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Wyd anie sfin ansowan e
prze z KWW Bog dana Kożu chow icza

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej,
oficjalnie wspiera Bogdana Kożuchowicza
w wyborach samorządowych

Szanowni Państwo,
Lider AW, charyzmatyczny
prezydent, bardzo popularny
samorządowiec, jakim
jest prezydent Szełemej
potwierdza swoim
poparciem, że Bogdan
Kożuchowicz jest
odpowiednią osobą do tego,
by dalej rozwijać i dbać
o nasze miasto.
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To człowiek,

Oddaj głos na Bogdana Kożuchowicza

w II turze wyborów - 4 listopada!

Rusza budowa Mieszkań +
w Świebodzicach!

Czy naprawdę

To będzie wyjątkowy bieg. Dla biegnącego - i dla osoby, której cała akcja jest
dedykowana. Świebodziczanin Paweł Białek, o którym już pisaliśmy nie raz na
łamach naszej gazety - znów postanowił pomóc w nietypowy sposób. Przebiegnie
świdnicki półmaraton RST w... garniturze. W ten sposób będzie propagował zbiórkę
pieniędzy dla świebodziczanki Alicji Mleczek. - Nazwałem to „Elegancki bieg dla
Alicji” - mówi Paweł. Akcji patronuję burmistrz naszego miasta Bogdan Kożuchowicz,
firma PAWO, producent garniturów - który podarował Pawłowi garnitur - oraz Gabinet
Kosmetyczny Katarzyny Górajewskiej. Pani Ala jest wzruszona tym gestem. - To
wspaniały pomysł, dziękuję - mówi świebodziczanka.
Więcej o akcji - str. 8
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W garniturze na maraton, żeby pomóc

FOT.pixabay

Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców
- w środę burmistrz Bogdan Kożuchowicz
oraz Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
w Świebodzicach Elżbieta Krzan podpisali
list intencyjny o budowie Mieszkań +
w Świebodzicach. Gmina przystępuje
do programu, pierwsze nowe mieszkania
już w przyszłym roku i będą kolejne!
W sumie mowa jest o co najmniej
25 mieszkaniach w bardzo wysokim
standardzie, z windą, balkonem lub tarasem.
Pełny komfort!
- Cieszę się, że podpisaliśmy to porozumienie,
rozpoczynamy budowę nowych mieszkań
komunalnych, jest takie zapotrzebowanie
w mieście i w związku z tym podjąłem decyzję
o udziale w programie - mówi burmistrz.
Str. 5

tego
chcecie?
Dyrektor urzędu za czasów burmistrza
Jana Wysoczańskiego chce zarządzać miastem

Pawłowi Ozdze, kontrkandydatowi obecnego burmistrza Bogdana
Kożuchowicza, udało się przekonać świebodziczan do tego, że jest osobą
„nową” i że ma „pomysł” na Świebodzice, dlatego dojdzie do II tury
wyborów. Tymczasem to samorządowiec, który już współrządził naszym
miastem, do 2006 roku był dyrektorem urzędu za czasów burmistrza
Jana Wysoczańskiego. Jakie to były czasy – też już chyba nie wszyscy
pamiętają. A było tak, że o Świebodzicach mówiło się w Polsce negatywnie,
a wszystkie telewizje pokazywały pewien charakterystyczny obrazek
– burmistrza Świebodzic rzucającego krzesłem w dziennikarza
telewizji TVN. Najwyższa Izba Kontroli i inne instytucje nadzorujące
stwierdzały liczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu miasta.
Świebodzice były zadłużone, nie rozwijały się.
Teraz ta osoba chce, by powierzyć jej zarządzanie
ponad 100-milionowym budżetem.
Więcej str. 5
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zięki Państwa głosom oddanym w wyborach samorządowych, powierzyliście nam
zaszczytny mandat Radnego
Rady Miejskiej w Świebodzicach. Wyrażamy podziękowanie za ten kredyt
zaufania i deklarujemy godne i pełne
reprezentowanie w Radzie Miejskiej
wszystkich Świebodziczan.
Jesteśmy w tej grupie stabilną - 12
radnych - większością w Radzie Miejskiej i prosimy Państwa o poparcie w II
turze wyborów na burmistrza naszego
miasta osoby Bogdana Kożuchowicza. Pragniemy współpracować
z Bogdanem Kożuchowiczem jako burmistrzem, bo jest on gwarancją stabilnego i długofalowego rozwoju Świebodzic.
Jest osobą, która bardzo dobrze zna
mechanizmu działania samorządu, aplikowania o środki unijne, cieszy się
zaufaniem społecznym i biznesowym.
Dzięki Bogdanowi Kożuchowiczowi
Świebodzice są liczącym się parterem
w Aglomeracji Wałbrzyskiej, pozyskują duże wsparcie finansowe z UE na
inwestycje. Wiele firm zainwestowało
w Podstrefie Świebodzice, którą stworzył Bogdan Kożuchowicz i zachęcił
firmy do lokowania się właśnie tutaj.
Nasze miasto w ciągu ostatnich lat
zaczęło się bardzo rozwijać w każdej
dziedzinie, powstały inwestycje, które
nawet nie były planowane perspektywicznie. Nie było wielu podstawowych kwestii - które dzisiaj są oczy-

wiste - jak świetlica dla dzieci, jak Klub
Seniora, jak ścieżki rowerowe, boiska,
siłownie pod chmurką. Większość budynków i dachów jeszcze kilka lat temu
wyglądała skrajnie źle, dziś mamy zrewitalizowane całe obszary miasta, odnowione dachy, chodniki; możemy dostać dotacje do wymiany ogrzewania,
liczyć na pomoc miasta w trakcie remontu mieszkania komunalnego. Dziś
odnowione szkoły, nowe Centrum Przesiadkowe, nowe autobusy - to po prostu codzienność. A przecież jeszcze kilka lat tego nie było.
W Świebodzicach funkcjonują dziś
takie mechanizmy i programy, których
nie ma w innych, większych miastach.
Świebodzice mają ponad 100-milionowy budżet z niewielkim zadłużeniem.
Miasto jest wysoko w rankingach instytucji obiektywnie oceniających sytuację
finansową i sposób zarządzania.
To jest właśnie ten systematyczny
rozwój, to jest prawdziwy i przemyślany pomysł na miasto. My, jako nowi
radni, temu ufamy i ufamy osobie Bogdana Kożuchowicza.
Wyrażamy pełne poparcie i apelujemy o wsparcie jego kandydatury w II
turze wyborów na burmistrza miasta,
która odbędzie się 4 listopada.
Prosimy Was, Drodzy Świebodziczanie, o oddanie głosu na Bogdana
Kożuchowicza. Jeśli - podobnie jak
nam - chodzi Wam o dobro naszego
miasta, jeśli zależy Wam na jawności
i uczciwości życia publicznego, na-

leżytym dbaniu o finanse publiczne,
realizowaniu postulatów mieszkańców
i dalszym rozwój Świebodzic.

GŁOSUJCIE 4 LISTOPADA NA

I

Z wyrazami
szacunku,
radni Rady
Miejskiej
w Świebodzicach:

BOGDANA KOŻUCHOWICZA

Serdecznie dziękuję
za kredyt zaufania

Drodzy Świebodziczanie, bardzo dziękuję za oddane na mnie głosy
w I turze wyborów samorządowych.
Uzyskałem dzięki Państwa głosom bardzo dobry wynik, prawe 4100 osób mnie poparło
- to dla mnie prawdziwy zaszczyt i dowód zaufania. DZIĘKUJĘ.
Będę ubiegał się nadal o Państwa poparcie w II turze wyborów, która odbędzie się 4 listopada.
Czuję się zmotywowany, zmobilizowany, by przekonać do siebie tych,
którzy być może zawahali się, może nie do końca uznali z wystarczające
moje argumenty i moją wizję miasta.
Szanowni Państwo - jeśli powierzycie mi mandat zaufania i funkcję burmistrza zapewniam,
że będę realizować postulaty także moich kontrkandydatów, wszystkie te sprawy,
które są ważne dla Mieszkańców, reprezentujących wszystkie opcje i ugrupowania.
Wszyscy przecież mieszkamy w jednym mieście i wierzę, że każdemu z nas zależy na tym,
by ono się rozwijało, by każdemu żyło się w nim dobrze,
by mieszkańcy mieli wpływ na podejmowane decyzje.
Jest to dla mnie oczywiste, zawsze kierowałem się tym w swojej pracy.
Wybrana przez Was Rada Miejska to, dzięki Państwa zaufaniu, 10 radnych z mojego komitetu,
doświadczeni, kompetentni ludzie, znający potrzeby miasta. Ja deklaruję współpracę z całą
Radą Miejską, współdziałanie i podejmowanie decyzji na rzecz wszystkich mieszkańców.

