idee
ogrodów działkowych.
Bogdan Kożuchowicz poinformował także, że miasto będzie
chciało wspomóc reaktywowanie
działalności ROD „Włókniarz”
i pomóc w ponownym zagospodarowaniu wielu opuszczonych
ogródków. To najlepszy przykład
na to, jak władze naszego miasta
poważnie tratują działkowców

i z jaką troską podchodzą do
spraw im bliskich.
W dowód wdzięczności i wielkiego szacunku, na wniosek ROD
„Relaks”, burmistrz Bogdan Kożuchowicz otrzymał odznakę
Polskiego Związku Działkowców. Wręczający ją członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Działkowców, pan Ryszard
Skrzyński, Wiceprezes Okręgu
Sudeckiego. Podkreślił, że w
Świe-bodzicach działkowcy rzeczywiście mogą liczyć na wsparcie ze strony władz miasta i burmistrza – co niestety nie jest wcale powszechne.
- To zasługuje na wielkie podziękowania – zwrócił się Ry-

szard Skrzyński do burmistrza,
wręczając mu odznakę.

Bogdan Kożuchowicz:
- Możecie być pewni:
dopóki ja jestem
burmistrzem,
ani kawałeczek ogródków
nigdy nie zostanie
sprzedany żadnemu
developerowi.
To są i będą zielone płuca
naszego miasta,
które będziemy chronić

A to już poczęstunek dożynkowym chlebem

Marzena Korona-Kruk i inne gospodynie z Cierni częstowały
domowym ciastem i chlebem ze smalcem
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Opozycja znów
mąci wodę
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N

egatywna kampania
wyborcza w pełni. Jeden ze świebodzickich
portali, związany ściśle z opozycją, właśnie podpuszcza świebodziczan, że przepłacającą za wodę i ścieki, bo
ZWiK nalicza „nieprawidłowo”
VAT. Informacja została tak
podana, żeby ludzie mieli przeświadczenie, że płacą o 15%
więcej, co oczywiście spowodowało zrozumiałe niezadowolenie.
Na prośbę Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zamieszczamy poniższe oświadczenie w tej
sprawie.
To, co w nim najważniejsze:
G stawka VAT za wodę i ścieki wynosi 8% a nie 23%,
G podatek w wysokości
23% stosowany jest tylko do
opłaty abonamentowej
G jest naliczany w tej wysokości do początku istnienia
spółki, czyli ponad 20 lat. Nie
stanowi dochodu spółki, tylko
Skarbu Państwa.
G aby mieć pełną jasność,
ZWIK wystąpi do Krajowej
Informacji Skarbowej o prawną wykładnię w zakresie interpretacji stawek.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

wieści z miasta

Poniżej oświadczenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Wobec informacji pojawiających się na jednej ze stron
internetowych, a dotyczących
domniemanych nieprawidłowości w stosowanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. w Świebodzicach stawki podatku VAT w wysokości
23% Zakład informuje:
G stawka 23% stosowana
przez ZWiK obejmuje usługę
świadczoną przez Zakład na
rzecz naszych Klientów w budynkach wielolokalowych, a polegającą na rozliczaniu dostawy
wody i odprowadzania ścieków,
za którą pobiera wynagrodzenie
w formie opłaty abonamentowej; z usługi tej korzysta obecnie
ok. 55% gospodarstw domowych, do których Zakład dostarcza wodę; nie korzystają z niej
pozostali, co oznacza, że większość Klientów z tej usługi nie
korzysta;
G usługę tę winien świadczyć
właściciel lub zarządca, a Zakład działa obecnie w tym zakresie na mocy porozumień z zarządcami poszczególnych wspólnot mieszkaniowych w mieście;
G usługi tej nie można – wobec możliwości wykonywania jej

przez podmioty inne niż ZWiK
(np. właściciel, zarządca nieruchomości lub działający z ich
zlecenia osoba fizyczna lub
prawna) ściśle łączyć z usługą
dostarczania wody do wodomierza głównego i odprowadzania
ścieków - wobec której ZWiK
stosuje stawkę podatku VAT w
wysokości 8% (w tym ostatnim
przypadku ZWiK posiada faktyczną wyłączność na dostawę
wody i odprowadzanie ścieków);
G rozliczenia z użytkownikami
lokali w budynkach wielolokalowych są prowadzone przez
ZWiK od roku 1998 i ówczesna
stawka podatku VAT z tytułu tej
usługi w wysokości 22% została
zastosowana w wyniku konsultacji z Wałbrzyskim Oddziałem
Głównego Urzędu Statystycznego.
W ówczesnej Polskiej Klasyfikacji Działalności jako dwie
odrębne usługi funkcjonowały
– pobór i uzdatnianie wody
z wyłączeniem działalności usługowej oraz działalność usługowa w zakresie rozprowadzania
wody, do której zaliczono usługę
rozliczeń, a która opodatkowana
była 22% stawką VAT. Przez 20
lat stosowania powyższej stawki
nie była ona kwestionowana

FOT. PIXABAY.COM

10

przez jakikolwiek organ kontroli
skarbowej, a Zakład nie posiada
indywidualnej interpretacji podatkowej pozwalającej na zmianę i zastosowanie stawki preferencyjnej.
Wymaga podkreślenia, że
z uwagi na charakter podatku
VAT należność wynikająca ze
stawki zarówno 23% jak i 8%
stanowi dochód budżetu Państwa. Dlatego też nie stanowi
jakiejkolwiek korzyści majątkowej, którą mógłby uzyskiwać
Zakład.
Jednakże, dążąc do wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych dotyczących stosowania
właściwej stawki podatku VAT,
Zakład zwróci się do odpowiedniego organu skarbowego o wydanie w tym zakresie interpretacji indywidualnej obowiązujących przepisów prawa.
Zofia Sorbian
Główny Księgowy
Piotr Zalewski
Prezes Zarządu

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej

tel. 660 157 518

Jest co podsumować
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Szanowni Państwo, przedstawiamy dziś obszerne
podsumowanie inwestycji i działań, podjętych
przez burmistrza Bogdana Kożuchowicza i Radę
Miejską w tej kadencji

inwestycje - podsumowanie

G Infrastruktura miejska (drogi, chodniki,

ciągi pieszo-jezdne, podwórka, oświetlenie)
I montaż barier ochronnych na ul. Łącznej i Ciernie
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I Remont ul. Świerkowej – II etap
I remont dojścia wraz z poręczami od ul. Długiej do osiedle WSK
I remont drogi dojazdowej do budynku Stawowa 2 a-c
I przebudowa drogi dojazdowej wraz z zagospodarowanie tere-

nu przy ul. Świdnickiej 17-19

I utwardzenie nawierzchni ul. Sielskiej
I budowa drogi dojazdowej – zjazdu do budynku Wałbrzyska 37c
I budowa oświetlenia: ul. Zamkowa, Graniczna, Rekreacyjna

Wydatki na inwestycje – łącznie 49,1 mln zł
Pozyskane dofinansowanie zewnętrzne – 17,8 mln zł

I Budowa ulicy Królowej Jadwigi
I budowa ul. Strefowej – II etap

2,2
m
ln zł

I budowa nowego oświetlenia przejść dla pieszych (Strzegomska,

Wałbrzyska, Mieszka I

I remont nawierzchni podwórka Szkolna 23-25
I wykonanie nowych miejsc postojowe ul. Mieszka I
I remont podwórka i utwardzenie placu ul. Jeleniogórska 36
I remont łącznika Zwycięstwa 10/12
I utwardzenie podwórka Świdnicka 7
I utwardzenie i budowa dojazdu do budynków Strzegomska 20a

i 20 b oraz połączenie z ul. Towarowa Ciernie 46G

I utwardzenie dojazdu do budynku Kolejowa 28-30
I utwardzenie wjazdu ul. Świdnicka 46
I budowa ul. Przemysłowej – II etap
I remont ulicy Mieszka I, 3-go Maja i Dąbrówki

