Instruktaż - jak głosujemy, przeczytaj, zapamiętaj, to ważne!

UWAGA! DZIŚ W GAZECIE!
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Zaledwie dwa tygodnie temu
informowaliśmy jako pierwsi, że
teren po dawnych zakładach
lniarskich został sprzedany. Ruiny
dawnej Sileny kupiła warszawska
spółka MW Invest, która zamierza
zrealizować tam osiedle domów
wielorodzinnych oraz centrum
handlowo-usługowe. I to nie były
żadne odległe plany - mamy
wizualizację terenu. Inwestor
ma już wszystko przygotowane,
zaprojektowano 10 obiektów,
których architektura nawiązuje
do przemysłowych zabudowań
wygląda - przynajmniej
na wizualizacji - naprawdę
imponująco! I jest zachowany
zabytkowy komin, nawiązujący
do tradycji przemysłowych
tego terenu.
Więcej o szczegółach inwestycji
- str. 8
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Wiceminister
Infrastruktury
Andrzej Bittel
z roboczą wizytą
w Świebodzicach.
Temat: obwodnica.

FOT. UŻYCZONE WIZUALIZACJA MW INVEST

cena 1 zł (w tym 8% VAT)

Wszystko wskazuje na to,
że mężczyzna, o którym
pisaliśmy w poprzednim
numerze, oskarżony
o molestowanie dzieci,
nie będzie odpowiadał
za swoje czyny.
Jak dowiedzieliśmy się
nieoficjalnie, po wstępnych
badaniach biegłych
stwierdzono u niego
niepoczytalność.
Przypomnijmy, świdnicka
prokuratura postawiła
mężczyźnie dwa zarzuty
usiłowania doprowadzenia
małoletnich do poddania się
innej czynności seksualnej.
81-latek (!) obnażał się
przed dziećmi i próbował
je namówić na dotykanie
w intymne miejsca.
Najprawdopodobniej
świadkiem takiego zdarzenia
był ktoś z sąsiadów,
który zainterweniował
i poinformował policję.
Trwa śledztwo prokuratorskie.

Zieleń: zaczynamy od Cierni

Przypominamy
6
dokładnie, gdzie
głosują w wyborach

ierwszy plac budowy przekazany - miasto rozpoczyna potężną
P
inwestycję, związaną z rewitalizacją

i tworzeniem nowych terenów zielonych
Na pierwszy ogień idzie boisko
w Cierniach i Park Miejski. Inwestor właśnie tutaj rozpocznie realizację projektu, składającego się z 12
podprojektów, dotyczących tworzenia nowych, pięknych, służących
rekreacji terenów zielonych. W przyszłym roku to, na co najbardziej
czekają świebodziczanie - Warszawianka i Park Sportowy na Osiedlu
Piastowskim.

mieszkańcy
poszczególnych ulic.
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To już za kilka dni - 7. Festiwal Aktorstwa Filmowego w Świebodzicach.
Dereszowska, Bohosiewicz, Waleryś, Linda - musicie ich zobaczyć!
14 października obchodzony jest

Dzień Edukacji Narodowej.

Wszystkim Nauczycielom, Pedagogom, Wychowawcom, Pracownikom oświaty
składamy najserdeczniejsze życzenia radości
i satysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym.
Dziękujemy za Państwa wysiłek i zaangażowanie, pasję i poświęcenie w realizacji tego trudnego,
ale bardzo ważnego celu, jakim jest nauczanie i wychowanie młodego pokolenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans

Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz

FOT. UŻYCZONE ADRIAN SITKO

Ulica
Zamkowa
- wizytówka
Pełcznicy. W tej
pięknej dzielnicy
dzieje się obecnie
naprawdę dużo.
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Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju przyjechał do Świebodzic. Pytał o sprawy obwodnicy

A

niedziałek 8 października przyjechał do naszego miasta z krótką, roboczą wizytą. Temat? Obwodnica miasta i potrzeby ko-

FOT. AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA

ndrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, w po-

Wiceminister Andrzej Bittel zapoznał się z planami dotyczącymi
przebiegu obwodnicy przez Świebodzice. Liczymy na wsparcie
w Warszawie

munikacyjne.
Temat obwodnicy to ulubiony
temat polityczny, a obecnie
motyw przewodni obu kontrkandydatów burmistrza Bogdana Kożuchowicza w wyborach
samorządowych. Różnica jednak między burmistrzem a jego
oponentami jest taka - że oni
o obwodnicy mówią, a nawet
robią pikiety - a burmistrz prowadzi konkretne działania.
Dzięki nim udało się doprowadzić do wizyty w Świebodzicach wiceministra Infrastruktury i Rozwoju. Andrzej Bittel
gościł w poniedziałek 8 października w Świebodzicach.
Spotkanie było bardzo robocze
- w terenie, żeby zobaczyć, jak
wygląda sytuacja, gdzie są największe bolączki. Minister zapoznał się z planami dotyczącymi obejścia miasta, zabrał dokumenty do Warszawy. Czy może-

my liczyć na wsparcie pana
ministra? W końcu obwodnice
to inwestycje rządowe.
- Mam nadzieję, że pan minister wesprze nasze starania
w doprowadzeniu do budowy
obwodnicy Świebodzic. Jest ona
niezbędna w kontekście nasilającego się ruchu tranzytowego
i zjazdu z nowo wybudowanej
drogi S3 - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Nasza obwodnica powróciła do planów
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jesteśmy
wpisani do realizacji, może więc
uda się temat przyspieszyć. Będę nadal podejmował w tej sprawie działania.
Warto dodać, że samorząd podejmuje także własne działania,
by poprawić komunikację
w mieście. Takim rozwiązaniem
będzie planowana budowa mostów drogowych przez rzekę

- Można wówczas wykończyć mieszkania według własnych potrzeb i gustu, my tak zrobiliśmy, podzieliliśmy je trochę
inaczej, przesunęliśmy ścianki,
jest łazienka. To nam odpowiada, a dodatkowo mamy pomniejszony czynsz o koszty remontu
- mówiła nam pani Marta,
bohaterka artykułu sprzed kilku
tygodni.

- Sytuacja jest dobra, a jest to
efekt racjonalnej i wydaje mi się
właściwie prowadzonej polityki
mieszkaniowej - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- 3 rodziny oczekujące w stosunku do kolejek sprzed kilkunastu
lat pokazują, że przyjęte rozwiązania sprawdziły się. Cieszę
się także, że mieszkania są wykupowane - mamy na wykup
bonifikaty (od 85% do 95%
zniżki) - powstają wspólnoty
mieszkaniowe, które gmina
chętnie wspiera w zakresie remontów i inwestycji. Obecnie
tylko 50 budynków w mieście
należy w 100% do miasta, reszta
to już wspólnoty mieszkaniowe,
i to także jest bardzo dobra wiadomość.
Gmina zamierza także kupić
od Spółdzielni Mieszkaniowej
kilka mieszkań w ramach programu Mieszkanie +.

Jeszcze tylko 3 rodziny
T

ak, tyle czeka na przydział
mieszkania komunalnego
w naszym mieście na liście z tego roku. Wszystko wskazuje, że jeszcze w bieżącym roku je dostaną. W toczącej się
właśnie kampanii do samorządu
kandydaci krzyczą głośno o problemach
mieszkaniowych
w Świebodzicach. Jakich problemach, pytamy, skoro wszyscy, ubiegający się o przydział
mieszkania od gminy, a spełniający kryteria - dostają je i to
w naprawdę krótkim czasie.
Jakieś dwa-trzy numery temu
pisaliśmy o zmianach, wprowadzonych przez burmistrza Bogdana Kożuchowicza w miejskiej gospodarce mieszkaniowej. Zmiany okazały się być
bardzo skuteczne - na początku
września na liście przydziału na
rok 2018 czekało 5 rodzin, obec-

Wymarzone

M bliżej
cena 1 zł (w tym 8%

VAT)
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zmiany w polityc
mieszkaniowej
miasta przynoszą
e
- na komunalne
efekty
M czeka się o wiele
krócej

N

a liście na mieszka
nie komunalne
5 rodzin z listy
na 2018 rok. To oczekuje w tej chwili tylko
dzanych i skuteczn
efekt konsekwentnie
wprowa– Jesteśmy bardzo ych zmian w polityce
mieszkaniowej.
zadowol
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Pani Marta i jej
rozmarodzina czekali więcej.
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na mieszkania zaledwie
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szczęście dostaliśmz rodzicami, było bardzo ciasno,
y
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ten
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wyremontowaliśm
Na
nową
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ie,
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jest bardzo przychyl
rękę.
ne i stara się iść
lokatorom na

Pobazgrał ścia

Więcej str. 3

O przydziale mieszkań
pisaliśmy miesiąc temu
nie to już tylko 3. Na rok przyszły na liście jest ok 24 rodzin.
Czy te liczby wskazują, że
jest jakiś problem z mieszkaniami komunalnymi w naszym
mieście? Wydaje się, że wręcz
przeciwnie, a osoby otrzymujące lokale i remontujące je we
własnym zakresie są wręcz zadowolone z takiej formy zasiedlenia.