Drodzy Państwo - bardzo proszę o czynny udział w II turze wyborów, proszę byśmy poszli do urn
4 listopada. Każdy niech zagłosuje według swojego sumienia. Proszę o zaufanie, w zamian oferuję
ciężką pracę i pełne zaangażowanie, we współpracy z każdym, komu leży na sercu los Świebodzic.
Z wyrazami szacunku

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic

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

Nie dla zniesławiania!
rzepraszam, że zabieram głos
w swojej prywatnej sprawie,
P
robię to bardzo rzadko, ale ta jest

naprawdę ważna.
Kilka miesięcy temu Sebastian
Biały, właściciel portalu swiebodzice.info, napisał artykuł, w którym nazwał mnie „złodziejką”
i kilkakrotnie użył słowa „ukradła”. Chodziło o zamieszczenie
kilku zdjęć, które ilustrowały moje komunikaty, a które zostały
skopiowane z internetu.
Sebastian Biały zrobił to celowo, by nie tylko uderzyć we mnie,
rzecznika prasowego i jednocześnie osobę prowadzącą Gazetę
Świebodzicką, ale przede wszystkim w burmistrza Bogdana Kożuchowicza, którego na swoim
portalu atakuje i oczernia od lat.
W związku z tak haniebnym
atakiem na moją osobę i pomówieniem, wystąpiłam z prywatnym pozwem do sądu przeciwko
Sebastianowi Białemu.
Wyrokiem Sądu Okręgowego
w Świdnicy, I Wydział Cywilny
z dnia 22 października 2018 r. zobowiązano pozwanego - Sebastiana Białego do opublikowania
przeprosin wobec Rzecznika Prasowego Urzędu Miejskiego Świebodzice - Agnieszki BielawskiejPękali za użycie w artykule z dnia
13 maja 2018 r. pod tytułem „Złodziejka w ratuszu, dlaczego burmistrz Kożuchowicz toleruje ta-

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

kich pracowników” nieprawdziwych i naruszających jej dobra
osobiste sformułowań ,,złodziejka” oraz ,,ukradła”.
Zgodnie z rozstrzygnięciem
przeprosiny winny być opublikowane na portalu swiebodzice.info,
którego redaktorem naczelnym
jest Sebastian Biały oraz w dwutygodniku społeczno-samorządowym ,,Gazeta Świebodzicka”
w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie zawisłej przed Sądem Okręgowym w Świdnicy.
Wyrok wydany w przedmiotowej sprawie nie jest prawomocny.
Jednak przyjmuję to rozstrzygnięcie jako jednoznaczne wskazanie,
że niektórzy w swojej zaciekłości
i chęci „dowalenia” nie potrafią
odróżnić krytyki prasowej, od
zwykłego zniesławienia. Mam
nadzieję, że Sebastian Biały ten
przekaz płynący od sądu zrozumiał.
I że będzie stosował się do
przyjętych zasad. Zwłaszcza, że
właśnie powierzono mu zaszczytny mandat radnego. Mandat
zaufania społecznego. Od radnego
mamy prawo oczekiwać więc
wysokich standardów zachowania.
Z wyrazami szacunku
Agnieszka Bielawska-Pękala
Rzecznik prasowy UM
w Świebodzicach

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

Szanowni Mieszkańcy
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Dotychczas przedstawiałem Państwu
zawarte w moim programie wyborczym
sprawy strategiczne i ważne dla naszego miasta.
W trakcie kampanii i spotkań z mieszkańcami
pojawiły się bezsporne zadania,
które są konieczne do wykonania.
Ja i moja większość w Radzie Miejskiej
wykonamy je. To jest moje zobowiązanie
wobec Państwa na następną kadencję.
Przedstawiam wykaz tych właśnie zadań
i proszę, byście go zachowali. Będziemy
je wspólnie odznaczać po zrealizowaniu.

budowa ulicy Bocznej
wykonanie kolejnego odcinka ul. Białe Górki
utwardzenie Drogi Węglowej kostką betonową
utwardzenie ul. Lawendowej
remont ul. Siennej wraz z budową kanalizacji
rewitalizacja podwórka ul. Sienna 3-5
remont łącznika wraz z parkingami
przy ul. Chrobrego
remont łącznika wraz z parkingami
przy ul. Krzywoustego
budowa parkingu przy ul. Dąbrówki
budowa boiska sportowego przy ul. Chrobrego
wymiana nawierzchni piłkarskiej na „Blisko boisko” na
Os. Piastowskim wraz z budową oświetlenia
utwardzenie kostką betonową ulic Fieldorfa
i Andersa
remont nawierzchni ul. Modrzejewskiej
utwardzenie kostką betonową podwórka
przy ul. Wałbrzyskiej 5
remont nawierzchni drogi ul. Sportowej
przełożenie kostki na chodniku ul. Wolności
(okolice budynku poczty)
rewitalizacja podwórka położonego w obrębie
ulic Żeromskiego - Rynek - Kopernika
rewitalizacja podwórka położonego w obrębie
ulic Kopernika - Jana Pawła II - Żeromskiego
remont chodnika ul. Wolności wraz z budową
ścieżki rowerowej
wykonanie zagospodarowania podwórka
wraz z drogami dojazdowymi, miejscami postojowymi

oraz zielenią zlokalizowanego
w obrębie ul. Kolejowej, Wolności, Zwycięstwa
oraz Stawowej.
remont targowiska (remont nawierzchni i szaletu,
wymiana ogrodzenia i oświetlenia)
rewitalizacja podwórka położonego u zbiegu
ulic Wolności 8 i Strzegomskiej 8
remont wszystkich chodników na Os. WSK
utwardzenie kostką betonową kolejnych dwóch
dróg na ul. Zamkowej
dokończenie remontu ulicy Świerkowej
remont ulicy Akacjowej
remont ulicy Dębowej
remont ulicy Cisowej
remont ostatniego odcinka chodnika na ul. Mikulicza
ORAZ DUŻE ZADANIA INWESTYCYJNE:
dokończenie rewitalizacji ul. Krasickiego
rewitalizacja podwórka przy ul. Piaskowej
rewitalizacja ul. Słowackiego
3 linie autobusowe
doświetlenie kolejnych minimum 10 przejść
dla pieszych
budowa i rewitalizacja terenów zieleni,
w tym rewitalizacja Warszawianki, Park Sportowy
na Os. Piastowskim, park osiedlowy
przy ul. Dąbrówki, skwer przy ul. Wiejskiej,
boisko w Cierniach wraz z placem zabaw,
budowa ul. Olszańskiej z uzbrojeniem,
oświetleniem i ścieżką rowerową
kontynuacja ścieżek rowerowych
wymiana oświetlenia miejskiego na oświetlenie
typu LED

odhacz wykonane zadania
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Tak wybrali Świebodziczanie
4
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Najlepszy wynik uzyskał Bogdan
Kożuchowicz - 4089 głosów, 44.12%

Na drugim miejscu Paweł Ozgfa - 2861 - 30,87%
Trzecie miejsce - Mariusz Szafraniec - 2317 - 25%

O

znacza to drugą turę
wyborów, która odbędzie się 4 listopada.
Wierzymy w mądrość
świebodziczan i mobilizację
tych, którzy nie poszli do urn 21
października. Drodzy mieszkańcy - trzeba pójść i oddać głos na
uczciwość, prawdę, moralność
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i prawdziwą dbałoś co miasto.
Nie pozwólmy, by wrócił stary
układ, by wróciło to, co funkcjonowało w naszym mieście przed
2006 rokiem - czyli zastój, nieprzejrzyste działania, ogromne
zadłużenie i procesy sądowe.
Świebodzice, obudźcie się!
I

Rozkład głosów
na burmistrza

Dziękuję za kredyt zaufania
Taki wpis umieścił Bogdan Kożuchowicz na swoim profilu w mediach społecznościowych:
Zapewne większość z Państwa wie, że 4 listopada odbędzie się druga tura wyborów w naszym
mieście. Ponownie będę ubiegał się o stanowisko burmistrza.
Zanim to nastąpi, pragnę wszystkim tym, którzy poszli do urn i tym, którzy oddali swój głos
na mnie bardzo serdecznie PODZIĘKOWAĆ.
Mamy wynik prawie 45%, jest bardzo dużo głosów i wielki kredyt zaufania.
Do Rady Miejskiej weszło z naszego Komitetu 10 radnych. Bardzo doświadczeni, merytoryczni ludzie,
jestem bardzo zadowolony i dumny, że współpracuję z ekspertami.
Drodzy, pracowity czas przede mną - kolejne dwa tygodnie kampanii i dodatkowej pracy,
by przekonać tych do siebie, którzy się zawahali, by oddać na mnie swój głos.
Nasze Miasto jest warte, by o nie walczyć i je rozwijać - tak jak dotychczas.
Budżet miasta najważniejszy, bo z niego będziemy realizować nowe i kończyć już wdrożone inwestycje.
Bardzo ważne dla wszystkich - relatywnie najmniejsze zadłużenie od lat,
przy tak dużym budżecie 101 mln!
Drodzy Mieszkańcy jestem zmotywowany i zdopingowany przez Was! Wiem, że mam wsparcie
od mieszkańców i teraz już dziś Was proszę, przyjdźcie na wybory 4 listopada.
Pozdrawiam Bogdan

OKRĘG 1

- Osiedle Piastowskie (6 radnych)

OKRĘG 2

- Pełcznica (5 radnych)

Podział mandatów
w Radzie Miejskiej

OKRĘG 3

- Śródmieście (5 radnych)

OKRĘG 4

- Ciernie (5 radnych)

Nowe Mieszkania
komunalne
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

wieści z miasta
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Miasto przystępuje do programu, powstanie co najmniej 25 mieszkań

B

urmistrz Bogdan Kożuchowicz podpisał
z Prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej w Świebodzicach list intencyjny dotyczący budowy nowych mieszkań komunalnych w naszym
mieście. Świebodzice przystępują do programu Mieszkanie +.
To jest bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców zwłaszcza tych, którzy byliby zainteresowani nowymi mieszkaniami.
Pojawiły się zupełnie nowe
możliwości, po uruchomieniem
rządowego programu (chodzi
o Społeczne Budownictwo Czynszowe w ramach Narodowego
Programu Mieszkaniowego).
Kiedy program Mieszkanie +
startował, inwestycja budowy
mieszkań spoczywała w całości
na samorządzie i nie dawała
takich możliwości, jakie wprowadził SBC, stąd wiele samorządów - w tym Świebodzice
- podchodziło do tematu z rezerwą. Ale wprowadzenie SBC
daje możliwość realizacji inwestycji mieszkaniowych przez
spółdzielnie mieszkaniowe. I to
stworzyło atrakcyjne warunki
ku temu, aby świebodzicka
spółdzielnia mogła budować
mieszkania czynszowe. Dla

miasta jest to bardzo korzystne
rozwiązanie.
- W przyszłorocznym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy mamy
zagwarantowane, że docelowo
powstanie 25 mieszkań komunalnych. Rocznie będziemy na
to przeznaczać 1 mln złotych
- mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Dzięki wprowadzeniu budownictwa czynszowego przez spółdzielnie, zasady
są o wiele bardziej klarowne
i dają więcej możliwości dla
gminy.
- Jestem bardzo zadowolona,
że porozumieliśmy się w tak
ważnym temacie, jakim jest
mieszkaniowe budownictwo
czynszowe. Rozmowy były prowadzone od wielu miesięcy,
dziękuję za zrozumienie i pozytywną dla mieszkańców decyzję pana burmistrza - mówi Prezes Spółdzielni Elżbieta Krzan.
- Podpisane umowy pomiędzy
gminą a SM otwiera drogę do
rozpoczęcia planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego.
I to nie jest koniec pozytywnych informacji dla mieszkańców, zwłaszcza Osiedla Piastowskiego.