T

rzeba powiedzieć sobie wprost – jest tego naprawdę dużo, co
tylko cieszy, bo pokazuje, jak dynamicznie i wielokierunkowo rozwija się nasze miasto. W niewielkim, zaledwie 22tysięcznym miasteczku właściwie w każdej sferze życia
społecznego dzieje się, i to wiele. To nie tylko tzw. twarde inwestycje, modernizacja dróg, budowa ścieżek rowerowych, Centrum
Przesiadkowego, modernizacja krytej pływalni; ale także równie
ważne – jeśli nie o wiele ważniejsze – działania w sferze społecznej:
budowa Klubu Seniora, uruchomienie dotacji na wymianę pieców,
aktywizacja środowisk, która zaowocowała utworzeniem nowych,
pełnych energii, organizacji, itp.
- Szanowni Państwo, jako mieszkańcy mamy powody do zadowolenia. W ciągu dwóch ostatnich lat tak naprawdę udało się pozyskać maksymalne do wzięcia środki zewnętrzne, a bardzo dobra
sytuacja budżetu zapewniła wkład własny, czego efektem są projekty takie jak niska emisja (7,5 mln zł), termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej (3,7 mln zł) -, czy rewitalizacja Śródmieścia
– 3,3 mln zł – wylicza burmistrz Bogdan Kożuchowicz. – Przed
nami inwestycja, która za chwilę się rozpocznie, czyli tworzenie
i zagospodarowanie nowych terenów zielonych, łącznie 19 hektarów, w tym naszej wyczekiwanej Warszawianki czy budowa Parku
Sportowego na Osiedlu Piastowskim.
Świebodzice, jak na tej wielkości miasto, systematycznie i konsekwentnie rozwijają się we wszystkich obszarach, mamy stabilną
i dającą dobre perspektywy na przyszłość sytuację finansową.
Miasto się rozbudowuje i ściąga z okolic nowych mieszkańców, którzy właśnie tutaj, w Świebodzicach, budują dom lub kupują mieszkanie. To najlepszy dowód na to, że Świebodzice są atrakcyjne pod
wieloma względami. To dobre miejsce do życia.

I utwardzenie drogi gruntowej w rejonie posesji
I budowa miejsc postojowych ul. Dąbrówki Osiedle Piastowskie

I remont nawierzchni ul. Spokojnej
I Budowa ulicy Królowej Elżbiety

4,5
m

G Aktywizacja i przedsiębiorczość

I budowa nowych dróg i chodników oraz wjazdów na ul. Zamko-

wej, Osiedle WSK

I wypełnienie Podstrefy Świebodzice – wszystkie działki zostały

sprzedane, w Podstrefie funkcjonuje 7 podmiotów: Kelvion
(dawna GEA), Segepo-Refa, Vasco Tech, Droper Logictic,
Enwar, ISOPAK, Defalin, IPD (w planie ma budowę hali)

I uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, ul. Dąb-

rówki III etap, przygotowanie terenu pod budowę zespołu 20
domów jednorodzinnych

I zakup 4 autobusów i utworzenie komunikacji miejskiej

ln zł

DZIAŁANIA PODJĘTE
W KADENCJI 2014-2018

Gospodarka i Inwestycje

G Miejsca użyteczności publicznej

5,7
m
ln zł

I budowa Centrum Przesiadkowego wraz z parkingami, placem

2,5
m

manewrowym dla autobusów, wiatą przystankową, wiatą i stojakami dla rowerów, małą infrastruktura, zielenią

ln zł

I remonty

chodników: ul. Parkowa – po obu stronach, Żwirki
i Wigury, Stawowa, Aleje Lipowe, Towarowa, Wodna (razem ze
służbą drogową powiatu świdnickiego), Mikulicza, Zwycięstwa
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2,2
m

I budowa sponad 2,5 km ścieżek rowerowych na trenie miasta

(Osiedle Piastowskie, Śródmieście)

ln zł

I termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego

przy ul. Stefana Żeromskiego 27 wraz z wydzieleniem pomieszczenia biura podawczego i kasy
I rewitalizacja ulic: Krasickiego, Słowackiego, Piaskowa – etap I,
ul. Krasickiego, całkowita przebudowa nawierzchni ulic i chodników wraz zagospodarowaniem zieleni, utworzeniem skweru
do rekreacji i placu zabaw, zadanie na lata 2018-2019

5,7
m

I przebudowa parteru w Publicznym Gimnazjum Nr 1 na potrze-

by archiwum

I dostosowanie stref wejściowych dla osób niepełnosprawnych

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4
parkietów, remont wejścia na teren przedszkola,
naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, konserwacja dźwigów, zakup systemu rejestracji czasu pobytu dziecka w budynku przedszkola wraz z oprogramowaniem, pieca konwekcyjnoparowego – Publiczne Przedszkole Nr 2
I adaptacja i remont jadłodajni w Szkole Podstawowej Nr 2;
I remont instalacji elektrycznej wewnątrz budynku B (strych),
malowanie ciągów komunikacyjnych budynek B ( piwnica,
strych), remont sali gimnastycznej wraz z balkonem budynek C,
naprawa i konserwacja parkietu aula - Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 3
I przebudowa toalet w SP 2
I remont instalacji elektrycznej budynku B Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 3
I przebudowa auli na salę lekcyjną w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 4
I remont tarasu w Publicznym Przedszkolu Nr 2;
I montaż wykładzin w holu oraz wykonanie podjazdu i wymiana
drzwi do sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum Nr 1
I termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1
I renowacja

G Ochrona środowiska i gospodarka komunalna

I doposażenie ZGK Świebodzice: zakup nowego urządzenia do

sprzątania chodników, zakup samochodów ciężarowych Iveco
i Fuso, zakup koparko-ładowarki, kontenerów na odpady
(ponad 80 szt.); zakup urządzeń do utrzymania dróg i placów

ln zł

I przebudowa

i rozbudowa terenów zielonych w mieście
– w ramach projektu Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych – 19 hektarów terenów, zadanie na lata 2018-2019
I wykonanie hali o konstrukcji stalowej dla potrzeb lotniska
w Świebodzicach
I zakup i montaż nowych wiat przystankowych
I przejęcie części pomieszczeń dworca PKP- sala wystawiennicza, komisariat Straży Miejskiej
I modernizacja placu zabaw przy ul. Zamkowej i Granicznej

50
ty

s. zł

G Sport

I uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, budowa i prze-

2,3
m

I modernizacja i przebudowa Wodnego Centrum Rekreacji, wraz

z budową nowego saunarium, montażem atrakcji dla dzieci,
wodnego placu zabaw i tężni solankowej

ln zł

I remont sali głównej Miejskiego Domu Kultury

G Oświata

budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic:
Środkowa, Jeleniogórska, Mikulicza, Ciernie, Wolności, Piłsudskiego. Wałbrzyska, Świdnicka, Słowackiego, Strzegomskiej,
Zamko-wej, Sportowej, Osiedle Słoneczne, Leśna,
I oczyszczanie rowów melioracyjnych w Cierniach i Pełcznicy,
remonty przepustów na drogach transportu rolnego, udrożnienie
kanałów m. in. w rejonie ul. Bocznej

I utwardzenie placu postojowego przy ul. Sportowej

3,7
m

I Termomodernizacja placówek oświatowych: Szkoła Podstawo-

wa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4, Przedszkole Nr 2 (budynek A)

ln zł

1,7
m

I modernizacja i przebudowa miejskiej kręgielni, w ramach prac

powstaną dwa tory do kręgli klasycznych i dwa do bowlingu
oraz zaplecze gastronomiczne