Mieszkania komunalne przydzielane są na bieżąco, gmina
dokonuje także skutecznych
eksmisji wobec osób, które
uporczywie nie wywiązują się z
płatności czy zamieszkują lokal
nielegalnie (np. nieoficjalnie
udostępniając go osobom trzecim). Takie mieszkania wracają
do puli miejskiej i są przydzielane tym, którzy rzeczywiście
ich potrzebują, przede wszystkim rodzinom.

Dodatkowe miejsca postojowe - Centrum Przesiadkowe

ą już gotowe dodatkowe miejsca parkingowe
w obrębie Centrum Przesiadkowego. Zgodnie ze
S
wcześniejszymi zapowiedziami, powstało 18 dodat-

kowych miejsc, na których będzie można zostawić
swoje auto i przesiąść się np. na pociąg. Gmina
wydzierżawiła teren od PKP za niewielkie pieniądze
- bo teren należy do kolei - by ułatwić mieszkańcom
pozostawienie swoich samochodów w wygodnym
miejscu.
Koszt miesięczny to niecałe 140 zł.
Bezpośrednio przy CP jest 35 miejsc.
- Miejsc parkingowych nie tylko nie ubyło, ale
przybyło, z nowo wykonywanymi to będą 53 miejsca postojowe - podkreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Centrum Przesiadkowe zostało oddane do użytku
w maju tego roku. Kosztowało 2,3 mln zł. W ramach
zadania powstał plac manewrowy, zatoka autobusowa
z przystankiem, wiata do przechowywania rowerów
i parking. Plac został także zagospodarowany pod
względem zieleni i małej architektury.
Zadanie zrealizowane zostało jako element dużego
projektu z dofinansowaniem unijnym, związanego
z ograniczaniem skutków tzw. niskiej emisji. Wartość
to 7,5 mln zł.

Pełcznicę, w obrębie ul. Łącznej. To pozwoli mieszkańcom
największego osiedla - Piastowskiego - na dojazd na drugą stronę miasta bez konieczności włą-

czania się w ul. Strzegomską,
bardzo ruchliwą.
W opracowaniu jest już koncepcja projektowa.
I

Ocieplany budynek
na Skłodowskiej-Curie

To budynek w 100% gminny, w większości składający
się w mieszkań socjalnych. Mieszkają tam mniej
zamożni mieszkańcy naszego miasta.
Gmina dociepla ściany, wymienia instalacje wodną
i kanalizacyjną, maluje klatki schodowe.
Całość to ok. 180 tys. zł. W budynku mieszka 16 rodzin.

Nowy chodnik
na Modrzejewskiej
Miasto remontuje właśnie chodnik po obu stronach
ul. Modrzejewskiej. Piesi będą mieli wygodne ciągi
z kostki betonowej. Wjazdy do posesji zaznaczone są
kolorem czerwonym.
Jedna strona chodnika jest już prawe gotowa.
Wartość prac to 145.000 zł.

Miejsca są utwardzone, może tu stanąć 18 aut. Wkrótce pojawi się tabliczka
z literką P

JAK GŁOSOWAĆ I KIEDY GŁOS BĘDZIE WAŻNY?
- KRÓTKA INSTRUKCJA
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D

rodzy Mieszkańcy, przedstawiamy wzory
kart do głosowania oraz instruktaż, jak
mamy oddać głos na poszczególnych kandydatów.
W Świebodzicach dostaniemy do rąk cztery kar-ty:
 na Burmistrza Miasta - kolor różowy
 radnych do Rady Miejskiej - kolor szary
 radnych do Rady Powiatu Świdnickiego - kolor
żółty
 radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
- kolor niebieski
Karty do głosowania na radnych - do miasta,
powiatu czy sejmiku - będą w formie dużej płachty
- czyli na jednej, dużej kartce będą umieszczeni kandydaci z kilku komitetów (każdy ma swój numer
listy). Można zagłosować tylko na jedno nazwisko
spośród wszystkich zgłoszonych przez komitety!
Tylko wtedy nasz głos jest ważny.
Jeśli chodzi o burmistrza, nazwiska będą trzy.
Stawiamy znak X przy jednym, wybranym nazwisku
kandydata.

Ilu wybieramy radnych?

Radnych do Rady Miejskiej wybieramy w czterech okręgach:
 Okręg nr 1 - Osiedle Piastowskie - 6 radnych
 Okręg nr 2 - Pełcznica - 5 radnych
 Okręg nr 3 - Śródmieście - 5 radnych
 Okręg nr 4 - Śródmieście-Osiedle Sudeckie-Ciernie - 5 radnych

Do Rady Powiatu w okręgu nr 5 Świebodzice-Dobromierz
- wybieramy 5 radnych

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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Główne zasady:

 stawiamy tylko jeden znak X na jednej karcie

do głosowania przy nazwisku jednego kandydata
 stawiamy znak X w kratce z lewej strony
 muszą to być dwie przecinające się linie
 więcej niż jeden znak X na karcie skutkuje
nieważnością głosu

BURMISTRZ

RADA POWIATU

RADA MIASTA

SEJMIK WOJEWÓDZTWA

W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie
przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska
kandydata,

W wyborach do rad powiatów
 głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie
przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata
z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

W wyborach do rad gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców:
 głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie
przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata
z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

W wyborach do sejmików województw
 głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie
przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata
z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,

 przyczyną nieważności głosu jest:

 przyczyną nieważności głosu jest:
- postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej
niż jednej liście,
- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
- postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej
przez powiatową komisję wyborczą.
Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią
obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

 Głos będzie nieważny jeśli:

 przyczyną nieważności głosu jest:
- postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej
niż jednej liście,
- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
- postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej
przez wojewódzką komisję wyborczą.
Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią
obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

- postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,
- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
- postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez gminną
komisję wyborczą.
Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią
obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

- podstawić znak „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej
niż jednej liście,
- niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce,
- postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej
przez gminną komisję wyborczą.
Uwaga: nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią
obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.
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Sprawdź, gdzie głosujesz
Numer
obwodu

głosowania

czymi. To z pewnością UŁATWI państwu
odszukanie właściwego lokalu wyborczego.
Poniżej przedstawiamy je wraz z przyporządkowanymi ulicami. Warto się zapoznać

Granica obwodu głosowania

i zapamiętać, bo są zmiany w stosunku do tego,
co pamiętamy z poprzednich wyborów.

- lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Lokale wyborcze

1

ulice:
Bolesława Chrobrego, Królowej Elżbiety, Lotnicza, Mieszka I,
Przemysłowa, Strefowa.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Królowej Elżbiety 1A w Świebodzicach

2

ulice:
Bolesława Krzywoustego, Królowej Jadwigi.

Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła
II
ul. Bolesława Krzywoustego 46 w Świebodzicach

3

ulice:
Bolesława II Śmiałego, Kazimierza Odnowiciela, Księcia Bolka, Piasta,
Przechodnia.

Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła
II
ul. Księcia Bolka 17 w Świebodzicach

4

ulice:
Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Henryka Probusa, Leszka
Białego, Mieszka Starego, Władysława Łokietka.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Nauczycieli Tajnego Nauczania
ul. Mieszka Starego 4 w Świebodzicach

ulice:
11 Listopada, 3 Maja, Łączna, Marszałka Józefa Piłsudskiego,
Patronacka, Polna, Rekreacyjna, Strzelecka.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28
w Świebodzicach
(Sala lekcyjna)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ulice:
Dąbrówki, Generała Augusta Fieldorfa, Generała Władysława
Andersa, Kazimierza Wielkiego, Rotmistrza Witolda Pileckiego.

ulice:
Cicha, Jasna, Jaśminowa, Jeleniogórska, Kamiennogórska, Klonowa,
Kwiatowa, Ofiar Oświęcimskich, Ogrodowa, Pogodna, Promienna,
Tęczowa, Widna, Wzgórze Gustava Beckera, Złota, Zimny Dwór.
osiedla:
Osiedle WSK
ulice:
Długa, Jana Mikulicza, Leśna, Sezamkowa, Solna, Stanisława
Moniuszki, Wysoka, Zamkowa.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Nauczycieli Tajnego Nauczania
ul. Mieszka Starego 4 w Świebodzicach

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka
ul. Ofiar Oświęcimskich 58 w Świebodzicach
(Sala gimnastyczna)
Budynek biurowy „TERMET” S.A.
ul. Długa 13 w Świebodzicach

ulice:
Akacjowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Kasztanowa,
Różana, Spacerowa, Świerkowa, Wiejska, Władysława Sikorskiego,
Wrzosowa.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka
ul. Ofiar Oświęcimskich 58 w Świebodzicach
(Sala lekcyjna)

ulice:
Biskupa Ignacego Krasickiego, Fabryczna, Młynarska, Piaskowa,
Stefana Żeromskiego, Strzegomska, Szkolna.