Porozumienie pospisali szefowa SM Elżbieta Krzan i burmistrz
Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz podpisał zarządzenie obniżające budynkom mieszkalnym niemal 5-krotnie opłatę za
tzw. wody opadowe, do poziomu 1 zł/m3. Należy nadmienić,
że jednocześnie zostały zniesione różnice w traktowaniu mieszkańców poszczególnych zasobów miasta i w przypadku kiedy

opłata zacznie obowiązywać, to
dla wszystkich Świebodziczan
sposób jej naliczenia będzie jednakowy, tj. naliczenie będzie
obowiązywało jedynie od powierzchni dachu.
- To dla nas bardzo ważna
wiadomość, panie burmistrzu
dziękuję za te dobre decyzje - dodaje Elżbieta Krzan.

Targowisko Miejskie - wkrótce gruntowny remont
uż przed I turą wyborów samorządowych ktoś „uprzejmie doniósł” kupcom
T
na targowisko, że zostało sprzedane.

Oczywiście - że kto sprzedał? Kożuchowicz. Taka perfidna, donosicielska, gierka
wyborcza.
Gdy ta informacja dotarła do Bogdana
Kożuchowicza, natychmiast przygotował
informację, która trafiła do każdej osoby,
pracującej na targowisko - że NIE MA
ŻADNEJ LIWKIDACJI, a wręcz przeciwnie - będzie modernizacja i gruntowny
remont, by poprawić warunki.

- Jestem zszokowany, że ktoś posunął się
do straszenia ludzi taką wyssaną z palca
informacją, zwykłym kłamstwem - mówi
burmistrz. - Nie było nigdy żadnych planów likwidacji targowiska, przeciwnie,
mamy konkretne plany remontu placu.
Remont targowiska zacznie się od
uporządkowanie i wyremontowanie sieci
wodociągowej (o jej problemach z pewnością osoby handlujące na targowisku wiedzą) następnie nawierzchnia części handlowej zostanie utwardzona kostką betonową,
moduły obok siebie będą innego koloru np.

szary i ciemny grafit a same drogi dojazdowe koloru czerwonego. Wjazdy zostaną
wyasfaltowane. Przy tych pracach oświetlenie zostanie wymienione na nowe typu
LED. Wymianie będzie podlegało również
ogrodzenie na nowe estetyczne.
- Pozostawiam sprawę otwartą dla
mieszkańców i osób handlujących na targowisko czy wykonamy częściowe zadaszenie i czy zlikwidujemy istniejące stoły na
targowisku czy je wyremontujemy - mówi
Bogdan Kożuchowicz. - Na pewno zostanie też wyremontowany szalet miejski.

Wyniki do Rady Powiatu Świdnickiego
OKRĘG NR 1

Stanisław Jarzyna, Magdalena
Urbańska-Malucha, Ryszard
Chołko, Krystian Werecki,
Barbara Burak, Zbigniew
Zduńczyk, Andrzej Gondek,
Ireneusz Pałac, Zygmunt Worsa,
Alicja Synowska

OKRĘG NR 2

Krzysztof Sołtys, Urszula
Ganczarek, Jacek Krzaczek,
Grzegorz Osiecki, Marek Zywer

OKRĘG NR 3

Urszula Olszewska, Leszek
Niepsuj, Przemysław
Stempniewicz, Kazimierz
Chajduga

OKRĘG NR 4

Tomasz Szuszwalak, Małgorzata
Chodkiewicz-Bednarz, Ryszard
Gawron

OKRĘG NR 5

(Świebodzice-Dobriomierz)

I KWW Wspólnota

Samorządowa 3 mandaty
Podział w oparciu o ilość głosów:

I PiS: 14 300, czyli 22,93%

I Koalicja Obywatelska 14 229,

czyli 22,82%

Piotr Fedorowicz, Krystian Ulbin,
Halina Nawrocka, Małgorzata
Daszkiewicz (Świebodzice!),
Daria Kurek

I SLD Lewica Razem 5 314,

I PiS 8 mandatów

Świdnickiej 8 354, czyli 13,40%

I Koalicja Obywatelska 8

mandatów

I SLD 1 mandat

I KWW Wspólny Powiat 6
mandatów

I KWW Sabiny Cebuli 1 mandat

czyli 8,52%

I KWW Porozumienie Jarosława

Gowina 2448, czyli 3,93%

I KWW Wspólnota Ziemi

I KWW Wspólny Powiat 13 065,
czyli 20,95%
I KWW Porozumienie

Samorządowe, Innowacyjny
Samorząd 4 644, czyli 7,45%

Dane za DOBA.pl

W poszukiwaniu historii
- szlakiem mogił
ikulicz, Becker, Kramsta ich groby mijamy każdego
M
roku, idąc do naszych naj-

bliższych w Dzień Wszystkich
Świętych. To jednak nie wszystkie znane postacie, które spoczywają na świebodzickiej nekropolii i miały wpływ na dzieje
naszego miasta.
2 listopada zapraszamy na
spacer po cmentarzu przy ulicy

Wałbrzyskiej. W trakcie wyjątkowej lekcji historii poznamy
losy najwybitniejszych mieszkańców Ś,wiebodzic. Zbiórka
o godz. 17:00 przed bramą
cmentarza od ul. Wałbrzyskiej.
Spacer zakończymy przy krypcie Hochbergów w kościele pw.
św. Mikołaja.
I

Wyniki do Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego
PiS- 14 mandatów

Andrzej Jaroch, Marcin Krzyżanowski, Małgorzata
Calińska-Meyer, Damian Mrozek, Tytus Czartoryski,
Anna Michalska, Kamil Zieliński, Jerzy Dec,
Grzegorz Macko, Andrzej Kredkowski, Teresa Zembik,
Jacek Baczyński, Paweł Kura, Piotr Karwan
KOALICJA OBYWATELSKA - 13 mandatów

Marek Łapiński, Magdalena Piasecka,
Monika Włodarczyk, Wojciech Bochniak,
Marzena Majdzik, Aleksander Skorupa, Iwona Krawczyk,
Jacek Iwancz (świdniczanin, dyrektor II LO),
Stanisław Jurcewicz, Jerzy Pokój, Marcin Zawiła,
Piotr Borys, Jadwiga Szeląg,
BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - 6 mandatów

Michał Bobowiec, Dariusz Stasiak Patryk Wild,
Cezary Przybylski, Marek Obrębalski, Tymoteusz Myrda
Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA - 2 mandaty

Stanisław Huskowski, Ryszard Lech

PSL - 1 mandat

Mirosław Lubiński

Źródło: doba.pl

Czy to na pewno
„nowy pomysł”?
6

piątek, 26 X 2018

Dyrektor urzędu za czasów burmistrza Jana Wysoczańskiego chce zarządzać miastem

P

awłowi Ozdze, kontrkandydatowi obecnego
burmistrza Bogdana
Kożuchowicza, udało
się przekonać świebodziczan
do tego, że jest osobą „nową”
i że ma „pomysł” na Świebodzice, dlatego dojdzie do II
tury wyborów. Tymczasem to
samorządowiec, który już współrządził naszym miastem, do
2006 roku był dyrektorem urzędu i zaufanym człowiekiem

Jana Wysoczańskiego.
Paweł Ozga nie jest nikim
nowym, to wieloletni samorządowiec. W latach 20022006 był dyrektorem Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach
za rządów Jana Wysoczańskiego. W tych latach Świebodzice
przeżywały okres stagnacji,
doszło także do budzących
sprzeciw mieszkańców sytuacji, takich jak sprzedaż szpitala
miejskiego czy próba pozbycia

się przychodni miejskiej - wówczas ludzie protestowali nawet
podczas sesji rady, obecne były
ogólnopolskie media. Szpital
poszedł pod młotek, przychodnię udało się ocalić.
Przypomnijmy - wówczas
dyrektorem, Urzędu Miejskiego był Paweł Ozga, a burmistrzem, jego bezpośrednim przełożonym - Jan Wysoczański.
Potem Paweł Ozga był przez
8 lat opozycyjnym radnym

miejskim. Ostatnie 4 lata to
mandat radnego Rady Powiatu
Świdnickiego. Niestety, i w Radzie Powiatu Świebodzice nie
otrzymały wsparcia od pana
radnego, chociażby w tak ważnej sprawie, jak ratowanie
szkoły specjalnej w Świebodzicach przed zamknięciem
i przeniesieniem do Bystrzycy.
O tym więcej w tekście poniżej.
I

