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Silena - będzie
piękne osiedle!
Inwestor przyjeżdża
do Świebodzic,
by opowiedzieć
o szczegółach
inwestycji!

Po raz pierwszy
7
pokazujemy
wizualizację Domu

FOT. UŻYCZONE ADRIAN SITKO

Złotego Wieku.
To będzie
niesamowite miejsce
opieki nad osobami
starszymi. Przetarg
na tę największą
w dziejach
Świebodzic
inwestycję
18 listopada!

Kochamy nasze Świebodzice

Wybory samorządowe tuż, tuż. Od nas zależy, kogo wybierzemy, by dobrze i mądrze zarządzał naszym miastem.
A żyjemy w naprawdę pięknym mieście, z którego możemy być dumni.
Które wspaniale się rozwija, zmienia, zachęca do tego, by tu zamieszkać, żyć, wychowywać dzieci, starzeć się.
Kochamy nasze Świebodzice i jesteśmy z nich dumni! Nikt jest w stanie tego zmienić! Bo to my, mieszkańcy,
tworzymy je i wypełniamy naszymi pozytywnymi emocjami, pracą, pasjami, radością.
Dlatego 21 października spotkajmy się przy urnach wyborczych i wybierzmy dobre, uczciwe, wiarygodne władze
miasta. Wybierzmy tych, którzy swoją postawą moralną, codziennymi działaniami, wypowiedziami, wysoką kulturą,
dają nam gwarancje, że taki też będzie styl sprawowania władzy.

ODDAJ SWÓJ GŁOS 21 PAŹDZIERNIKA

Sprawdźcie dokładnie, gdzie jest Wasz lokal wyborczy!
Są zmiany, mieszkańcy niektórych ulic głosują w innym miejscu,
niż 4 lata temu!

Str. 15
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Przedstawiamy
kolejne
projekty nowych
terenów zielonych,
które powstaną
w mieście.
Czy wiecie,
że przybędą
aż 4 place zabaw?
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Świebodziczanie
czwartek, 18 X 2018

Szanowni Mieszkańcy, Czytelnicy Gazety Świebodzickiej,

Zdecydowaliśmy się zabrać głos, ponieważ nie możemy pozostawić bez echa
tego, co zrobił tabloid pod nazwą „Gazeta Świebodzic”, który WŁĄCZYŁ SIĘ
DO NEGATYWNEJ KAMPANII WYBORCZEJ przeciwko burmistrzowi
Bogdanowi Kożuchowiczowi

G

azeta, udająca obiektywną,
bezstronną, wielokrotnie atakująca instytucje, mieszkańców, sama tak naprawdę obnażyła swoją postawę i to, po jakiej
stronie się opowiada w tej kampanii.
Nie ma żadnych podstaw, by próbować ją nazywać obiektywną. To dziś
narzędzie wyborcze jednego z komitetów. Jasne opowiedzenie się po stronie konkretnej opcji stało się przy
pomocy publikacji na pierwszej stronie obrzydliwej ulotki-paszkwila, która została pod osłoną nocy rozkolportowana w mieście w trakcie kampanii
wyborczej do samorządu. Treść tej
ulotki to zbiór oskarżeń bez pokrycia
i pomówień pod adresem burmistrza
Bogdana Kożuchowicza, który pracuje na rzecz mieszkańców i naszego
miasta.
Ulotka była rozkładana na klatkach
schodowych, wrzucana do skrzynek
pocztowych i za wycieraczki samochodów. To wszystko działo się nocą bo jej autorzy nie mieli odwagi dostarczyć szkalujących, kłamliwych materiałów jawnie, z podniesionym czołem, tylko pod osłoną ciemności. To
metody znane w Świebodzicach
z dawnych lat, które mieliśmy nadzieję, że już minęły bezpowrotnie.
Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Kożuchowicza zgłosił sprawę na
Policję. Ponieważ kolportowanie tego
steku pomówień zostało zablokowane
poprzez zgłoszenie do organów ścigania, przeciwnicy polityczni znaleźli
inny sposób. Ulotkę w całości, na
1 stronie, opublikował tabloid „Gazeta
Świebodzic”. Udając zatroskanie
i pytając „Brudna kampania czy praw-

da?”... My wiemy, że to kłamstwa
i Świebodziczanie wiedzą to także.
Kampania prowadzona przez Komitet Wyborczy Bogdana Kożuchowicza nacechowana jest pozytywną
energią. Nie ma odniesień do kontrkandydatów, ich niekompetencji, czy
niemożliwych do zrealizowania obietnic. Kampania Burmistrza Kożuchowicza jest nastawiona na prezentację
jego osiągnięć i celów. Jest radosna,
pozytywna, otwarta na bezpośredni
kontakt, rozmowy. Dowodem na to są
spotkania takie jak Konwent Wyborczy, bardzo udany Niedzielny Obiad
w parku czy koncert Agnes Violin
w klubie Metalowiec, gdzie można
było widzieć tłumy zadowolonych,
uśmiechniętych, Świebodziczan.
Na żadnym ze spotkań, w żadnych
z materiałach komitetu, czy wypowiedziach Burmistrza Bogdana Kożuchowicza nie ma ani słowa, które
można uznać za atak na kontrakandydatów. Czysta, pozytywna i otwarta
kampania Burmistrza Kożuchowicza
wyróżnia się na tle takich sytuacji, jak
anonimowa ulotka, hejtowanie w Internecie z fikcyjnych kont, niszczenia
materiałów wyborczych.
Świebodziczanie mogą głosować na
kogo chcą. Ufamy ich mądrości
i przyjmiemy z pokorą każdą ich
decyzję. Wiemy, że ta mądrość nie
pozwoli na wspieranie ludzi grających
nieczysto, nie mających swoich pomysłów i często składających niemożliwe do zrealizowania obietnice.
Nie wspominając o obiecywaniu
mieszkańcom działań, które już toczą
się za sprawą decyzji burmistrza Kożuchowicza.

Remonty kanalizacji, dofinansowanie wymiany pieców, rozwój strefy
ekonomicznej, miejsca w żłobkach,
walka o obwodnice naszego miasta,
miejsca parkingowe w obrębie rynku,
odwodnienie strefy i wiele, wiele innych spraw które realizuje, lub planuje realizować Bogdan Kożuchowicz
kontrkandydaci starają się przedstawić
jako swój program, nie szanując inteligencji Mieszkańców.
Drodzy Państwo - czas już powiedzieć dość obrażaniu Świebodziczan
i obrzydzaniu naszego miasta przez
tabloid „Gazeta Świebodzic”, kierowany przez osoby zupełnie niezwiązane ze Świebodzicami. Tania sensacja
dobrze się sprzedaje, a to główny cel
tego pisma.
W niemal każdym numerze tabloidu
czytamy, że Świebodzice są miastem
obdrapanych kamienic, pijaków, brudu, dziurawych chodników, złodziei,
morderców, niekończących się problemów, itd. Wmawia się nam, że żyjemy
w jakiejś dziurze zabitej dechami, że
jesteśmy jakąś patologią! A my wiemy, że Świebodzice to rozwijające się
miasto, którego kondycji, wyglądu
i atrakcyjności, jawnie, w pozytywny
sposób, zazdroszczą nam mieszkańcy
miast okolicznych. A Świebodziczanie
to mili, sympatyczni i ambitni ludzie,
których nie wolno obrażać.
Gazeta Świebodzic niemal w każdym wydaniu obraża i wyszydza burmistrza, którego wybrali mieszkańcy
tego miasta, w demokratycznych wyborach.
Gazeta ta płaci pieniądze za podesłanie sensacyjnego zdjęcia, bazuje na
negatywnych informacjach, taniej sensacji, krwi, skandalu, plotce; która każdy poruszany o mieście temat komentuje tak, by „przywalić” władzy, lub
wywołać tanią sensację.
Świebodzice jak każde miasto ma
swoje problemy - rozwiązywane na

miarę możliwości, które na szczęście
stale rosną. Jesteśmy małym miasteczkiem, które rozwija się, bogaci, ściąga
nowych mieszkańców. Nie jesteśmy
zaściankiem, jak próbuje to przedstawić tabloid, który pojawił się tutaj raptem dwa lata temu.
Uważamy, że miarka się przebrała,
tabloid przekroczył granicę, za którą
już nie ma mowy o obiektywizmie,
rzetelności, dziennikarstwie. Jest za to
prowadzenie brudnej kampanii wyborczej na rzecz konkretnych kandydatów
- czego dowodem jest publikacja pełnej kłamstw ulotki, oraz tendencyjne
artykuły.
Świebodziczanie - nie przyjmujmy
takiego fałszywego obrazu naszego
miasta.
Bądźmy dumni z bycia mieszkańcem Świebodzic.
Zrobiliśmy jako mieszkańcy wiele,
możemy zrobić jeszcze więcej, ale na
pewno nie za pomocą negatywnych
emocji, oszczerstw, brudnych zagrań.
Przyszłości i dobrobytu miasta nie da
się zbudować naśmiewaniem się,
donosami, oszczerstwami, paszkwilami, zawłaszczaniem cudzych pomysłów.
Ludzie, szukający swoich szans
w ataku i oczernianiu innych, to nie są
właściwi ludzie do decydowania o losach naszej pięknej małej ojczyzny.
Ktoś, kto ubiega się o cenny głos
wyborcy, nie własnym pozytywnym
wizerunkiem, swoimi własnymi pomysłami - tylko poprzez atakowanie
innych, nie powinien mieć możliwości tworzenia naszych warunków do
życia.
Pamiętajmy o tym podczas głosowania, do którego szczerze zachęcamy,
Z pozdrowieniami
Redakcja Gazety Świebodzickiej
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Przydatne
informacje