Urząd Miejski w Świebodzicach
ul. Stefana Żeromskiego 27
w Świebodzicach

place:
Plac Jana Pawła II, Plac Kościelny,
ulice:
Aleksandra Puszkina, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Juliusza
Słowackiego, Mikołaja Kopernika, Rynek, Wałbrzyska, Wąska.

ulice:
Adama Mickiewicza, Browarowa, Chmielna, Heleny Modrzejewskiej,
Krótka, Marii Skłodowskiej-Curie, Metalowców, Pocztowa, Sportowa,
św. Ojca Pio, Świdnicka, Wojska Polskiego, Wolności.

place:
Plac Dworcowy,
ulice:
Aleje Lipowe, Kolejowa, Park Miejski, Parkowa, Stawowa, Towarowa,
Żwirki i Wigury.
osiedla:
Osiedle Sudeckie,
ulice:
Kazimierza Pułaskiego, Spokojna, Tadeusza Kościuszki, Zwycięstwa.
osiedla:
Osiedle Białe Górki
ulice: Boczna, Ciernie, Droga Węglowa, Graniczna, Lawendowa,
Łąkowa, Malinowa, Olszańska, Rumiankowa, Sielska, Sienna,
Środkowa, Wiśniowa, Wodna, Zielona.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28
w Świebodzicach
(Sala gimnastyczna)

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego
ul. Świdnicka 13 w Świebodzicach
(Sala lekcyjna)
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego
ul. Wolności 23 w Świebodzicach
(Sala gimnastyczna)
Publiczne Przedszkole nr 3 „Niezapominajka”
ul. Spokojna 3 w Świebodzicach
Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza
ul. Ciernie 30 w Świebodzicach
(Sala gimnastyczna)

OKRĘG NR 1 OSIEDLE PIASTOWSKIE

zanowni Czytelnicy, przypominamy
jeszcze raz obwody głosowania w poszczególnych okręgach, czyli ulice wraz
z przyporządkowanymi lokalami wybor-

OKRĘG NR 2 PEŁCZNICA

S

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Wybory Samorządowe 2018
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Szanowni Mieszkańcy
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Wybory Samorządowe 2018

21 października proszę Was o wzięcie
udziału w wyborach samorządowych.
To Wasze prawo, ale i obowiązek,
by decydować o tym, kto ma zarządzać
miastem, czyją wizję rozwoju
wybieracie, komu ufacie i kto jest
dla Was wiarygodnym
i odpowiedzialnym kandydatem

licznej to jedno, a programy
społeczne, systemy wsparcia
na różne cele, aktywizacja kulturalna, rozwój bazy oświatowej są tak samo ważne.

M

nie znacie od wielu
lat, moją wizje rozwoju Świebodzic,
którą konsekwentnie realizują od początku swojej pracy na stanowisku burmistrza, także.

Dla mnie ważny jest wielokierunkowy, zrównoważony
rozwój, czyli realizacja inwestycji w różnych obszarach
infrastruktury, ale także w sferze społecznej. Drogi, chodniki, miejsca użyteczności pub-

FOT. PODTŁO - ADRIAN SITKO

Sfinansowano z KWW Bogdana Kożuchowicza

To wszystko składa się na to,
że Świebodzice są dziś wśród
najdynamiczniej rozwijających
się miast tej wielkości w regionie. I zamierzam to utrzymać,
realizując kolejne, potrzebne
i podnoszące jakość naszego
życia, zadania, razem z grupą
ludzi, osobami ubiegającymi
się o miejsce w Radzie z mojego komitetu. Te osoby mi
zaufały i podzielają moją wizję
rozwoju naszego pięknego
miasta.

Moje najważniejsze założenia na kolejną kadencję:
G dalsza poprawa infrastruktury drogowej, jezdni, chodników, miejsc użyteczności publicznej
G wprowadzenie rozwiązań
komunikacyjnych, ułatwiających poruszanie się po Świebodzicach, m. in. budowa mostów drogowych przez Pełcznicę, łącznik z ul. Dąbrówki do
drogi Nr 34 wraz z rondem
G budowa obwodnicy miasta
G kontynuacja rewitalizacji
Śródmieścia oraz działań w sferze rewitalizacji społecznej
- Program Komunikacji Społecznej
G utworzenie dodatkowych
linii miejskiej komunikacji autobusowej
G zwiększenie miejsc w publicznych żłobkach i przedszkolach
G utworzenie Centrum
Wielopokoleniowego, miejsca
integracji, spędzania wolnego
czasu dla młodych ludzi
G rozbudowa Miejskiego
Domu Kultury

G wprowadzenie Świebodzickiej Karty Mieszkańca
- pakiet ulg, zachęcających do
zameldowania się w Świebodzicach
G darmowy Internet w mieście

W trakcie realizacji jest wiele ważnych zadań, to chociażby
rewitalizacja i tworzenie nowych terenów zielonych - w ramach tego powstanie np. Park
Sportowy na Osiedlu Piastowskim czy będzie odnowiona
Warszawianka - to wyjątkowe
miejsce w sercu miasta, na
które wiem, że Państwo czekacie. To będzie wykonane.
Tak samo jak Dom Złotego
Wieku - to kwestia dosłownie
najbliższych tygodni, gdy podpiszemy umowę z inwestorem,
który zrealizuje to ogromnie
ważne zadanie.
Będę kontynuował budowę
ścieżek rowerowych, poprawę
bezpieczeństwa na przejściach
dla pieszych a także realizował
zadania, które państwo zgła-

piątek, 12 X 2018
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szacie do mnie w ramach budżetu obywatelskiego - który
w naszym mieście jest od 2015
roku, ale niektórzy moi kontrkandydaci tego nie zauważyli
i w swoich programach wyborczych chcą taki budżet wprowadzać.
Na mocy porozumienia ze
Spółdzielnią Mieszkaniową
przygotujemy na początek kilka
mieszkań komunalnych w ramach programu Mieszkanie +
- będą gotowe do 2020 roku.
I wiele innych zdań, które prezentuję Państwu poniżej.
Szanowni Mieszkańcy - znacie mnie. Mógłbym przyobiecać wiele rzeczy, obniżki
podatków, darmową komunikację, itd. - ale nie mam zwyczaju składać obietnic bez pokrycia. Zbyt Państwa szanuję.
Deklaruję to, co wiem, że mogę zrobić. To uczciwe i przyzwoite, a tych zasad trzymam
się od zawsze.
Serdecznie pozdrawiam

Lofty w sercu miasta
8

piątek, 12 X 2018

wieści z miasta

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Z

aledwie dwa tygodnie
temu informowaliśmy
jako pierwsi, że teren po
dawnych
zakładach
lniarskich został sprzedany.
Ruiny dawnej Sileny kupiła
warszawska spółka MW Invest,
która zamierza zrealizować tam
osiedle domów wielorodzinnych oraz centrum handlowousługowe. Architektura nawiązuje do przemysłowych zabudowań wygląda - przynajmniej na
wizualizacji - naprawdę imponująco! I jest komin.

Sprzedaż Sileny nastąpiła
z końcem września. Nowy właściciel zapłacił za 1,8 ha terenu
1,1 mln zł. Sprzedaż straszącej
przez wiele lat i zagrażającej
bezpieczeństwo ruiny to bardzo
dobra wiadomość dla miasta.
- Negocjacje trwały długo, ale
jest pozytywny finał - komentuje burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Jest wreszcie realna perspektywa, że z serca miasta
zniknie szpecąca ruina, która
także stanowiła niebezpieczeństwo, i teren zostanie dobrze

Symboliczna? Głupota
Jeden z kandydatów na burmistrza, w swoim programie
wyborczym przekonuje, że Silena powinna być przez miasto
kupiona „za złotówkę”. To tylko pokazuje bezbrzeżną niewiedzę
lub - jeszcze gorzej - naiwność tej osoby.
- Gdyby miasto kupiło ten teren, musiałoby po pierwsze
- zainwestować około 2 mln zł w uprzątnięcie - to ogromne
pieniądze - wylicza Bogdan Kożuchowicz. - Po drugie - miasto
nigdy nie byłoby w stanie zrealizować takiej inwestycji, jaką
widzimy na planach. To kilkudziesięciomilionowe nakłady.
Po trzecie - sami sobie raczej nie moglibyśmy płacić podatku
od nieruchomości - a to jednak będzie kilkaset tysięcy złotych
rocznie do budżetu. Dlatego opowiadanie o symbolicznej
złotówce za Silenę włożyłbym raczej między bajki.

zagospodarowany. Mamy przygotowany plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu
i inwestor musi się go trzymać.
W planie jest zabudowa mieszkaniowa i usługi, zatem to
otwarta droga do budowy przede wszystkim mieszkań, ale
także jakiegoś centrum handlowe, restauracji, kawiarni.
I tak będzie - inwestor uchylił
rąbka tajemnicy. Dotarliśmy do
wizualizacji fragmentu terenu
oraz planu zabudowy całości.
Warszawska spółka chce wybudować kilka budynków wielorodzinnych w stylu loft, z cegły
klinkierowej, nawiązującej do
przemysłowej zabudowy Sileny.
Będzie to - uwaga - 250 mieszkań! Całość będzie wkomponowana w ciekawą przestrzeń,
z zielenią, małą infrastrukturą,
obiektem handlowym (jak udało
nam się dowiedzieć, trwają rozmowy z pewną siecią, której
jeszcze nie ma w Świebodzicach
;) restauracją, kawiarnią, może
jakiś fitness, może sala zabaw
dla najmłodszych.
Inwestycja zaplanowana jest
na kilka najbliższych lat, najpierw firma musi uprzątnąć
teren a to będą duże koszty, bo
piwnice - wypełnione gruzem

FOT. WIZUALIZACJA INWESTORA

Wizualizacja sprzedanych terenów Sileny - powstanie piękne, loftowe osiedle i centrum handlowo-usługowe!

