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Paweł, biegnij!
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Czyli elegancki
bieg w garniturze na

Odrodzenie „Victorii”!
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pomoc chorej Alicji.
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Młodzi chcą
4
rozmawiać
- zaprosili na
spotkanie Bogdana
Kożuchowicza.

NIECH SPORT N
AS POŁĄCZY!
radość, czysty sport. To było
prawdziwe święto miasta, w którym
uczestniczyły całe rodziny. I wszystko
wskazuje, że takie sportowe święto
będziemy mieli częściej, bo ręczna kobiet

Dokończenie małej obwodnicy osiedla
- prace startują w przyszłym roku
2019 roku miasto przystępuje do realizacji bardzo
W
ważnej inwestycji drogowej

- budowy kolejnego odcinka
tzw. małej obwodnicy Osiedla
Piastowskiego. Chodzi o budowę odcinka drogi, który połączy
ul. Królowej Jadwigi z ul. Mieszka I (Dąbrówki). Miasto będzie
także podejmować działania, by
u zbiegu ulic Jeleniogórskiej
/Kamiennogórskiej oraz Mieszka I powstało rondo.
Str. 3

W Podstrefie Świebodzice WSSE Invest-Park powstanie Park Biznesu
- pomieszczenia dla mikroprzedsiębiorstw! Str. 7

Mamy schemat
nowych tras
autobusowych

FOT. ADRIAN SITKO

Nasz Klub sportowy staje na nogi - mocnym
atutem okazuje się być piłka ręczna.
Reaktywację II ligi kobiet w piłkę ręczną
- pierwszy mecz przed własną publicznością
- dziewczyny rozegrały 28 października.
Były tłumy kibiców, fantastyczny doping,

6

Firma MW Invest,
która kupiła teren
dawnej Sileny,
dementuje
pomawiający artykuł
zamieszczony
na portalu
swiebodzice.info.
stoi na wysokim
Zapowiada
poziomie, a Klub ma pomysł
skierowanie sprawy
na organizację ciekawych eventów
sportowych.
Więcej str. 8-9 do sądu

12

Dwanaście
zielonych,
ciekawie
zaaranżowanych,
zupełnie nowych
miejsc, powstanie
w przyszłym roku
w naszym mieście.

Trzy linie, w trzy części miasta. Ma być szybciej, krócej,
wygodnie do dworca i do najodleglejszych dzielnic.
Nowe trasy autobusowe z uwzględnieniem trzech linii,
są już gotowe, autobusy zaczną tak jeździć od nowego roku.
Str. 10-11

Elegancko pobiegnie 21 km
2
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Paweł, kibicujemy i trzymamy kciuki!!

ton to wyzwanie. No, ale Paweł
Białek wyzwania lubi podobnie
jak nietypowe biegi. Swoją pasję do tego sportu zawsze stara
się przekuć na coś dobrego. Tak

Oni popierają

Bogdana

FOT. UŻYCZONE ADRIAN SITKO

W

pełnym garniturze
zamierza przebieg
21 km. Na szczęście boty będą sportowe, ale taki ubiór na półmara-

będzie i tym razem. Bieg w Półmaratonie Świdnickim RST naszego świebodziczanina będzie
prawdziwym wydarzeniem.

w Świebodzicach - mówi Bogdan Kożuchowicz. - Gratuluję
mu tego pomysłu, jestem dumny z takich mieszkańców.

Bieg nazywa się „Elegancki
bieg dla Alicji” , a głównym
sponsorem wydarzenia jest firma PAWO, znany producent
garniturów i odzieży męskiej.
- 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.

Naszym zdaniem sposób jest
rzeczywiście 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.
Paweł jest bardzo skromną
osobą, życzliwą, empatyczną.
Nie chwalił się wcześniej swoim
zamiarem, bo kandydował do
Rady Miejskiej - nie chciał, by
ktokolwiek mu zarzucił, że próbuje w taki sposób pozyskać
głosy.

Do akcji przyłączyli się także:
gabinet kosmetyczny Koncepcja
Piękna Katarzyna Górajewska, buty zasponsorował salon
obuwniczy Adama Pofelskiego. Patronat honorowy nad biegiem świebodziczanina objął
burmistrz Świebodzic Bogdan
Kożuchowicz.
- Piękny gest, oryginalny, zresztą Pawła znamy z takich właśnie akcji, przecież dwa lata temu
biegł przez nasze wybrzeże, by
w ten sposób pomóc chłopców
niepełnosprawnym, podopiecznym Domu Pomocy Społecznej

W pomoc pani Alicji od dawna zaangażowana jest także inna
świebodziczanka, Ewa ProćAntoszewska, która pomogła
zorganizować dla chorej opiekę
domową, zabiegi, a teraz finalizuje sprawę łazienki (trzeba ją
przerobić, by była bardziej dostosowana do potrzeb chorej
pani Ali).
- To jest ważne, że ludzie chcą
pomagać, to daje energię także
tym, do których pomoc jest kierowana - mówi Ewa Antoszewska-Proć.
Alicja Mleczek zmaga się
z licznymi chorobami związanymi z komplikacjami po prze-

szczepie 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.

Kożuchowicza
Znane osoby z życia publicznego
udzielają wsparcia Bogdanowi
Kożuchowiczowi w II turze wyborów,
która odbędzie się 4 listopada.
W poprzednim numerze pisaliśmy
o najbardziej liczącym się poparciu
- którego naszemu burmistrzowi
udzielił Prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej.
W Świebodzicach Bogdan Kożuchowicz
otrzymał liczne dowody wsparcia,
m. in,. od szefów organizacji
działających w mieście, ale także osób
zupełnie niezwiązanych z samorządem
- lecz ze sportem.
Swoje wsparcie na profilu FB
zamieścił m. in. Maciek Więcek,
organizator i prowadzący
wielu prestiżowych wydarzeń sportowych
w regionie oraz Mariusz Cieśliński
- osoba, niewymagająca
obszernej prezentacji - Mistrz Świata
w Kickboxingu, obecnie trener
i szkoleniowiec wielu utalentowanych
zawodników; człowiek niezwykle
szanowany i podziwiany
za swoje osiągnięcia sportowe,
charyzmę, postawę.
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Dokończenie małej obwodnicy osiedla
- prace startują w przyszłym roku
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Samorząd cały czas szuka
rozwiązań, które pozwolą
usprawnić poruszanie się po
naszym mieście. Rozwiązania
z poziomu ogólnokrajowego,
czyli budowa obwodnicy miasta, to inwestycja, o która Świebodzice zabiegają i mocno naciskają. Jednak tu inwestorem
będzie Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad.
GDDKiA wpisała do planu pilnych remontów i zadań na najbliższe lata nasz odcinek,
w ciągu drogi krajowej 34
w kierunku Dobromierza. Ale
zanim do tej inwestycji dojdzie,
miasto we własnym zakresie
projektuje rozwiązania, które
usprawnią życie mieszkańców.
Takim rozwiązaniem będzie
dokończenie budowy tzw. małej
obwodnicy Osiedla Piastowskiego. Jest to obecnie rejon
miasta, który bardzo dynamicz-
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2019 roku miasto
przystępuje do realizacji bardzo ważnej inwestycji drogowej - budowy kolejnego odcinka tzw. małej obwodnicy
Osiedla Piastowskiego. Chodzi
o budowę odcinka drogi, który
połączy ul. Królowej Jadwigi
z ul. Mieszka I (Dąbrówki).
Miasto będzie także podejmować działania, by u zbiegu ulic
Jeleniogórskiej/Kamiennogórsk
iej oraz Mieszka I powstało rondo.

Mała obwodnica osiedla
nie się rozwija. Przy ul. Królowej Jadwigi powstaje osiedle
domów, dwa duże budynki wielorodzinne buduje przy ul. Kazimierza Odnowiciela Spółdzielnia Mieszkaniowa. Z nieoficjalnych informacji wiemy,
że kolejne tereny w obrębie

osiedla będą zagospodarowane
pod zabudowę mieszkaniową,
bo jest bardzo duże zainteresowanie zakupem działek bądź
mieszkań w tym rejonie miasta.
Dlatego trzeba ułatwić mieszkańcom wydostanie się z tego
„miasta w mieście”.

Co z krajówką? GDDiK ma plany

I Etap:

budowa odcinka tzw. małej
obwodnicy Osiedla Piastowskiego, planowana droga będzie
kontynuacją ul. Mieszka I na
odcinku od ul. Dąbrówki do ul.
Królowej Jadwigi

II Etap:

budowa drogi lokalnej na
odcinku od małej obwodnicy
Osiedla Piastowskiego do ul.
Ogrodowej

III Etap:

przebudowa wraz z poszerzeniem ulicy Ogrodowej

Ta droga usprawni ruch
samochodowy w rejonie Osiedla Piastowskiego - będzie bezpośredni dojazd do Ośrodka
Sportu i Rekreacji i krytej pływalni z każdej części osiedla.
Połączenie planowanej drogi
z ul. Królowej Jadwigi spowoduje zmniejszenie ruchu samochodowego na ul. Mieszka I
i Łącznej w Świebodzicach.
Miasto chce także, aby powstało rondo u zbiegu ul. Jeleniogórskiej i Kamiennogórskiej
połączone z odcinkiem małej
obwodnicy Osiedla Piastowskiego.