Szanowni Mieszkańcy tu jeszcze
kilka przydatnych informacji
G Głosowanie potrwa od godz.
7:00 do 21:00
G Głosować można wyłącznie
OSOBIŚCIE lub przez zgłoszonego
pełnomocnika
G Głosować mogą tylko osoby
ujęte w stałym rejestrze
wyborców, które będą ujęte na
spisach wyborczych
G Trzeba zabrać dowód osobisty
albo inny dokument aktualny
ze zdjęciem

Nie wolno wynosić żadnych
kart do głosowania, pod karą
pozbawienia wolności
G Osoby nietrzeźwe, arogancko
zachowujące się, wszczynające
burdy, będą usuwane przez
policję
G 8 lokali wyborczych jest
przystosowanych dla potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
- wykaz lokali na str. 15
G

ZMIANY SIEDZIB WYBORCZYCH
Bardzo prosimy także
o zapoznanie się wykazem
siedzib obwodowych komisji
wyborczych, które zamieszczamy
na stronie 15. To ważne,
ponieważ część z Państwa będzie

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic

głosować w innych
lokalach, niż dotychczas.
Zmiany dotyczą
mieszkańców
następujących ulic:
Krzywoustego,
Brodatego, 11 Listopada,
3 Maja, Łączna,
Patronacka, Polna,
Rekreacyjna, Strzelecka,
Jana Mikulicza, Armii
Krajowej, Młynarska,
Żeromskiego, Szkolna,
Mickiewicza, Pocztowa,
Krótka, Wolności, Plac
Dworcowy, Kolejowa,
Stawowa, Zwycięstwa.

Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna
w Świebodzicach, ul. Świdnicka 15
e−mail:
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
osoba odpowiedzialna:
Agnieszka Bielawska−Pękala
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poniedziałek-piątek
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Redakcja nie odpowiada
za treść publikowanych listów
i ogłoszeń, przedruków, materiałów

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

Wierzę w mądrość
mieszkańców
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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Rozmowa z burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem - o anonimowych ulotkach, pomówieniach i brudnej kampanii

P

anie burmistrzu, kampania wyborcza ma się ku
końcowi. Niestety, mimo Pana próśb i wysokiej kultury prowadzenia działań przez KWW Bogdana Kożuchowicza, konkurencja nie
dała zbyt dużego pola manewru.
Ulotka-anonim, oszczerstwa,
pomawiania Pana nawet na
ulicy, podczas rozmów z wyborcami, uszkadzanie banerów - takie metody stosowano wobec
Pana. Jak Pan to skomentuje?
Bogdan Kożuchowicz: - Cóż,
przykro mi, że do takiego właśnie poziomu sprowadzono zabieganie o głosy świebodziczan.
Niestety, tak samo było 4 lata
temu i sytuacja się powtarza.
Uważam, że każdy ma prawo
startować i zabiegać o głos, ale
trzeba to robić uczciwie, z zachowaniem norm kultury, z poszanowaniem przeciwnika i wyborcy przede wszystkim. Merytorycznie, na poziomie. Ja i mój
komitet taką kampanię prowadziliśmy - pozytywną, nakierowaną na bezpośredni kontakt,
poprzez rozmowy - czasami
trudne, organizację imprez dla
dzieci, dla dorosłych, rodzin,
koncerty - zamiast dziesiątków
wieszanych banerów.
Uważam, że to po prostu standard wyborczy w tych czasach.
 Ale tak wcale nie było.
Najpierw został złożony
pozew do sądu przeciwko
pana komitetowi, a gdy sąd
go oddalił i prawne

możliwości się wyczerpały
- konkurencja rozpoczęła
zmasowany atak w tej
najokropniejszy, brudny
sposób. Zaczęło się pewnej
nocy od ohydnej, żółtej
ulotki...
- Tak, została rozkolportowana anonimowa, pełna oszczerstw
i pomówień ulotka, bez podpisu,
bez autora, rozniesiona w nocy,
do klatek schodowych, skrzynek, za wycieraczki aut, prez
człowieka w kapturze, ukrywającego się. W treści same
bzdury proszę Państwa, ja nawet
nie chcę się do tego odnosić, bo
to uwłacza po prosu godności
inteligentnego człowieka. Jeśli
ktoś tam pisze o jakichś dwóch
moich etatach, o jakichś 400
tysiącach wydanych na lotnisko
- gdy za projekt w dużej części
zapłacił marszałek województwa; o nieprzejęciu za złotówkę
Sileny - którą właśnie sprzedano
i będzie zagospodarowana z pożytkiem dla wszystkich... Zresztą - czy ktoś by w ogóle sprzedał
taki teren za złotówkę? I wielki
napis - że Kożuchowicz powinie
się wstydzić. Ja nie mam się
czego wstydzić, bo od lat ciężko
pracuję dla tego miasta i oddaję
całą swoją energię i pomysły, by
się rozwijało. Jeśli ktoś krytycznie ocenia moją pracę - niech
uzasadni to merytorycznymi
argumentami. I powie mi to
w twarz, oficjalnie, nie jak
tchórz. Bo to, co jest w ulotce, to
stek pomówień i haniebnych

oskarżeń bez pokrycia napisanych przez anonimowych autorów. Swoją droga - większość
tych „haseł” stanowi podwaliny
programów wyborczych moich
konkurentów.
 Autorów tego anonimowego
i tchórzliwego paszkwilu
szuka policja, bo zgłosił Pan
zawiadomienie. Autorzy
trochę się przestraszyli
i wstrzymali kolportaż.
Ale znaleźli inny sposób
- całość opublikowała
na 1 stronie Gazeta
Świebodzic, rzekomo
bezstronny i obiektywny
periodyk. Jak Pan ocenia tę
bezstronność?
- Gazeta Świebodzic obraża
mnie i świebodziczan od początku swojej działalności na
lokalnym rynku. Ale mimo

wszystko jestem zaskoczony, że
tak po prostu włączyła się
w brudną kampanię i bez oporów opowiedziała się po stronie
kłamstw i pomówień. W sumie
nie powinno mnie to dziwić, ale
jednak zawsze wydaje mi się, że
ludzie są porządniejsi, niż jest
naprawdę. Cały czas ten periodyk zarzuca mi, że nasza samorządowa gazeta to tuba władzy,
propaganda, itd. W Gazecie
Świebodzickiej w czasie kampanii tak naprawdę nie było ani
słowa o kandydatach z przeciwnych komitetów, gazeta nie
komentowała ich działań - takich czy innych. Staraliśmy się
zachować pewien poziom dyskusji.
 Pana konkurenci nawet
nie bardzo wysilili się, by
w swoich programach

wyborczych zaproponować
coś nowego. Jeden z nich
pisze bez skrępowania
o sprawach, które
funkcjonują w naszym
mieście, chce wprowadzać
budżet obywatelski, który
mamy od 2013 roku, dotacje
na wymianę pieców, budować
tereny zielone czy dom
dziennego pobytu - czyli Klub
Seniora, który został otwarty
16 października. Wskazują
inwestycje, które już
funkcjonują i są opłacone
przez gminę!
- Pozostawiam to bez komentarza. Niech sami Państwo sobie
dopowiedzą, co o tym sądzić.
Powiem tylko krótko. Gdy obejmowałem funkcję burmistrza po
moich poprzednikach - a wśród
nich był jeden z obecnych kontrkandydatów na burmistrza, wtedy „dyrektor” urzędu, zadłużenie wynosiło 24 mln zł przy
budżecie 46 mln zł. Dziś mamy
budżet 101 mln zł i zadłużenie
na poziomie 17,6 mln zł. Więc
dzisiejszy budżet to całkiem
łakomy kąsek, jest o co walczyć
- szkoda tylko, że tak żałosnymi
metodami.
 Mieszkańcy są
zdegustowani takimi
zachowaniami, piszą o tym na
portalach społecznościowych,
są świadkami, jak pańscy
konkurenci zaczynają
rozmowę z wyborcami
od pomówień pod pana
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adresem, od krytyki,
oskarżeń.
- Ja nie mam na to wpływu.
Moja kampania oparta jest na
pozytywach, na podsumowaniu
tego, co udało się w naszym
mieście zrobić dobrego, na pokazaniu, że nasze miasto rozwija
się w każdej sferze Jeśli ktoś nie
ma własnego dorobku i osiągnięć, nie ma się czym pochwalić, to cóż mu pozostaje?
 Co chciałby Pan powiedzieć
świebodziczanom w tych
ostatnich dniach przed
wyborami?
- Chodźmy do urn i zdecydujmy mądrze. To najważniejsze.
Wierzę w mądrość mieszkańców.
A od siebie mogę tylko jeszcze dodać, że czuję ogromną
mobilizację i werwę. Jest wiele
pomysłów, które zamierzam
realizować wspólnie z mieszkańcami. nowych zadań, które
właśnie rozpoczynamy. Dokończenie małej obwodnicy Osiedla
Piastowskiego, rondo u zbiegu
Dąbrówki/Jeleniogórskiej,
budowa Centrum Spotkań dla
młodzieży i wiele innych, które
już Państwu przedstawiałem.
Jest zaplanowane finansowanie
tych zadań, ścieżki ubiegania się
o dotacje. Przed nami naprawdę
duże możliwości. Wykorzystamy je jak najlepiej.
Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Agnieszka Bielawska-Pękala