Tak będzie wyglądało loftowe osiedle na terenach dawnej Sileny
- sięgają dwóch pięter w dół.
Wywiezienie tego to ogromne
koszty - dlatego śmiesznie
brzmią nawoływania niektórych

lokalnych polityków, że miasto
powinno przejąć teren „za
złotówkę”. Tylko już nie dodają,
że następnie trzeba by szukać co
najmiej 2 milinów na posprzątanie gruzowiska.
Projekt nowego właściciela
wygląda naprawdę ciekawie
i wpisuje się jak najbardziej

w zmienioną funkcję terenu.
Nas cieszy bardzo fakt, że zabytkowy komin Sileny, pochodzący z XIX wieku, zostanie jednym z ważniejszych elementów
architektury osiedla. To będzie
piękny łącznik między przeszłością, a teraźniejszością.

Zapisała się w historii miasta
Silena to kawał historii Świebodzic, funkcjonowały tu zakłady
lniarskie, założone jeszcze przez rodzinę von Kramsta. W latach
60-80-tych ub. wieku zakład prosperował bardzo dobrze,
produkcja szła na eksport. Od lat 90-tych zaczęły się problemy,
a gwoździem do trumny był zakup zakładów przez spółkę Eurolen,
która pozostawiła obiekt z długami, a sama rozpłynęła się
we mgle. Do dziś są niezapłacone wierzytelności,
m. in. na rzecz miasta, ZUS i innych podmiotów.
Zakład zaczął chylić się ku upadkowi, złomiarze rozkradli
wszystkie metalowe elementy. Wielokrotnie dochodziło
do zawaleń uszkodzonych budynków, było kilkanaście pożarów.
Jedna osoba znalazła w gruzach śmierć - właśnie poszukiwacz
złomu.
Władze Świebodzic od długiego czasu zabiegały o doprowadzenie
do sprzedaży porzuconego majątku. Wnioski miasta o ogłoszenie
upadłości były dwukrotnie odrzucane przez sąd. Dopiero gdy
w 2017 roku samorząd zabezpieczył finansowo wniosek
o upadłość - sąd przyjął go do rozpatrzenia i wyznaczył syndyka.
Pierwszy ogłoszenie o sprzedaży Sileny ukazało się na przełomie
stycznia i lutego tego roku.
Zainteresowania dużego nie było, ale w końcu pojawił się
inwestor, z którym rozpoczęto negocjacje. Zakończyły się one
sukcesem. 26 września 2018 r. podpisany został akt notarialny
sprzedaży Sileny - za 1,1 mln zł.

Drugi dom już rusza
16 października oficjalnie otwarcie Klubu Seniora

która robiona jest pod zamówienie.
Placówka ma być czynna od
poniedziałku do piątku, i zachęcać osoby starsze do aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym, do wyjścia z domu, działania, oddawania się pasjom.
W takim miejscu osoby będą
mogły skorzystać z oferty prozdrowotnej, aktywności ruchowej, oferty edukacyjnej, rekreacyjnej, opiekuńczej.
Seniorzy będą mieli piękną
kuchnię, w której będzie można
upiec wspólnie ciasto i potem
razem je zjeść.

W klubie będzie można obejrzeć film, porozmawiać, miło
spędzić czas - to będzie drugi
dom.
- Chciałbym, aby to miejsce
zachęcało do wyjścia z czterech
ścian, do wzajemnej troski, samopomocy - mówi burmistrz.
- Dzięki temu te osoby będą się
mogły poczuć potrzebne, ważne, a to ma ogromne znaczenie
dla każdego człowieka.
Adaptacja pomieszczeń na
Osiedli Sudeckim kosztowała
400.000 zł, miasto zrealizowało
to zadanie w ramach dużego
projektu rewitalizacji, przy udzia-

le środków unijnych. Wartość
całego projektu to 5,7 mln zł.
Zamierzeniem dalekowzrocznym jest to, żeby placówka
działała na zasadzie rządowego
programu Senior +, dlatego
w listopadzie gmina wystąpi
z wnioskiem o dotacje na prowadzenie klubu.

Mamy nadzieję,
że klub będzie drugim
domem dla osób starszych

FOT. UŻYCZONE

J

uż za moment będzie działał. 16 października rozpocznie działalność Klub Seniora, jedna z ważniejszych społecznie inwestycji w naszym
mieście. - To dla mnie naprawdę wielka radość, że udało się
stworzyć takie miejsce, mam
nadzieję, że dla wielu osób będzie to po prostu drugi dom
- mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Klub będzie prowadzić Stowarzyszenie Senior-Aktywny
Obywatel. Klub jest już wyposażany w meble, trzeba będzie
tylko poczekać na kuchnię,

Zieleń: zaczynamy
od Cierni
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Zielone Świebodzice
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mln. zł.

Pierwszy plac budowy przekazany - miasto
rozpoczyna potężną inwestycję, związaną
z rewitalizacją i tworzeniem nowych terenów
zielonych

N

a pierwszy ogień idzie
boisko w Cierniach
i Park Miejski. Inwestor właśnie tutaj rozpocznie realizację projektu,
składającego się z 12 podprojektów, dotyczących tworzenia nowych, pięknych, służących rekreacji terenów zielonych.
W przyszłym roku to, na co najbardziej czekają świebodziczanie- Warszawianka i Park Sportowy na Osiedlu Piastowskim.
- Ruszamy z potężnym projektem rewitalizacja zieleni
i tworzenia nowych terenów do
rekreacji. Właśnie przekazaliśmy plac budowy pod dwa
pierwsze obszary, które będą
odnowione. Myślę, że ucieszą
się mieszkańcy Cierni - zaczynamy od boiska w tej dzielnicy.
Będzie nie tylko wymiana murawy, ale też nowe bramki, piłkochwyty, krzesełka dla kibiców.
I jeszcze dwie ważne rzeczy
tam powstaną - ogródek dydaktyczny z różnymi roślinami,
i przyrzeczony przez mnie
mieszkańcom Cierni plac zabaw
dla najmłodszych - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Projekt, który właśnie się
zaczyna, jest bardzo innowacyjny, zresztą nasze miasto jako
jedno z kilku w kraju dostało na
niego dofinansowanie. W ramach zaplanowanych i przemyślanych działań na 12 róż-

nych obszarach miasta, we
wszystkich dzielnicach, powstaną zupełnie nowe tereny do
odpoczynku lub rekreacji, albo
istniejące zostaną poddane rewitalizacji, będzie dosadzona zieleń, powstanie mała architektura, ławeczki. Nie tylko więc
przybędzie nam zieleni, tych
jakże potrzebnych „zielonych
płuc” dla miasta, ale także
miejsc do spędzania wolnego
czasu, odpoczynku z rodziną,
z dziećmi.
Takie miejsca powstaną np.
na Osiedlu Piastowskim - będą
aż dwa: Park Osiedlowy przy
Dąbrówki i Park Sportowy na
nieużytkach zlokalizowanych
w pobliżu ul. Królowej Jadwigi.
Ten park będzie naprawdę
super miejscem, takiego jeszcze
w Świebodzicach nie ma, z małym kortem tenisowym, fontannami płaskimi dla dzieci, zestawami do ćwiczeń na świeżym
powietrzu, itp.
Z kolei mieszkańcy Śródmieścia z niecierpliwością czekają na odnowienie Warszawianki - tego wyjątkowo urokliwego zakątka nad wodą, które
w projekcie ma zostać właśnie
przywrócone do życia, oddane
ponownie mieszkańcom, w celach rekreacyjnych, wypoczynkowych. Będzie tu niewielki
pomost, coś w rodzaju przystani
kajakowej, ławeczki, nasadzenia

Kolejne super miejsce na Osiedlu Piastowskim - Park Osiedlowy przy ul. Dąbrówki. Tu powstanie plac zabaw - dla młodszych
i obok da starszych z trampoliną, zewnętrzna siłownia, półkoliste ławki - będzie pięknie
zieleni, miejsca by rozłożyć się
z kocem.
- Cały projekt to łącznie 19
hektarów zielonych płuc dla
naszego miasta, wartość - 7,5
mln zł. Jako jedyni na Dolnym

Śląsku i nieliczni w kraju robimy taką inwestycję - dodaje
przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kwadrans.