I jeszcze mosty drogowe
To nie koniec planów miasta mających pomóc rozwiązać problemy komunikacyjne Świebodzic zanim
powstanie obwodnica. Burmistrz Bogdan Kożuchowicz już kilka miesięcy temu przedstawił ciekawą
koncepcję budowy dwóch mostów drogowych przez Pełcznicę.
Jedna z tych przepraw byłaby historycznym odtworzeniem mostu, który został wysadzony przez
Niemców w 1945 roku.
Budowa dodatkowej przeprawy w istotny sposób odciążyłaby ruch osobowy z ul. Strzegomskiej i
Jeleniogórskiej.
Brane są pod uwagę dwa warianty: budowa zupełnie nowej przeprawy na wysokości wyjazdu ze sklepu
Biedronka na Osiedlu Piastowskim w kierunku terenu po dawnej Refie (obecnie Geoservice).
Ewentualnie także odtworzenie historycznego mostu, łączącego ul. Piaskową z Łączną - obecnie jest to
kładka dla pieszych.
Takie rozwiązanie stworzyłoby nowe połączenie Śródmieścia i Osiedla Piastowskiego, które przecież
intensywnie się rozbudowuje, przybywa tu mieszkańców. Most przy Biedronce sprawiłby, że kierowcy
jadący do Śródmieścia nie musieliby korzystać np. z ulicy Strzegomskiej, która ma największe
natężenie ruchu. Z kolei odtworzony most na linii Piaskowa-Łączna odciążyłby problematyczny wyjazd
na skrzyżowaniu Łączna/Jeleniogórska/Ofiar Oświęcimskich.
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Obecnie dobiega końca duży remont drogi krajowej nr 34 na odcinku ulicy Wałbrzyskiej i Piłsudskiego
do skrzyżowania z Łączną. Jezdnia ma nową nawierzchnię, wjazdy i krawężniki.
W przyszłym roku GDDiK zamierza kontynuować remont na pozostałym odcinku, czyli od mostu
przy Śnieżce całą ulicę Jeleniogórską do wylotu na Stare Bogaczowice.
Ważną z punktu widzenia miasta jest także kwestia modernizacji drogi krajowej nr 35.
Generalna Dyrekcja przygotowuje właśnie dokumentację projektową związaną z rozbudową drogi.
35-tka będzie miała na kilku odcinkach dwa pasy ruchu. Rozbudowa zacznie się tuż za wiaduktem
kolejowym na odcinku za Świebodzicami, w kierunku Świdnicy i będzie skierowana w stronę Słotwiny,
gdzie połączy się z tzw. łącznikiem autostradowym Świdnica-A4.
Budowa obwodnicy, tzw. obejścia od ul. Jeleniogórskiej do Strzegomskiej, jest wpisana do bieżącego
planu GDDiK. Koszt - 110 mln zł. Miasto zabezpieczyło także teren na drugą nitkę obwodnicy,
umożliwiającej wyprowadzenie ruchu tranzytowego w kierunku Wałbrzycha. Tu musiałaby powstać
estakada.

Takim ułatwieniem będzie
budowa drogi na odcinku od ul.
Mieszka I do ul. Ogrodowej
wraz z jej poszerzeniem. Inwestycja podzielona jest na trzy
etapy, które obrazuje mapka
powyżej.
Droga będzie miała sieć oświetlenia ulicznego, sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej. Taka sytuacja powoduje
zwiększenie atrakcyjności sąsiadujących nieruchomości i umożliwi dalszy rozwój na danym
obszarze.
Oto poszczególne etapy budowy drogi:

Projektowany przebieg dwóch nitek obwodnicy miasta

To jeden z mostów brany pod uwagę jako przebudowany most drogowy

Na luzie o sprawach młodych
4
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Miała odbyć się debata obu kandydatów
na burmistrza. Do debaty zaprosili dziennikarze
trzech dużych redakcji: doba.pl, Gazety Wrocławskiej
i dziennik.walbrzych.pl. Burmistrz Bogdan
Kożuchowicz zaproszenie przyjął - niestety
kontrkandydat pokrętnie odmówił

N

a debatę szykowało się
dużo młodych ludzi
- dlatego świebodzicka młodzież zaprosiła
Bogdana Kożuchowicza na
spotkanie. Odbyło się w poniedziałek 29 października.
Obecny burmistrz zawsze
chętnie spotyka się z każdym
środowiskiem, zresztą sami
Państwo doskonale to wiecie, bo
w gazecie jest wiele relacji
z takich spotkań. Z działkowcami seniorami, filatelistami, sportowcami - każdym, bo Bogdan
Kożuchowicz jest osobą otwartą
i nastawioną na rozmowę. Tak
było zawsze, to nic nowego.
Dlatego zaproszenie od młodzieży zostało przyjęte od razu.
W sali MDK spotkało się około
30 osób.
Młodzi przyszli, by przede
wszystkim pytać, taka zresztą
było formuła spotkania.
O co pytali młodzi ludzie?
Przede wszystkim o swoje sprawy. O to, jakie burmistrz ma
zamierzenia na najbliższą kadencję, jeśli chodzi właśnie
o młodych ludzi.
Bogdan Kożuchowicz opowiadał między innymi o Centrum.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
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społeczeństwo

- Takie miejsce musi powstać,
mamy już wstępnie wytypowany budynek, na razie w rękach
prywatnych, ale w międzyczasie
pojawiły się też inne możliwości
wykorzystania pomieszczeń
przy ul. Wałbrzyskiej, według
Waszych potrzeb. Może na jakąś
właśnie salę spotkań, dyskotekę
- mówił Bogdan Kożuchowicz.
Padło pytanie o remont boiska na Os. Piastowskim.
- Będzie wykonany w trybie
pilnym, murawa tego wymaga
- potwierdził Bogdan Kożuchowicz.
Burmistrz odkreślał, że wszystkie inicjatywy dla młodych zawsze były podejmowane w konsultacji z nimi, tak było chociażby przy budowie skateparku
czy placu do street workoutu.
- Jestem otwarty na wasze
sugestie, proszę o nie, bo przecież sami najlepiej wiecie, co
jest potrzebne - podkreślał burmistrz.
Młodzi zadawali także pytania ogólne, związane z miastem,
np. o budowę Parku Sportowego - kiedy powstanie, o chodnik na Wiejskiej, obwodnicę.
- Warto mówić głośno o swoich potrzebach, zgłaszać inicja-

DZIAŁANIA NA RZECZ MŁODYCH
NA NAJBLIŻSZE LATA
I budowa lub przygotowanie na bazie istniejących obiektów
Centrum Młodzieżowego - miejsca spotkań młodych ludzi.
Miejsce podzielone na sale/kąciki tematyczne, duża sala
na dyskotekę, muzoteka, itp. - w uzgodnieniu z młodymi,
według ich potrzeb
I rozbudowa skateparku, przygotowanie nowych miejsc
do rekreacji - np. Park Sportowy na Osiedlu Piastowskim
I konsekwencje działania na rzecz przejęcia szkół powiatowych
(liceum, zawodówka, szkołą specjalna), modernizacja
tych placówek i aktywizacja środowiskowa
(kluby szkolne, dyskoteki)
I dalsze wspieranie działań Młodzieżowej Rady Miejskiej
I rozbudowa Miejskiego Domu Kultury
I Program „Jestem dumny ze Świebodzic”, cykl działań
wspierających mieszkańców w procesie integracji,
budowania tożsamości lokalnej i postawy obywatelskiej
I program dla studentów: „Zostań w swoim mieście”.
I Współpraca z przedsiębiorcami, baza danych o stażach
i praktykach w lokalnych firmach

tywy, bo w naszym mieście jest
przychylność dla każdego pomysłu, wiem to bo sama się
z nią spotkałam, co pozwoliło na
wprowadzenie w przestrzeń
miasta nowej imprezy integrującej społeczeństwo. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne
- mówiła Małgorzata Nosal,
nauczycielka ze szkoły specjalnej.
Młodzież wyszła ze spotkania
z poczuciem partnerskiego potraktowania.
Poniedziałkowe spotkanie
było świetną okazją do podzie-

lenia się z Panem Bogdanem
naszymi refleksjami, pomysłami
czy problemami, z którymi się
mierzymy. To jest ważne żebyśmy, my młodzi mówili wprost
jakie są nasze oczekiwania,
a także podpowiadali, jakie inwestycje w mieście warto zrealizować. Świadomość młodych
ludzi zwiększa się coraz bardziej. Otwartość i chęć dzielenia
się z innymi swoimi pomysłami
to podstawa - komentuje Jakub
Górski, który uczestniczył
w spotkaniu z burmistrzem.
I