Nasza miejska komunikacja będzie jeździć tak,
jak chcą świebodziczanie
przewozowej komunikacji miejskiej
w Świebodzicach. Po przeanalizowaniu
tych uwag największe zmiany to:
 linia numer 2 z dzielnicy Ciernie
będzie dojeżdżała ul. Wałbrzyską
w okolice Szpitala, Cmentarza oraz
marketów Biedronka i Tesco,
 całkowicie zostanie zlikwidowany
przejazd ul. Metalowców, Skłodowskiej oraz Browarową,
 kurs Ciernie - Pełcznica - Ciernie
(wraz z przesiadką tam i z powrotem)

Trzy trasy z kolei umożliwią szybsze
dotarcie do wybranego punktu, a mieszkańcy przesiadając się z linii na linię nie
będą musieli kupować dodatkowego
biletu - bo już został wprowadzony bilet
czasowy.
Proponowane zmiany zostały przedstawione do konsultacji społecznych.
Mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi
przez ponad miesiąc. Zostały uwzględnione wszystkie uwagi, które mieszkańcy składali odnośnie rozwoju oferty

A nasz czwarty autobus
już się montuje

FOT. UŻYCZONE ZAKŁADY MERCEDESA

W

krótce poznamy ostateczne
propozycje nowych tras komunikacji miejskiej, z uwzględnieniem sugestii świebodziczan,
zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych. Miasto przygotowuje nowy
projekt tras, które będą obsługiwane
przez trzy linie - obecnie jest tylko jedna. Pozwoli na to zakup czwartego autobusu komunikacji miejskiej, który pojawi się w Świebodzicach już w grudniu.

Tak wygląda czwarty autobus dla
Świebodzic, który właśnie powstaje
w fabryce Mercedesa. Dostaliśmy
zdjęcie z zakładów, nasze czwarte
”złotko” jest już na linii montażowej,
w grudniu autobus przyjedzie
do Świebodzic a 1 stycznia 2019
wyruszy na miasto!
Przypomnimy, że miejska
komunikacja, którą burmistrz
Bogdan Kożuchowicz przywrócił
do Świebodzic i przekazał
w zarządzanie miejskiej spółce ZGK,
to 4 najnowocześniejsze autobusy
o łącznej wartości 5,7 mln zł.

powinien trwać nie dłużej niż 80 minut,
obecnie to około 90 min (wyliczenie
firmy projektującej wskazują na 78
minut).
Ponadto rozkłady jazdy będą skoordynowane z rozkładami jazdy pociągów, jak i pozostałymi liniami komunikacji miejskiej. A jedna z linii będzie
dojeżdżała do Centrum Przesiadkowego, zlokalizowanego przy dworcu
PKP.
- Obecnie trwają prace nad zmianą
wizualizacji przebiegu poszczególnych
linii komunikacji miejskiej oraz nad
rozkładami jazdy z uwzględnienie

uwag mieszkańców. Gdy zostaną ukończone, to kolejny raz przedstawimy
Państwu propozycje przebiegu tras
- mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Opracowania powinny być gotowe
w przyszłym tygodniu. Wtedy zostaną
ponownie przedstawione mieszkańcom
do oceny.
Pragnę też nadmienić, że Państwa
uwagi można składać na każdym etapie
prac/konsultacji, również będzie można
jeszcze zgłaszać uwagi po wdrożeniu
nowych linii, gdy wszyscy zobaczymy
jak w rzeczywistości one funkcjonują.


Nie dajmy sie nabrać
4
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rodzy Czytelnicy, przyj-rzeliśmy się trochę programom wyborczym kontrkandydatów Bogdana Kożuchowicza. Jego program został już
przedstawiony na łamach Gazety
Świebodzickiej, pozostali nie zwrócili się do nas z wnioskiem o publikacje w ramach bezpłatnej strony dla
każdego komitetu - mimo, że ogłaszaliśmy taką możliwość.
W swoich programach zarówno
jeden jak i drugi kontrkandydat obiecują wiele. Zwróćcie Państwo uwagę, że próbują także przedstawić się
jako osoby ze świeżym „pomysłem”, z „perspektywą” na rządzenie
miastem. Drodzy Państwo - nie dajcie się temu zwieść. Obaj to wieloletni radni.
Jeden od 16 lat radny miejski,
drugi też w samorządzie od lat, najpierw do 2006 roku był dyrektorem

UM, nieformalnym zastępcą pewnego znanego na całą Polskę - z dość
kontrowersyjnych zachowań - burmistrza, potem radnym miejskim
przez 8 lat, a ostatnie 4 radnym
powiatowym. Mogli pomysły, które
dziś przedstawiają, realizować,
mogli współrządzić będąc w Ra-dzie
Miejskiej i Radzie Powiatu. Dlaczego tego nie zrobili? Dla-czego teraz
udają, że mają „świeży pomysł”?
Co jeszcze ciekawsze - dziś proponują rzeczy, które w wielu punktach pokrywają się z tym, co realizuje na bieżąco burmistrz Bogdan
Kożuchowicz, albo obiecują działania nierealne, z góry niemające
pokrycia w finansowaniu.
Niektóre to dosłownie kalki tego,
co jest w trakcie realizacji, co obserwujemy, na co dzień: budżet obywatelski, dotacje do wymiany pieców,
ulgi w czynszach za remont mieszka-

Co nam obiecują kontrkandydaci

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

nia komunalnego - to w mieście
JEST OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM!
Są też deklaracje wpływu na
decyzje, zasady czy przepisy, na
które ani burmistrz, ani gmina nie
mają żadnego wpływu - jak pogotowie ratunkowe, zakres działania
Straży Miejskiej itp.
Festiwal obietnic nie ma niestety
wskazanego źródła finansowania
- co jest podstawą realizacji każdej
inwestycji.
Nie dajcie się Państwo zwieść tej
retoryce „świeżości” i pomysłowości.
Zresztą, zobaczcie sami, oto niektóre hasła z programów wyborczych obu kandydatów i stan faktyczny.
I

A jak jest naprawdę...

Przeprowadzimy remonty dróg i chodników

Jest to robione w mieście cały czas, na bieżąco.

Uruchomimy program: remontujesz mieszkanie komunalne, płacisz mniej

Te zasady obowiązują w naszym mieście od kilku lat, wprowadził je obecny burmistrz.

Rozpoczniemy program dofinansowania dla mieszkańców do wymiany
pieców

Działa od lutego br. Do końca września wypłacono już mieszkańcom dotacje na kwotę 75 tys. zł!

Wprowadzimy budżet obywatelski

Taka formuła budżetu realizowana jest przez obecnego burmistrza od 2013 roku.

Zwiększymy fundusz na stypendia dla uczniów

Jest zwiększany co roku, w tym roku stypendia i nagrody otrzymało blisko 150 uczniów na kwotę ok. 35.000 zł.

Stworzymy dom dziennego pobytu dla seniorów

16 października otwarty został Klub Seniora, który będzie pełnił taką właśnie funkcję.

Rozpoczniemy budowę skwerów i enklaw zieleni

Miasto jest w trakcie realizacji ogromnej inwestycji na kwotę 7,5 mln zł. Powstanie 19 hektarów nowych terenów zielonych!

Działania na rzecz budowy obwodnicy

Obecny burmistrz prowadzi te działania i żaden z kontrkandydatów nie załatwi obwodnicy od ręki, bo to zadanie krajowe!

Bezpłatne śmieci, komunikacja, itp.

Nie ma już nic bezpłatnego, to oznacza dopłatę z budżetu gminnym, czyli nas wszystkich podatników.

Obniżka stawek za wodę, śmieci

Podobnie, oznacza dopłatę z budżetu, czyli i tak wszyscy podatnicy się na to zrzucą, kosztem niezrealizowania jakichś ważnych
inwestycji.

Plac zabaw na Cierniach

Właśnie rozpoczyna się jego budowa, w ramach rewitalizacji terenów zielonych.

Zagospodarowanie trenu Warszawianki

To element projektu rewitalizacji terenów zielonych (19 ha), który obecnie jest realizowany.

Budowa parku na osiedlu Piastowskim

Park jest elementem realizowanego projektu rewitalizacji i budowy terenów zielonych w mieście.

Wspieranie szkolnictwa średniego LO i Zespół Szkół Zawodowych

To Bogdan Kożuchowicz tak naprawdę ratował obie szkoły przed połączeniem i likwidacją, podczas gdy jeden z kontrkandydatów,
radny powiatowy, głosował przeciwko przekazaniu wszystkich trzech szkół powiatowych Gminie Świebodzice, co byłoby
dla placówek gwarancją spokojnego bytu.