Jakie obszary obejmie projekt

I

Obiekt 1:
Obiekt 2:
Obiekt 3:
Obiekt 4:
Obiekt 5:
Obiekt 6:
Obiekt 7:
Obiekt 8:
Obiekt 9:
Obiekt 10:
Obiekt 11:
Obiekt 12:

A na pierwszy ogień idzie boisko
w Cierniach, dodatkowo miasto
zrobi przyobiecany mieszkańcom
Cierni plac zabaw

Tu będzie
plac zabaw!

Świetnie zaaranżowana przestrzeń
w sąsiedztwie Blisko Boisko
- z małymi kortami, płaskimi
fontannami, ławeczkami, zielenią
- Park Sportowy powstanie
w przyszłym roku

Staw Warszawianka
Skwer przy ul. Świdnickiej
Teren Parku Miejskiego przy ul. Krótkiej
Teren trasy spacerowej wzdłuż Pełcznicy
Teren przy ul. Rekreacyjnej (Ośrodek Sportowy)
Teren przy ul. Wiejskiej (Skwer Śnieżka)
Teren przy ul. Dąbrówki (Park Osiedlowy)
Teren przy ul. Dąbrówki (Park Sportowy)
Teren przy ul. Łącznej 49 (Park historyczny)
Teren trasy spacerowej - ulica Spacerowa
(w stronę Książa)
Teren parku przy ulicy Jeleniogórskiej
(dawny cmentarz)
Teren przy ul. Ciernie (Boisko sportowe)

9

Na Pełcznicy
dużo się dzieje
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rogi i chodniki, a do
tego termomodernizacja budynków - ulica
Zamkowa na Pełcznicy to przykład modelowej
współpracy samorządu ze wspólnotami mieszkaniowymi. Miasto wykonało kompleksowy
remont nawierzchni, a wspólnoty zadbały o estetykę, a przede
wszystkim ocieplenie i dachy
swoich budynków. Dzieje się
także dużo np. na ul. Mikulicza,
Długiej czy Świerkowej.
Nawierzchnie od numeru
6-20 a także odcinki chodnika
w innych częściach Zamkowej,

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

wieści z miasta

zostały wykonane kilka miesięcy temu, prace kosztowały ok.
250.000 zł i zostały w całości
sfinansowane z budżetu miasta.
Obecnie ku końcowi mają się
prace termomodernizacyjne,
prowadzone przez spółkę Prefekt, która prowadzi je na 19
budynkach. Ulica wygląda po
prostu modelowo.
- Wartość prac, które realizowane były w ramach dwóch
projektów termomodernizacji,
to 2,3 mln zł - mówi Waldemar
Tomczak, prezes firmy Prefekt.
- Cieszę się, że współwłaściciele
podjęli pewne ryzyko, decy-

dując się na tak dużą inwestycję.
Dzięki bardzo dobrej współpracy z miastem i koordynacji działań przez burmistrza Bogdana
Kożuchowicza w zakresie zarówno realizacji projektu, jak
i robót porządkujących przestrzeń krajobrazu, dziś obszar
ulicy Zamkowej jest naprawdę
piękną wizytówka Świebodzic
- dodaje Tomczak.
- Ulica Zamkowa wygląda
wspaniale, to prawdziwa perełka w naszym mieście, dziękuję
mieszkańcom, współwłaścicielom budynków, że zdecydowali
się na tak poważną inwestycję

jak termomodernizacja. Ale
efekty są naprawdę imponujące.
Miasto dołożyło swoją „cegiełkę” do poprawy infrastruktury
ulicy i będziemy systematycznie
remontować kolejne obszary
dzielnicy Pełcznica.
A w dzielnicy trwa obecnie
wiele innych, oczekiwanych
przez mieszkańców inwestycji.
Niedawno dokończone zostały
prace na ul. Mikulicza, I etap
- ok. 90.000 zł. W trakcie remontu jest ul. Długa, od wjazdu
na Zamkową do ul. Wysokiej.
Trwa także bardzo duża inwestycja - II etap modernizacji ul.
Świerkowej - remont nawierzchni dróg i chodników. Wartość to
319.000 zł.
I

Ulica Zamkowa to obecnie jedna z najładniejszych ulic w mieście - to efekt wspólnej pracy
samorządu i spółki Prefekt. Na zdjęciu od lewej: Waldemar Tomczak szef Prefektu, radny
z dzielnicy Sławomir Łukawski, burmistrz Bogdan Kożuchowicz, Małgorzata Daszkiewicz
i Danuta Wierzbicka z firmy Prefekt

A to już Zamkowa
w obiektywie Adriana Sitko,
świebodzickiego
utalentowanego fotografa,
piękna prawda?

Młodzi decydują
w swoich sprawach
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

S

potkania,
warsztaty,
udział w miejskich wydarzeniach, wolontariat to najważniejsze działania, jakie w trakcie mijającej
kadencji podejmowała Młodzieżowa Rada Miejska w Świebodzicach. Młodzi samorządowcy
podsumowali swoją pracę w środę 10 października.
- Wiele się nauczyliśmy, dorośliśmy w trakcie tych czterech
lat - mówił Piotr Krzyśpiak,
opiekun MRM. Sam jest dziś
radnym dorosłym, a swoim
przykładem pokazuje, że oby-

społeczeństwo
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watelskim podejściem można
się „zarazić” właśnie poprzez
działania w młodzieżówce.
- Staraliśmy się dać jak najwięcej od siebie i zwiększać świadomość o partycypacji w życiu
społecznym wśród naszych
rówieśników.
Młodzi radni zaprosili na
swoje podsumowanie burmistrza Bogdana Kożuchowicza,
Przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Kwadransa oraz
radnego Sławomira Łukawskiego.

- Dziękuję Wam za wiele ciekawych inicjatyw, chociażby za
ankietę dotyczącą parkowania
w centrum miasta, która tak
naprawdę zaowocowała wprowadzeniem Strefy Parkowania
Czasowego w Rynku - podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Życzę, abyście dalej
aktywnie uczestniczyli w życiu
społecznym miasta. Jesteście
nam bardzo potrzebni.
Wszyscy młodzi radni otrzymali od burmistrza i przewodniczącego pamiątkowe pióra
wieczne. Było to miłe spotkanie,

rozmowy o przyszłości i planach młodych ludzi na swoje
dalsze życie.

ku z otrzymaniem w roku ub.
Medalu Rolanda Hilla.
Medale wręczali: Paweł
Dziurzyński Prezes Koła Nr 1
oraz Tadeusz Gawlicki.
W ramach sympozjum odbyły się wykłady i dyskusje, a
ciekawostką był zaprezentowany znaczek pocztowy, zaprojektowany wspólnie przez Pawła
Dziurzyńskiego i Tadeusza Gawlickiego z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Znaczek został
wprowadzony do obiegu i można go obecnie kupić w punktach

pocztowych całego kraju! Wielkie gratulacje i uznanie dla obu
panów!

Filateliści obchodzili 70-lecie
lecie zainicjowania ruchu filatelistycznego w naszym mieście.
W środę 10 października odbyło
się sympozjum temu poświęcone.
W spotkaniu wzięli udział
zaproszeni goście, m. in. burmistrz Bogdan Kożuchowicz,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kwadrans, dyrektor
MBP Małgorzata Grudzińska,
Kierownik Poczty Polskiej
w Świebodzicach Agnieszka

Ludwinowska, prezes Termet
SA Ryszard Satyła, i liczne
grono członków Koła.
W ramach spotkania Zarząd
Koła wręczył specjalne podziękowania oraz odznaczenia za
wspieranie działań filatelistów.
Otrzymali je w tym roku Łukasz
Kwadrans i Elżbieta Krzan
szefowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach.
Natomiast burmistrz Bogdan
Kożuchowicz i Prezes Termetu
Ryszard Satyła otrzymali jeszcze honorowe dyplomy w związ-

Najlepszy

G

ala podsumowująca
plebiscyt na najlepszych samorządowców, przeprowadzony
przez Gazetę Wrocławską, odbyła się w czwartek 27 września
we Wrocławiu. Burmistrz Bogdan Kożuchowicz zdobył II
miejsce w plebiscycie „Samorządowiec Dolnego Śląska”,
zyskując tytuł najlepszego burmistrza na Dolnym Śląsku.
Czytelnicy Gazety Wrocławskiej przez kilka tygodni mogli
oddawać swoje głosy na burmistrzów, wójtów, prezydentów
miast i gmin oraz radnych miejskich i powiatowych.
Bogdan Kożuchowicz w kategorii „najlepszy burmistrz”
uzyskał ponad 2800 głosów
i bardzo dobre, II miejsce. Dyplomy i statuetki podczas gali
wręczali najlepszym samorządowcom: Arkadiusz Franas
redaktor naczelny GW oraz
Cezary Przybylski Marszałek
Województwa Dolnośląskiego.