Klub Seniora rozwija skrzydła - kolejne spotkania
już w ciągu najbliższych dni

imnastyka rehabilitacyjna,
spotkanie z fizjoterapeutą,
G
dietetykiem, wspólne śpiewanie

- i o to chodziło. Nowo otwarty
Klub Seniora zaczyna żyć pełnią
życia, dzieje się tu dużo, przychodzą ludzie, uczestniczą, są
aktywni. Tak właśnie miało być.
Pomieszczenia w pawilonie
na Osiedlu Sudeckim miały być
miejscem aktywizacji osób starszych. I coraz więcej osób zaczyna odwiedzać te miejsce tym

bardziej, że dzieje się tam mnóstwo ciekawych rzeczy.
- Cieszymy się, że jest nas
coraz więcej, ludzie przychodzą
pytają o kolejne spotkania dlatego będzie ich przybywać - mówi
Bogumiła Kuliberda, prezes
Stowarzyszenia Senior =Aktywny Obywatel. - Mamy zapytania, zapraszam serdecznie, na
razie jeszcze nie mamy wszystkich mebli, ale serdecznie zapraszamy do nas, będzie się coraz

więcej działo. Będą też spotkania z geriatrą, diabetykiem.
Klub Seniora powstał niedawno, został przygotowany
przez samorząd, w ramach działań rewitalizacji miasta. Koszt
adaptacji pomieszczeń w pawilonie to 400.000 zł. Seniorzy
dostali kilka pomieszczeń, które
mogą zagospodarować na swoje
potrzeby, jest wyposażona kuchnia, wkrótce pojawią się też
meble. Samorząd złożył wniosek o wpisanie obiektu do pro-

gramu Senior +, dzięki czemu
jest szansa na pozyskanie dofinansowania działalności obiektu
tu, by działał codziennie jako
placówka dzienna, w określonych godzinach.
Z pewnością jest to miejsce,
które było bardzo potrzebne i na
które środowisko seniorów czekało. Klub powoli się rozkręca
a w momencie uzyskania dofinansowania Senior + będzie
działał w pełnym wymiarze.
I

W spotkaniu wzięło udział około 30 osób. Była rozmowa na luzie,
wszyscy siedzieli w kręgu. Spotkanie miało formułę
otwartą, mógł przyjść każdy, bo młodzież zapraszała
za pośrednictwem FB

Drodzy Mieszkańcy, Rodzice, Młodzieży
i Uczniowie świebodzickich szkół
rzypomnijcie sobie, w jakim
stanie były placówki oświaP
towe w Świebodzicach za rzą-

dów poprzedniej władzy- pana
Jana Wysoczańskiego oraz wiceburmistrza pana Pawła Ozgi.
Można bez liku wyliczać dysfuncje placówek przed 2006
rokiem, ale wymienimy niektóre
z nich:
G nieprzystosowana do potrzeb uczniów, w tym uczniów
niepełnosprawnych ruchowo
szkoła integracyjna w Cierniach,
która nie miała warunków
i przestrzeni do edukacji i funkcjonowania,
G obskurna, „sypiąca się”
Szkoła Podstawowa nr 3, mająca niesprawny piec, zagrażający życiu i zdrowiu dzieci. Była
to jedna z pierwszych inwestycji
burmistrza Bogdana Kożuchowicza, niezbędna do wprowadzenia, aby dzieci mogły bezpiecznie przebywać w szkole,
G stare, „sypiące się” sufity
w Szkole Podstawowej nr 2 oraz
nr 4, Gimnazjum nr 1, brak remontów, przez co przebywanie
w szkole stwarzało zagrożenie
dla dzieci,
G Przedszkole nr 2 i nr 3
wymagały gruntownych remontów, na które ówczesny burmistrz nie znajdował środków
w budżecie miasta.
Z takimi problemami borykali się dyrektorzy świebodzickich
szkół. Jak dziś, za rządów burmistrza Bogdana Kożuchowicza
wyglądają placówki oświatowe
w naszym mieście?
Można powiedzieć, że obejmując fotel burmistrza, miał on
niezwykle trudne zadania do
zrealizowania, bo parafrazując
cytat Alberta Camusa, „był
w ciemności i próbował widzieć
jasność”. Dzięki pełnej mobilizacji, koncentracji na bezpieczeństwie i edukacji dzieci, pan
Bogdan Kożuchowicz przeprowadził wiele działań naprawczych.
Jak wyglądają dziś placówki
oświatowe? Przede wszystkim
są przystosowane do potrzeb
wszystkich uczniów, w tym
uczniów z niepełnosprawnością

ruchową. Odbyły się przebudowy, gruntowne remonty, termomodernizacje,
doposażenie
w niezbędny sprzęt do prawidłowego rozwoju i edukacji
dzieci oraz młodzieży. Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza
jest jedną z najnowocześniejszych placówek w powiecie
świdnickim. Posiada tablice
multimedialne, wyposażenie dla
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a przede
wszystkim przestrzeń i dostosowania architektoniczne. Był to
jeden w większych projektów
burmistrza, związany z podnoszeniem niemal upadłych placówek oświatowych. W celu poprawy funkcjonalności, dokonano termomodernizacji największej szkoły w ŚwiebodzicachSzkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi.
W odpowiedzi na potrzeby
Mieszkańców, Rodzin i dzieci,
Bogdan Kożuchowicz utworzył
dwa miejskie żłobki, które poprzednia władza, w ramach oszczędności finansowych, zlikwidowała.
Warto zaznaczyć, iż burmistrz
wspiera działalność edukacyjną
szkół i przedszkoli poprzez liczne patronaty i organizację konkursów, imprez miejskich. Docenia starania uczniów poprzez
stypendia. Dzięki licznym konkursom, spotkaniom pozalekcyjnym współorganizowanych
przez burmistrza, dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje pasje
i zainteresowania. Warto też
wspomnieć, że z własnej inicjatywy zwiększa liczbę zajęć specjalistycznych w celu poprawy
funkcjonowania dzieci i uczniów niepełnosprawnych. Czy
za rządów poprzedniej władzy
mogli Państwo liczyć na takie
działania?

Z wyrazami szacunku
Magdalena Stąpor
Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej Integracyjnej

Nawierzchnia już prawie
gotowa
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

inwestycje

piątek, 2 XI 2018

5

Rewitalizacja Śródmieścia - ulica Krasickiego

W

ykonawca prac na
ul. Krasickiego podkręcił tempo, ta
ulica zmienia się
w oczach. Jezdnia ma już prawie
całą nawierzchnię, podobnie
chodniki. Zaczyna się także wyłaniać obraz skweru przy murach, który będzie niewątpliwie
najatrakcyjniejszym miejscem
na tej ulicy.
Widać tam już wytyczoną
alejkę spacerową, a przypomnijmy, że powstaną także wygodne
siedziska, ławeczki i plac zabaw.

Po rewitalizacji cała 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.
Równolegle w ramach tego
samego projektu rozpocznie się
na dniach rewitalizacja podwórka przy ul. Piaskowej. Wykonawca przygotowuje już plan
rozbiórek budynków, typu stare
komórki, komin, a potem przystąpi do zagospodarowania terenu pod ławeczki, zieleń.
Wartość tej inwestycji - 5,7
mln zł.
I

Kręgielnia
- coraz więcej widać
asza kręgielnia, która jest
w trakcie modernizacji, wyN
gląda coraz lepiej. Obiekt jest

już docieplony, poszerzony,
przechodzi gruntowną modernizację i przebudowę. W zasadzie
powstanie zupełnie nowa kręgielnia, która będzie miała dwa
tory do kręgli klasycznych i dwa
do bowlingu. Będzie tutaj można zatem i trenować tę dyscyplinę sportu, i zwyczajnie - zrelaksować się w weekend ze znajomymi.
Gmina pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na
tę inwestycję. Wartość prac to
1,7 mln zł.
Obiekt będzie bardzo nowoczesny, będzie miał ogródek let-

ni, wewnątrz znajdzie się mała
gastronomia, wygodne kanapy.
Naprawdę, będzie to super
miejsce, by spędzić wolny wieczór z rodziną lub przyjaciółmi.
To kolejne miejsce, które
będzie służyć mieszkańców
zarówno tym młodszym, jak
i starszym. Super miejsce do
spędzenia czasu.