My to wszystko PAMIĘTAMY
W

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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ostatnich latach nasze miasto stoczyło prawdziwą batalię o ratowanie szkół ponadgimnazjalnych
w Świebodzicach. Władze powiatu, pod
które podlega zarówno szkoła zawodowa,
jak i liceum oraz szkoła specjalna - chciały
te placówki najpierw połączyć (liceum
z zawódowką!), wygasić szkołę zawodową, a szkołą specjalną, która ma pod
swoją opieką m. in. wymagające specjalnej
opieki dzieci z DPS-u prowadzonego przez
siostry - po prostu zlikwidować i kazać niepełnosprawnym dzieciom jeździć do
Świdnicy! Nasze miasto chciało wszystkie
te szkoły przejąć - powiat był przeciw.
Wśród głosującym PRZECIWKO ocaleniu
tych szkół głosował ówczesny radny powiatowy Paweł Ozga.
Sprawa szkół powiatowych bardzo bulwersowała opinię publiczną, zwłaszcza
szkoły specjalnej, którą po prostu próbowano zlikwidować w naszym mieście. A uczą
się tam bardzo chore dzieci, większość to
podopieczni Domu Pomocy Społecznej,
prowadzonego przez siostry.
Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu
Świdnickiego odbyła się w lutym 2015
roku. Wówczas udało się doprowadzić do
sytuacji, że Rada Powiatu musiała rozpatrzyć uchwałę o przejęciu wszystkich
trzech szkół powiatowych znajdujących się
na terenie Świebodzic - przez samorząd
miasta. Taką uchwałę wcześniej podjęła
Rada Miejska w Świebodzicach.

- My chcemy te szkoły prowadzić
i zadbać o nie należycie - mówił wówczas
burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - My
dajemy gwarancję ich stabilności, rozwoju, bezpieczeństwa. Okażcie choć trochę
empatii dla tych chorych dzieci - apelował
burmistrz, a sala nagrodziła wówczas tę
wypowiedź brawami.
O oddanie szkół gminie prosili także
nauczyciele szkoły, rodzice dzieci obecni
na sali, radni miejscy.
- Nasze dzieci co roku są kartą przetargową, rachunkiem ekonomicznym, my nie
możemy tak pracować, nasze dzieci wymagają specjalnej troski, a powiat nam tej troski nie okazał ani razu - mówili zdesperowani nauczyciele.
Niestety, i tym razem powiat troski nie
okazał. Większość w radzie była przeciw
oddaniu szkół Gminie Świebodzice - wśród
nich Paweł Ozga, radny powiatowy, który
głosował PRZECIW.
Na sesji powiatowej w obronie szkół był
nasz radny miejski Sławomir Łukawski.
- Gdy zapytałem Pawła Ozgę, dlaczego
głosował przeciwko, powiedział, że musi
dbać o budżet powiatu - komentuje Sławomir Łukawski, radny miejski. - Finanse
powiatu ważniejsze od dobra dzieci ze
Świebodzic??
- Ta sytuacja musi zostać przypomniana,
bo dziś mój kontrkandydat przedstawia się
mieszkańcom jako osoba zatroskana,
chcąca dbać o wszystkie sfery życia. Nie

Na Długiej chodniki i jezdnia

zgadzam się na taką retorykę, bo wówczas,
gdy Świebodzice potrzebowały wsparcia
w kwestii bardzo ważnej - pomocy dla
szkół - pan Ozga tej pomocy i wsparcia nie
udzielił. Głosował PRZECIWKO potrzebnym zmianom, które pozwoliłby na to, by
szkoły takie jak zawodówka czy liceum czy
właśnie ta szczególna szkoła specjalna,
były dzisiaj w takim stanie, jak nasze gminne - wyremontowane, doposażone, z ciekawą ofertą edukacyjną.

Nie ufamy W
am
cena 1 zł (w tym 8%

VAT)

6 lutego 2015 G

Nr 211 G ISNN

1897−2586 G nakład
1400

egz. G e−mail: gazeta.
swiebodzicka@
swiebo

P

owiat nie odda
Świebodzicom
szkoły specjaln
w Radzie Powiatu
ej,
odrzuciła uchwał
szkoły zawodo liceum ani o przekazaniu
do prowadzenia
Piotr Fedoro wej. Starosta Świebo
Gmini
poniżej obok wicesta wicz (na zdjęciu nych dzice Zespołu Szkół Specjal
przy ul. Sienkiew
rosty Zygmunta
Worsy) enigma
icza oraz Liceum
Ogólnok
szkoła specjalna tycznie zapewnia, że Prosińs ształcącego i Zespołu Szkół
im
nie będzie zlikwido
kiego. Starosta
na.
wa- mantrę,
powtarzał ja
że szkoła
Nadzwyczajna
zlikwidowana, specjalna nie zostani
sesja
Rady
a
powiat
Powiatu leźć
Świdnickiego,
zamierza zna
pieniąd
dotycząca przejęci
przez Gminę Świebod
a Gdzie jednakze na poprawę jej bazy
zice
i
kiedy
szkół
towych w mieście
powia- dzie?
te pieniądze znaj
tego Zarząd Powiatu
porażką. Jeszcze , okazała się totalną w stanie
nie był ju
większa
sprecyz
ować.
porażka
postawa niektóry
Tymczasem powsze
ch radnych powiatoto
wych, reprezentujący
chnie
ch nasze miasto, jest, że sytuacja finansowa wiadom
którzy głosowa
powiatu je
li przeciwko oddaniu tragiczna, a dzień
szkół Świebodzicom.
Fedorowicz powiedprzed sesją Pio
ział dla portal
Prośby burmist
rza Bogdana Kożu- swidnica24.pl wprost:
chowicza o
„Ten pomysł je
nieodpo
empatię, zrozum
a przed wszystk
ienie bawieni wiedzialny, bo proponuje poz
im
sprawnych dzieci troskę o los niepełno- złotych e powiatu prawie 6 milionó
zumienia wśród trafiły na mur niezro- w obecnejsubwencji oświatowej,
c
sytuacji jest nie
szości radnych zdecydowanej więk- jęcia.”
do prz
powiatowych.
Koalicja dobro Czyli chodzi o pieniądze, a
n
dzieci.
Więcej str.

Tu się tworzy kul
tura

K

to jeszcze nie
był,
Publicznej. Placówk powinien zajrzeć do Miejski
ej Biblioteki
a przeszła
objęła trzy obszary
: prace budowla gruntowną modernizację, która
i wyposażenia (meble
ne, zakup
biblioteczne, regały, sprzętu elektronicznego
pomieszczenia są
krzesła,
niepełnosprawnyklimatyzowane, wykonano nowy itp.). Odnowione
ch; do dyspozy
podjazd i toaletę
komp
cji cz l
dla

O bulwersującej sprawie szkół
powiatowych pisaliśmy na początku
2015 roku

Czy odbędzie się prawdziwa,
obiektywna debata kandydatów?
Trzy niezależne redakcje: portal DOBA.pl,
Dziennik.walbrzych.pl oraz Gazeta Wrocławska
zwróciły się z propozycją zorganizowania debaty
kandydatów na burmistrza Świebodzic.
Wiemy, że Bogdan Kożuchowicz przyjął, o czym poinformował
na swoim profilu społecznościowym:
- Otrzymałem zaproszenie do debaty Kandydatów
na Burmistrza, przesłane przez dziennikarzy trzech dużych
redakcji: DOBA.pl, Gazeta Wrocławska i Dziennik Wałbrzych.
Debata miałaby się odbyć w najbliższy poniedziałek 29
października, o godz. 17:30, w Sali MDK. Spotkanie z udziałem
publiczności, mieszkańców. Szanowni Państwo - w takiej
debacie chętnie będę uczestniczył. Formuła otwartego
spotkania, z udziałem mieszkańców, prowadzenie
przez niezależnych, niezwiązanych z miastem dziennikarzy
to moim zdaniem gwarancja obiektywizmu. Dwa tygodnie
temu odmówiłem udziału w zaproszeniu do debaty
organizowanej przez Gazetę Świebodzic - bo tamta debata
nie miałaby w mojej ocenie nic wspólnego z bezstronnością
i obiektywizmem.
Zobaczymy, czy do prawdziwego dialogu, z udziałem
mieszkańców, przystąpi także Paweł Ozga.

Kto za to
odpowiada?
d wielu miesięcy wyłączony z użytkowania jest budyO
nek Ośrodka Pomocy Społecz-

nej. San budynku jest bardzo zły,
okazuje się, że zostały niewłaściwie wykonane a właściwie
niewykonane odwodnienie. Mury nasiąkały wodą i dziś grożą
katastrofą budowlaną.
Adaptacja budynku przy ul.
Piłsudskiego została wykonany
przed 2006 roku. Został on tak
przeprowadzony, że ściany nośne zaczęły się rozstępować,
a wilgoć podchodzić w ściany.
Dziś budynek grozi katastrofą
budowlaną. To była totalna fuszerka, wykonana i odebrana
przez ówczesne władze, a przypomnimy tylko, że do 2006 roku
dyrektorem Urzędu Miejskiego
był nie kto inny, jak Paweł Ozga, który obecnie wypowiada
się w mediach krytycznie o funkcjonowaniu OPS i pomocy
społecznej w mieście.
Czy to jest w porządku?

Paweł Ozga kompromituje
się w mediach, nawet nie wie,
gdzie jest obecnie OPS - w lokalnym tabloidzie powiedział,
że na Osiedlu Sudeckim. A tam
się mieści tylko jadłodajnia,
panie kandydacie, OPS jest na
dworcu PKP i na ul. Świdnickiej
5! Jak już Pan chce coś krytykować, niech się pan lepiej przygotuje.