I Budowa Żłobka Miejskiego Nr 2

600
ty

ln zł

I budowa 6 progów spowalniających na terenie Osiedla Sudec-

kiego

I ogrodzenie i wzmocnienie zabytkowego cisa Bolko
I renowacja zabytkowego ogrodzenia przy ul. Łącznej, przy daw-

nym domu Gustava Beckera

I odnowienie bramy cmentarnej od ul. Browarowej, remont muru

cmentarza od ul. Wałbrzyskiej

s. zł

I opracowanie i wdrożenie Gminnego Programu Rewitalizacji
I uzyskanie promesy (pozwolenia z Urzędu Lotnictwa Cywilne-

go) na utworzenie lotniska

I kontynuacja modernizacji kąpieliska odkrytego – montaż no-

I wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 4

Ponadto

wych brodzików wraz z atrakcjami wodnymi oraz remont chodników
I budowa placu do sportów parkur i street workout
I montaż kolejnych siłowni pod chmurką: ul. Zamkowa, Rekreacyjna

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

inwestycje - podsumowanie

I wystąpienie

gminy z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów
i Kanalizacji i sukcesywne przejmowanie od WZWiK sieci,
które znajdują się na terenie gminy

Sfera społeczna, bezpieczeństwo

I rozwój

e-usług, stworzenie cyfrowej platformy e-usług dla
mieszkańców, za pomocą, której mogą załatwić wiele spraw bez
konieczności przychodzenia do urzędu
I organizowanie corocznych kolonii terapeutycznych dla dzieci
z terenu miasta

G Instytucje pomocowe

I budowa Klubu Seniora na Osiedlu Sudeckim, miejsca aktywi-

zacji i integracji osób w wieku 50 i 60+, jednostka poprzez ciekawe zajęcia, warsztaty będzie aktywizować osoby, które z różnych względów nie korzystają z oferty instytucji miejskich
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I remont elewacji budynku miejskiej przychodni
I kontynuacja wieloletniego programu szczepień dziewcząt prze-

ciwko HPV
I bezpłatne badania mammograficzne
I bezpłatne badanie kolonoskopowe w Miejskim Domu Kultury
I akcja cyklicznych zbiórek krwi - współorganizowana razem
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
oraz Klubem Honorowych Dawców Krwi w Świebodzicach
w Miście (średnio dwie w mieście). Poprzez te akcje
Świebodzice znajdują się od kilku lat w czołówce miast pod
względem ilości oddawanej krwi

400
ty
s. zł

I budowa Domu Złotego Wieku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, finalizacja długotrwałego, wieloletniego procesu
znalezienia sposobu na realizację tej ogromnej inwestycji. Gmina
Świebodzice w dialogu konkurencyjnym wyłoni partnera prywatnego, który na określonych warunkach zrealizuje zadanie. Dom
Złotego Wieku będzie placówką całodobowej opieki nad osobami
starszymi. Inwestycja o wartości
I budowa nowej jadłodajni miejskiej w pawilonie na Osiedlu
Sudeckim, w odnowionych i przystosowanych pomieszczeniach

400
ty
s. zł

I utworzenie Punktu Bezpłatnych Porad Prawnych dla mieszkańców Świebodzic (w budynku UM przy ul. Żeromskiego)
I stały punkt pomocy psychologicznej oraz prawnej przy Ośrodku
Pomocy Społecznej
I Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020
I organizacja pikniku rodzinnego „Bezpieczne wakacje”
I Udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej - „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”
I prowadzenie wspólnie z Komendą Powiatową Policji i Strażą
Miejską akcji „Trzeźwy Poranek” oraz nauka jazdy dla dzieci podczas Pikniku „Bezpieczne Wakacje”

G Świadczenia i dofinansowania

Promocja i kultura
Wydarzenia, imprezy

I Kolędowanie z Burmistrzem,
I Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

I uruchomienie programu dotacji dla mieszkańców - na budowę
przyłączy kanalizacyjnych oraz na wymianę systemu ogrzewania
w mieszkaniu (na ekologiczne paliwa). Mieszkańcy mogą otrzymać
3.000 zł wsparcia
I zinwentaryzowanie azbestu i wdrożenie programu jego usuwania z terenu miasta – mieszkańcy nie ponoszą kosztów usunięcia
azbestu ze swoich posesji
I kontynuacja wsparcia dla policji w ramach tzw. dodatkowych,
płatnych patroli
I zakup radiowozów i rowerów dla patroli policji w celu poprawy
efektywności patroli

I Konkurs

plastyczny na kartkę wielkanocną i bożonarodzeniową,
I Dzień Kobiet w MDK,
I Targi Przedsiębiorczości i Planowania Kariery Zawodowej,
I Rodzinne Turnieje Chińczyka,
I cykliczne Targi Pracy,
I Warsztaty z Europejskimi Służbami Zatrudnienia EURES,
I Zlot Motocykli

I działalność

Klubu Integracji Społecznej oraz pralni i łaźni
dla osób potrzebujących z miasta

G Programy i działania

I utworzenie Świebodzickiej Rady Seniorów
I pomoc w realizacji programu Świebodzicka Koperta Życia

I kontynuacja budżetu obywatelskiego
I zakup specjalistycznych narkotestów do wykrywania środków

odurzających dla Komisariatu Policji w Świebodzicach

G Ochrona zdrowia
I doposażenie

1

Miejskiego Ośrodka Zdrowia w nowoczesny,
cyfrowej jakości sprzęt do badań RTG i USG

mln zł
I utworzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego
I wspieranie pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej
I realizacja dwuetapowego projektu „Senior=Aktywny Obywa-

I Święto Czekolady,
I Akcja „Polska Biega i ja też”,
I Marsz dla Życia i Rodziny,
I Dzień Dziecka,
I Dni Świebodzic,
I Kino plenerowe w Rynku i kino objazdowe w MDK, mecz Piłki

Nożnej Samorządowcy vs Krwiodawcy vs Rodzice,
„Aktywne Lato w Parku Miejskim” – zajęcia z jogi
i zumby

I Akcja

tel”, mającego za zadanie aktywizację i reintegrację osób 50
i 60+ ze społeczeństwem. Efektem finalnym projektu było
utworzenie nowej organizacji – Stowarzyszenia „Senior=aktywny obywatel”, które zrzesza blisko 100 osób. Organizacja
współpracuje z innymi stowarzyszeniami, włącza się w działania miejskie
I utwardzenie placu postojowego przy ul. Sportowej

I pomoc w utworzeniu świebodzickiego koła PTTK „Łaziki

I zakup i montaż nowoczesnej windy w budynku miejskiej przy-

chodni

I Akcja „Sierpień w Parku Miejskim” – atrakcje dla dzieci (teatrzyki, animacje),
I Międzynarodowy Turniej Powożenia Tradycyjnego im. Księżnej Daisy von Pless - próba terenowa, Piknik Lotniczy i Zawody
Spadochronowe,
I Dożynki Gminne,

14
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I Happening Rowerowy,
I Święto Ziemniaka,
I Bieg Niepodległości i Marsz Nordic Walking,
I Mikołajki na Rynku,
I „Zajączek” – zabawa dla przedszkolaków
I Jarmark Bożonarodzeniowy,
I Sylwester Miejski,

I przygotowanie nowych pylonów (witacze) na trasach wlotowych do miasta

I koncert Wojciecha Gąsowskiego
I spotkania z autorami książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej
I bezpłatne koncerty kwartetu smyczkowego Quintessenza

w Miejskim Domu Kultury i Parku Miejskim

I koncert Marcina Januszkiewicza, laureata Przeglądu Piosenki
I Mikołajkowy Turniej Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza

Miasta

I Giełdy Staroci i Różności,
I Dzień Bańki Mydlanej w parku
I Obchody 100. Rocznicy odzyskania

przez Polskę Niepodległości
I Wystawy filatelistyczne Polskiego Koła Filatelistów Koło Nr 1
w Świebodzicach
I Narodowe Czytanie z udziałem osób z życia kulturalnego i publicznego – m. n. Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, każdorazowo wydarzenie gromadzi władze samorządowe
Świe-bodzic, przedstawicieli parlamentu i mieszkańców miasta
I międzynarodowy konkurs tańca breakdance „Break Flow”