Obiekt jest już powiększony, widać docieplenie
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TO MIEJSCE ZACZYNA
CORAZ BARDZIEJ
PRZYPOMINAĆ KADR Z WIZUALIZACJI

Ulica Krasickiego bardzo się zmienia, prace szybko postępują

Fragment przy murach, tu będzie skwer i plac zabaw

- tyle rodzin oczekuje obecnie na mieszkanie komunalne
z listy na 2018 rok. Dzięki nowym zasadom w mieście
czas oczekiwania na lokal komunalny to obecnie
zaledwie kilka miesięcy

Mieszkania komunalne - budujemy!
rzypominamy ważną informację - w Świebodzicach
P
powstaną nowe mieszkania ko-

munalne! Burmistrz Bogdan
Kożuchowicz podpisał niedawno list intencyjny ze Spółdzielnią Mieszkaniową.
A wszystko dlatego, że pojawiły się zupełnie nowe możliwości, po uruchomieniem rządowego programu (chodzi
o Społeczne Budownictwo
Czynszowe w ramach Narodowego Programu Mieszkanio-

wego). 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 czynszo-

wego przez spółdzielnie, zasady są o wiele bardziej klarowne i dają więcej możliwości dla
gminy.
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UWAGA!
4 listopada komunikacja
miejska będzie bezpłatna!

Zaczynają zwozić sprzęt
do rozbiórki
piątek, 2 XI 2018

MW

Invest: w poniedziałek zwożą
sprzęt do rozbiórki na Silenie.
Firma podejmuje kroki prawne
w stosunku do właściciela portalu swiebodzice.info za nieprawdziwe i szkalujące artykuły.
O sprzedaży Sileny piszemy
od kilku tygodni. Nowy nabywca, spółka MW Invest, zamierza
na gruncie wybudować osiedle
domów wielorodzinnych w stylu loft oraz postawić niewielki
sklep. Teren ma zostać funkcjonalnie i bardzo atrakcyjnie zagospodarowany - prezentowaliśmy wielokrotnie wizualizacje
planowanego osiedla.
To dobra wiadomość dla miasta, mieszkańcy także przyjęli ją
bardzo pozytywnie. Tymczasem
Sebastian Biały, właściciel portalu swiebodzice.info i do niedawna kandydat na radnego ze
Stowarzyszenia Obywatelskie
Świebodzice konsekwentnie publikuje w sprawie Sileny infor-

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

wieści z miasta

macje, mające na celu wprowadzić wśród odbiorców poczucie,
że coś jest „nie tak” ze sprzedażą
gruntu. W ostatniej publikacji
posunął się wręcz do sugerowania, że sprawą powinna się zająć
CBA. Na podstawie własnych,
pokrętnych skojarzeń i komentarzy zasugerował jakieś powiązania polityczne i biznesowe
pomiędzy syndykiem, spółką,
osobą prywatną oraz władzami
miasta, wpływania na przygotowanie planu zagospodarowania
przestrzennego, i inne tego typu
„rewelacje”.
Otrzymaliśmy w tej sprawie
oświadczenie od spółki MW
Invest, które zamieszczamy obok,
która stanowczo sprzeciwia się
tym publikacjom i zapowiada
wystąpienie do sądu przeciwko
autorowi.
Jak poinformował nas przedstawiciel Zarządu spółki, pan
Szymon Maćkowiak, od poniedziałku 5 listopada firma zaczyna zwozić sprzęt rozbiórkowy
na teren Sileny i przystępuje do
prac porządkowych.

a ten dzień zaplanowane jest
otwarcie największego w hisN
torii naszego miasta, jeśli chodzi

FOT. PIXABAY.COM

We wtorek 30 października spotkała się grupa
osób, które chciałaby propagować w naszym
mieście kwestie opieki nad zwierzętami.
Jest w Świebodzicach aktywna grupa
miłośników zwierząt, którym ich los nie jest
obcy i chcieliby tę aktywność przełożyć
na konkretne działania.
Miasto zadeklarowało pełne wsparcie
w tych działaniach, zarówno organizacyjnie,
jak finansowo.

Z całego serca pragnę podziękować
Wszystkim, którzy oddali na mnie
swój głos.
Niezmiernie cieszy mnie fakt,
iż obdarzyli mnie Państwo
dużym zaufaniem
udzielając swojego poparcia,
za co bardzo dziękuję.

Pragnę zapewnić, że jako
Radna Powiatu Świdnickiego
będę pracowała na rzecz i dobro
naszej gminy, jak i całego powiatu.

Z wyrazami szacunku i serdecznym
pozdrowieniem
Małgorzata Daszkiewicz

Oświadczenie firmy MW-Invest

I

18 listopada otwarcie przetargu wszechczasów

Czy powstanie
stowarzyszenie opieki
nad zwierzakami?

Drodzy Mieszkańcy,

Sprzedaż dawnej Sileny to
DOBRA wiadomość dla miasta.
Oznacza zagospodarowanie
terenu, wpływy z podatków do
budżetu gminy, nowe mieszkania, tak potrzebne w mieście.
Dlaczego niektórzy nie potrafią
tego przyjąć do wiadomości?

o zakres i wartość - przetargu na
inwestycję. Chodzi o Dom Złotego
Wieku, miejsce całodobowej 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.
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.
Kilka lat temu pojawiła się nowa
możliwość - budowa takiego obiektu w formule partnerstwa publicz-

no-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.
DZW będzie to całodobowa placówka opieki 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.
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.
I

FOT. WIZUALIZACJA PROJEKTOWA
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Tak będzie wyglądał Dom Złotego Wieku. Potężna bryła budynku
wkomponowana w piękną zieleń, przyjazny ludziom i przyrodzie

Sztab WOŚP
już działa

Od 29 października działa
już Świebodzicki Sztab
27. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
Jak zawsze ma swoją
siedzibę przy Szkole
Podstawowej
Nr 2. Jak zawsze mile
widziani są wolontariusze,
do wydania będzie
110 kart rejestracyjnych.
O szczegółach będziemy
na bieżąco informować.

Mottem finału będzie
„Pomaganie jest dziecinnie
proste. Gramy dla dzieci
małych i bez focha
na zakup sprzętu
dla specjalistycznych
szpitali dziecięcych”.

Rozwój gminy = rozwój małego biznesu
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Nasze miasto stawia na mikro- i małe
przedsiębiorstwa, na pobudzenie Świebodzic poprzez
aktywizację gospodarczą. Dlatego wspólnie ze Spółką
IPD samorząd zmierza do budowy Parku Biznesu
w naszym mieście. Miejsce na taką inwestycję jest
- w Podstrefie Świebodzice

D

zisiejsze wsparcie unijne mocno nakierunkowane jest na innowacje i rozwój zwłaszcza
sektora małych i średnich firm,
a także mikroprzedsiębiorstw, czyli jednoosobowych działalności gospodarczych. To ważna
sfera życia gospodarczego każdego miasta. Dlatego burmistrz Bogdan
Kożuchowicz podejmuje szereg działań, nie tylko w formie konkretnych inwestycji - np. budowy dróg, połączeń komunikacyjnych - które
wprost zachęcają do inwestycji,
np. w budownictwo mieszkaniowe. Równie ważne jest wsparcie otoczenia biznesu. Takie
działania podejmowane są we
współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i firmami.
I właśnie przechodzimy z etapu planowania do realizacji.

dowie. IPD wykona parking,
zabezpieczy i ogrodzi teren oraz
wybuduje zbiornik przeciwpożarowy, który poprawi bezpieczeństwo w całym obszarze
tej części miasta.
Drugim, innowacyjnym w skali całego regionu projektem jest
Park Biznesu, który Spółka zrealizuje na zakupionej prawie 2
hektarowej działce w Podstrefie
WSSE.
- Innowacyjność polega nie
tylko na wsparciu małych i średnich firm, ale również mikro,
jednoosobowych działalności
gospodarczych. Nowością miałoby być dostarczenie wynajmu
powierzchni z możliwością ich
dzielenia już od 100 m2 do kilkuset m2. Takie moduły mogłyby być również powiększane
w okresie najmu, bądź istniałaby
możliwość migracji do innych
powierzchni, którymi Spółka
dysponuje - wyjaśnia Łukasz
Kwadrans. Odnośnie części socjalno-biurowej
byłaby ona przypisana do
tych magazynowo-produkcyjnych.
Jednocześnie w budynku
biurowym będzie możliwość wynajmu powierzchni już od kilku do kilkuset metrów kwadratowych.
W obiekcie będzie funkcjonował wspólny sekretariat/recepcja, skrzynki pocztowe, sale
konferencyjne i pomieszczenia
socjalne do wykorzystania oraz
dostęp do szybkiego internetu
i urządzeń biurowych, nawet
z drukiem 3D.