- Rola samorządu jest bardzo
ważna, bo jesteśmy najbliżej
ludzi i możemy dobrze poznać
ich potrzeby - komentuje burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Ja tak właśnie to postrzegam
i staram się realizować. Bardzo
dziękuję, że mieszkańcy, Czytelnicy Gazety Wrocławskiej, też
to zauważyli i docenili.
To już drugie wyróżnianie dla
burmistrza Świebodzic, przyznane przez Czytelników Gazety Wrocławskiej. Kilka miesięcy
temu Bogdan Kożuchowicz
otrzymał tytuł Osobowości
Roku na Dolnym Śląsku 2017.
Warto przypomnieć, że to już
drugie wyróżnienie dla naszego
burmistrza przyznane przez
Czytelników tego największego
dziennika dolnośląskiego. Kilka
miesięcy temu Czytelnicy Gazety Wrocławskiej przyznali
Bogdanowi Kożuchowiczowi
tytuł „Osobowość Roku 2017
Dolnego Śląska”. Mieszkańcy
nie tylko Świebodzic, ale całego
województwa, docenili wyjąt-

To projekt znaczka pocztowego,
autorstwa świebodziczan,
naszych drogich panów Pawła
i Tadeusza - będzie na kopertach Podczas miłe uroczystości były odznaczenia, podziękowania,
filateliści pochwalili się także swoim dorobkiem
w całej Polsce, gratulacje!

Wesoła i bezpieczna
zabawa

czniowie Publicznej Szkoły nr 1 już mogą poszaleć
U
na swoim szkolnym placu
zabaw. Kolorowe, huśtawki,
drabinki, karuzele, wszystko
bezpieczne i całkowicie nowe.
Koszt budowy placu to 30.000
zł.

kową postawę naszego burmistrza w obliczu ubiegłorocznej
katastrofy z 8 kwietnia 2017
roku, kiedy to w wyniku wybuchu gazu zawaliła się kamienica,
a w jej gruzach zginęło 6 osób.
Głosujący docenili ogromne
zaangażowanie Bogdana Kożuchowicza, empatię, szybkie zorganizowanie pomocy poszkodowanym w tej wielkiej tragedii.
A przede wszystkim zwyczajną,
ludzką wrażliwość i współprzeżywanie z bliskimi tych ogromnie bolesnych wydarzeń. Za to
właśnie burmistrz Bogdan Kożuchowicz został nominowany
przez Redakcję Gazety Wro-

cławskiej, największego dziennika dolnośląskiego.
- Mieszkam w Świebodzicach
od dziesiątków lat, to jest moje
miejsce na ziemi, nie wstydzę
się powiedzieć, że kocham moje
miasto. Staram się w swojej
pracy być nie tylko burmistrzem, osobą zarządzającą, podejmującą decyzje - ale przede
wszystkim człowiekiem, który
słucha drugiego człowieka. To
jest zasada, której się trzymam
całe życie - komentuje Bogdan
Kożuchowicz.
I

FOT. UŻYCZONE

oło Nr 1 Polskiego Związku
Filatelistów w ŚwiebodziK
cach obchodzi w tym roku70-

Zmodernizowany plac do
zabawy mają także przedszkolaki z Publicznego Przedszkola
Nr 3. Ta modernizacja kosztowała 20.000 zł.
Oba zostały sfinansowane
z budżetu miasta.
I

Seniorzy przejęli władzę
12
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ymbolicznym przekazaniem klucza do miasta
przez Burmistrza Bogdana Kożuchowicza rozpoczęły się w naszym mieście
doroczne Senioralia. Piękna, sobotnia pogoda sprzyjała radosnej
zabawie.
Wszystko rozpoczęło się w Rynku tuż pod ratuszem. Burmistrz
Bogdan Kożuchowicz przekazał
na ręce Aleksandra Jermakowa, Przewodniczącego Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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i Inwalidów w Świebodzicach,
ogromny klucz do symbolicznych bram miasta. Ten gest znacie Państwo zapewne z Juvenaliów, czyli studenckich rządów.
- Z przyjemnością przekazuję
na Wasze ręce klucz do miasta,
dziękuje za wspaniale przygotowaną imprezę, dziękuję gościom
którzy do nas przyjechali - mówił
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Jestem dumny, że w Świebodzicach mamy tak aktywnych
i pełnych energii seniorów. Zresz-

tą, patrząc na Państwa, to ja
w ogóle proponuję nie używać
słowa seniorzy - ja tu widzę
starszą młodzież!
Na nasze Senioralia przyjechało aż 9 zespołów z całego
województwa, wszyscy w barwnych strojach ludowych, dlatego
pod ratuszem zrobiło się naprawdę kolorowo i wesoło. Zwłaszcza,
że cała gromada była uśmiechnięta i rozśpiewana.
Wystąpili także gospodarze,
czyli zespół Akord.

Gości zaprosił do nas Aleksander Jermakow, szef PZERiI, który
podkreślał, jak dobrze układa się
współpraca z miastem.
- Panie burmistrzu, dziękujemy
za wszelką życzliwość za to że
nam Pan zawsze pomaga i możemy na Pana liczyć - mówił
Jermakow. - Mamy jeszcze wiele
pomysłów i cieszę się, że mając
takiego burmistrza będziemy je
mogli realizować.
Słowa podziękowania skierowano także do obecnych na uro-

czystości Przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Kwadransa oraz Wiceprzewodniczącego Jana Klepca. W uroczystości otwarcia Senioraliów wziął
także udział ksiądz dziekan Józef
Siemasz.
Po odśpiewaniu żartobliwej
piosenki barwny korowód udał
się pod pomnik Jana Pawła II
gdzie odśpiewano Barkę, a potem
wszyscy przeszli do Parku Miejskiego, gdzie odbyła się główna
część imprezy. Tu zespoły pre-

GAZETA ŚWIEBODZICKA
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zentowały się na scenie, można
było zjeść pyszne ciasto domowej
roboty, przygotowane przez panie
ze Związku - naprawdę było
przepyszne! - i naprawę miło,
w promieniach pięknego, jesiennego słońca, spędzić sobotnie
popołudnie.
Gratulujemy wspaniałej imprezy.

Pyszności upieczone przez panie z PZERiI

ATO JUŻ NASZ
KOCHANY AKORD
SYMBOLICZNY KLUCZ DO MIASTA
BURMISTRZ PRZEKAZAŁ SENIOROM.
MAMY NADZIEJĘ, ŻE BĘDĄ GODNIE
„RZĄDZIĆ” ŚWIEBODZICAMI
PRZEZ NAJBLIŻSZE DNI :)
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

Ś.P. Wiktorię Dowgiało
– Dzieci, Wnuki, Prawnuk i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Bronisławy Skrobińskiej,

Wesołą piosenkę zaśpiewano chórem pod ratuszem

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

Barwny korowód wyruszył spod ratusza w stronę placu Jana Pawła II

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

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

Ś.P. Heleny Sobieskiej
– Córka, Synowie, Synowe, Zięć,
Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Marii Kubickiej

Ś.P. Ryszarda Andruszko,

– rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
– Córka, Zięć, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
– Żona, Dzieci, 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. Antoniego Białego
– Córka, Synowie i Rodzina

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

Ś.P. Marii Surmaj
– rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
– Mąż, Dzieci, Wnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Józefy Zarzyckiej,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym
trudnym i bolesnym czasie
– Córka, Syn, Synowa, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

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

Ś.P. Krzysztofa Filipiaka
– Dzieci, Wnuk, Ojciec i Rodzina

13

Nasi harbińczycy
mają roczek!
W

e wrześniu 2017
roku uroczyście
otwarto w Świebodzicach Dolnośląski Klub Harbińczyka, zrzeszający potomków, a nawet byłych
mieszkańców, chińskiego miasta Harbin. Miasto w XVIII wieku założyli Polacy w odległej
o tysiące kilometrów Mandżurii
i doprowadzili do rozkwitu gospodarczego. Harbińczcyy to
dziś wciąż duża społecznośc
rozrzucona po całym kraju,
a kilka osób zamieszkuje Świebodzice. Dlatego pojawiła się

inicjatywa powołania klubu
- który jest drugim w Polsce.
DKH założył w Świebodzicach Aleksander Jermakow,
przewodniczący
Polskiego
Związ-ku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, potomek Harbińczyków, który rozpoczął propagowanie historii Polaków mieszkających na Dalekim Wschodzie.
W sobotę 29 września odbyło
się spotkanie z okazji rocznicy
działalności Dolnośląskiego
Klubu Harbińczyka z udziałem
zaproszonych gości i władz

rupa uczniów Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 2
G
(Julia Bazyluk, Aleksandra