Autorskiej we Wrocławiu
I spotkanie z finalistką Master Chef Junior Julią Cymbaluk podczas Święta Czekolady
I wsparcie dla organizacji Festiwalu Sztuki i Rzemiosła Targira
Art, umożliwiającego mieszkańcom kontakt z artystami i sztuką
na najwyższym poziomie, z udziałem malarzy światowej sławy

G Koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi

I Dni Świebodzic – występ m. in. Golec Orkiestra, Piersi, KOM-

BII, Grubson, Donatan&Cleo, Łzy, Gosia Andrzejewicz, Trzeci
Wymiar, After Party, Voyager

G Certyfikaty, wyróżnienia, przedsięwzięcia

I tytuł „Osobowość Roku 2017” dla Bogdana Kożuchowicza,

przyznany przez Czytelników Gazety Wrocławskiej

Programy realizowane przez szkoły
i przedszkola

I Śniadanie daje moc
I Klub Bezpiecznego Puchatka
I Czas na zdrowie
I Szkoła Promująca zdrowie
I Trzymaj formę
I Szkołą wspierająca uzdolnienia
I Umiem pływać
I Mały Mistrz
I List do Taty
I Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
I Zachowaj trzeźwy umysł
I Ortograffiti
I Mały Mistrz
I Owoce w szkole
I Szklanka mleka
I Ratujemy i uczymy ratować
I EKOszkoła
I Podwórka talentów NIVEA
I Dzień bezpiecznego internetu
I Dzień akceptacji i zrozumienia
I Dzień głośnego czytania
I Akcja pisania listów do dzieci czeczeńskich
I Dokarmiamy ptaki zimą
I Góra grosza
I Współpraca z Domem Małego dziecka w Wałbrzychu oraz Hos-

picjum Dziecięcym we Wrocławiu

I Klub Młodego Strażaka Przyrody
I Lepsza szkoła – Sesja z plusem
I Nowe horyzonty edukacji filmowej
I Moje dziecko idzie do szkoły
I Cała Polska czyta dzieciom
I Tworzymy razem
I Walczymy z przemocą słowną
I Liga czytania
I Czwartki z bajką
I Tyle mam praw ile znam
I Uniwersytet w szkole
I Szkolny wolontariat „Poszukiwany, poszukiwana”
I Bieg na 6 łap – całoroczna akcja wspierania schronisk dla zwie-

rząt

I tytuł „Gmina Przyjazna Firmom” dla Świebodzic
I wsparcie dla renowacji bezcennych sarkofagów

I Festiwal

Aktorstwa Filmowego (nowa impreza) z udziałem
pierwszoligowych gwiazd: Bogusław Linda, Jan Nowicki,
Olgierd Łukaszewicz

potomków
rodziny Hochbergów, spoczywając w krypcie kościoła pw. Św.
Mikołaja w Świebodzicach
I przystąpienie Gminy Świebodzice do porozumienia „Sudety
2030”, projektu powołanego po to by skutecznie pozyskiwać
dotacje unijne na rozwój biedniejszej, południowo-wschodniej
części województwa
I pozyskanie nowego miasta partnerskiego – Gmina Hrusov na
Słowacji
I rozszerzenie oferty Miejskiego Domu Kultury o zajęcia taneczne: m. in. balet ora utworzenie kółka szachowego
I uruchomienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej dwóch
Dyskusyjnych Klubów Książki – dla dorosłych oraz młodzieżowy o nazwie Fantazy. Klub dla dorosłych zajmuje się promocją książek, dyskusjami literackimi, upowszechnianiem kultury literackiej. Dyskusje o książkach są również podstawą
działalności klubu młodzieżowego, który oprócz tego przygotowuje inscenizacje oparte na motywach książek Fantazy. W roku
2015 – Harry Potter, 2016 – Opowieści z Narnii
I Projekt Żywa Biblioteka – akcja, która promuje nawiązywanie
pozytywnych relacji międzykulturowych opartych na wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu odrębności międzykulturowej, wolnych od stereotypów i uprzedzeń. Przed każdym wydarzeniem z młodzieżą przeprowadzany jest cykl warsztatów
antydyskryminacyjnych prowadzonych przez koordynatorów
i specjalistów z humanitarnych organizacji pozarządowych
I regularne, bezpłatne projekcje filmowe w Miejskiej Bibliotece
Publicznej
I wzbogacanie zbiorów bibliotecznych poprzez systematyczny
zakup książek do księgozbioru MBP
I letnie i zimowe półkolonie dla dzieci (MDK, OSiR, świetlica
środowiskowa, szkoły podstawowe)
I wystawy malarskie i fotograficzne w MDK

Ponadto

I promocja Świebodzic na Międzynarodowych Targach Turys-

tycznych we Wrocławiu

I przygotowanie wydawnictw
I regularne informowanie mieszkańców miasta o wydarzeniach,

inwestycjach i działaniach podejmowanych przez samorząd z
po-średnictwem dwutygodnika społeczno-samorządowego
Gazeta Świebodzicka oraz Miejskiej Telewizji Internetowej
I przygotowanie filmu promującego Świebodzice

I Zachowaj ciszę
I Zachowaj Trzeźwy Umysł
I Żyj smacznie i zdrowo
I Góra Grosza
I Akcja Pola nadziei
I Szkolny Klub Wolontariatu
I Szkoła promująca zdrowie
I Trzymaj formę
I Narodowe czytanie „Quo Vadis”
I Dolnośląska eszkoła
I Bajkowe przedszkole
I Przedszkole uczące się
I Technologia IT jako niezbędny element nowoczesnej edukacji
I Edukacja przedszkolna dzieci romskich w Świebodzicach
I Bezpieczne media
I Optymistyczne przedszkole
I Przedszkole przyjazne rodzinie
I Zachowaj trzeźwy umysł
I Pomaganie przez poznawanie
I Bezpieczny internet
I Żyj smacznie i zdrowo
I Przewrót na wf-ie
I Bezpieczne media
I Przedszkole przyjazne rodzinie
I Przedszkole dobrze przygotowuje do szkoły
I Klub bezpiecznego Puchatka
I Ratujemy i uczymy ratować
I Narodowy Program Rozwoju Sportu
I Pik Pok uczy być aktorem
I Szkoła promująca zdrowie
I Dbamy o przyszłość OZE
I Trzymaj formę
I W sieci – modernizacja doskonalenia nauczycieli
I Akademia Trójeczki
I Lepsza szkoła
I Szkoła bez przemocy
I Nowe horyzonty edukacji filmowej
I Listy do ziemi
I Uniwersytet w szkole
I Współpraca z Wrocławskim Domowym Hospicjum dla dzieci
I Zachowaj trzeźwy umysł
I Mistrzowie kodowania
I Żyj smacznie i zdrowo
I Bezpieczny internet
I Kubusiowi przyjaciele natury
I Zdrowo jemy – zdrowo żyjemy
I Chociaż mało mamy lat z ekologią jesteśmy za Pan Brat
I Rok szkoły w ruchu

Coraz bliżej
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

kultura/społeczeństwo
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do spotkania
z gwiazdami

J

eszcze tylko trochę ponad
miesiąc został do 7. Edycji
Festiwalu Aktorstwa Filmowego. Po raz drugi
gwiazdy polskiego kina przyjadą do Świebodzic. Spotkanie
z lubianymi i popularnymi aktorami 20, 21i 22 października.
W tej edycji dla świebodzickiej publiczności wystąpią: Anna Dereszowska, Sonia Bohosiewicz, Zbigniew Waleryś, będzie także spotkanie z Bogusławem Lindą, który przyjedzie do
Świebodzic na zakończenie festiwalu.
Wstęp na spotkania będzie
– podobnie jak w roku ubiegłym

– bezpłatny, za okazaniem zaproszeń, które będą wydawane
identycznie, jak rok temu, czyli
w ustalony dzień. Trzeba będzie
przyjść i odebrać swoją wejściówkę. O dacie i miejscu dystrybucji będziemy Państwa informować.
Na tę wyjątkową imprezę zaprasza mieszkańców Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz.
- Rok temu bawiliśmy się
świetnie, mieliśmy okazję porozmawiać ze wspaniałymi artystami, dlatego nie mogło być inaczej – w tym roku znowu zapraszamy do nas gwiazdy – mówi
Bogdan Kożuchowicz.