Pojawiły się dwa interesujące
projekty, w które gmina się włącza i które niewątpliwie stymulują rozwój gospodarczy miasta. Są to dwa przedsięwzięcia,
realizowane przez IPD tj.
Invest Park Development sp. z o. o.
Jednym z nich jest dalszy rozwój i uporządkowanie, poprawa funkcjonalności, rozbudowa infrastruktury w Świebodzickim Parku Przemysłowym przy ul. Wałbrzyskiej
38.
- Kluczowym elementem będzie przebudowa ul. Kasztanowej umożliwiająca zjazd
i łącznik komunikacyjny
z firmami prowadzącymi działalność w Parku
- mówi Łukasz Kwadrans, prezes IPD. - Gmina wspiera nas i chce
wziąć udział w tej rozbu-

IPD przygotowuje się do
inwestycji, diagnozuje potrzeby
przedsiębiorców przy pomocy
ankiety internetowej, którą można wypełnić na stronie http://
www.ipdevelopment.pl/

Przy ul. Wałbrzyskiej funkcjonuje już Świebodzicki Park
Przemysłowy. IPD chce poprawić jego funkcjonalność poprzez
budowę zjazdu w ul. Kasztanową oraz parking

K

Budynek ekologiczny

- Nasz obiekt jest w pełni ekologiczny, cztery pompy ciepła
zapewniają energię potrzebną do ogrzewania budynku
- mówi Kacper Nogajczyk, prezes ZGK Świebodzice sp. z o.o.
Inwestycja warta jest 800.000 zł, dofinansowanie pozyskane
z UE to 300.000 zł.

FOT. ZGK

W ramach inwestycji budynek socjalno-biurowy został
docieplony, wymieniona stolarka drzwiowa i okienna, system
wentylacji. Obiekt korzysta z odnawialnych źródeł energii
- zamontowane zostały pompy ciepła, które czerpią energię
z głębokości aż 100 metrów.

7

Tak będzie wyglądał Park Biznesu. Duża hala z parkingiem, a wewnątrz moduły przystosowane
do potrzeb przedsiębiorców, o różnym metrażu, z dostępem do szybkiego Internetu. Taka hala
powstanie na terenie Podstrefy Świebodzice WSSE Invest-Park
Spółka stara się o dofinansowanie projektu w ramach środków z ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.
- To jest innowacyjne przedsięwzięcie, nie tylko w skali
Świebodzic, ale całego regionu,
bo przecież duże firmy już
działają w Podtrefie. Natomiast
teraz stawiamy na jednoosobowe firmy, na to, by ludzie mogli
sami tworzyć sobie miejsce
pracy, by im to maksymalnie
ułatwić - komentuje burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. - Inwestycja IPD doskonale wpisuje
się w zapotrzebowanie rynkowe.
Warto też wspomnieć, że IPD
jako instytucja otoczenia biznesu jest coraz bardziej widoczna
na terenie naszej gminy i włącza
się w życie miasta, chociażby
poprzez wsparcie dla naszych
szczypiornistek.

W ZGK sp z o.o.
wygodnie dla klientów
ilkanaście dni temu oddano do użytku zmodernizowany budunek socjalno-biurowy ZGK przy ul.
Strzegomskiej 30. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy
przychodzą tu załatwić sprawy,
wnieść opłaty, itd. Na parterze
powstało nowoczesne i przyjazne mieszkańcom Biuro Obsługi
Klienta. Jest ono dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych, od dwóch dni są zamontowane terminale, więc można
także płacić kartą.
Przypominamy, że w kasie
ZGK można dokonać opłat:
G cmentarną, za bilety autobusowe, opłaty targowe, za wywóz gruzu, a także kupić flagi.
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FOT. UŻYCZONE IPD

inwestycje

Tak wygląda cały teren Świebodzickiego Parku Przemysłowego
zlokalizowanego w obrębie ul. Wałbrzyskiej. Nowe ułatwienia
komunikacyjne to przede wszystkim „oddech” dla inwestorów
prowadzących tu działalność

Bieg niepodległości
- zapraszamy!

listopada (niedziela)
w ramach obchodów
11
100. Rocznicy Odzyskania

przez Polskę Niepodległości
odbędzie się VII Bieg Niepodległości i VI marsz Nordic
Walking. Bieg odbędzie się na
dystansie 4 i 8 km, a marsz na
dystansie 4 km. Trasy są uzależnione od pogody. Dla 200
pierwszych osób, które zarejestrują się w dniu biegu czekają pamiątkowe koszulki. Do
tego gorąca zupa oraz rozgrzewająca herbata z sokiem malinowym dla wszystkich. Oprócz

tego odbędzie się biało-czerwony pokaz taneczny w wykonaniu uczniów z Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 3 oraz
śpiewanie patriotyczne z seniorami. W imieniu Burmistrza Miasta Świebodzice Bogdana Kożuchowicza zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania 100. Rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości.
Zapisy w godz. 9:00-9:45,
start godz. 10:00, Hala OSiR,
ul. Mieszka Starego 6.
I

Mamy II ligę piłki ręcznej - to wielkie święto miasta!
8

W
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Świebodzicach wystartowała - i to wspaniale - II liga piłki
ręcznej. Na pierwszym, inauguracyjnym meczu
przed własną publicznością, naszym zawodniczkom kibicowało
kilkaset osób. To było wielkie,
rodzinne święto miasta i odrodzenie klubu sportowego MKS „Victoria” Świebodzice. A to dopiero
początek, klub wraz z miastem
chce, by piłka ręczna stała się nie
tylko potęgą w mieście, ale także
skupiła wokół siebie mieszkańców. Wspólne kibicowanie, spędzanie czasu na meczu, w świetnym obiekcie, to najlepsza forma
integracji lokalnej społeczności.
Klub ma w planach kolejne even-
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ty towarzyszące rozgrywkom.
Będzie się dużo działo.
Niedziela 28 października to
było sportowe święto miasta. Nasze piłkarki ręczne, grupa seniorska, pokazały świetne umiejętności i ducha walki, pokonując na
własnym parkiecie drużynę Pantery Dopiewo 28:24. Mecz obejrzało ok. 500 osób, był doping,
piękne, sportowe emocje a przede wszystkim ogromna radość
z takiej formy spędzania czasu.
- Nasz piękny obiekt, jakim
jest hala sportowa, znów tętnił
życiem i pozytywnym, sportowymi emocjami - mówi burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, który
także kibicował zawodniczkom.
- Zobaczyliśmy piękny mecz,

nowo przyciągnęła kibiców do
klubu.
- Chcemy, żeby ręczna była
drugą, wiodącą dyscypliną w naszym klubie - mówi Agata Kalafut, Wiceprezes klubu. - Jest
konkretny plan na rozwój piłki
ręcznej, szukamy sponsorów,
chcemy rozwijać tę dyscyplinę,
mamy ambicję oczywiście na
awans, I liga jest osiągalna.
Chcemy, żeby były u nas wszystkie kategorie grup, mamy w planach organizację eventów, już na
tym niedzielnym meczu rozprowadzaliśmy cegiełki jako formę
wsparcia dla klubu i to się bardzo
dobrze sprawdza.
Klub chce pozyskiwać dużych
sponsorów, na niedzielnym meczu pojawili się szefowie dużych
firm, chociażby naszego rodzimego Casta czy wałbrzyskiej
koksowni „Victoria”. Oczywiście
klub wspiera Miasto Świebodzice i OSiR w formie dotacji na

radość, entuzjazm, wolę walki,
a przede wszystkim wielką frajdę
tych najmłodszych dziewczynek.
O taki właśnie sport nam chodzi,
żeby zaktywizować dzieci, zarazić pasją do ruchu, do piłki. Nie
tylko piłka nożna się przecież
liczy, mamy teraz wielkie perspektywy, jeśli chodzi właśnie
o piłkę ręczną. Przypomnę, że od
września w trzech podstawówkach mamy dodatkowe zajęcia
sportowe, finansowane przez miasto, właśnie z piłki ręcznej.
Na widowni było kilkaset
osób, całe rodziny, super atmosfera, naprawdę dawno nie było
takiej sportowej imprezy w mieście. Klub MKS „Victria” Świebodzice chce, aby piłka ręczna na
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kibicowania na meczach, do
aktywnego wspierania naszych
utalentowanych zawodniczek.
Pamiętajcie - sport łączy ludzi!

upowszechnianie sportu wśród
młodzieży.
Wierzymy, że piłka ręczna stanie się mocną stroną naszego klubu, zapraszamy
mieszkańców do

Jeśli chodzi o piłkę ręczną, mamy w tej chwili następujące grupy
Dziewczynki rocznik 2006-2007, grają Dolnośląskiej Lidze Dziewcząt
Młodziczki (rocznik 2004-2005) w Dolnośląskiej Lidze Młodziczek gr B
Juniorki młodsze (2002-2003) w DLJm
Seniorki (II liga gr 1)

BRAWO DZIEWCZYNY,
BYŁYŚCIE ŚWIETNE!

Adamczewska Justyna
Barna Patrycja
Bodanka Karolina
Borowiec Natalia
Burek Wiktoria
Dołhań Weronika
Fundakowska Wiktoria
Głowacka Weronika
Gredes Maja
Kaczmarczyk Klaudia
Kalafut Lena
Kamińska Amelia
Krzyszkowska Jadwiga
Mulka Oliwia
Nadrowska Wiktoria
Nogalska Laura
Słomińska Ilona
Słomińska Karolina
Szczepanik Martyna
Szmidla Maria
Szulc Marika
Szymańska Julia
Walczak Mirella
Wawrzynowicz Marlena
Wiktorowicz Julia
Zając Nadia Zarębska Kinga
Żermier Natalia
Do Kardy DAPR rocznik 2006 dostały się: Barna P., Szczepanik M., Szulc M., Borowiec N.,
w rezerwie Głowacka W.