Zmiana (reorganizacja) funkcjonowania Straży Miejskiej

Role straży gminnych określa ustawa. Jej roli nie może zmienić burmistrz ani rada miasta. Straż tak skromną liczebnie jak nasza
trudno również reorganizować. Rola gminy może polegać na powołaniu straży lub jej likwidacji, a nie zmienianiu jej roli.

Obniżymy (zamrozimy) stawki podatku od nieruchomości

Podatki od nieruchomości to jedno z podstawowych źródeł przychodów gminy. Gmina by realizować swoje zadania potrzebuje
dochodów. W Świebodzicach jest to bardzo dobrze zbilansowane. Obniżenie tych dochodów stawia pod znakiem zapytania,
a wręcz uniemożliwia realizację wielu kosztochłonnych punktów programów kandydatów, którzy nie wskazują absolutnie
żadnych źródeł finansowania swoich fantastycznych wizji

Zadbamy o zmniejszenie opłat za odpady, wodę i kanalizacje, oraz opłatę
cmentarną. Własne ujęcie wody w Dobromierzu? (a gdzie jest nasze własne
ujęcie jak nie w Dobromierzu?)

Panowie kandydaci są od wielu lat radnymi samorządowymi. Czy nie wiedzą, że opłata za ścieki (bo nie ma opłat za „kanalizację”)
jest niestety w naszej gminie uzależniona od decyzji Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, a opłaty za wodę są takie
jakie są ponieważ pozyskiwana przez nasze miasto woda pochodzi z ujęć powierzchniowych co wpływa na wysoki koszt jej
uzdatniania. Poza tym obniżenie ceny oznacza dotacje z gminy, a skąd mają być pozyskane pieniądze na ten cel? Tym bardziej,
że kandydaci chcą obniżać dochody i oferować wiele działań rodzących ogromne wydatki

Poprawa działalności pogotowia

To obszar regulowany przepisami ustawowymi i rozporządzeniami ministra zdrowia. Gmina nie ma narzędzi do wpływu
na działanie Pogotowia Ratunkowego. Działania możliwe - jak apele, rozmowy, mediacje burmistrz prowadzi regularnie
z udziałem władz powiatowych i zainteresowanych placówek

Pozyskanie dobrego inwestora do utworzenia Domu Złotego Wieku

To już prawdziwy tupet, wpisywać to sobie w pogram wyborczy, podczas gdy Bogdan Kożuchowicz finalizuje budowę domu
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, po długich negocjacjach - 18 listopada otwarcie przetargu. Piszemy o tym na str. 7.

Wyburzanie kamienic w złym stanie

??? większość zabudowy w Śródmieściu podlega ochronie konserwatorskiej. To kamienice będące czyjąś własnością
lub współwłasnością...

Rewitalizacja Śródmieścia

Od kilku lat ona stale trwa, i będzie kontynuowana ze środków gminy i z zewnętrznych,
obecnie w rejonie Krasickiego, Piaskowej, w przyszłym roku Słowackiego

Dostosowanie urzędu miejskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardzo chwalebny pomysł lecz w przypadku ratusza niewykonalny - o czym kandydaci doskonale wiedzą, konserwator zabytków
nie zezwala na żadne podjazdy dla wózków. Więc po co obiecywać coś, czego nie da się zmienić?

Utworzymy mieszkanie chronione

Take mieszkanie właśnie powstaje przy ul. Ofiar Oświęcimskich, zostało utworzone w wyniki starań obecnego burmistrza.

A mieszkańcy się cieszą
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Osiedle na Silenie nie w smak konkurencji, zamiast się cieszyć - krytykują
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rzedstawiona w ub. wydaniu wizualizacja zagospodarowania terenu po
dawnej Silenie, który został sprzedany pod konie września, zachwyca świebodziczan.
Na profilu FB burmistrza Bogdana Kożuchowicza kilkadziesiąt komentarzy od mieszkańców, którzy naprawdę cieszą się,
że to miejsce w sercu miasta
wróci do życia.
Przypomnijmy. Ruiny dawnej
Sileny kupiła warszawska spółka MW Invest, która zamierza
zrealizować tam osiedle domów
wielorodzinnych wraz z niewielkim centrum usługowym
oraz obiektem handlowym.
Architektura nawiązuje do przemysłowych zabudowań, w koncepcji pozostawiono też komin
jako element nawiązujący do
tradycji przemysłowych tego
miejsca.
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.
Teren będzie uprzątnięty, zabezpieczony i właściwie zagospodarowany.
W planie zagospodarowania
przestrzennego terenu, które
miasto zmieniło kilka lat temu,
usuwając zapisy o przemyśle,

dować kilka budynków wielorodzinnych w stylu loft, z cegły
klinkierowej, nawiązującej do
przemysłowej zabudowy Sileny.
Będzie to ok 250 mieszkań wraz
z garażami. Całość będzie wkomponowana w ciekawą przestrzeń, z zielenią, małą infrastrukturą, niedużym obiektem
handlowym, restauracją, kawiarnią, może powstanie także
jakiś fitness, sala zabaw dla
najmłodszych, itp.
Inwestycja zaplanowana jest
na kilka najbliższych lat, najpierw firma musi uprzątnąć
teren a to będą duże koszty, bo
piwnice - wypełnione gruzem
- sięgają dwóch pięter w głąb.
Oczywiście, ponieważ dobra
informacja poszła w eter, odezwali się krytykanci, na czele ze
Stowarzyszeniem Obywatelskie
Świebodzice, które nawet w dobrej informacji widzi samo zło.
Kandydat na burmistrza tego
ugrupowania w ogóle nie jest
zadowolony z faktu, że Silena
zostanie
zagospodarowana,
w filmiku umieszczonym na
profilu FB narzeka, że burmistrz
nie nabył Sileny i terenu dawnego dworca towarowego. Po
czym następuje wyliczanka, co
pan kandydat chciałby tam zbudować.
Stowarzyszenie bardzo stara
się, by znaleźć coś niedobrego

FOT. UŻYCZONE WIZUALIZACJA MW INVEST

Właściciel Sileny w przyszłym tygodniu przyjedzie
do Świebodzic i szerzej opowie o koncepcji
zagospodarowania terenu

Takie budynki mieszkaniowe chce wybudować na terenie dawnej Sileny MW Invest, spółka, która nabyła grunty. Jak widać teren
zostanie zagospodarowany przede wszystkim pod kątem funkcji mieszkaniowych, w połączeniu z oczekiwanymi przez mieszkańców
usługami - kawiarnie, bary, fitness

Sprzedanie Sileny to:

G coroczne wpływy z podatków

do budżetu miasta
G zagospodarowanie i zabezpieczenie
terenu w samym centrum miasta
G nowe mieszkania, tak pożądane
w mieście
Zaprojektowano także jeden sklep
w dobrej informacji o zagospodarowaniu Sileny - a tej samej
stronie Stowarzyszenia znalazł
się także wpis o rzekomym
naruszeniu planu zagospodarowania przestrzennego - bo w wizualizacji jest jakiś sklep „wielkopowierzchniowy”. Przekaz
kierowany do mieszkańców od

tej grupy jest taki: nie łudźcie
się, tam nic nie powstanie.
- Dla mnie to już totalne
kuriozum, wiemy doskonale, że
pan radny a obecnie kandydat na
burmistrza, zawsze jest przeciwko wszystkiemu - myślę, że gdy-

by został burmistrzem po jakimś
czasie przeszedłby do opozycji
wobec siebie - komentuje burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Smutne jest tylko to, że w tak
dobrej informacji dla miasta
i mieszkańców szuka się za

FOT. UŻYCZONE ADRIAN SITKO

jest zabudowa mieszkaniowa
i usługi, zatem to otwarta droga
do budowy przede wszystkim
mieszkań, ale także restauracji,
kawiarni czy sklepu.
I tak będzie - inwestor uchylił
rąbka tajemnicy, prezentując
fragment wizualizacji terenu.
Warszawska spółka chce wybu-

Tak miejsce wygląda dzisiaj

wszelką cenę dziury w całym.
To dla mnie niepojęte.
Dlatego, aby uciąć te dziwne
spekulacje, burmistrz Bogdan
Kożuchowicz zaprosił do Świebodzic przedstawicieli spółki
MW Invest, którzy szerzej przy-

bliżą swoje plany odnośnie Sileny. Spotkanie z udziałem prasy odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.
I

Zakątek przy murach
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inwestycje - ulica Krasickiego

Kolejna część Śródmieścia wraca „do życia”
czwartek, 18 X 2018

Widać już duży postęp prac rewitalizacji
ul. Krasickiego. Chodniki i jezdnia wyglądają
naprawdę pięknie. Za chwilę rusza Piaskowa

M

ieszkańcy tego rejonu miasta widzą już
pierwsze efekty rewitalizacji swojej
ulicy. Wygląda to naprawdę ładnie, ale cały efekt zobaczymy
w przyszłym roku, bo prace

mają potrwać do czerwca.
Ulica ma już na sporej części
nową nawierzchnię na drodze i
chodniku. Szczególnie ciekawie
wygląda wzór ułożony na chodniku, odcinający się od reszty.