W tegorocznej edycji zobaczymy m. in. monodram w wykonaniu Zbigniewa Walerysia
„Ja jestem Żyd z wesela”.
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 dyrektorem 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. Pamiętajmy tylko,
by znaleźć czas na odwiedzenie
lokali wyborczych i oddanie
swojego głosu w Wyborach
Samorządowych 2018, które
odbędą się 21 października.

M

Przy sprzyjającej pogodzie,
smakołykach przygotowanych
przez świebodzickie gospodynie, oglądając występy dzieci
i racząc się m. in. „pierogami
kapelana”, świebodziczanie miło spędzili sobotnie popołudnie.

prawdę dużo. Na scenie prezentowali się młodzi artyści, m. in.
chłopcy z Domu Pomocy Społecznej, uczniowie Zespołu
Szkół Specjalnych, scholia parafialna; zespoły ludowe: Olszaniacy, Akord. Zaśpiewała Asia
Siwarska, dla najmłodszych
były dmuchańce, animacje, malowanie buziek.

Odwiedzających festyn witali
ksiądz proboszcz Józef Siemasz
oraz ksiądz Piotr Ochoński.
Było sympatycznie, wesoło,
smacznie i rodzinnie.
Dziękujemy za dołożenie do
kalendarza wydarzeń miejskich
tej familijnej i integrującej różne
środowiska imprezy.
I

Jesienne „mikołajki”, czyli festyn parafialny u Mikołaja

ikołaj w Świebodzicach przychodzi dwa
razy:
tradycyjnie,
w grudniu – i nieco wcześniej,
bo z początkiem września. Mowa oczywiście o Letnim Festynie u Mikołaja, który już po
raz drugi zorganizowała parafia
pw. Św. Mikołaja w Świebodzicach.

Festyn odbył się w Parku
Miejskim, a atrakcji było na-

I

WESOŁO, KOLOROWO,
SMACZNIE, TAK BYŁO
NA FESTYNIE U MIKOŁAJA

LETNIA POGODA
SPRZYJAŁA BIESIADOWANIU

Akord się podoba
espół śpiewaczo-taneczny
„Akord” działający przy
Z
Oddziale Rejonowym PZERiI

w Świebodzicach zdobył serca
publiczności na IX Festiwalu
Kultury Ludowej w Kobierzycach. W przeglądzie uczestniczyło 17 zespołów ludowych
z całego Dolnego Śląska.
Nasi świebodziccy seniorzy
spodobali się publiczności, bo

nie tylko dobrze śpiewają, ale
i tańczą, i to w rytmie country!
Występ „Akordu” dodatkowo
okraszony wystrzałami z cowbojskiego colta wywarł naprawdę spore wrażenie. W efekcie
„akordziści” zdobyli III miejsce
oraz nagrodę publiczności. Gratulujemy i dziękujemy za piękną
promocję Świebodzic.

- Nagroda publiczności jest
dla nas najcenniejszą oceną, to
nagroda dla nas wszystkich za
wniesiony trud i wysiłek wszystkich członków zespołu – podkreśla Aleksander Jermakow,
nowy przewodniczący związku,
a jednocześnie menadżer zespołu. - Jeszcze raz chciałbym
podziękować wszystkim członkom zespołu „Akord” za wspól-

ne śpiewanie, taniec i świetną
zabawę – mówi przewodniczący.
A umiejętności naszych rozśpiewanych i roztańczonych seniorów zobaczymy już niebawem w Świebodzicach, podczas
dorocznych Senioralii, które odbędą się na początku października.
I

Pamiętamy...
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FOT. MAGDALENA PÓLTORAK

W

niedzielę 2 września 2018 roku na
terenie dawnego
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Gross Rosen odbyły się
uroczystości upamiętniające
Ofiary II Wojny Światowej.
Uroczystości, której organizatorem było Muzeum Gross Rosen,
Urząd Miejski w Strzegomiu
oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej patronowali Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz
Biskup Świdnicki, Ks. Prof. Ignacy Dec.
Obóz koncentracyjny KL
Gross Rosen działał w latach
1940-1945. W lutym 1945 roku

ŚCIĄGA
DLA SENIORA

Przydatne
informacje
odszedł ostatni transport, a więźniowie zostali ewakuowani.
Liczba więźniów obozu to prawie 125 tysięcy, głównie mężczyzn, wykorzystywanych do
katorżniczej pracy w pobliskich
kamieniołomach, a pod koniec
wojny także do budowy podziemnych kompleksów w Książu i Górach Sowich. Śmierć
w wyniku nadludzkiej pracy,
chorób, głodu, wycieńczenia
i egzekucji poniosło ponad 40
tysięcy osób.
W uroczystościach udział
wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych
i samorządowych Dolnego Śląska, dawni więźniowie obozu,
delegacje samorządowe, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, w szczególności Polskiego Związku
Byłych Więźniów Politycznych
Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Mszę
świętą celebrował Biskup Świdnicki Ks. Prof. Ignacy Dec.
W wystąpieniach gości podkreś-

lano pamięć o straszliwych latach wojny oraz konieczność
wychowania młodego pokolenia w sprzeciwie dla wojny
i budowaniu cywilizacji pokoju,
tolerancji i życzliwości. O tym
mówił również wygłaszający
homilię biskup Ignacy Dec, podkreślając wagę tożsamości
– przywołując słowa Jana
Pawła II i jego książkę „Pamięć
i tożsamość”.
Do wzruszającego Apelu Poległych wezwali gości harcerze
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, którzy aktywnie włączyli się również do organizacji
i oprawy uroczystości, m. in.
towarzysząc delegacjom w składaniu wiązanek. Podkreślić trzeba szeroki udział służb mundurowych w tej uroczystości: orkiestry reprezentacyjnej Wojska
Polskiego z Wrocławia, Policji,
Straży Pożarnej. Delegację świebodzicką reprezentowała Sekretarz Miasta Anna Żygadło
i Małgorzata Grudzińska, dyrektorka Biblioteki Miejskiej.

G Śpiewanie Patriotyczne
– 17 września, godz. 17:00,
Miejski Dom Kultury,
ul. Wolności 13
G Spotkanie z Joanną Żak-Bucholc autorką książki
„Jaworowi ludzie”
– 20 września, godz. 17:00,
Biblioteka Miejska,
ul. Świdnicka 15
G Święto Ziemniaka
– 22 września, godz. 11:0014:00, Szkoła Podstawowa
nr 2 (ul. Mieszka Starego
4), Szkoła Podstawowa nr 3
(ul. Wolności 23), Szkoła
Podstawowa nr 4 (ul. Of.
Oświęcimskich 58), Szkoła
Podstawowa Integracyjna
(ul. Ciernie 30)
G BEZPŁATNE PORADY
PRAWNE – każdy czwartek
i piątek, godz. 15:00-19:00,
Urząd Miejski,
ul. Żeromskiego 27,
pokój nr 9.

REKLAMUJ SIĘ!

W Gazecie Świebodzickiej

tel. 660 157 518

Obchody 100. Rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości
d początku roku nasze
miasto włącza się w ogólO
nopolskie obchody okrągłej ro-

cznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Są to bardzo
różnorodne działania: konkursy,
quizy historyczne, koncerty.
I właśnie kolejne wydarzenie
rocznicowe przed nami.
17 września zapraszamy
w imieniu Burmistrza Miasta
Świebodzice Bogdana Kożuchowicza oraz Miejskiego Domu Kultury na Wspólne Śpiewanie Patriotyczne. Zapraszamy
mieszkańców, rodziny, wszystkie pokolenia. Panie z Gminnej
Rady Seniorów zadbają o nasze

podniebienia, będą częstowały
pysznymi, domowymi wypiekami oraz kawą i herbatą. Patronat
nad wydarzeniem objęła Minister Edukacji Narodowej Anna
Zalewska.