G BOGDAN KOŻUCHOWICZ

Prezes MKS „Victoria” Świebodzice

Burmistrz Świebodzic
- Ostatnio 8:1 wygraliśmy mecz piłki nożnej,
gramy swoje, choć brak jest skuteczności.
Ale ostatni wynik był dobry.
Jeśli chodzi o piłkę ręczną - cieszę się, że było tak
duże zainteresowanie, że tylu kibiców przyszło
dopingować, oklaskiwać dziewczyny. To bardzo
cieszy,
ale oczywiście musimy mocno pracować nad piłką nożną.
Mamy przyjęty 5-letni plan szkolenia i chcemy, żeby także
nasze mecze przyciągały tylu kibiców.
Cieszę się, że zawiązała się fajna grupa dziewcząt, które chcą grać,
dziękuję Dominice Daszkiewicz, która przyciągnęła
wiele zawodniczek które gdzieś kiedyś grały, dziękuję trenerowi
Markowi Gąsiorowi a przede wszystkim Agacie Kalafut,
która serce oddaje dla tej drużyny.

Bardzo dużo kibiców, całe rodziny, tak było na niedzielnym meczu. I tak będzie częściej, a już niedługo
mega mecz z Zagłębiem Lubin!

Mamy nowy skład Zarządu „Victorii”:
Dwie nowe osoby pojawiły się w składzie zarządu klubu.
Prezes Zarządu
Euzebiusz Wojdat
Wiceprezes
Agata Kalafut
Członek Zarządu
Marek Wojtysiak
Sekretarz
Krzysztof Jakubowski
Martyna Wołoch

- Cieszę się, że MKS „Victoria” Świebodzice staje
na nogi, na razie tym silnym filarem zdaje się być
piłka ręczna, ale wierzę, że także piłka nożna wróci
do dobrego poziomu. Wiem, że wielu kibiców jest
rozczarowanych sytuacją w klubie, mają pretensje
do zarządu. Dlatego składam propozycję powołania przy MKS
„Victoria” Świebodzice Rady Kibiców. Niech będzie to organ
doradczy dla zarządu, ale także łącznik pomiędzy klubem
a samorządem. Uważam, że kibicie, których bardzo szanuję,
powinni mieć wpływ na poczynania i plany klubu.

Młodziczki rocznik 2004/2005

Borowiec Dobrosława
Borowska Julia
Chlebowska Elżbieta
Dunaj Maja
Fedorowicz Justyna
Girczyc Natalia
Hyży Zuzanna
Kaczmarczyk Emilia
Kustra Emilia
Lewicka Nadia
Markowska Oliwia
Okopniuk Sara
Pichurska Małgorzata
Sielewicz Dominika
Siodlarz Karolina
Wiej Marta
Zwierzyńska Maja
Karda Dolnego Śląska 2004 Kaczmarczyk E., Markowska O., rezerwa Wiej M.

Borowiec Milena
Dąbrowska Martyna
Drzęźla Aleksandra
Graczyk Weronika
Jankowska Wiktoria
Kamińska Kornelia
Kozakiewicz Julia
Krajewska Aleksandra
Prokop Zuzanna
Stańko Nadia

Na pochwałę zasługują wszystkie dziewczyny, szczególnie pozdrawiamy bramkarę, która naprawdę
świetnie broniła

Seniorki (II liga)

FOT. ADRIAN SITKO

FOT. ADRIAN SITKO

Juniorki młodsze 2002/2003

Nasze zawodniczki ani na chwilę nie oddały przewagi punktowej

- obecnie na 1. miejsce
- 1. miejsce
- 6. miejsce
- 7. miejsce

Grupa najmłodsza dziewczynki rocznik 2006/2007

Kibice pomogą

G EUZEBIUSZ WOJDAT
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Białas Nikola
Branjonneau Zelie
Daszkiewicz Dominika
Dywan Patrycja
Gwiazda Jagoda
Mazguła Zuzanna
Mazurkiewicz Nicole
Michalska Dagmara
Nowrot Barbara
Pacyna Adrianna
Sarno Magdalena
Stefek Patrycja
Swędrak Dominika
Węgrzyn Monika
Wołoch Martyna
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Komunikacja
przyjazna pasażerom
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Trzy trasy autobusów, trzy linie, więcej połączeń, szybszy dojazd

wartość nowych
autobusów miejskich

S

zanowni Mieszkańcy, przedstawiamy propozycje tras komunikacji miejskiej, z uwzględnionymi przez Państwa uwagami
i zmianami, które przesyłaliście w ramach konsultacji społecznych. Trasy
zaczną obowiązywać od nowego roku,
w momencie, gdy do Świebodzic przyjedzie czwarty autobus, zakupiony przez
miasto. Cztery autobusy pozwolą na rozbudowanie linii (pamiętajmy, że zawsze
jeden pojazd traktowany jako awaryjny,
więc tak naprawdę z obecnie 3 autobusów mogą jeździć tylko dwa, gdy będziemy mieli 4 pojazdy - będą jeździć 3).
Ale mając 3 wozy, można było zaprojektować 3 trasy. Znajdziecie je Państwo
na schemacie na stronie obok.
To, co najważniejsze:
Mamy rozplanowane trzy linie (trzy
trasy autobusowe):
G „0” - Śródmieście i Osiedle Piastowskie,
G „1” - Pełcznica,
G „2” - Ciernie.
Linie zostały tak zaprojektowane, by
możliwie jak najlepiej połączyć cale
miasto i umożliwić mieszkańcom szybkie dotarcie z najodleglejszych dzielnic
- czyli Cierni i Pełcznica.
Ważną zmianą jest także połączenie
z Centrum Przesiadkowym, nowo wybudowanym miejscem w obrębie dworca
PKP - chodzi o to, by mieszkańcy korzystający z połączeń kolejowych mogli
dojechać do dworca autobusem i przesiąść się do pracy na pociąg.
Najważniejsze zmiany wprowadzone po konsultacjach z mieszkańcami:

Linia „0”

Został zlikwidowany przejazd przez
ul. Metalowców, Skłodowskiej i Browarową. W zamian autobus dotrze do
pętli na OS. Sudeckim. Ponadto,
z uwagi na odjazdy pociągów w godzinach rannych częstsze niż raz na godzinę, autobusy zaczną wcześniej niż zakładano kursować - z częstotliwością co
30 minut. To ułatwi dotarcie na pociąg!

Linia „1”

Został zmieniony przejazd od ul. Wałbrzyskiej - autobus pojedzie w ul. Świdnicką (a nie jak planowano początkowo
Al. Lipowymi), następnie w ul. Spokojną
i Zwycięstwa oraz na Pl. Dworcowy
(wybrane kursy, w szczególności na
odchodzące pociągi do Wrocławia).

Linia „2”

Wybranymi kursami dotrzemy w okolice sklepów TESCO oraz Biedronki
przy ul. Wałbrzyskiej, następnie autobus
ominie przejazd ul. Mickiewicza, Browarową, Skłodowskiej i Metalowców
i pojedzie z ul. Wałbrzyskiej w ul. Świdnicką, następnie ul. Spokojną i Zwycięstwa. Również jak w linii „1” wybrane
kursy dotrą w szczególności na pociągi
odchodzące pociągi do Wrocławia.
- Tak zaprojektowane linie pozwolą
swobodnie się przesiadać z jednej linii na
drugą - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Czas oczekiwania na przesiadki powinien wynosić około 5 minut.
Ponadto kursy zostaną dopasowane dla
dzieci, które dojeżdżają do szkół, aby nie
musiały długo czekać lub się spóźniać na
zajęcia. Również czas przejazdu z Cierni
na Pełcznicę i z powrotem ulegnie skró-

Wyniki badań miejskiej komunikacji

ceniu o 10 minut (mimo koniecznej przesiadki) - podkreśla burmistrz.
Nowa komunikacja wydaje się być
naprawdę dopasowana do potrzeb
i oczekiwań mieszkańców - patrz ramka
poniżej). Ale oczywiście w dalszym
ciągu można przesyłać konstruktywne
uwagi do ZGK Świebodzice sp. z o.o., na
adres: zgk@zgk.swiebodzice.pl
Bardzo prosimy o podanie danych
kontaktowych abyśmy mieli kontakt
i mogli merytorycznie porozmawiać
o ewentualnych zmianach.