Dlaczego nie są
remontowane chodniki
w Cierniach?
użo się teraz pisze o różnych remontach w mieście, czytam
u Was, że na Pełcznicy, że w centrum nowe chodniki - a u nas
D
nic, dlaczego w Cierniach nic?? - pyta pani Anna, która zadzwoniła

do naszej redacji.
Pani Anno miła - ano dlatego, że Ciernie to droga powiatowa, a nie
gminna. Na drogach gminnych dzieje się dużo z każdej strony. Na
powiatowych lipa. Niestety, to zasługa naszego pana starosty - świebodziczanina i radnych powiatowych ze Świebodzic. Może zadaliby Państwo to pytanie np. Panu Pawłowi Ozdze, radnemu powiatowemu? Dlaczego nie zadbał o remonty w Świebodzicach?

W następnym wydaniu

Gazety
Świebodzickiej:
Trwają prace na ul. Długiej
w dzielnicy Pełcznica. Miasto układa
kostkę na chodnikach oraz częściowo
remontuje jezdnię. Wkrótce ekipa
remontowa wchodzi na Osiedle WSK,
tu także będzie remont chodników.

G przedstawimy nowy projekt tras

autobusowych z naniesionymi poprawkami
od mieszkańców. Trzy linie ruszają
od 1 stycznia, zobacz jak będą jeździć
autobusy!

Miarka się przebrała
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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W

woleni mieszkańcy na profilu
społecznościowym burmistrza.
- Progi będą montowane tam,
gdzie rzeczywiście sytuacja tego
wymaga, natomiast trzeba do
tematu podejść racjonalnie, nie
da się „oprogować” całego miasta, to od nas, kierowców, zależy

Progi - STOP
ramach walki z kierowcami, którzy łamią
przepisy i rozpędzają
się na drogach gminnych, miasto zamontowało kolejne progi
spowalniające. Tym razem na ul.
Granicznej. - Dziękujemy, bardzo były potrzebne - pisali zado-

G Nr 306 G ISNN

1200
1897−2586 G nakład

odzice.pl
iebodzicka@swieb
egz. G e−mail: gazeta.sw

VAT)

zabezpieczenie
finansowe na owego. Wcześarowany, być moupadłości
ie brze zagospode tu zabudowa procesu dwukrotnie odrzucał
dało się pozytywn
aże powstani jakieś niewiel- niej sąd
gminy o przeprow
iowa i
sfinalizować sprzedaż
sytuacji,
. Naj- wniosek
za- mieszkan
upadłości, ale w
terenu po dawnych Si- kie centrum handlowe
koszty, sąd
poważny dzenie
kładach lniarskich , ważniejsze, że jest
gdy gmina pokryła
ma konkretne wyraził zgodę.
26 września
lena. W środę, nieruchomość inwestor, który
doprowaTo wyjdzie miastu
Finałem tego jesty zakładu,
ponadhektarowa została ku- zamierzenia.
sprzedaż
do
miasta
lepsze.
na
dzenie
w Centrum
, który ma tylko transakcja to efekt sku- który od lat straszy w centrum
Cała
piona przez inwestora naprawdę
„Sileną” i Świewładz miasta
tecznych działańprzejęła na sie- miasta. Przed
nowe
wobec tego miejsca
się
i otwierają
atrakcyjne plany. wiadomość i tego, że gmina
iowy za- bodzicam
bie proces upadłośccznym bu- perspektywy!
- To bardzo dobra
Więcej str. 4
Kożuchowicz,
- mówi Bogdan ic. - Wierzę, kładu. W ubiegłoro
się znaleźć środki
burmistrz Świebodzwreszcie do- dżecie udało
że teren zostanie

U

ieżkami
Pojechaliśmy śc
i pionowo - mają
ane - poziomo
ą już oznakow służą miłośnikom dwóch kółek.
gu rowerobarierki i wreszcie
podczas happenininwestycje:
ważne
W piątek 21 września
z
znie otwarto dwie
wego symbolic owe i ścieżki rowerowe. Burmistr
caCentrum Przesiadkwicz otworzył je razem z mieszkań
Bogdan Kożucho
mi.
służyć mieszform
mają przede wszystkim
- Oba te zadania korzystania z alternatywnych - a to
do
wej
autobuso
j,
kańcom, zachęcać
ej, kolejowe
tak jak
komunikacji: rowerow - mówił burmistrz, który
na
Centrum
właśnie skupia y, przyjechał na plac przed dworcem
ograniwszyscy uczestniczadania, zrealizowane w ramach
te
mają także wpływać
rowerze. - Oba
tzw. niskiej emisji,
Łączny koszt to
czania skutków
w naszym mieście.przyjeżdżać nasz
tu
na lepsze powietrze
mam
A za chwilę będzie
nowej linii, którą
prawie 5 mln zł.
imiejski w ramach
więcej świebodz
czwarty autobus
podróżować jeszcze
o.
środowisk
nadzieję będzie
nasze
dbajmy o
Rynku.
czan. Wspólnie
na rowerach do
I wszyscy pojechali

S

wieści z miasta

ował
80-latek molest
małe dzieci. Sprawa
jest w prokuraturze.
Str. 11
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 jak gmina miała kupić tak obciążony
hipotekami obiekt (urzędy natychmiast
by się upomniały o swoje)?
 jakie musiałaby ponieść nakłady,
aby uporządkować teren i dalsze
inwestycje? 2-3 mln zł?
 jako właściciel terenów gmina miałaby
sama sobie płacić podatek
od nieruchomości?
Dlatego w końcu doprowadzono
do ogłoszenia upadłości i sprzedania
terenu prywatnemu właścicielowi,
który zapłacił ponad 1,05 mln zł,
gdzie gmina chociaż w części odzyska
swoje zadłużenie z tytułu podatku
od nieruchomości, zniesione zostały

Drugi dom ju
ż rusza
J
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a oficjalnie otwar
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Seniorzy będą
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mieli piękną
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Osiedli Sudeckim
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zł, miasto zrealizow ła
na kuchnię,
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i
potem
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ramach dużego
Mamy nadzieję,
projektu rewitaliza
że klub będzie
cji, przy udziadomem dla osób drugim
starszych

wszystkie hipoteki przymusowe,
od października już będą pierwsze wpływy
do budżetu z tytułu podatku od gruntów
i teren zostanie odbudowany
co w przyszłości będzie tez skutkowało
wpływami do gminy w postaci podatku
od nieruchomości. Miasto zyskało nowego
inwestora, gdzie być może powstaną nowe
miejsca pracy. Dlatego niezrozumiałe jest
notoryczne wprowadzanie w błąd opinii
publicznej i sugerowanie jej ze może
zainteresuje się tym CBA, że są jakieś
przekręty.
Na razie zainteresują się tym prawnicy
firmy. O sprawie będziemy informować.
O sprzedaży Sileny pisaliśmy kilkukrotnie.

przecież bezpieczeństwo na drogach - zaznacza burmistrz Kożuchowicz. - Wkrótce takie progi pojawią się na ul. Królowej
Elżbiety, bo tam mnie mieszkańcy prosili i widzę konieczność.


Progi na Granicznej cieszą mieszkańców

ZWOLNIJ działa na wyobraźnię

Oznakowanie poziome
ZWOLNIJ pojawia się
przed kolejnymi
szkołami, jest już
przed SP 2 i 4
(na zdjęciu), a będzie
także przed Trójką
i szkołą w Cierniach.
To działania
samorządu w celu
oddziaływania
na kierowców, by zdjęli
nogę z gazu zwłaszcza
w takich obszarach,
jak okolice szkół.
Pomysł prosty i tani,
dlatego taki znaki
pojawią się jeszcze
w wielu miejscach.

miasta

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

FOT. UŻYCZONE

wać CBA, snuje jakieś wydumane historie o domniemanych
powiązaniach, związkach z polityką. W sposób niewybredny
atakuje osobę pełnomocnika
firmy Adama Janningsa i jego
żony (!) kompletnie niezwiązanej z tematem.
- Miarka się przebrała, podejmuję kroki prawne w stosunku
do redaktora naczelnego swiebodzice.info, podobne działania
podjęła już spółka MW Invest.
Ten zbiór pomówień nie pozostanie bez echa - mówi Adam
Jennings.
Pokazywaliśmy już Państwu
wizualizację przyszłego osiedla,
które zaprezentowała firma
MW Invest - w przyszłym tygodniu na obiekcie ma się pojawić pierwszy sprzęt do porządkowania gruzu. Zacznie się
sprzątanie i porządkowanie terenu, czyli pierwszy etap inwestycji. Do Świebodzic miał przyjechać inwestor, by spotkać się
z władzami miasta i dziennikarzami. Czekamy nadal na tę wizytę i podanie terminu.


Dlaczego tyle razy trzeba mówić,
że dla miasta sprzedaż Sileny to dobra
wiadomość? Ile razu trzeba przypominać,
że ten plac w sercu miasta straszył
i zagrażał dziesiątki lat? Niektórym
do skutku, więc spróbujemy jeszcze raz
przypomnieć całą historię.
Sprawa zaczęła się już w2002 roku, gdy
zaczęła popadać w długi Fabryka Wyrobów
Lniarskich Świebodzice sp. z o.o potem
Silena sp. z o.o. aż do momentu sprzedaży
w 2004 roku, gdzie zaczęła występować
pod nazwa Eurolen sp. z o.o .
W pewnym momencie właściciel Eurolnu
zapadł się pod ziemie i długi z tytułu
podatku od nieruchomości rosły. Gmina
dwa razy występowała z wnioskiem
o ogłoszenie upadłości - w 2007 i 2012
roku, ale sąd oddalał wnioski. Gmina
przez wiele lat prowadziła bezskuteczna
egzekucje systematycznie wystawiając
tytuły wykonawcze, cześć udało się
zabezpieczyć hipotecznie. Dopiero w lutym
2018 udało się ogłosić upadłość i sprzedać
prywatnemu inwestorowi ruiny z gruntami.
Oczywiście to wszystko działo się
przy udziale syndyka masy upadłościowej
Eurolnu. Należy tutaj dodać, że majątek
był obciążony hipotekami przymusowymi
na rzecz urzędów skarbowych i ZUS
na kwotę około 650 tys. zł.
Więc proszę sobie odpowiedzieć
na pytania:

SZOK!