A TAK BĘDZIE
PO WYKONANIU CAŁOŚCI PRAC

Oczyszczony fragment murów
także zaczyna nabierać uroku.
- Będzie pięknie, codziennie
tędy przechodzę, już mi się bardzo podoba - mówi pan Jurek,
który ul. Krasickiego idzie do
pracy. - Cała ulica nabiera nowe-

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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go oddechu, nawet stare kamienice jakby wyładniały.
Rewitalizacja obszaru ulic
Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa, to ogromne zadanie inwestycyjne o wartości 5, 7 mln zł.
To bardzo duży projekt, obejmujący nie tylko nawierzchnie
dróg i chodników, ale także
uporządkowanie podwórek - czyli usunięcie nieużywanych komórek, przybudówek i innych,
dziwnych budowli, które przez
ostatnie dziesiątki lat powstały
na ul. Krasickiego.
Prace podzielone są na 6 etapów:
Etap I - rewitalizacja podwórka zamkniętego ulicami Krasickiego i Strzegomską
Etap II - adaptacja terenów
byłych ogródków działkowych
na skwer (teren za budynkiem
UM)
Etap III - adaptacja terenu
byłych ogródków na plac zabaw
Etap IV - rewitalizacja podwórek od strony murów miejskich
Etap V - zagospodarowanie
terenu po zawalonej kamienicy
Etap VI - przebudowa ulicy
Krasickiego (nawierzchnia i chodniki)
Etap VI - zagospodarowanie
terenu po budynku nr 28, który
uległ zawaleniu w wyniku katastrofy budowlanej
W efekcie finalnym ulica będzie miała nowe chodniki, jezdnię, zieleń, skwer wypoczynkowy i plac zabaw. Szczególnie
ten plac zabaw i skwer cieszą
mieszkańców, bo będzie to
z pewnością miejsce spotkań
i spędzania wolnego czasu ludzi
tu żyjących. Może będzie to
także świetne miejsce do urządzenia np. imienin ulicy? To
w naszym mieście zupełnie nowy pomysł, wdrażany w ramach
rządowego programu, do którego przystąpiliśmy - Partnerskiej
Inicjatywie Miast.
Pierwsze takie „urodzinki”
szykują się na ul. Siennej! Czytajcie o tym wewnątrz gazety.

Miejsce
po katastrofie
- skwer i drzewo
pamięci
W osobnym przetargu lada
moment zostanie wyłoniony
wykonawca na realizację
VI etapu rewitalizacji
Krasickiego - Placu, na którym
stała kamienica z numerem
26. 8 kwietnia 2017 roku
budynek zawalił się w wyniku
tragicznego wybuchu gazu.
Śmierć poniosło 6 osób,
w tym dwójka dzieci.
Budynek został niemal
doszczętnie zniszczony,
a po kamienicy pozostał
spory plac. Będzie on
zagospodarowany na zielony
skwer, którego centralnym
punktem będzie drzewo
upamiętniające ofiary
tragedii. Takie były
oczekiwania mieszkańców
miasta, wyrażane
wielokrotnie chociażby
w bezpośrednich rozmowach
czy mejlach do burmistrza
Bogdana Kożuchowicza.

Ulica Krasickiego pięknieje w oczach, widać już nową
nawierzchnię jezdni i chodników

Piaskowa i Słowackiego plus Klub Seniora
Właśnie rozstrzygnięty został przetarg na rewitalizację obszaru
przy ul. Piaskowej. Chodzi o duże podwórko, które zostanie
uporządkowane, utwardzone, pojawi się tu także tzw.
„kieszonkowy park” - czyli skupiona, niewysoka zieleń, służąca
właśnie mieszkańcom tego podwórka, wraz z ławeczkami.
Jeszcze jednym, ważnym elementem rewitalizacji, jest Klub
Seniora, otwarty we wtorek 16 października. To miejsce
reintegracji społecznej, aktywizacji osób starszych, przywrócenia
ich na nowo do społeczeństwa. Tu będą mogli poczuć się
potrzebni, ważni, będą realizować swoje pasje, zainteresowania,
ale także otrzymają pomoc w postaci np. usług opiekuńczych.
Niestety nadal bez wyłonionego wykonawcy jest ul. Słowackiego.
Kilka przetargów zakończyło się negatywnie, nikt się nie zgłosił
albo zaproponowane ceny były zbyt wysokie. Zadanie przejdzie
więc na przyszły rok.
O otwarciu Klubu Seniora piszemy na str. 10.

Dom Złotego Wieku - finał!
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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ego dnia zostanie otwarty największy w historii
naszego miasta, jeśli
chodzi o zakres i wartość - przetarg na inwestycję.
Chodzi o Dom Złotego Wieku,
miejsce opieki i pobytu dla osób
starszych i chorych. Po wielu
latach starań, bardzo trudnym
procesie znalezienie formuły, na
realizację domu - jesteśmy już
na mecie. 18 listopada poznamy
wykonawcę budowy jednego
z największych i najnowocześniejszych domów spokojnej starości w regionie.
Znamiennym jest fakt, że
w programach kontrkandydatów burmistrza Bogdana Kożuchowicza wszyscy wpisali sobie
hasło pt. dom opieki, dom spokojnej starości, dom dziennego
pobytu, itp.
A tymczasem Dom Złotego
Wieku to priorytetowe hasło
burmistrza Bogdana Kożuchowicza w. zasadzie od początku
jego kadencji. Zawsze powtarzał, że jego największym marzeniem jest utworzenie takiej
placówki i doprowadzenie do
tego, by ona realnie powstała.
To nie było łatwe zadanie, na
początek przez wiele lat gmina
starała się przejąć od powiatu
stary internat po zespole szkół
zawodowych przy ul. Rekreacyjnej. Gdy się to udało - obiekt
był wystawiany na sprzedaż, nie
znalazł nabywcy, bo między

innymi zapis o przeznaczeniu
obiektu był jeden - musi tu powstać dom spokojnej starości.
Kilka lat temu pojawiła się
nowa możliwość - budowa takiego obiektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
To znaczy, że gmina buduje to
razem z prywatną firmą na zasadach określonych w tej formule.
Kolejne negocjacje, poszukiwanie partnerów, wizyty w Ministerstwie Infrastruktury doprowadziły Świebodzice do punktu
rozpoczęcia dialogu konkurencyjnego z wybranymi partnerami.
W tym roku wszystko się finalizuje - 18 listopada otwarta
zostanie przetarg na Dom Złotego Wieku!
Czym będzie Dom ZłotegoWieku?
Będzie to placówka całodobowego pobytu dla osób starszych, mobilnych ruchowo, którzy sami się mogą poruszać, jak
i dla osób na wózkach. Będą
mogli korzystać z różnego rodzaju usług rehabilitacyjnych
i programów. Będzie mogło
w nim przebywać około 70 pensjonariuszy. Pokoje będą 1-2
osobowe, a także kilka miesz-kań
na 8-10 osób z aneksem kuchennym.
W Domu Złotego Wieku będzie wszystko, co potrzeba dla
zdrowia i rehabilitacji: gabinety
rehabilitacyjne, masażu, terapii

różnego rodzaju, nieduże SPA,
tarasy widokowe, itd. Oczywiście jadalnia, pokoje wizyt, szatnie itd.
Zaprojektowano duży pawilon ogrodowy, który umożliwi
np. osobom na wózkach swobodne poruszanie się po terenie.
Będą mogły się tu odbywać np.
zajęcia, warsztaty, ciekawe spotkania. Duże, przeszklone okna
z bujną zielenią tuż za nimi będą
sprzyjać relaksowi i odpoczynkowi. Oczywiście pensjonariusze będą mieli także możliwość
korzystania z zaaranżowanego
ogrodu, bo działka, na której stoi
budynek jest bardzo duża.
Drodzy Mieszkańcy, Dom
Złotego wieku będzie unikatową inwestycją w skali kraju!
Po raz kolejny małe Świebodzice są w stanie udowodnić, że
małe miasto może realizować
nowatorskie projekty.
Być może już 18 listopada
wszystko się rozstrzygnie. Czekamy na to bardzo, podobnie jak
wielu mieszkańców miasta i regionu.
- Dom Złotego Wieku to
jedna z najważniejszych spraw,
jaką chciałbym doprowadzić do
pełnego zakończenia, aby to
miejsce żyło, służyło ludziom,
wiemy przecież, jakie są dzisiaj
potrzeby, jeśli chodzi o opiekę
nad osobami starszymi. Ten
dom będzie drugim domem dla
ludzi starszych, wymagających

FOT. WIZUALIZACJA PROJEKTOWA

18 listopada - to może być historyczna dla naszego miasta data

Tak będzie wyglądał Dom Złotego Wieku. Potężna bryła budynku wkomponowana w piękną zieleń,
przyjazny ludziom i przyrodzie
opieki - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.