Jilemnice to miasteczko,
w którym - podobnie jak
w Świebodzicach - władze miasta wiele działań ukierunkowują
na propagowanie aktywności
fizycznej. Uczennice z SP 2
mogły skorzystać z niedawno
powstałego kompleksu sportowego Hraběnka, oferującego 20
km tras rowerowych, które
świebodziczanki przemierzyły
na koloběžkach - czyli bardzo
popularnych w Czechach hulajnogach. Miały też okazję sprawdzić swoją celność na strzelnicy
biatlonowej.
W planie wizyty znalazła się
również wycieczka do pobliskiego Harrachova: zwiedzanie
huty szkła i słynnej mamuciej
skoczni narciarskiej.
Wizyta w Jilemnicach była
bardzo udana. Czescy przyjaciele wykazali się ogromną gościnnością. Na szczególne podziękowania zasługują bezpośredni
opiekunowie świebodzickiej
delegacji: pan Zdeněk Vejcl
- wieloletni emerytowany dyrektor szkoły, doskonale znający
język polski oraz obecny dyrektor - pan Václav Korbelář.
I

Ahoj, Jilemnice!

Krajewska, Maria Bogucka,
Zuzanna Mikłasz, Nadia Lewicka, Anna Oleśkiewicz) pod
opieką pani Anety Boguckiej
udała się 20 września na trzydniowy wyjazd do Jilemnic
- miasta partnerskiego Świebodzic. W ubiegłym roku, na zaproszenie burmistrza Bogdana
Kożuchowicza,
gościliśmy
w naszym mieście młodzież ze
Szkoły Podstawowej nr 1
w Jilemnicach, w tym roku
przyszedł czas na rewizytę.
Nasze uczennice miały okazję
poznać realia typowej czeskiej
szkoły. Wraz z uczniami z Jilemnic wzięły udział w projekcie
„Europejski dzień języków”.
Integracja miała także wymiar
rozrywkowy: wspólna szkolna
dyskoteka, wyjście na mały turniej bowlingu.
Nasza delegacja mogła podziwiać piękno urokliwego zabytkowego miasteczka oraz spotkać się z władzami miasta Jilemnice: burmistrz Janą Čechovą
i wiceburmistrzem Vladimirem
Vinklařem.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
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miasta - burmistrza Bogdana
Kożuchowicza i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
Jana Klepca. Podczas uroczystości wręczono honorowe legitymacje członkowskie osobom,
wspierającym działalność klubu.
Aleksander Jermakow wręczył je: Burmistrzowi Miasta
Bogdanowi Kożuchowiczowi,
księdzu profesorowi Bernardowi Kołodziejowi, dziennikarzowi, dyplomacie, malarzowi i pisarzowi - Edwardowi Kajdańskiemu oraz profesorowi KUL-

u Adamowi Winiarzowi, autorowi wielu książek na temat
Harbina. Legitymacje otrzymali
też wszyscy członkowie DKH
- łącznie 7 osób.
Uroczystość transmitowana
była na żywo za pośrednictwem
Chińskiej Rozgłośni Radiowej,
nadającej w języku polskim na
cały świat.
Świebodziccy harbińczycy
mają konkretne plany na przyszłość.
- Przygotowujemy się do
otwarcia izby pamięci, mamy
dużo materiałów i chcemy poka-

DZIEJE SIĘ NA MIEŚCIE

zać konkretne rodziny i ich losy.
Myślę, że będzie to bardzo ciekawe także dla osób, którym
historia Harbina nie jest znana
- mówi Aleksander Jermakow.
- Cieszę się, że nasza „Gazeta
Świebodzicka” także włączyła
się w propagowanie i przybliżanie świebodziczanom historii
harbińczyków.

Klub ma także swoją stronę
internetową, zapraszamy do odwiedzenia: harbinczyk.wordpress.com
Zapraszamy do bliższego zapoznania się z niezwykłą historią naszych rodaków, którzy
tworzyli podwaliny pod 10milionową dziś metropolię.
I

P ogoda sprzyja inwestycjom. W wielu częściach miasta realizowane są właśnie potrzebne i ułatwiające
życie mieszkańcom zadania.

2200 krzewów żywopłotu a także młode drzewka nasadziło
miasto przy nowo powstałych ścieżkach rowerowych
przy ul. Kolejowej, Świdnickiej, Stawowej oraz Zwycięstwa.
Kilka drzewek już rośnie przy ul. Parkowej. W naszym mieście
dba się o zieleń i to dobrze, że jej przybywa!
Koszt - ok. 10.000 zł

Powody do zadowolenia mają mieszkańcy jednego
z podwórek przy ul. Świdnickiej róg ze Strzegomską.
Miasto właśnie wykonuje wjazd oraz całe podwórko w kostce
betonowej. Będzie estetycznie i wygodnie.

Rozebrany został murek na Osiedlu Sudeckim, który stwarzał
zagrożenie dla przechodniów. ZGK ładnie zagospodarował
skarpę i obłożyło ażurowymi płytkami

Gruntownie naprawione także zostało podwórko u zbiegu ulic
Kolejowa, Zwycięstwa, Stawowa. Nawierzchnia została
wyrównana i utwardzona.

Nie ma to jak żagle!

Na początku września podopieczni naszego
Środowiskowego Domu Samopomocy wybrali się
na wycieczkę do Olejnicy. Nocowaliśmy
w Ośrodku Dydaktyczno- Sportowym AWF- u,
który znajduje się w malowniczym lesie pomiędzy
Jeziorem Olejnickim a Jeziorem Górskim. Na terenie
Ośrodka mieliśmy możliwość z korzystania z boisk do piłki
siatkowej, koszykówki, z kręgielni oraz siłowni na świeżym
powietrzu. Oprócz gier zespołowych i ćwiczeń na świeżym
powietrzu relaksowaliśmy się na pobliskiej plaży pływając
w jeziorze albo udawaliśmy się na spacery po lesie,
gdzie co niektórzy mogli dać upust swoim emocją
i głośno się wykrzyczeć.

FOT. ŚDS
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Realna bajkowa iluzja
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

5

października w Miejskim Domu Kultury
w Świebodzicach odbyła
się wystawa świdnickiego artysty, pisarza, malarza
Krzysztofa Polaczenki pt. „Realna iluzja”, która doskonale
określa zestawienie precyzji realizmu ze światem wyobrażonym.
Nadawanie nowego znaczenia przedmiotom czy miejscom
to zadanie dla malarza surrealisty. Autor, główny przekaz większości obrazów traktuje o współczesności, uwypuklając przy
tym ludzkie wady i zalety. Sama
jednak interpretacja pozostaje
otwarta i wymaga od widza uruchomienia jego własnej wyobraźni. Wernisaż wzbogaciła
autorska muzyka, było można
również zapoznać się z książką

kultura

Krzysztofa Polaczenko pt. „Wanna", opisująca historię człowieka, którego życiowa postawa
musiała ulec diametralnej zmianie pod wpływem nieprzewidzianego zrządzenia losu, jest
historią, jak wspomina sam
autor, skierowaną do wszystkich. Eksperymentalna forma i
kontrowersyjna tematyka książki często wywołuje burzliwe
dyskusje podczas spotkań autorskich. Czytelnicy doceniają
lekkie pióro oraz trafne spostrzeżenia młodego autora.
Podczas spotkani Krzysztof
Polaczenko zaprezentował nam
film, na którym przedstawiony
został sposób w jaki autor tworzy swoje prace.
Dziękujemy wszystkim za
przybycie.

Mirabelka - kiełkująca historia w 100licy"
irabelka - kiełkująca historia w 100licy", to warsztaty realizowane w raM
mach obchodów stulecia odzyskania Niepodległości. Podczas spotkań, które odbędą

REKLAMUJ

się w terminie 25.10-15.11.2018, odbędzie
się głośne czytanie wybranych fragmentów
książki „Mirabelka” Cezarego Harasimowicza, zapoznanie się z pojęciami „wojna”,

SIĘ!

W Gazecie Świebodzickiej
tel. 660 157 518

„getto”, „miłość” oraz tworzenie „drzewa
pamięci”. Organizatorami warsztatów jest
Oddział Dziecięcy naszej Biblioteki.
I

piątek, 12 X 2018
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Wybory Samorządowe 2018/kultura

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Gwiazdy znowu u nas

Po raz drugi gwiazdy polskiego kina przyjadą
do Świebodzic. Spotkanie z lubianymi i popularnymi
aktorami 20, 21 i 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 były wydawane identycznie, jak rok temu,
czyli w ratuszu miejskim, w dniu
6 października.
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 przed-

stawiać: 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 na plakacie, 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.