Spędźmy to wyjątkowe popołudnie na wspólnym śpiewaniu, weseleniu się i integracji
wielopokoleniowej.
I

Powieść wielu pytań
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

W

scenografii i kostiumach z epoki
świebodziczanie
czytali w sobotę
8 września jedną z najważniejszych powieści Stefana Żeromskiego. „Przedwiośnie” było lekturą tegorocznego Narodowe-go
Czytania, które z inicjatywy
Prezydenta RP odbywa się od
kilku lat.
Z niełatwym tekstem zmierzyli się m. in. Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz, Prze-

kultura/sport

wodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan
Klepiec, radna Teresa Małecka, Urszula Kruczek szefowa
ZNP w Świebodzicach, nauczyciele, mieszkańcy miasta, pracownicy biblioteki.
List przewodni od Prezydenta
RP Andrzeja Dudy odczytała
Małgorzata Grudzińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach.
I
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Były akcenty narodowe, wszak obchodzimy 100-lecie odzyskania
niepodległości. Na zdjęciu fragmenty czyta Przewodniczący RM
Łukasz Kwadrans

W klimacie lat przedwojennych
Wybór „Przedwiośnia” na lekturę tegorocznego Narodowego
Czytania nie był przypadkowy. Powieść o rodzącej się Polsce
w kontekście mnóstwa kontrastów i pytań. Pytań, które dzisiaj
są nadal aktualne.
Na szczególne uznanie zasługują panie z naszej biblioteki,
które świetnie dobrały fragmenty dla czytających, zachowując
ciągłość wątków losów głównego bohatera, Cezarego Baryki.
No i wspaniałe sukienki, pióra i falujące frędzle, przenoszące nas
do Polski lat 20-tych i 30-tych. Naprawdę wszystko było dobrane
z niezwykłym smakiem, dziękujemy!

piątek, 14 IX 2018

Burmistrz
Bogdan
Kożuchowicz
zawsze
uczestniczy
w Narodowym
Czytaniu

Był nawet
samowar
z czajem
i prawdziwe
konfitury!

Niemal każdy uczestnik
odczytał jakiś fragment
powieści

Dżem zagra w listopadzie
w Świebodzicach
o będzie duże wydarzenie
muzyczne – 9 listopada
T
2018 w Hali Widowiskowo-

Sportowej w Świebodzicach ul.
Mieszka Starego 6 wystąpi legenda bluesa – zespół Dżem.
Bilety są już w sprzedaży!
Dzieci do lat 7 mają wstęp
wolny!

BILETY DO NABYCIA:
G OSiR Świebodzice – Kasy
Wodnego Centrum (przy basenie)
G Szczawno Zdrój pasaż
TESCO – Biuro Podróży Jolka
ul. Łączyńskiego 44
G Wałbrzych Kiosk z prasą
ul. Broniewskiego 65 C (obok
WOK-u) Zapraszamy!
G Wałbrzych – Biuro Podróży Jolka ul. Moniuszki 17
G Bilety do nabycia na terenie
całego kraju w systemie TIC-

KETMASTER i w sieci sklepów MEDIA MARKT i EMPiK
Zapraszamy!
ILOŚĆ MIEJSC
OGRANICZONA!!
BILETY MIEJSCA
STOJĄCE:

60 zł do 30 września / 70 zł do
4 listopada / 75 zł od 05 listopada
SIEDZĄCE
NIENUMEROWANE:
70 zł do 30 września / 75 zł do
04 listopada / 80 zł od 05 listopada.

REKLAMUJ
SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej

tel. 660 157 518

Znajdź różnice,
18
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rozmaitości

czyli Świebodzice na zdjęciu wczoraj i dziś

C

iekawe zdjęcie pojawiło się niedawno na
portalu polska-org.pl.
Natrafił na nie miłośnik
historii Świebodzic Adrian Sitko, który postanowił zestawić je
z identycznym ujęciem z czasów współczesnych. Dzięki temu możemy zobaczyć, jakie budynki „zniknęły” lub zmieniły
swój wygląd w ścisłym centrum
miasta.
– Świebodzice podczas II
Wojny Światowej miały dużo
szczęścia. Miasto ominął front
i niewiele budynków zostało
zburzonych, w porównaniu do

sąsiedniego Strzegomia, który
w dużym stopniu został zniszczony. Dzięki przedwojennym
zdjęciom lotniczym i możliwości zrobienia fotografii z drona
mamy możliwość porównania
i wypatrzenia tych niewielkich
zmian w obrębie centrum miasta
– mówi Adrian. – Wykonałem
identyczne ujęcie centrum i porównałem oba widoki.
1. Miejsce po dawnym kinie
„Wolność” przy ul. Mickiewicza.
Na placu przed budynkiem
kina znajdowała się gospoda
"zum Goldener Anker" zburzo-

na po 1945 roku. Budynek kina,
którego fragment widać za gospodą, również został przebudowany. Kino zburzono w 2011
roku, obecnie na miejscu kina
jak i gospody powstaje nowy
budynek.
2. Pomnik poległych w wojnie francusko-pruskiej 18701871.
Obecnie w tym miejscu jest
fontanna.
3. Komin w podwórzu kamienicy przy ulicy Żeromskiego.
Należał do firmy Kramstów
(m.in. właścicieli późniejszej
Sileny).

Ahoj, Świebodzice!
B

urmistrz Bogdan Kożuchowicz wraz z grupą
radnych przebywał z jednodniową wizytą w czeskich
Jilemnicach, na zaproszenie burmistrz naszego partnerskiego

miasta, Jany Cechovej. Nasi
samorządowcy w składzie: burmistrz Bogdan Kożuchowicz,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kwadrans oraz radni
Jarosław Dąbrowski i Sławo-

mir Łukawski spotkali się
z władzami Jilemnic, obejrzeli
także zrealizowane niedawno
inwestycje. Szczególne wrażenie zrobiła nowoczesna baza
rekreacyjno-sportowa, m. in.

4. Rynek - brukowany plac
wokół Ratusza.
Obecnie w większości przywrócony do dawnego stanu. Na
starej fotografii widać dawne
słupy ogłoszeniowe.
5. Budynki przyległe do murów miejskich.
Poza budynkiem w miejscu
obecnie zbudowanej baszty, widać też kolejny, nieistniejący.
6. Zabudowa podwórek za
kamienicami przy ul. Sienkiewicza.
W latach 30-tych była bardziej skupiona.

7. W miejscu dzisiejszego
przejścia z ul. Młynarskiej do
baszty przy murach miejskich
znajdował się budynek.
8. Dawniej z ulicy Sienkiewicza była możliwość przejścia
wzdłuż murów obronnych do
kościoła św. Piotra i Pawła.
W budynku przyległym do
muru znajdowało się urocze
przejście. Obecnie w miejscu
przejścia przy ulicy jest sklep, a
w dalszej części komórki.
Fragment tych murów i dawnego przejścia widoczny jest przy
ul. Wąskiej.

9. Nieistniejący budynek przy
ul. Młynarskiej.
10. Budynek na terenie dawnej słodowni.
Na zdjęciu z drona widać
jeszcze zarys tej dużej budowli.
Warto również zwrócić uwagę na ogólną zabudowę w obrębie murów obronnych – do teraz
widoczny jest kolisty kształt
ścisłego centrum miasta.
Zdjęcie lotnicze zostało zamieszone na stronie http://polska-org.pl i tam możemy się
przyjrzeć detalom.
I

trasa do biathlonu i strzelnica.
Nasi samorządowcy spotkali
się też z dyrekcją szkoły.
– Wstępnie zaprosiliśmy do
Świebodzic grupę uczniów,
w ramach wymiany partner-

skiej, zresztą młodych ludzi
z Jilemnic gościliśmy już w ubiegłym roku podczas Święta Ziemniaka – mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. – Jilemnice
to nasz długoletni partner, cieszę

się, że nasze wzajemne relacje
znów się ożywiły. Przy okazji
pragnę przekazać wszystkim
świebodziczanom serdeczne
pozdrowienia od mieszkańców
Jilemnic.