Nowe autobusy, bilet czasowy
Komunikacja w Świebodzicach stoi na naprawdę
wysokim poziomie. To zasługa nie tylko
najnowocześniejszych autobusów marki Mercedes,
które zostały zakupione przez miasto w 2015 roku,
ale także atrakcyjna oferta cenowa, jeśli chodzi o bilety.
Niedawno wprowadzony został tzw. bilet czasowy
60-minutowy 2 zł normalny i 1 zł ulgowy. Dzięki temu,
że obowiązuje on w określonym czasie, pasażer
będzie mógł przesiąść się z jednej linii na drugą
bez konieczności ponownego kupowania biletu.
Czyli np. przyjedzie sobie z osiedla na targ,
zrobi potrzebne zakupy, i na tym samym bilecie
zdąży wrócić do miejsca zamieszkania.
Dodatkowo, miasto zaproponowało ulgę w postaci
BEZPŁATNEGO przewozu roweru czy czworonoga.
Świebodzicka komunikacja jest więc nie tylko
nowoczesna i ekologiczna, ale także przyjazna
mieszkańcom.

Z badań przeprowadzonych przez firmę Trako,
która opracowała projekt nowej komunikacji
wynika, iż w dzień roboczy z komunikacji miejskiej
w Świebodzicach korzysta ok. 1 403 pasażerów.
W sobotę i niedzielę odnotowano spadek popytu
na usługi przewozowe ZGK Świebodzice Sp. z o.o.,
charakterystyczny dla miast średnich
z rozbudowanymi systemami komunikacji
miejskich. W trakcie badań odnotowano
735 i 602 przejazdy odpowiednio w sobotę
i niedzielę, co stanowi ok. 52% - 42% popytu
w dzień roboczy. W miastach liczących mniej
niż 50 000 mieszkańców stosunek liczby
pasażerów przewożonych w sobotę i niedzielę
w odniesieniu do dnia roboczego szkolnego
wynosi przeważnie odpowiednio 30% i 15%.
Największe potoki pasażerskie występują między
Pełcznicą i centrum miasta, przy czym:
G w kierunku centrum charakteryzują one
odcinek Mikulicza-Zamkowa do Piłsudskiego,
G w kierunku Pełcznicy dotyczą one odcinka
Osiedle Piastowskie I-ul. Mieszka I
do Mikulicza-Zamkowa.
Na odcinku Piłsudskiego - Os. Piastowskie łączne
potoki pasażerskie w kierunku Cierni kształtują się
na poziomie ok. 150 pasażerów, natomiast
w kierunku przeciwnym na poziomie znacznie
wyższym, tj. ok. 250 pasażerów.
Dysproporcja wynika najprawdopodobniej
z zachowań komunikacyjnych pasażerów
udających się z Pełcznicy w kierunku centrum
miasta, którzy kończą podróż możliwie
najwcześniej, tj. na ul. Piłsudskiego
bez przejeżdżania autobusem
przez Os. Piastowskie. Natomiast mieszkańcy
Pełcznicy wracający z centrum dla wygody
rozpoczynają podróż wcześniej na innych
przystankach, w szczególności na Al. Lipowych,
w sąsiedztwie których zlokalizowanych jest więcej

punktów handlowych, ośrodek zdrowia,
targowisko.
Analiza, przygotowana przez firmę Trako
na zlecenie ZGK pokazuje także maksymalne
napełnienia autobusów w stosunku
do poszczególnych godzin rozkładu jazdy.
Wynika z nich jasno, że najwięcej pasażerów
korzysta z komunikacji rano (gdy jedziemy
do pracy i szkoły) i w godzinach tzw. szczytu
(między 10:50 a 14:00). W kolejnych godzinach
napełnienie mocno spada.
A jakie są oczekiwania pasażerów? Odpowiedź n
a to dała ankieta, prowadzona zarówno
bezpośrednio, jak za pomocą Internetu.
W ankiecie udział wzięło blisko 500 respondentów.
Wśród najbardziej istotnych postulatów
przewozowych ankietowani wskazali częstotliwość
kursowania (24%), ceny biletów i bezpośredniość
(po 18%) oraz niezawodność dojazdu (15%).
Zatem projekt nowego układ tras powinien
prowadzić do zwiększenia dostępności
komunikacji miejskiej w zakresie rozwiniętej sieci
przystanków, zwiększenia częstotliwości
kursowania przy jednoczesnym zachowaniu
relatywnie dużej liczby połączeń bezpośrednich
oraz podniesienia atrakcyjności taryf.
Jednocześnie respondenci bardzo pozytywnie
ocenili wiele aspektów naszej komunikacji.
W kwestii oceny poszczególnych elementów
najlepiej oceniono: możliwość zakupu biletu
(92%), bezpieczeństwo podróży (91%),
czystość pojazdów (85%) oraz przystosowanie
do przewozu osób z ograniczoną sprawnością
ruchową (83%). Wysoki wynik oceny możliwości
zakupu biletu obrazuje sukces wdrożenia systemu
kasowników dualnych, które pozwalają
na jego zakup poprzez rejestrację karty
płatniczej/kredytowej.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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Nowe tereny rekreacyjne
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inwestycje

- 12 obszarów, 19 hektarów
T

o jest innowacyjny projekt rewitalizacja zieleni
i tworzenia nowych terenów do rekreacji. Wartość to 7,5 mln zł - mówi burmistrz Bogdan Kożucho-wicz.

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

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

7,5

działań na 12 różnych obszarach
miasta, we wszystkich dzielnicach, powstaną zupełnie nowe
tereny do odpoczynku lub rekreacji, albo istniejące zostaną
poddane rewitalizacji, będzie
dosadzona zieleń, powstanie
mała architektura, ławeczki. Nie
tylko więc przybędzie nam zieleni, tych jakże potrzebnych
„zielonych płuc” dla miasta, ale
także miejsc do spędzania wolnego czasu, odpoczynku z rodziną, z dziećmi.
Takie miejsca powstaną np.
na Osiedlu Piastowskim - będą
aż dwa: Park Osiedlowy przy
Dąbrówki i Park Sportowy na
nieużytkach zlokalizowanych
w pobliżu ul. Królowej Jadwigi.
W ramach poszczególnych projektów powstaną aż 4 place zabaw!

mln zł

FOT. WIUZALIZACJE PROJEKTANTA

Warszawianka, Park Sportowy, Park Osiedlowy,
boisko w Cierniach, skwery, parki edukacyjne
- to nowe inwestycje, które powstaną
w Świebodzicach. Pierwsza już ruszyła
- modernizacja boiska w Cierniach

Warszawianka - To wyjątkowe miejsce w sercu miasta, odtworzony pomost, plac do rozłożenia się
z kocami, ławki, zieleń

I

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

Skwer na Wiejskiej - amfilada z ławeczek, różana pergola

Trasa wzdłuż Pełcznicy

Park osiedlowy - Kolejne super miejsce na Osiedlu Piastowskim. Tu powstanie plac zabaw - dla
młodszych i obok da starszych z trampoliną, zewnętrzna siłownia, półkoliste ławki - będzie pięknie

Barwy i „memy” kampanii
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Wybory na wesoło
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Z

TU Z KOLEI FILM
OD ŚWIEBODZICKIEJ
MŁODZIEŻY POPIERAJĄCY
BOGDANA KOŻUCHOWICZA

Kożuchowiczowi,
pozwy do sądu w trybie
wyborczym (były aż
dwa, oba skierowało
Stowarzyszenie
Obywatelskie Świebodzice przeciwko
KWW Bogdana Kożuchowicza i naszej
gazecie - oba ODDALO- MEM PO
PARCIA POD
NE), zrywanie plakatów,
ZN
AJ
DŹ RÓŻNICĘ
uszkadzanie banerów
- niestety to spotkało
wyłącznie komitet Bog- mach docierania do wyborców
dana Kożuchowicza, itp.
- ale także na materiałach multiPaństwo już za- medialnych, spotach, filmikach
pewne wiecie, na a nawet... memach, które stały
ŚWIEBODZICKIE SENIORKI
kogo oddacie głos. się szczególnie popularne właśUMIEŚCIŁY W SIECI FILMIK
Więc my dziś tylko nie przed II turą.
krótko o innym, tym
Pierwszy profesjonalny spot
POPIERAJĄCY BOGDANA
lżejszym aspekcie wyborczy zaprezentowała grupa
KOŻUCHOWICZA
kampanii.
Bogdana Kożuchowicza już
Bo była ona opar- w połowie września, Stowarzyta nie tylko na bane- szenie Obywatelskie Świeborach, paktach, ulotkach - tych dzice ograniczyło się wyłącznie
najbardziej tradycyjnych for-

ŹRÓDŁO INTER
NET

a dosłownie moment II
tura wyborów samorządowych, w której
zmierzą się Bogdan
Kożuchowicz (prawie 45%
poparcia w I turze) i Paweł
Ozga (prawie 31%). 4 listopada
mieszkańcy zdecydują, komu
powierzą odpowiedzialność zarządzania miastem, ponad 100milionowym budżetem, dokończenia ważnych inwestycji,
a także pozyskiwania funduszy
zewnętrznych na kolejne 5 lat.
Kampania była trudna, obfitowała w wiele niesmacznych
wydarzeń, jak chociażby anonimowa ulotka-paszkwil skierowana przeciwko Bogdanowi