ADRIAN SITKO

S

przedaż Sileny i możliwości ciekawego zagospodarowania terenu pod
budownictwo mieszkaniowe niektórym wręcz spędzają sen z powiek. Tuż przed
wyborami, dosłownie przed samą ciszą wyborczą portal swiebodzice.info zamieścił sensacyjny artykuł, w którym sugeruje
dziwne powiązania w związku
ze sprzedażą terenów dawnej
Sileny spółce z Warszawy. Seria
pytań, niedomówień, sugeruje
o jakimś wręcz „układzie” pomiędzy spółką, syndykiem, burmistrzem i Bóg wie kim jeszcze.
A wszystko na sekundy przed
ciszą wyborczą? Przypadek?
Bynajmniej, to celowe działanie.
Jak już wielokrotnie pisaliśmy, firma zamierza wybudować
na gruncie loftowe osiedle
mieszkaniowe zgodnie z przeznaczeniem terenu, który ma
wpisany funkcje mieszkaniowe
i usługowe. Tymczasem Sebastian Biały, kierujący portalem
swiebodzice.info sugeruje, że
sprawą powinno się zaintereso-

Historia zakładu
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Wizualizacja sprzed
anych
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Kolejne insynuacje ws. Sileny - nowy właściciel
oraz pełnomocnik firmy zapowiadają wystąpienie
na drogę sądową w związku z pomówieniami
na jednym z portali internetowych

atów
ystkich kandyd
ebodzicach
nazwiska wsz
jskiej w Świ
Prezentujemy
w Radzie Mie
h się o miejsce
ubiegającyc

W GAZECIE!
UWAGA! DZIŚ
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REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej
tel. 660 157 518

Elegancki bieg dla Alicji
8
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Paweł przebiegnie 21 km w garniturze, by pomóc mieszkance
swojego miasta- choć poznał ją dpiero niedawno. To piękny gest

T

o będzie wyjątkowy
bieg. Dla biegnącego
- i dla osoby, której cała
akcja jest dedykowana.
Świebodziczanin Paweł Białek,
którym już pisaliśmy nie raz na
łamach naszej gazety - znów

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

społeczeństwo

postanowił pomóc w nietypowy
sposób. Przebiegnie świdnicki
półmaraton RST w... garniturze.
W ten sposób będzie propagował zbiórkę pieniędzy dla świebodziczanki Alicji Mleczek.
- Nazwałem to „Elegancki bieg

dla Alicji” - mówi Paweł. Akcji
patronuje burmistrz naszego
miasta Bogdan Kożuchowicz,
firma PAWO, producent, który
podarował Pawłowi garnitur
- oraz Gabinet Kosmetyczny
Katarzyny Górajewskiej.
Pani Ala jest wzruszona tym
gestem. - To wspaniały pomysł,
dziękuję - mówi świebodziczanka.
- Akcję nazwałem: „Elegancki Bieg dla Alicji” - mówi Paweł
Białek. - Otóż pobiegnę w pełnym garniturze marki PAWO
dystans półmaratonu (21 km),
jednocześnie reklamując tę markę ubrań, a w zamian za reklamę, firma PAWO podjęła się
promowania i rozreklamowania
charytatywnej inicjatywy tj.
zbiórki pieniędzy dla świebodziczanki p. Alicji Mleczek - wyjaśnia Paweł. - Promocję tą zadeklarowali poprzez szerzenie
tej akcji wśród klientów salonów PAWO w całej Polsce oraz
na ogólnopolskim fan pagu na
Facebook'u.
Drugim ważnym partnerem
akcji jest nowo powstały gabinet
kosmetyczny Koncepcja Piękna
Katarzyna Górajewska. Akcję
swoim patronatem honorowym
objął także burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz.
- Myślę, że to fajny sposób by
spróbować zachęcić ludzi do
pomagania - mówi Paweł.
Naszym zdaniem sposób jest
fantastyczny, oryginalny i naprawdę budzi uznanie. Nie
będzie Pawłowi łatwo biec
w garniturze - w końcu to nie
jest strój do biegania - i to dystans 21 kilometrów! Ale tu chodzi nie o wyniki, lecz o pomoc,
a o pomaganiu w nietypowy

sposób Paweł sporo wie. Dwa
lata temu przebiegł wzdłuż wybrzeże, by zebrać pieniądze na
niepełnosprawnych chłopców
z Domu Pomocy Społecznej
w Świebodzicach. Przebiegł ponad 300 km i zbierał dla chłopaków pieniądze. Dla nich był
prawdziwym bohaterem - i dla
nas też, relacjonowaliśmy jego
wyprawę w gazecie.
Paweł jest bardzo skromną
osobą. Jeszcze do niedawna
kandydował do Rady Miejskiej
z Komitetu Wyborczego Wyborców Bogdana Kożuchowicza. Ale specjalnie wstrzymywał się z informacją, by nikt mu
nie zarzucił, że się „promuje”
w ten sposób.
- Paweł to świetny młody
człowiek, znam go od dawna,
jestem dumny, że był kandydatem z mojej Drużyny, jego akcja
to coś naprawdę pięknego, jak
można bezinteresownie pomóc
drugiej osobie, jak być empatycznym i wrażliwym - komentuje Bogdan Kożuchowicz.
W pomoc pani Alicji od dawna zaangażowana jest także inna
świebodziczanka, Ewa ProćAntoszewska, która załatwiła
już dla chorej opiekę domową,
zabiegi, a teraz finalizuje sprawę
łazienki (trzeba ją przerobić, by
była bardziej dostosowana do
potrzeb chorej pani Ali).
- Super, że Paweł się przyłączył, im więcej osób pomaga,
tym lepiej, dziękuję Pawłowi
i wszystkim osobom, które pomagają Alicji - mówi pani Ewa

ena 1 zł (w tym 8%

VAT)
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dla niepe
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(swoją droga, także do niedawna kandydatka do rady z tego
samego komitetu).


O tym, jak Paweł biegł wzdłuż
wybrzeża, by pomóc chłopcom
z DPS-u, pisaliśmy
szczegółowo na łamach Gazety
Świebodzickiej

Pomóżmy

FOT. UŻYCZONE ADRIAN SITKO

Alicja Mleczek zmaga się
z licznymi chorobami
związanymi z komplikacjami
po przeszczepie szpiku.
Zaatakowała ją twardzina
- choroba utrudniająca ruch
i codzienne funkcjonowanie,
do tego dochodzi cukrzyca
posterydowa oraz graft płucny.
Wymaga stałej opieki, obecnie
jest w szpitalu. Potrzebuje
leczenia, rehabilitacji, wsparcia.
Pomóżmy - na plakacie jest
numer konta, na który można
wpłacać pieniądze na leczenie
świebodziczanki.

Razem z Ewą Proć-Antoszewską pomagają Alicji Mleczek, która zmaga się z komplikacjami
po przeszczepie szpiku. - Taka nietypowa z nas para pomagaczy - śmieje się Ewa

No i pierwsze spotkanie w Klubie Seniora za nami
środę 24 października odbyło się
pierwsze spotkanie w Klubie Seniora,
W
nowo otwartej placówce na Osiedlu Su-

deckim. Seniorzy rozmawiali z dietetykiem

o witaminach i zdrowym odżywianiu.
- To było bardzo ciekawe spotkanie, przed
nami jeszcze kilka, a kolejne już w listopadzie - mówi Bogumiła Kuliberda, prezes

Zapraszamy do nowego klubu
Klub Seniora działa od połowy października.
Został przygotowany przez samorząd za 400.000 zł. Jest to miejsce integracji
społecznej osób starszych, ale nie tylko. Będą tu organizowane ciekawe warsztaty,
spotkania, nawet wspólne pieczenia ciasta, oglądanie filmu, wszystko po to, by
wyciągnąć ludzi ze swoich czterech ścian, by chciało im się znów wyjść do ludzi,
coś zrobić dla siebie i innych.
To bardzo ważne miejsce, mamy nadzieję, że mieszkańcy zaczną coraz chętniej
z niego korzystać. Zapraszamy - pawilon handlowy, Osiedle Sudeckie, I piętro.
Proszę się nie martwić, jeśli mają Państwo problemy z poruszaniem - jest winda.

Przed 1 listopada - ważne!

Stowarzyszenia Senior = Aktywny Obywatel.


Jakie zmiany w poruszaniu się po mieście

 Browarowa będzie ulicą jednokierunkową,
w dniach od 31.10 od godz. 14:00 do 2.11
do godz. 18:00
 Parkowanie możliwe wzdłuż ulicy Browarowej,
po lewej strony od ul. Marie Curie-Skłodowskiej
 Dostępne parkingi bezpłatne: okoliczne markety
 według zapewnień GDDiK skrzyżowanie
Wałbrzyska/Piłsudskiego będzie przejezdne,
prace mają się zakończyć przed 1 listopada
 Straż Miejska i Policja zapowiadają wzmożone
patrole, prosimy o stosowanie się do poleceń służb.
Zadbajmy także o swoje mienie, torebki, telefony,
itp., prosimy nie pozostawiać żadnych cennych
przedmiotów w samochodzie, itp.