„Zemsta nieboszczyków”
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

historia Świebodzic w wycinkach

Świebodzice w wycinkach prasowych XX wieku

T

en oto, mrożący krew w żyłach tytuł,
zdobi jeden z anonsów prasowych, na jaki
można było natrafić w Gazecie Robotniczej z 1973 roku. A sprawa dotyczy synnego włamania do jednego z grobów na cmentarzu
przy ul. Wałbrzyskiej. Dwóch panów wpadło na
pomysł ograbienia mogiły, spodziewając się
w trumnach złota i kosztowności. Ale pech prześladował rabusiow od samego początku. Na dodatek jeden z nich utknął w grobie na całą dobę
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.
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Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

Ś.P. Stanisława Ćwik

– Żona, Dzieci, Wnuk, Mama,
Rodzeństwo i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Hieronimy Jędrzejczyk,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
– Dzieci, Wnuki, Prawnuki, Praprawnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Ś.P. Barbary Juszkiewicz

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

Ś.P. Helenę Wiercioch

– Córka, Syn, Synowa, Zięć, Wnuki,
Prawnuk i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Heleny Barwikowskiej,

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
– Syn, Synowa, Wnuczka i Rodzina

historia Świebodzic w wycinkach/podziękowania

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

Ś.P. Anny Masko
– rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
– Dzieci, Wnuki,
Prawnuczki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku

Ś.P. Stefanię Kupijaj
– Córka, Zięć, Wnuki, Prawnuki,
Siostra i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Heleny Rogalskiej,
nadesłali kondolencje
i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
–Mąż, dzieci, Siostry i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku

Ś.P. Jadwigę Nowak
– Bratanica z Rodziną
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Świebodziczanin Kuba
Kanik znów najlepszy
22
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Kubie już kiedyś
pisaliśmy. Ten utalentowany lekkoatleta, pochodzący ze Świebodzic, święci prawdziwe tryumfy na ogólnopolskich zawodach. Właśnie zdobył kolejne
i obecnie jest 6. zawodnikiem
w Polsce w swojej wiodącej
dyscyplinie, czyli pchnięciu kulą. Kuba odnosi także sukcesy
w rzucie dyskiem.
Kilka miesięcy temu pisaliśmy o zdobyciu przez 15-letniego Kubę tytułu Mistrza Polski
Młodzików. Obecnie zmienił
kategorię na juniora młodszego
i startuje z kolegami o rok starszymi. Ciężko trenuje i osiąga
coraz lepsze wyniki:
1. Halowe Mistrzostwa Polski
w Toruniu 2018- 7 miejsce (kula)
2. Memoriał Wilhelma Nowickiego i Józefa Wiatrowskiego ZGORZELEC, 28.04.2018
- 1 miejsce (kula)
3. Lekkoatletyczny Mityng
Kwalifikacyjny WROCŁAW,

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

sport

05.05.2018 - 1 miejsce (kula),
3 miejsce ( dysk)
4. Otwarte Mistrzostwa Oleśnicy OLEŚNICA, 19.05.2018
- 3 miejsce ( dysk)
5. Mistrzostwa Dolnego Śląska U18 i U20. Regionalna JELENIA GÓRA, 27.05.2018
- 2 miejsce (kula), 3 miejsce
(dysk)
6. 39. Memoriał F. Malanowskiego i 14.Memoriał Cz. Ząbeckiego WROCŁAW, 02.06.
2018 - 1 miejsce (kula), 2 miejsce (dysk)
7. Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży ( Mistrzostwa Polski
2018) Chorzów - 6 miejsce
(dysk)
8. Zawody lekkoatletyczne
w LESZNIE 25.08. 2018 – I
miejsce (w kuli).
Kuba jest w tej chwili na 6.
miejscu w Polsce w kategorii U
18 w kuli .Ma nadzieje poprawić
swoje wyniki, bo przed nim jeszcze w tym roku mityng w Zielonej Górze i w Słubicach.

Kuba, choć trenuje w wałbrzyskim klubie, jest mieszkańcem naszego miasta. Utalentowany nastolatek był jeszcze do
niedawna uczniem Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 2.
- Od dwóch lat Kuba trenuje
bardzo intensywnie, dlatego
przenieśliśmy go do klasy spor-

towej w Szkole Podstawowej nr
26 w Wałbrzychu – mówiła nam
kilka miesięcy temu pani Karina Kanik, mama sportowca.
Kuba od zawsze interesował
się sportem i czynnie go uprawiał, pływał m. in. w Klubie
Sportowym Rekin. Ale prawdziwy talent sportowy ujawniła

dopiero lekkoatletyka. Tym bardziej, że Jakub ma doskonałe
warunki fizyczne - 186 cm wzrostu!
Dla Kuby inspiracją do ciężkiej pracy był inny sportowiec,
także pochodzący z naszego
regionu – Mistrz Świata i meda-

Świebodzice cały wrzesień na rowerach

F

antastyczna, rowerowa impreza odbyła się w sobotę
2 września w Świebodzicach.
II Wyścig MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej zgromadził na starcie bardzo wielu zawodników, w wieku
od 2 do 14 lat. Dla maluchów to
była świetna zabawa, dla młodych
sportowców – ważny sprawdzian.
Pogoda i frekwencja dopisały,
stadion miejski przy ul. Rekreacyjnej 1 od rana zamienił się w górskie
trasy rowerowe. Wszyscy uczestnicy dostali medale i dyplomy oraz
upominki, a zwycięzcy w swoich
kategoriach – nagrody rzeczowe,
ufundowane przez sponsorów.
W dekoracji zawodników wziął
udział Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz, Zastępca Burmistrza Krystian Wołoszyn, Prze-

wodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans oraz Wiceprzewodniczący Jan Klepiec.
- Kolarstwo to piękny sport, jestem jego wielkim sympatykiem.
Ogromnie się cieszę, że mamy
w naszym mieście kolejną imprezę,
zachęcającą dzieci i młodzież do
aktywności – podkreśla Bogdan
Kożuchowicz.
Samorząd wsparł finansowo organizację wydarzenia. Gratulujemy
organizatorom: Stowarzyszeniu
Rowerowe Świebodzice i Publicznej Szkole Podstawowej nr 3
w Świebodzicach, zawodnikom,
trenerom i rodzicom.
A przed nami kolejna, rowerowa
impreza – Happening Rowerowy,
na który serdecznie zapraszamy 21
września do Rynku.

lista olimpijski w rzucie młotem
Paweł Fajdek.
Dziś on sam może być wzorem dla młodszych kolegów.
Jesteśmy dumni i dziękujemy
z piękną, sportową promocję
Świebodzic na arenie ogólnopolskiej, a za chwilę pewnie
i międzynarodowej.

Z BOISK VICTORII

Hat-trick i zwycięstwo
9 września zespół seniorów wygrał wyjazdowe
spotkanie z drużyną Sudetów Dziećmorowice 4-2.
Trzy bramki zdobył Krzyżanowski Dawid i jedną
Paweł Grzesiak.
Skład: Chrebela, Krzyżanowski, Dańczak, Pyda,
Błaszczak, Dobrowolski, Lewandowski, Borgoń,
Grzesiak, Dominiak, Suchomski,
Zmiany: Kuźmiński, Lis, Szymańczak

1:0 dla juniorów starszych

W sobotę 2 września na stadionie im. Ludwika
Paluszaka juniorzy starsi podjęli drużynę
z Kamieńca Ząbkowickiego. Po bezbramkowej
pierwszej połowie trener Jacek Oleksyn dokonał
czterech zmian. Jedna z nich była wyjątkowo
trafiona. Wchodzący z ławki Dawid Ślęzak zdobył
w 72 minucie jedyną bramkę, która dała naszemu
zespołowi drugie zwycięstwo w lidze i komplet
punktów po dwóch kolejkach.
MKS Victoria Świebodzice - Zamek Kamieniec
Ząbkowicki 1-0 (0-0).
Skład: Sztebel, Jakubowski, Rogowski, Cybulski,
Torzecki, Kuźmiński (Kawiński 46 min), Szczerba
(Gwóźdź 72 min), Stachowiak, Bolek (Ślęzak 46'),
Migoń (Wiśniowski 90 min).