Dom Złotego Wieku to:

G ok. 70 miejsc dla pensjonariuszy
G placówka z kompleksową, całodobową opieką
G pięknie zagospodarowany teren
G ważna społecznie inwestycja

Widok na wejście i prawe skrzydło budynku

Widok z ulicy Rekreacyjnej

Widok od strony południowo zachodniej

Widok z lotu ptaka na Dom Złotego Wieku, po lewej budynek biurowy a w tyle ogrodu pawilon

JAK GŁOSOWAĆ I KIEDY GŁOS BĘDZIE WAŻNY?
- KRÓTKA INSTRUKCJA
8
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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:
G na Burmistrza Miasta - kolor różowy
G radnych do Rady Miejskiej - kolor szary
G radnych do Rady Powiatu Świdnickiego - kolor
żółty
G 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.

Jak głosujemy?

G 1 głos na radnego Rady Miejskiej

G 1 głos na radnego Powiatu Świdnickiego

G 1 głos na radnego do Sejmiku Województwa
G 1 głos na burmistrza

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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Główne zasady:

G stawiamy tylko jeden znak X na jednej karcie

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

BURMISTRZ

RADA POWIATU

RADA MIASTA

SEJMIK WOJEWÓDZTWA

W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
G 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
G 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:
G 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
G 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,

G przyczyną nieważności głosu jest:

G 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.

G Głos będzie nieważny jeśli:

G 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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No i mamy upragniony
Klub Seniora!
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oże, jak my na to czekaliśmy, odliczaliśmy
dni do otwarcia. I wreszcie jest. To takie potrzebne miejsce - mówi ze łzami
w oczach pani Jasia, która wraz
z wiekowym mężem, o kuli,
przyszła na otwarcie Klubu
Seniora w naszym mieście. To
pierwsza taka placówka w Świebodzicach, dom dziennego pobytu dla osób starszych, by
wyszły ze swoich czterech ścian
i na nowo mogły poczuć się częścią społeczeństwa.
To będzie miejsce spotkań,
integracji, rozwijania pasji, aktywizacji - taka będzie funkcja
Klubu Seniora. Będzie on czymś
w rodzaju domu dziennego
pobytu, w którym będzie można
spędzić miło czas, porozmawiać, obejrzeć film, wziąć udział
w warsztatach.
Klub otwarto we wtorek 16
października. Adaptacja pomieszczeń kosztowała 400.000
zł. Zadanie zostało zrealizowane
przez samorząd w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia.
Klub mieści się na piętrze pawilonu handlowego na Osiedlu
Sudeckim, ale służyć będzie nie
tylko mieszkańcom osiedla - całemu miastu.
- Jest to placówka otwarta dla
każdego mieszkańca, zależy
nam oczywiście, by szczególnie
korzystali z niej ludzie starsi,
mający dużo wolnego czasu. Tu
będzie można ten czas spędzić
ciekawie, pożytecznie, w kontakcie z drugim człowiekiem
- mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Taki jest właśnie cel uruchomienia placówki - reintegracja

GAZETA ŚWIEBODZICKA
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społeczna, integracja pokoleniowa, aktywizacja ludzi w starszym wieku. By nie siedzieli
w czterech ścianach, lecz wyszli
z domu i zaczęli rozwijać np.
swoje pasje, spotykać się z innymi. Nawet wspólnie obejrzeć
film, podyskutować, upiec ciasto czy zrobić sałatkę. Klub będzie działał codziennie, w wyznaczonych godzinach, plan
pracy jest właśnie w opracowaniu.
W Klubie Seniora niebawem
pojawi się w pełni wyposażona
kuchnia, jest główne pomieszczenie do prowadzenia zajęć,
warsztatów, oraz kilka mniejszych.
W budynku zamontowano
także windę dla osób mających
problem z poruszaniem się.
Opieka nad klubem przekazana została Stowarzyszeniu „Senior=Aktywny Obywatel”, które na początek zajmie się organizacją zajęć i spotkań. Pierwsze
już 24 października - z dietetykiem, o zdrowiu.
- Bardzo dziękujemy w imieniu całego środowiska seniorów
za utworzenie tego miejsca, bardzo wiele osób na nie czekało.
I doczekaliśmy się - cieszyła się
Bogumiła Kuliberda, prezes
Stowarzyszenia.
Po ilości obecnych na otwarciu osób widać było rzeczywiście, że klub był bardzo wyczekiwany właśnie przez osoby starsze.
W uroczystym otwarciu placówki wzięli udział: burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans, radni miejscy:
Zofia Marek, Jacek Żygłowicz

Wszystkie grupy społeczne są zaopiekowane
Warto przy okazji otwarcia Klubu Seniora zwrócić uwagę
na istotny fakt.
Nasze miasto, choć tak niewielkie, ma kompleksowo rozwiązaną
opiekę instytucjonalną nad każdą grupą społeczną, wymagającą
wsparcia!
Bo zwróćcie państwo uwagę:
G mamy świetlicę środowiskową dla dzieci
G mamy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób

z niepełnosprawnością intelektualną

G mamy Klub Seniora
G mamy Klub Abstynenta świadczący pomoc osobom

uzależnionym

To miejsce ma tętnić życiem i przywrócić radość życia tym,
którzy poczuli się już odstawienie na boczny tor

Wesołe, rozśpiewane seniorki na pewno zrobią tu sporo szumu w pozytywnym znaczeniu
- pan radny od lat zabiegał o to
miejsce, Zbigniew Opaliński;
dyrektor OPS Izabela Siekierzyńska, Prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej Elżbieta Krzan,
szefowie instytucji, zaprzyjaźnionych organizacji.

rwają prace na tej najdłuższej ulicy na Osiedlu Wilcza
T
Góra na Pełcznicy.

Prace na Świerkowej zostały
wznowione, niestety przestój
spowodowali gazownicy

- Niech to miejsce żyje, dobrze służy, na naszą pomoc też
możecie Państwo liczyć - zapewniała Elżbieta Krzan. Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazała pomieszczenia na przygotowanie klubu.

ZWIOLNIJ!!!

Mieszkańcy proszą o progi spowalniające
i dyscyplinowanie kierowców na Królowej Elżbiety.
Burmistrz: będą progi i wzmożone kontrole
drogówki

owo wybudowana, szeroka i gładka ulica Królowej
N
Elżbiety, zaczyna dla niektó-

mach budżetu obywatelskiego,
czyli propozycji zadań, zgłaszanych przez świebodziczan. Koszt
319.000 zł całkowicie z budżetu
gminy.
- Jest to kolejny element modernizacji ulic na Osiedlu Wilcza Góra, bardzo się cieszę z prac
na Świerkowej. Przypomnę, że

wsparcia

G mamy Poradnię Uzależnień, która pomaga w różnego rodzaju

uzależnieniach,
I wszystko to w nowych pomieszczeniach, wyremontowanych
przez miasto, z zapewnionym finansowaniem i prowadzeniem.
Uwierzcie Państwo, wiele większych miast nie ma tak
rozbudowanej pomocy specjalistycznej! Możemy być dumni.

Ulica Świerkowa - remont ku końcowi

Drogowcy kładą już kostkę
na jezdni, wkrótce przeniosą się
z pracami w obręb skrzyżowania z ul. Klonową.
Prace miały nieco przestoju,
ale to nie z winy miasta, które
jest realizatorem zadania.
Niestety, trzeba było czekać
na gazownię, która musiała usunąć nieszczelności na instalacji.
Ale to już zostało usunięte i prace zostały wznowione.
W ramach realizowanego
właśnie II etapu prac modernizacji Świerkowej powstanie nowa
kanalizacja wraz z wpustami,
nowa nawierzchnia z kostki
betonowej zarówno na jezdni,
jak i chodnikach. Chodzi o odcinek od budynku nr 15 do
skrzyżowania z ul. Klonową.
Zadanie realizowane jest w ra-

G mamy nową jadłodajnię dla osób korzystających z tego rodzaju

w 2014 wykonany został także
remont ul. Klonowej - mówi
radny z tego rejonu Sławomir
Łukawski.
Termin zakończenia zadania,
ze względu na przestoje spowodowane pracami gazowników,
został wydłużony o kilka tygodni.

rych kierowców stawać się
odcinkiem testowym dla możliwości silnika. Rozpędzone
auta budzą słuszne obawy
mieszkańców Osiedla Piastowskiego.
Na niedawnym spotkaniu
burmistrza z mieszkańcami
padły wprost prośby o interwencje w tej sprawie.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz zadeklarował natychmiastowe podjęcie działań.
- Zostaną zamontowane na
pewno progi spowalniające,
tak jak proszą mieszkańcy
- mówi Bogdan Kożuchowicz.
- Szkoda, że kierowcy nie stosują się do znaków, a przypominam, że jest to strefa zamieszkania gdzie obowiązuję
30 km/ha.
Dlatego oprócz planowanych progów również na jezdni
zostały już kilka dni po spotkaniu wymalowane duże znaki
poziome z ograniczeniem prędkości i napisem ZWOLNIJ.
Może to ostudzi zapały niektórych zmotoryzowanych?
Przypominamy, że w obrębie
ulicy Królowej Elżbiety funk-

cjonuje przedszkole, przychodnia zdrowia.
Gdy ZGK we wtorek 16
października malowała oznakowanie, przechodzący mieszkańcy dosłownie bili brawo.
Dodatkowo burmistrz wystąpił do komendanta naszej

policji z wnioskiem o patrole
policyjnej drogówki w tym rejonie osiedla. Dwa takie patrole
już się odbyły - poszło kilka
mandatów! A to jak wiadomo
najlepiej działa!
Oznakowanie Zwolnij pojawi się przed każdą szkołą.
W czwartek ZGK zamontowało dwa kolejne progi spowalniające - tym razem na ul.
Granicznej.
I