Gdzie tu pomysł?
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Postanowiliśmy poddać analizie program wyborczy
Pawła Ozgi. Konkretnie i rzeczowo. Prosimy przeczytajcie to poniżej i zastanówcie się,

Wybory Samorządowe 2018

czy rzeczywiście są tam jakieś nowatorskie hasła?
Lub czy są to hasła możliwe do zrealizowania?
Inna sprawa – wiele z nich już funkcjonuje,

piątek, 26 X 2018

to wprowadzone już rozwiązania. Więc gdzie tu
pomysł, gdzie nowe propozycje?
Rozważcie to Państwo.

9

FAF pod znakiem wyjątkowych kobiet
10
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Trzeba przyznać, że występ Soni Bohosiewicz i Anny Dereszowskiej
to bardzo mocne i kobiece punkty tegorocznej edycji Festiwalu
Aktorstwa Filmowego w Świebodzicach. FAF gościł u nas
po raz drugi

S

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

kultura

potkania z gwiazdami odbyły się
w dniach 20-21 i 22 października. W sobotę bawiła nas Sonia
Bohosiewicz w swoim komediowym recitalu „Domówka”, a w niedzielę instruktaż obsługi kobiety próbowała
zdefiniować Anna Dereszowska.
Obie znakomite aktorki przygotowały
naprawdę świetne wstępy, publiczność
bawiła się setnie.

„Domówka” to koncert komediowy
- jak sama artystka określa - to jej osobiste wspomnienia z czasów PRL,
z rodzinnego domu. Zabawne anegdotki
o rodzicach, historyjki z przedszkola,
ze szkoły, z podwórka - przeplatane ukochanymi piosenkami aktorki tamtych
czasów: m. in. „Józek nie daruję ci tej
nocy”, „Jesteś lekiem na całe zło”, „W moim magicznym domu”. Sonia Bohosie-

wicz w niezwykle ekspresyjny i naprawdę zabawny sposób przywróciła klimat
lat 70-tych i 80-tych. I w czasie trwania
spektaklu upiekła nawet ciasto! W prodiżu - to takie urządzenie, w którym
mamy i babcie w tamtych czasach piekły
słodkości.
W niedzielę Anna Dereszowska wystąpiła z recitalem o przewrotnym tytule
„Instrukcja obsługi kobiety” - choć jak
sama od razu zaznaczyła, w istocie czegoś takiego nie ma... Publiczność doskonale się bawiła, obie panie dostały owacje na stojąco.
Z kolei w poniedziałek odbyły się dwa
wydarzenia w ramach FAF - najpierw

o godz. 11:00 Anna Samusionek wraz
z burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem czytali bajki najmłodszym w Szkole Podstawowej Integracyjnej w Cierniach.
A o 13:00 w Miejskim Domu Kultury
Zbigniew Waleryś zaprezentował fenomenalny monodram „Ja jestem Żyd
z Wesela”.
- Podobnie jak chyba wszyscy widzowie jestem pod ogromnym wrażeniem
spektakli, wspaniały kontakt z publicznością, humor, profesjonalizm w każdym calu, które zaprezentowali wszyscy
znakomici aktorzy potwierdziły, że Festiwal Aktorstwa Filmowego to spraw-

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

dzona marka - komentuje burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
Na zakończenie FAF pojawił się także
Stanisław Dzierniejko, który dziękując
za obecność w Świebodzicach podkreślił, że już po raz drugi festiwal spotkał się
z bardzo życzliwym przyjęciem świebodziczan i chciałby powrócić do naszego
miasta za rok.

PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE Z GWIAZDĄ
SZALONA, EKSPRESYJNA, REWELACYJNA
SONIA BOHOSIEWICZ

CZYTANIE BAJEK W SZKOLE W CIERNIACH

FOT. ABP I WYDZIAŁ PROMOCJI UM

ZNAKOMITY ZBIGNIEW WALERYŚ
I JEGO MONODRAM

PEŁNA SALA W MDK PRZEZ CAŁY WEEKEND

kultura
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Światowy Dzień Białej Laski
12

17
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października, z Okazji
Światowego Dnia Białej Laski miało miejsce uroczyste spotkanie członków Świebodzickiego Koła Polskiego Związku Niewidomych.
Na uroczystości był obecny
Bogdan Kożuchowicz - Burmistrz Miasta Świebodzice,
Ośrodek Pomocy Społecznej
reprezentowały Izabela Siekierzyńska - Dyrektor OPS oraz
Dorota Rychlik.
Gości przywitała prezes Świebodzickiego Koła PZN Barbara

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

rozmaitości

Mielczarek. Krótko opowiedział o działaniach koła i dobrej
współpracy z samorządem.
Przy okazji informujemy , że
członkowie Koła spotykają się
w każdy czwartek w godz. 9.0012.00 w siedzibie dawnej stołówki przy Szkole Podstawowej nr 1- ul. Piłsudskiego 28
w Świebodzicach.
Zapraszamy nowe osoby, chętne do przystąpienia do Świebodzickiego Koła PZN.
Zapewniamy wsparcie i dobrą atmosferę.

Drodzy Mieszkańcy,

składamy serdeczne podziękowania
za głosy oddane na kandydatów do Rady Miejskiej
Komitetu Wyborczego Wyborców
Bogdana Kożuchowicza. Dzięki Państwa poparciu
uzyskaliśmy 10 mandatów.

Zobowiązujemy się wypełniać je z zaangażowaniem,
oddaniem, rzetelnie. Będziemy w Radzie
reprezentować wszystkich Mieszkańców
i dbać o każdy zakątek naszego pięknego Miasta.
Jeszcze raz dziękujemy za zaufanie i zapraszamy
do współpracy wszystkich, którzy chcą dobrze
dla Świebodzic.
Z wyrazami szacunku

Radni KWW Bogdana Kożuchowicza

Krystian Wołoszyn, Zbigniew Opaliński, Jan Klepiec,
Łukasz Kwadrans, Zofia Marek, Zdzisław Pantal,
Sławomir Łukawski, Aneta Dobosz,
Bogdan Kożuchowicz, Jacek Żygłowicz

Dziękuję
wszystkim moim
wyborcom,

którzy oddali na mnie
swój głos
21 października
w Wyborach
Samorządowych
z okręgu wyborczego
nr 2 do Rady Miasta
w Świebodzicach.
Jak również
za wszystkie słowa
wsparcia płynące
od Państwa.
Zdobyłam 109 głosów
z 3 miejscana liście
Prawa
i Sprawiedliwości.
Dziękuję również moim
najbliższym,
rodzinie i przyjaciołom.

Ewa Kowalik
mieszkanka
Świebodzic

REKLAMUJ SIĘ!

W Gazecie Świebodzickiej
tel. 660 157 518

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

Ś.P. Artura Misiewicza
- Matka, Brat i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Tadeusza Kowalewskiego,

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

Ś.P. Zbigniewa Dziewit

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

NIE KUPUJ - ADOPTUJ! Drzwi Otwarte Biblioteki
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Dziecięcej

Zapraszamy do udziału w wielkiej świebodzickiej zbiórce
karmy wszystkich, którym los
porzuconych zwierząt nie jest
obojętny. Można przynosić karmę suchą i mokrą dla psów i kotów oraz żwirek dla kotów (obojętnie jaki), a także kołdry, koce,
zabawki dla zwierząt, legowiska. Zbiórka trwa do końca października.
Zachęcamy również do odwiedzin zwierząt w Schronisku
w Wałbrzychu, szczególnie do
wyprowadzania piesków na spacery. „Bieg na 6 łap” to cudowny czas dla psiaka, który rzadko
wychodzi z boksu. Podczas
wspólnych wypraw psy oswajają się z ludźmi i mają większą
szansę na adopcję. Cały czas

propagujemy hasło „Nie kupuj.
Adoptuj.”
Godziny otwarcia Schroniska
dla Zwierząt w Wałbrzychu:
G poniedziałki 15.00-17.30
G od wtorku do piątku
10.00-13.00 i 15.00-17.30
G soboty i niedziele 10.00
do 14.30.

Wolontariusze Szlachetnej Paczki
już się przygotowują
Jak pomagać?

Podstawowej Integracyjnej odbyło się szkolenie wolontariuszy.
- Chcemy jak co roku pomóc
osobom samotnym i potrzebującym, dlatego jeśli widzicie
w swoim otoczeniu ludzi, którzy
potrzebują pomocy, szczególnie

zależy nam na znalezieniu starszych, samotnych ludzi, ale nie
tylko - proszę dajcie znać, bo
właśnie do takich chcemy dotrzeć - mówi Justyna Gąsior,
koordynatorka projektu.
Można w tej sprawie kontaktować się z Justyną poprzez profil FB lub poprzez szkołę w Cierniach, w której pracuje.
I

13

T

Koordynatorki: Justyna Gąsior i Agnieszka Różycka

rzed świętami jak zawsze do
P
działania szykuje się ekipa
Szlachetnej Paczki. W Szkole
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Projekt polega
na świadczeniu pomocy
bezpośredniej, w ramach
której darczyńcy
przygotowują paczki
dla konkretnej, wybranej
przez siebie rodziny
w potrzebie. Pierwszym
krokiem jest wybór rodziny,
która wymaga wsparcia.
Potem przygotowuje się
konkretną listę rzeczy
potrzebnych danej rodzinie.
Rodziny poddawane są
wnikliwej weryfikacji
więc jest duże
prawdopodobieństwo,
że pomoc trafia do osób
rzeczywiście potrzebujących.
Bazą wolontariuszy jest
od zawsze przyjazna Szkoła
Podstawowa Integracyjna
w Cierniach.