Zwycięstwo trampkarzy

W inaugurującym sezon meczu zespół naszych
trampkarzy wygrał z drużyną Bielawianki Bielawa
4-0. Bramki strzelali: Król, Błasz, Onyszkiewicz,
Tarkowski.
Skład: Borowicz, Onyszkiewicz, Rutkowski,
Tarkowski, Chruszcz, Grabiec, Wojtyczka, Rus,
Sosnowicz, Lubczyński, Król.
Zmiany: Brągiel, Sadowski, Błasz.
Adam Tarkowski (kapitan zespołu): Pierwsza
połowa meczu była w miarę wyrównana.
Nie mogliśmy złapać odpowiedniego rytmu gry.
Graliśmy chaotycznie. Nie można jednak
zapomnieć o kilku dogodnych sytuacjach,
które stworzyliśmy. Jedną z nich wykorzystaliśmy,
ale sędzia odgwizdał pozycję spaloną. Po przerwie
wyszliśmy bardzo zmotywowani, nakręceni
na wygraną. Szybko zdobyliśmy bramkę, po której
wzrosła nasza pewność siebie. Mimo prowadzenia
nie zwolniliśmy tempa. Nasi rywale nie stworzyli
żadnej groźnej sytuacji. Zdominowaliśmy mecz
ciągłymi atakami. Myślę, że 4-0 to i tak łagodny
wymiar kary dla Bielawianki.
Źródło: www.victoriaswiebodzice.futbolowo.pl
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ogoszenia/komunikaty
OGŁOSZENIE

Pow. użytkowa
32,30 m. kw.
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Biuro Nieruchomości „Mój Dom”

Burmistrz Miasta Świebodzice informuje,
że posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym
na okres do trzech lat, wolny lokal użytkowy
przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej, usytuowany pod adresem:
Adres
Świebodzice, ul. H. Sienkiewicza 22
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stawka czynszu za 1m. kw.
6,20 zł + 23% VAT

W celu obejrzenia lokalu i zapoznania się z jego stanem technicznym, należy zgłosić się do Miejskiego Zarządu
Miejskiego w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 7. Wnioski o najem lokalu, należy składać w tut. Urzędzie
Miejskim przy ul. Rynek 1 do dnia 4 października 2018 r. O zawarciu umowy najmu decydować będzie data
wpływu wniosku. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, pod nr telefonu: (74) 666 95 41.

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

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.
OSIEDLE PIASTOWSKI
1. Osiedle Piastowskie. Mieszkanie 3 pokoje
po kapitalnym remoncie. Stan idealny. 67 m2,
IV piętro. Cena 238 tys. do negocjacji.
2. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe mieszkanie
do kapitalnego remontu. IV piętro.
51 m2 cena 132 tys. do negocjacji.
3. Osiedle Piastowskie. Mieszkanie 3 pokojowe
na IV piętrze, 67 m2. Cena 164 tys. do negocjacji.
OSIEDLE SUDECKIE
4. Osiedle Sudeckie. Mieszkanie 2 pokojowe
na II piętrze. 38m2 ,cena 126 tys. do negocjacji.
5. Osiedle Sudeckie. Mieszkanie 2 pokojowe
na parterze. Jasna kuchnia.
MIESZKANIA W KAMIENICACH
6. 3 pokojowe mieszkanie na I piętrze
wyremontowanej kamienicy z dala
od głównej ulicy.
Ogrzewanie co węglowe. Duża łazienka
z oknem.72,8 m2. Pod domem dzierżawiony
ogródek rekreacyjny. Cena 151 tys.
Do negocjacji.
7. Centrum Świebodzic. Kawalerka na I piętrze ogrzewanie elektryczne. 29 m2 cena 69 tys.
Dodatkowo garaż murowany 15 m2 cena 19 tys.
8. Okolice Parku Miejskiego. 4 pokojowe
mieszkanie na I piętrze.
Stan bardzo dobry. Słoneczne, zadbane.
Bezczynszowe. 161 m2 cena 270 tys.
9. Kawalerka na pograniczu Świebodzic i Cierni
do całkowitego remontu położona na I piętrze.
37 m2 cena 39,9 tys.
10. Centrum. 3 pokojowe mieszkanie na I piętrze.
Ogrzewanie piecowe. Okna częściowo
wymienione PCV. 68 m2 cena 105 tys.
11. Okolice Rynku,3 pokojowe mieszkanie
na 2 piętrze. Ogrzewanie co gazowe i piecowe.
Okna nowe PCV. Łazienka po remoncie.
61,5 m2 cena 145 tys.
12. 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.
14. Pełcznica.1 pokój z kuchnią i łazienką.
Parter, 42 m2. Cena 69,9 tys. do negocjacji.
Obok dzierżawiony ogródek.

15. Pełcznica, 2 pokoje, 2 piętro, 60
m2,ogrzewanie CO gazowe. Cena 84,5 tys.
16. Nowa cena!!!!. Centrum, 4 pokojowe
mieszkanie na II piętrze w kamienicy.
Mieszkanie wymaga kapitalnego remontu,
105 m2, cena 89 tys. + strych 9 tys. do negocjacji
DOMY
17. Dom wolnostojący piętrowy w centrum
miasta. Możliwość prowadzenia cichej
działalności gospodarczej. Bez działki.
Okolice Warszawianki. 131 m2 cena 244 tys.
do negocjacji.
18. Dom wolnostojący w willowej części
Świebodzic, 5 pokoi, 173 m2, działka 510 m2.
Cena 648tys. do negocjacji.
19. Dom wolnostojący z 2009 r. 5 pokoi,
zagospodarowany ogród 370 m2, garaż.
Po kapitalnym remoncie. Cena 694,900.
20. Dom wolnostojący z pomieszczeniami
gospodarczymi w centrum Świebodzic. Garaż.
Działka zagospodarowana 2600 m2.
Posesja ogrodzona. 6 pokoi. Powierzchnia
230 m2. Cena 599 tys.
21. Osiedle Sudeckie Parter 2 pokoje. Balkon.
Po remoncie. Pełna własność. 42,7m2 cena 153
tys. Czynsz 310
LOKALE UŻYTKOWE
21. Lokal użytkowy w Centrum Świebodzic
(okolice Warszawianki). 28 m2 cena 65 tys.
do negocjacji.
22. Ciernie. Hala magazynowo-produkcyjna.
Hala o powierzchni 230 m2 położona na działce
1500 m2. Cena 250 tys.
23. Sklep spożywczy na Osiedlu Piastowskim.
Sklep funkcjonuje od 1994 roku i posiada bardzo
duże grono stałych klientów. Możliwość
przerobienia na mieszkanie. 47 m2 cena 120 tys.
DZIAŁKI
Działki budowlane:
Cieszów
-1350 m2 cena 70 tys
-1000 m2 cena 70 tys
1350 m2 cena 90 tys
Ciernie
2000 m2 cena 89 tys
Chwaliszów
1100 m2 cena 71500
690 m2 cena 44850.

Sprzedam dom

Sprzedam dom piętrowy, wolnostojący
w centrum Świebodzic o łącznej
powierzchni użytkowej 131,20 m².
Budynek wyposażony jest w instalację
wodno-kanalizacyjną, gazową,
elektryczną, ogrzewanie centralne.

Telefon kontaktowy:

663-383-112

KUPON
OGŁOSZENIOWY
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,

TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)
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

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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