Malowanie oznakowania poziomego na Królowej Elżbiety
- zaledwie w czwartek na spotkaniu wyborczym mieszkańcy
sygnalizowali problem, a we wtorek miasto już malowało znaki

Zielone płuca dla miasta
- rozpoczynamy projekt7,5
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

zieleń w mieście

J

ak już pisaliśmy w poprzednim numerze, w naszym mieście rozpoczyna
się kolejna, bardzo duża
inwestycja - rewitalizacja i tworzenie nowych terenów zielonych do odpoczynku i rekreacji.
Za 7,5 mln zł miasto stworzy
kilkanaście nowych, pięknych
enklaw zieleni. Ale przywrócone zostaną do życia także i miejsca, które istnieją i na które
świebodziczanie czekają - przede wszystkim Warszawianka!
Na „pierwszy ogień” idzie
boisko w Cierniach i Park Miejski. Inwestor właśnie tutaj roz-

pocznie realizację projektu, składającego się z 12 podprojektów,
dotyczących tworzenia nowych,
pięknych, służących rekreacji
terenów zielonych - łącznie 19
ha.
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 różnych obszarach miasta, we
wszystkich dzielnicach, powstaną zupełnie nowe tereny do
odpoczynku lub rekreacji, albo

Jakie obszary obejmie projekt
Obiekt 1:
Obiekt 2:
Obiekt 3:
Obiekt 4:
Obiekt 5:
Obiekt 6:
Obiekt 7:
Obiekt 8:
Obiekt 9:
Obiekt 10:

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)
Obiekt 11: Teren parku przy ulicy Jeleniogórskiej
(dawny cmentarz)
Obiekt 12: Teren przy ul. Ciernie (Boisko sportowe)

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.
Za kilka dni rozpoczyna się rewitalizacja boiska w Cierniach,
będzie nowa murawa, bramki,
piłkochwyty i dwie zupełnie
nowe rzeczy: ogródek dydaktyczny i przyrzeczony mieszkańcom plac zabaw dla najmłodszych.
Pięknie będzie wyglądała
Warszawianka z odtworzoną
przystanią kajakową, miejscami
do rozłożenia koców, ławeczkami, małą gastronomią. Mieszkańcy Śródmieścia bardzo czekają na odnowienie tego urokliwego miejsca 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
zieleni, miejsca by rozłożyć się
z kocem.
Będą także dwie piękne trasy
spacerowe - wzdłuż ul. Spacerowej i Pełcznicy.

Projekt Warszawianki - na to czekają mieszkańcy Centrum. Będzie przystań kajakowa, podest,
ławki, dużo trawników do rozłożenia koców

TAK MA WYGLĄDAĆ
PRZYSTAŃ KAJAKOWA
NA WARSZAWIANCE

11

mln zł

FOT. WIUZALIZACJE PROJEKTANTA

Prezentujemy Państwu dziś kolejne projekty
nowych terenów zielonych w naszym mieście.
Będziemy mieli mnóstwo zieleni i miejsc
do odpoczynku, aż cztery nowe place zabaw,
korty, fontanny!

czwartek, 18 X 2018

Jeśli chodzi o trasę wzdłuż
Pełcznicy (zaraz za mostem jest
placyk niewielki, jest tam trawnik. Tu będzie niewielki, ogrodzony plac zabaw dla najmłodszych! Chyba ucieszą się mamy
- będzie miejsce żeby maluchy
bezpiecznie się pohuśtały, zjeżdżalnia, karuzelka, tablica do
gry w kółko i krzyżyk i bujaki.
Trasa wzdłuż ul. Spacerowej
- projekt obejmuje nowe nasadzenia drzew wzdłuż alei, wymianę lamp oświetleniowych,
remont nawierzchni drogi.
Odnowione zostaną dwa urokliwe skwery - przy ul. Świdnickiej i Wiejskiej. Ten drugi
będzie miał piękną pergolę z różami, pod którą będzie można
przysiąść w upalny dzień.
Prawdziwa petarda to Park
Sportowy na Osiedlu Piastowskim - 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.
- 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, jestem dumny, że nasze piękne Świebodzice
rozwijają się nie tylko w sferze
budowy dróg i chodników,
miejsc użyteczności publicznej.
Ale także tworzymy zieleń, zielone płuca miasta, które są nam
niezbędne, bo chcemy - my i nasze dzieci - oddychać czystym
powietrzem - podkreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Trasa wzdłuż Pełcznicy
- tu zaraz na początku,
od wejścia od ul. Wiejskiej,
powstanie plac zabaw!

Skwer przy ul. Wiejskiej wygląda bardzo ciekawie - półokrągła pergola ocieniona krzewami,
koliście ustawione ławeczki - będzie można usiąść, odpocząć w cieniu pięknie kwitnących roślin

Ponad 49 mln na inwestycje
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nasze miasto się rozwija

INWESTYCJE
W LATACH 2014-2018

Gospodarka i Inwestycje

G Aktywizacja i przedsiębiorczość

I wypełnienie Podstrefy Świebodzice - wszyst-

kie 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 remonty

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

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

kaniowe, ul. Dąbrówki III etap, przygotowanie terenu pod budowę zespołu 20 domów
jednorodzinnych

G Infrastruktura miejska (drogi,

chodniki, ciągi pieszo-jezdne,
podwórka, oświetlenie)

I montaż barier ochronnych na ul. Łącznej
i Ciernie

I budowa nowego oświetlenia przejść dla pie-

szych (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

podjazdu i wymiana drzwi do sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum Nr 1
I termomodernizacja budynku Publicznego
Gimnazjum Nr 1

G Sport

I modernizacja

i przebudowa Wodnego Centrum Rekreacji, wraz z budową nowego saunarium, montażem atrakcji dla dzieci, wodnego placu zabaw i tężni solankowej

2,3
mln zł

ni, w ramach prac powstaną dwa tory do kręgli klasycznych i dwa do bowlingu oraz zaplecze gastronomiczne

1,7
mln zł

I Termomodernizacja placówek oświatowych:

sji

ki

I

G Miejsca użyteczności publicznej

5,7

4,5
mln zł

I budowa nowych dróg i chodników oraz wjaz-

dów na ul. Zamkowej, Osiedle WSK

Bolko
I renowacja zabytkowego ogrodzenia przy ul.
Łącznej, przy dawnym domu Gustava Beckera
I odnowienie bramy cmentarnej od ul. Browarowej, remont muru cmentarza od ul. Wałbrzyskiej
I opracowanie i wdrożenie Gminnego Programu Rewitalizacji
I uzyskanie promesy (pozwolenia z Urzędu
Lotnictwa Cywilne-go) na utworzenie lotniska

miejskiej

I wystąpienie gminy z Wałbrzyskiego Związku

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

komunalna

I budowa Centrum Przesiadkowego wraz z par-

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

2,5
mln zł

I budowa sponad 2,5 km ścieżek rowerowych

2,2

na trenie miasta (Osiedle Piastowskie, Śródmieście)

mln zł

I doposażenie ZGK Świebodzice: zakup nowe-

I

wymiana instalacji elektrycznej w Szkole
Podstawowej Nr 4
I przebudowa parteru w Publicznym Gimnazjum Nr 1 na potrzeby archiwum
I dostosowanie stref wejściowych dla osób niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4
I renowacja 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 konwekcyjno-parowego - 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

1

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

miejsca aktywizacji i integracji osób w wieku
50 i 60+, jednostka poprzez ciekawe zajęcia,
warsztaty będzie aktywizować osoby, które
z róż-nych względów nie korzystają z oferty
instytucji miejskich

400
tys. zł

go 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

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

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

I uruchomienie programu dotacji dla mieszkań-

ców - 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

tys. zł

ku miejskiej przychodni

pień dziewcząt przeciwko 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 Mieście (średnio dwie w mieście). Poprzez te akcje Świebodzice znajdują
się od kilku lat w czołówce miast pod względem ilości oddawanej krwi

I działalność Klubu Integracji Społecznej oraz

pralni i łaźni dla osób potrzebujących z miasta

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 Świebodzic, przedstawicieli parlamentu i mieszkańców miasta
I międzynarodowy konkurs tańca breakdance
„Break Flow”
G Koncerty, spotkania z ciekawymi

ludźmi
I Dni

Świebodzic - występ m. in. Golec Orkiestra, Piersi, KOMBII, Grubson, Donatan&Cleo, Łzy, Gosia Andrzejewicz, Trzeci
Wymiar, After Party, Voyager

Promocja i kultura

Po-

I Festiwal Aktorstwa Filmowego (nowa impre-

za) z udziałem pierwszoligowych gwiazd:
Bogusław Linda, Jan Nowicki, Olgierd Łukaszewicz