a ciekawa impreza czytelnicza była poprzedzone
akcją „Jak zostać Czytelnikiem”, w której wzięło udział
prawie 270 uczniów klas I oraz
przedszkolaki. Podczas wizyt
w placówkach oświatowych
przeprowadzono zajęcia, a dzieci otrzymywały rodzinne zaproszenia na Drzwi Otwarte Biblioteki Dziecięcej.
Sobotnie (13 października)
spotkanie było podzielone na
trzy bloki, a w każdym z nich
nasi goście znaleźli następującą
ofertę - film prezentujący działalność Oddziału Dziecięcego.
W tym 20 minutowym filmie
przedstawiono,
oczywiście
w dużym skrócie: tematykę lekcji bibliotecznych, cykliczne
spotkania z przedszkolakami,
konkursy, spotkania w ramach
nietypowych świąt oraz z ciekawymi ludźmi, spotkania autorskie, działalność Dyskusyjnego
Klubu Fantasy, udział w akcjach
regionalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych. Dzięki temu rodzice mogli poznać ofertę
skierowaną do ich dzieci i to bez
względu na wiek. Chciałyśmy
również pokazać różnorodność
naszych działań i zaangażowanie nie tylko w podstawowe
działania, ale także udział w akcjach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,
dzięki którym mogłyśmy zaprezentować naszą Bibliotekę.
Kolejny punkt spotkania, to
zapoznanie się ze zbiorami oraz
zapisywanie nowych Czytelni-

ków. Największą niespodzianką, która sprawiła wiele radości
zarówno dzieciom jak i rodzicom, było uroczyste pasowanie
na Czytelnika, którego dokonywała pani Małgorzata Grudzińska - dyrektor naszej Bi-

FOT. MBP I SANDRA WIKTOREK

P

aździernik jest miesiącem
szczególnej troski o zwierzęta, szczególnie te porzucone i samotne. Kolejny raz
Publiczna Szkoła Podstawowa
Integracyjna w Świebodzicach
jest organizatorem wielkiej
miejskiej zbiórki karmy dla
psów i kotów z okolicznych
schronisk i fundacji. W zeszłej
edycji akcji uzbieraliśmy wspólnie tonę!
W tym roku - oprócz szkoły
na Cierniach - miejscem zbiórki będzie również Urząd Miejski
w Świebodzicach, Miejska Biblioteka Publiczna, Przychodnia
Weterynaryjna „Stiopka”, czekamy na propozycję nowych
punktów zbiórek. Prosimy o kontakt telefoniczny z numerem
698 730 383.

rozmaitości

blioteki oraz pracownicy Oddziału Dziecięcego. Podczas
pasowania dzieci składały uroczystą przysięgę, zobowiązując
się dbać o wypożyczone zbiory.
W nagrodę dzieci otrzymały
książeczki, zakładki i balony,
a ich rodzice torby z logo Oddziału Dziecięcego.
Nie zabrakło również głośnego czytania i wspólnych zabaw.
Jedną z nich było wspólne zapoznawanie się zgodnie z kolejnością liter występujących w alfabecie.
Pragniemy
podziękować
Wszystkim rodzicom i dzieciom, którzy przyłączyli się do
naszej akcji. Liczymy również,
iż pozostali mieszkańcy naszego
miasta przyłączą się do nas i dołączą do grona naszych Czytelników.
Agnieszka Okarmus
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BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni – począwszy od dnia 26.10.2018 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości

Nr działki

Obręb

Nieruchomość niezabudowana
w Świebodzicach Osiedle Piastowskie

292/5, 296/3, 475/60

Pełcznica 1

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

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

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
Adres
Aleje Lipowe

Nieruchomość
l. mieszkalny 7 (11)

Nr działki
278/11

11. Dom wolnostojący z 2009 r. 5 pokoi,
zagospodarowany ogród 370 m2, garaż.
Po kapitalnym remoncie. Cena 694.900

OSIEDLE SUDECKIE

Obręb
3

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

OFERTASPRZEDAŻY
działek budowlanych w DOLINIE ZAMKÓW I OGRODÓW.

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.

LOKALE UŻYTKOWE
3. Okolice Parku Miejskiego. 4 pokojowe
mieszkanie na I piętrze.
Stan bardzo dobry. Słoneczne, zadbane.
Bezczynszowe. 161 m2 cena 270 tys.
4. Kawalerka na pograniczu Świebodzic i Cierni
do całkowitego remontu położona na I piętrze.
37m2 cena 39,9 tys.
5. Centrum. 3 pokojowe mieszkanie
na I piętrze. Ogrzewanie piecowe.
Okna częściowo wymienione PCV.
68m2 cena 105 tys.

7. Pełcznica, 2 pokoje, 2 piętro,
60 m2,ogrzewanie CO gazowe.
Cena 84,5 tys.
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.

Dodatkowe atrakcje to bliskość pięknych obiektów historycznych takich jak na przykład:
G Zamek Książ z Księżańskim Parkiem Krajobrazowym,
G Zespół Pałacowo-Hotelowy Jedlinka nazywany porcelanowym Pałacem,
G oraz inne niewymienione wysokiej klasy historycznej,
na przykład PALMIARNIA położona w tym rejonie.
Przez wieś przebiega kilka ważnych szlaków turystycznych :

G Szlak Zamków Piastowskich
G Szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej.

Na uwagę zasługuje fakt bliskości Uzdrowiska Szczawna Zdroju, Świebodzic
i Wałbrzycha oraz rozwiniętej infrastruktury (sklepy,urzędy )
Proponuję przekazać tę wiadomość znajomym i bliskim , żeby ich tez zachęcić do kupna
i zamieszkać wspólnie w dobrym otoczeniu i towarzystwie w Chwaliszowie na Osiedlu
Młodych!

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu - numer telefonu 601 706 117.
ANNA ANTONISZYN
lub
Biuro Nieruchomości Mój Dom S.C.
Ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
Tel. 889746534 lub 607867971

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,

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

OGŁOSZENIA DROBNE
G Zaopiekuję się osobą

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

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.

Sprzedam atrakcyjne działki budowlane w Chwaliszowie, wymarzonym miejscu,
malowniczo położonych w dolinie rzeki Strzegomki.
Wszystkie działki znajdują się w Chwaliszowie na terenie Osiedla Młodych, posiadają
niezbędne dokumenty do przystąpienia do zakupu i budowy,żeby móc rozpocząć budowę
bez chodzenia po urzędach.
Proponowana cena: 65,00 zł/m2, a powierzchnia każdej z działek jest w granicach 1000 m2.
Wymarzone miejsce do zamieszkania w pięknej okolicy.

10. Dom wolnostojący w willowej części
Świebodzic,5 pokoi,173 m2, działka 510 m2.
Cena 648 tys. do negocjacji.

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

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

VICTORIA - KRÓTKO...

0:0 z Zagłębiem Wałbrzych

sport
REKLAMUJ SIĘ!
tel. 660 157 518

piątek, 26 X 2018
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W Gazecie Świebodzickiej

Pomimo zdecydowanej przewagi nie potrafiliśmy
udokumentować tego meczu bramką.
Spotkanie 20 października pomiędzy naszym zespołem
a Zagłębiem Wałbrzych skończyło się bezbramkowym
remisem.
Skład; Michno, Gromniak, Suchomski, Szczepański,
Błaszczak, Pyda, Gandera, Dominiak, Lewandowski,
Krzyżanowski, Borgoń.
Rezerwowi : Dobrowolski, Szymanczak, Wojdat.

Wygrana trampkarzy

W meczu wyjazdowym 16 października nasz zespół pokonał
drużynę Orlika Kłodzko 9-1. Bramki strzelali:
Król 2, Błasz, Onyszkiewicz, Sosnowicz, Bącal, Grabiec,
Wojtyczka, bramka samobójcza
Skład: Borowicz, Onyszkiewicz, Tarkowski, Wojtyczka,
Wolniak, Chruszcz, Grabiec, Lubczyński, Błasz, Król,
Sosnowicz.
Zmiany: Sadowski, Bącal, Rutkowski, Nieborak.

Dobry wstęp juniorów

13 października juniorzy młosi podejmowali na własnym
boisku drużynę MKS-u Polonii Świdnica. Wygraliśmy to
spotkanie 4-0. Trzy bramki zdobył Cichy i jedną Rutkowski.
Skład: Nowak, Gesek, Komenda, Kruchlak, Bałdys, Cichy,
Kubiak, Pączek, Stańczyk.
Zmiany: Sączawa, Wojszczyk, Gniazdowski, Bednorz,
Rutkowski, Wilman.

Kibicujemy naszym piłkarkom w niedzielę! Będą ostro kopać!
Info za: www.victoriaswiebodzice.futbolowo.pl

Serdecznie zapraszamy na mecz 2. kolejki II ligi kobiet, który będzie także
debiutem przed własną publicznością naszego składu! Dziewczyny ze Świebodzic
podejmą UKS Pantery Dopiewo. Czekają nas ogromne emocje sportowe, dlatego
gorąco zapraszamy do kibicowania naszym piłkarkom.
Niedziela, 28 października, godz. 16:00
hala sportowo-widowiskowa - ul. Mieszka Starego 6 - Wstęp wolny.

Już po raz czwarty, dzięki dotacji z programu Upowszechniania Kultury Fizycznej
i Sportu przyznanej Stowarzyszeniu Bona Fide Świebodzice nasze miasto będzie
areną zmagań fighterów. Turniej ma charakter międzynarodowy, stawiamy
na młodych zawodników, ich debiuty cieszą nas najbardziej, ale będą też
doświadczeni fighterzy. Emocji nie zabraknie. Osoby chętne do wsparcia imprezy
zapraszamy do kontaktu.
Zapraszamy do kibicowania!
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GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