Przepraszamy panią Ewę
Świerczyńską za pomyłkowy
brak jej nazwiska w artykule
o kandydatach do Rady Miejskiej
w Świebodzicach.

REKLAMUJ

SIĘ!

W Gazecie Świebodzickiej

tel. 660 157 518

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

REKLAMUJ SIĘ!
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Wybory Samorządowe 2018

REKLAMUJ SIĘ!

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Autobus czerwony
przez ulice
mknie...
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

historia Świebodzic w wycinkach

Świebodzice w wycinkach prasowych XX wieku

W

1974 roku do Świebodzic zawitały
autobusy MPGK - niestety nie potrafimy rozszyfrować tego skrótu - autobusy czerwone, zamiast popularnych
„niebieskich” PKS. Podobno oznaczało to więcej
połączeń i lepszy dojazd np. do pobliskich miejscowości takich jak Mokrzeszów czy Komorów.
Od razu nasunęło nam się skojarzenie - że u nas
od kilku lat zamiast czerwonych, starych autobusów DLA mamy super nowoczesne, piękne, złote
Mercedesy. A za chwilę będzie kolejny autobus,
który już się produkuje, i będą utworzone kolejne
linie. Mamy w mieście własną komunikację, nie
jesteśmy zależni od żadnego MPK, PKS.
W doniesieniach prasowych oczywiście jak
zawsze dużo informacji z zakładów pracy, z placów budów (bo powstają osiedla). Wówczas dużo
się działo, a dzisiaj jeszcze więcej co oznacza, że
nasze miasto cały czas świetnie się rozwija. I to jest
good news! (z ang. dobra wiadomość).

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.

piątek, 12 X 2018
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Roztańczone pary
w naszej hali
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W

niedzielę 7 października, do miasta zjechały pary taneczne z całej Polski, by wziąć udział w Pucharze
i Mistrzostwach Okręgu Dolnośląskiego w tańcu towarzyskim, w formule otwartej. Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Burmistrza
Miasta Bogdana Kożuchowicza.
Organizatorem było Centrum
Tańca Champion Team.
W hali OSiR Sp. z o.o. pary
prezentowały style standard
i latino. Przepiękne stroje, gorące rytmy, majestatyczne walce,

sport

a wszystko w wykonaniu wspaniałych, utalentowanych tancerzy w różnych grupach wiekowych.
Niespodzianką turnieju był
występ grupy tanecznej ze Świebodzic, która trenuje w Miejskim Domu Kultury. Grupa dostała gorące brawa, a wśród tańczących był burmistrz Bogdan
Kożuchowicz z małżonką Teresą.
Organizatorzy byli bardzo zadowoleni z obiektu oraz przyjęcia wydarzenia w Świebodzicach, zapowiedzieli organizację
kolejnej edycji mistrzostw również w naszym mieście.

Sukces naszych kickboxerów

Jarek Zawodni (KO GYM Świebodzice)
został zdobył 29.09.2018 pas Zawodowego
Mistrza Polski K-1 w wadze ciężkiej.
Wygrał w Częstochowie podczas gali DSF
Kickboxing Challenge, pokonując Norberta
Anzorge z Częstochowy.
Patronat sportowy nad całą imprezą
objął Polski Związek Kickboxingu.
Gratulujmey zawodnikowi i trenerowi
- Mariuszowi Cieślińskiemu.

UWAGA! W związku z remontem i doposażeniem, siłownia OSiR

w dniach 15-22 października będzie nieczynna.
Termin ważności karnetów zakupionych w okresie obejmującym remont zostanie wydłużony o 7 dni.

Kuba - piękny finał sezonu!
z kolejnymi medalami.
Na zawodach w zachodniopomorskiem Kuba zdobył

w obu konkurencjach złote
medale, uzyskując odpowiednio: 51.5 dysk, kula 16.96.

FOT. UŻYCZONE

N

asz utalentowany dyskobol i kulomiot Jakub
Kanik kończy sezon

Fantastyczne rezultaty, Kuba
GRATULACJE!
I

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

ogoszenia/komunikaty

Mieszkańcy ul. Ofiar Oświęcimskich 54
składają serdecznie podziękowania
za remont podwórka.

Wdzięczni Mieszkańcy

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 pokojowe
na IV piętrze,67 m2. Cena 164 tys.
do negocjacji.

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach
na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego
przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Nieruchomość
l. mieszkalny 1 A (16 )

Nr działki
277/1

Obręb
2

2. Osiedle Sudeckie. Mieszkanie na III piętrze.
Jasna kuchnia. Okna nowe PCV. Pierwotnie
kawalerka obecnie wydzielony drugi pokój
ze świetlikiem. 28 m2 cena 79 tys.

Burmistrz Miasta Świebodzice

LOKALE UŻYTKOWE

4. Kawalerka na pograniczu Świebodzic i Cierni
do całkowitego remontu położona na I piętrze.
37m2 cena 39,9 tys.

Ulica

Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

Obręb

Zwycięstwa

nieruchomość zabudowana
budynkiem garażowym

198/24

Śródmieście 3

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

5. Centrum. 3 pokojowe mieszkanie
na I piętrze. Ogrzewanie piecowe.
Okna częściowo wymienione PCV.
68m2 cena 105 tys.
6. 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.
7. Pełcznica, 2 pokoje, 2 piętro,
60 m2,ogrzewanie CO gazowe.
Cena 84,5 tys.

INFORMACJA
w sprawie przeprowadzenia konsultacji
Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice
z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

8. 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.

Na podstawie art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450) oraz Uchwały Nr IV/14/2010 Rady Miejskiej
w Świebodzicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:
§1. Przeprowadzić konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§2. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450), które prowadzą działalność statutową na terenie Gminy
Świebodzice.
§3. Czas trwania konsultacji ustala się na okres od 15 do 29 października 2018 r.
§4. Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 zostanie zamieszczony na
stronie internetowej www.swiebodzice.pl w dziale „Współpraca z NGO”, na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej www.bip.swiebodzice.pl oraz będzie dostępny, od dnia wejścia w życie
niniejszego Zarządzenia, w Wydziale Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej Urzędu
Miejskiego, ul. Żeromskiego 27, pok. nr 9, 10.
§5. Uwagi i opinie dotyczące projektu należy zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w terminie podanym w §3, w formie:
1) listownej na adres: Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, z dopiskiem „Konsultacje - Program Współpracy 2019”;
2) eletkronicznie na adres e-mail: weronika.tomczyk@swiebodzice.pl
§6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej.
§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

OGŁOSZENIA DROBNE
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,

12. Dom wolnostojący z pomieszczeniami
gospodarczymi w centrum Świebodzic. Garaż.
Działka zagospodarowana 2600 m2.
Posesja ogrodzona. 6 pokoi. Powierzchnia
230 m2. Cena 599 tys.

MIESZKANIA W KAMIENICACH
3. Okolice Parku Miejskiego. 4 pokojowe
mieszkanie na I piętrze.
Stan bardzo dobry. Słoneczne, zadbane.
Bezczynszowe. 161 m2 cena 270 tys.

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

10. Dom wolnostojący w willowej części
Świebodzic,5 pokoi,173 m2, działka 510 m2.
Cena 648 tys. do negocjacji.
11. Dom wolnostojący z 2009 r. 5 pokoi,
zagospodarowany ogród 370 m2, garaż.
Po kapitalnym remoncie. Cena 694.900

OSIEDLE SUDECKIE

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

G Zaopiekuję się osobą
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Biuro Nieruchomości „Mój Dom”

Panu Burmistrzowi
Bogdanowi Kożuchowiczowi
oraz Radnemu Sławkowi Łukawskiemu

Adres
Jana Mikulicza

piątek, 12 X 2018

DOMY
9. Dom wolnostojący piętrowy w centrum
miasta. Możliwość prowadzenia cichej
działalności gospodarczej. Bez działki.
Okolice Warszawianki. 131 m2
cena 244 tys.do negocjacji.

13. Ciernie. Hala magazynowo-produkcyjna.
Hala o powierzchni 230 m2 położona na działce
1500 m2. Cena 250 tys.
14. 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
Chwaliszów
- 1100 m2 cena 71500
- 690 m2 cena 44850
Wałbrzych.
Piaskowa Góra. 2 pokojowe mieszkanie
na IX piętrze ul. Hirszfelda. Okna nowe PCV.
Duży balkon. 35 m2 cena 114 tys.
Biały Kamień. 2 pokojowe mieszkanie
na I piętrze na pograniczu Biały Kamień
i Szczawno Zdrój. Szafa w zabudowie
w przedpokoju. Kuchnia w zabudowie.
63 m2 cena 119,900. POLECAM!

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

KUPON
OGŁOSZENIOWY
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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