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 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,
I Akcja „Aktywne Lato w Parku Miejskim”
- zajęcia z jogi i zumby

I uporządkowanie gospodarki wodno-ścieko-

wej, budowa i przebudowa sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Środkowa, Jeleniogórska, Mikulicza, Ciernie,
Wolności, Piłsudskiego. Wałbrzyska, Świdnicka, Słowackiego, Strzegomskiej, Zamkowej, Sportowej, Osiedle Słoneczne, Leśna,
I oczyszczanie rowów melioracyjnych w Cierniach i Pełcznicy, remonty przepustów na dro-

I Akcja „Sierpień w Parku Miejskim” - atrakcje
dla dzieci (teatrzyki, animacje),
I Międzynarodowy Turniej Powożenia Tradycyjnego im. Księż-nej Daisy von Pless - próba terenowa, Piknik Lotniczy i Zawody Spadochronowe,
I Dożynki Gminne,
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 remont elewacji budynku miejskiej przychodni
I kontynuacja wieloletniego programu szcze-

mocy

I budowa Klubu Seniora na Osiedlu Sudeckim,
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I zakup i montaż nowoczesnej windy w budyn-

I Kolędowanie z Burmistrzem,
I Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej

G Instytucje pomocowe

czwartek, 18 X 2018

Wydarzenia, imprezy

Sfera społeczna,
bezpieczeństwo

I Budowa Żłobka Miejskiego Nr 2

G Ochrona środowiska i gospodarka

I utworzenie Rady Działalności Pożytku
Publicznego
I wspieranie pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej
I realizacja dwuetapowego projektu „Senior
=Aktywny Obywatel”, 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 pomoc w utworzeniu świebodzickiego koła
PTTK „Łaziki
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

I zakup 4 autobusów i utworzenie komunikacji

mln zł

I remont nawierzchni ul. Spokojnej
I Budowa ulicy Królowej Elżbiety

I kontynuacja modernizacji kąpieliska odkryte-

go - montaż nowych 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

budowa miejsc postojowych ul. Dąbrówki
Osiedle Piastowskie

I budowa ul. Przemysłowej - II etap
I remont ulicy Mieszka I, 3-go Maja i Dąbrów-

I ogrodzenie i wzmocnienie zabytkowego cisa

I modernizacja i przebudowa miejskiej kręgiel-

I utwardzenie drogi gruntowej w rejonie pose-

I doposażenie

nej Szkole Podstawowej Nr 4

G Oświata

mln zł

G Ochrona zdrowia

mln zł

nie Osiedla Sudec-kiego

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

I utworzenie Świebodzickiej Rady Seniorów
I pomoc w realizacji programu Świebodzicka

Koperta Życia

I budowa 6 progów spowalniających na tere-

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 PKPsala wystawiennicza, komisariat Straży Miejskiej
I modernizacja placu zabaw przy ul. Zamkowej
i Granicznej

G Programy i działania

I remont tarasu w Publicznym Przedszkolu Nr 2;
I montaż wykładzin w holu oraz wykonanie

tury

2,2

gach transportu rolnego, udrożnienie kanałów
m. in. w rejonie ul. Bocznej

I przebudowa auli na salę lekcyjną w Publicz-

I remont sali głównej Miejskiego Domu Kul-

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

nasze miasto się rozwija

Ponadto

I przebudowa i rozbudowa terenów zielonych

I uzbrojenie terenów pod budownictwo miesz-

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

I kontynuacja budżetu obywatelskiego
I zakup specjalistycznych narkotestów do wy-

krywania środków odurzających dla Komisariatu Policji w Świebodzicach

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 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

II etap ścieżek
rowerowych
czwartek, 18 X 2018

D

rodzy Czytelnicy, prezentujemy koncepcję
rozbudowy ścieżek rowerowych w naszym
mieście. I etap za nami, w wielu
miejscach mieliście Państwo
zastrzeżenia, że ścieżka się ury-

GAZETA ŚWIEBODZICKA
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inwestycje

wa, jest w kawałku.
Tak, to są niestety ograniczenia wynikające chociażby z zabudowy Śródmieścia, gdzie
trud-no jest dobrze zaplanować
taki dodatkowy ciąg. Ale koncepcja zakłada połączenie

wybudowanych kawałków z II
etapem, czyli maksymalne skomunikowanie tego typu całego
miasta.
Weźmy też pod uwagę fakt,
że jeszcze rok temu w ogóle nie
mieliśmy w naszym mieście ście-

żek rowerowych. Dziś mamy
2 km i będzie więcej.
Na niebiesko - ścieżki istniejące.
Na czerwono - ścieżki projektowane.
I

75.000 zł już poszło

do mieszkańców, którzy
wymieniają stare piece c.o.

FOT. PIXABAY.COM
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rawie 30 osób skorzystało
z dotacji od miasta na wyP
mianę pieców c. o. na ekolo-

giczne. Łącznie miasto wypłaciło już ponad 75.000 zł,
a część wniosków jeszcze jest
w trakcie realizacji.
Przypominamy, że program
będzie funkcjonował jeszcze
przez dwa kolejne lata.
W 2019 roku miasto przeznaczy na to 100.000 zł, a 2020
- 70.000 zł lub więcej, jeśli
będzie większe zainteresowanie.
Dotacja może wynieść do
40 % kosztów kwalifikowanych wymiany, lecz nie więcej
niż 3 000 zł.
zakłada dofinansowanie
zmiany systemu ogrzewania,
opartego na paliwie stałym,
na:
G ogrzewanie gazowe
G ogrzewanie elektryczne
G olejowe
G pompy ciepła.
Główną intencją przyjętych
przepisów jest zachęcenie
mieszkańców do likwidacji
tradycyjnych pieców, opalanych węglem, groszkiem, itd.
słowem wszystkim, co jest
paliwem stałym. Warunkiem
otrzymania dotacji jest likwidacja w mieszkaniu wszystkich źródeł ciepła, opartych na
tym paliwie.
Co mieści się w kosztach
kwalifikowanych?

Nasza fantastyczna

G zakup i montaż nowego
źródła ogrzewania, tj. kotłów,
pieców z gwarancją, które zostały zamontowane i użyte po
raz pierwszy
G zakup, montaż, wymiana
lub modernizacja instalacji
wewnętrznej związanej z nowym źródłem ogrzewania
G zakup, montaż wymiana
lub modernizacja instalacji
odprowadzania spalin niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła
ogrzewania.
Bieżącą dotację trzeba było
zrealizować i rozliczyć inwestycję do 30.09.2018 r.
Niektórzy z tych, co złożyli
wniosek, nie wykonali inwestycji z różnych przyczyn, ale
cześć wniosków jeszcze jest
w rozliczeniu.
Nowy nabór będzie ogłoszony na przełomie roku. Wtedy będzie można znów złożyć
wniosek.
Program antysmogowy rozłożony jest na 3 lata:
2018 - 100.000 zł,
2019 - kolejne 100.000 zł,
2020 - 70.000 zł, czyli
w sumie 270.000 zł a niewykluczone, że kwoty będą się
zwiększać.
Informacji udziela Wydział
Ochrony Środowiska UM, ul.
Żeromskiego 27, Tel. 74 666
98 15.

Maj w październiku

młodzież znów napawa dumą!
W

poniedziałek, 16 października (w Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca) po raz
kolejny w Świebodzicach pobiliśmy rekord w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W akcji
wzięły udział wszystkie świebodzickie szkoły, nasza młodzie
znów na szóstkę!
Gratulacje.

A to ci dopiero obrazek! Przyroda wydaje się być
lekko zdezorientowana pogodą i temperaturami.
Pan Jurek Kirklo, nasz radny, przesłał takie oto
zdjęcie: na jego jabłoni w ogrodzie, tuż obok
wiszących jabłek, zakwitły... kwiaty jabłoni.
Ale jabłek chyba nie zdążą wydać, bo zaraz zima.

Sprawdź, gdzie głosujesz

- 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.

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

place:
Plac Jana Pawła II, Plac Kościelny,
ulice:
Aleksandra Puszkina, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Juliusza
Słowackiego, Mikołaja Kopernika, Rynek, Wałbrzyska, Wąska.
ulice:
Biskupa Ignacego Krasickiego, Fabryczna, Młynarska, Piaskowa,
Stefana Żeromskiego, Strzegomska, Szkolna.

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 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

OKRĘG NR 1 OSIEDLE PIASTOWSKIE

głosowania

Granica obwodu głosowania

i zapamiętać, bo są zmiany w stosunku do tego,
co pamiętamy z poprzednich wyborów.
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OKRĘG NR 2 PEŁCZNICA

Numer
obwodu

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

czwartek, 18 X 2018

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka
ul. Ofiar Oświęcimskich 58 w Świebodzicach
(Sala lekcyjna)
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28
w Świebodzicach
(Sala gimnastyczna)
Urząd Miejski w Świebodzicach
ul. Stefana Żeromskiego 27
w Świebodzicach
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 3 ŚRÓDMIEŚCIE

S

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

Wybory Samorządowe 2018

OKRĘG NR 4 ŚRÓDMIEŚCIE (OSIEDLE
SUDECKIE)-CIERNIE
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