HASŁEM:

CIEKAWY POM
Y
NA POPARCIE SŁ
W FORMIE NA
KLEJKI

MEM KOMENTUJĄ
CY
PROGRAM WYBOR
CZY
PAWŁA OZGI

ŻYŁ TAKŻE
PO SIECI KRĄ REBUS
Y
TAKI ZABAWN

FILMIK POPIERAJĄCY PAWŁA OZGĘ
UMIEŚCIŁA W SIECI INNA GRUPA
MŁODYCH LUDZI

do nagrań krótkich
wypowiedzi swojego kandydata.
KW Pawła Ozgi
w zasadzie nie
miał żadnych materiałów tego typu - tu postawiono na zalanie
miasta ilością banerów i ulotek.
Paweł Ozga nie
odbył ani jednego
spotkania
z mieszkańcami,
w przeciwieństwie do kontrkandydatów.
W II turze
pojawiły się inne narzędzia - np. filmiki kręcone spontanicznie przez
grupy popierające konkretnego
kandydata. Pierwszy filmik nagrany przez sympatyczne seniorki pod hasłem „Bogdan,

Bogdan trzymaj się”
już po pierwszej godzinie w sieci miał
kilkaset wyświetleń.
W odpowiedzi na
ten „spot” swój filmik popierający
Ozgę nagrali młodzi. Potem
pojawiły się kolejne nagrania
popierające naprzemian kandydatów. Jedną z sympatycznych
form poparcia były naklejki

„Głosuję na Bogdana” czy młodzieżowe „Stawiam na Kożucha”.
No i memy. Te zaczęły produkować obie strony, niektóre bardziej, inne mniej udane. Memy
krążyły poprzez whatsappa
i messengera a także na portalu
społecznościowym.
Obok kilka przykładów.

DY
PROGNOZA POGO
KONANIU
NA WYBORY W WY
TERNAUTÓW
ANONIMOWYCH IN

Odnowiona siłowania
piątek, 2 XI 2018

G

oku Gym Świebodzice - tak nazywa się
zmodernizowana siłownia miejska OSiR
Świebodzice. Mekka miłośników bice4psów, tricepsów, aerobów i kardio znowu otwarta
- i to w zupełnie nowej odsłonie!
Nowoczesny sprzęt, ponad 50
urządzeń, nowe nagłośnienie,
przestrzeń. Modernizacja siłowni kosztowała blisko 80.000 zł,
wszystko sfinansowała miejska
spółka OSiR Świebodzice.
- Na ponad 180 m2 klimatyzowanej przestrzeni, na wzmocnionej posadzce z profesjonalną
sportową wykładziną mamy
dostęp do 20 maszyn siłowych
renomowanych amerykańskich
firm oraz wiodącego polskiego
producenta firmy - wylicza
Mateusz Brzuchacz, instruktor
miejskiej siłowni.

Do tego 11 maszyn aerobowych (cardio) najlepszych firm
w tym 4 bieżnie, 4 rowerki, stepper, eliptyk, ergometr wioślarski. Dodatkowo wolne ciężary:
4 ławki ze sztangami zawodniczymi, zestaw hantli od 2kg do
55kg, sztangi łamane, kratownica. Akcesoria do treningu funkcjonalnego, ogólnorozwojowego zestaw kettli, box plyometryczny, fitbagi, zestaw piłek
gimnastycznych, lekarskich,
slam ball, power bandy i mini
bandy, a także strefa z drabinkami, drążkami, poręczami, systemem podwieszanym oraz materace, maty, rolety, do szeregu
ćwiczeń rozciągających, stabilizacji, mobilizacji. Są też ławki
do ćwiczeń mięśni brzucha,
pośladków i prostowników
grzbietu.

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej
tel. 660 157 518

Wielkie święto
sportów walki
zwarta edycja Muay Thai
Open Poland pod HonoroC
wym Patronatem Burmistrza

Miasta Świebodzice Bogdana
Kożuchowicza już 25 listopada
Dzięki dotacji z programu
Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu przyznanej
Stowarzyszeniu Bona Fide
Świebodzice oraz wsparciu
Burmistrza Miasta Świebodzice
nasze miasto ponownie będzie
areną zmagań młodych fighterów.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

sport

Jak co roku turniej ma charakter międzynarodowy. Na ringu
zmierzą się debiutanci, dla których będą to pierwsze kroki
w świat zawodowych walk, jaki
i doświadczeni fighterzy.
Zapraszamy do kibicowania,
wstęp jak zawsze wolny, gwarantujemy doskonałe sportowe
widowisko, z udziałem utalentowanych debiutantów oraz naszego wspaniałego mistrza świata
kickboxingu Mariusza Cieślińskiego!

FOT. OSIR ŚWIEBODZICE

14

Nowoczesna stylistyka, kolory, no i to co najważnniejsze - sprzęt
do ćwiczeń
Klimat uzupełnia profesjonalne nagłośnienie JBL i sprzęt
muzyczny Yamaha, oraz piękna
kolorystyka i lustra, aby kontro-

lować w pełni poprawną technikę ruchu
Oczywiście jest także telewizor, na którym ćwiczący mogą

śledzić np. wydarzenia sportowe. Jednym słowem - siłownia
z prawdziwego zdarzenia.
Po prostu - cud. Korzystający
zachwyceni.

Remont i wyposażenie obiektu w najnowocześniejszy sprzęt
to blisko 80.000 zł.
Z siłowni korzysta ok. 2000
osób.

poziom i była bezapelacyjnie
najlepsza wśród seniorek. Mikołaj dwa medale, Hubi dwa
medale, Zuzanna ogromne serce
do walki. Trzeba mieć charakter
żeby wyjść do walki na mate.
Popatrzeć w oczy przeciwnikowi i walczyć z nim. Walki ciągłe
to ogromne wyzwanie, nikt nie
odstawia nogi, nikt nie cofa ręki... Dziękuję Wam Ciapciaki za
serce i odwagę... Jesteście Wielcy... Razem sięgniemy Gwiazd
- napisał na FB dumny trener
Jarek Włochal.

Serdecznie gratulujemy wspaniałych wyników, entuzjazmu,
czystej gry sortowej, brawo!!!

Taipan znów z MEDALAMI
Ogromny sukces Taekwondo Taipan na zawodach
w Dubrowniku - Chorwacja

J

ulia Futryk zdobyła dwa
złote medale i tytuł najlepszej seniorki Pucharu Europy, Mikołaj Matuszak złoto,
Hubert Cytarzyński dwa brązowe medale. Wspaniale, wielkie gratulacje!
Trener naszych zawodników,
Jarosław Włochal wywalczył

brąz w walkach, a Zuzia Malesa
dwa piąte miejsca.
W zawodach brało udział 300
zawodników z całej Europy.
- Dziękujemy za wsparcie
i doping, wiemy, że Świebodzice były z nami i ściskały kciuki.
- Jestem mega dumny z moich
dzieciaków, Jula potwierdziła

Zawodnicy Taipana swoimi wynikami promują Świebodzice.
W środę spotkali się z burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

ogłoszenia/komunikaty
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Biuro Nieruchomości
Mój Dom S.C.
zmienia swoją siedzibę

Od 1 listopada 2018 r.
zapraszamy na
ul. Królowej Jadwigi 4/2 w Świebodzicach.
OGŁOSZENIE
Zgodnie z § 20 Uchwały Nr XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice
(Dz. Urz. Woj. 2016.3173) ) zmienionej uchwałą nr XXXIII/233/2017 z dnia 22 maja 2017 r.
(Dz. Urz. Woj. 2017.2631). oraz Zarządzeniem Nr 1460/2018 Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości
na terenie Gminy Świebodzice.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

`

RE
KLA
MUJ
SIĘ!

W
Gazecie
Świebo
dzickiej
tel. 660
157 518

zawiadamia,
że w dniach 12 – 26 listopada 2018 r. na terenie Gminy Świebodzice
będzie przeprowadzona obowiązkowa akcja deratyzacji wynikająca z § 20 w/w uchwały.
W związku z powyższym zobowiązuje się właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Świebodzice do przeprowadzenia akcji deratyzacji na terenie własnej nieruchomości. Przed jej
rozpoczęciem należy gruntownie oczyścić teren z nagromadzonych nieczystości. Obowiązkowa
deratyzacja winna być przeprowadzona w miejscach usytuowania pojemników na odpady, zsypach
i komorach zsypowych, korytarzach piwnicznych, węzłach cieplnych oraz przyłączach wodociągowych.
Podczas trwania w/w akcji należy:
G zabezpieczyć miejsca wyłożenia trutki przed dostępem dzieci i zwierząt domowych, oznaczyć
miejsce wyłożenia widocznym napisem „UWAGA TRUCIZNA przeciw szczurom”
G szczególnie przestrzegać czystości na terenie nieruchomości.
Właściciele budynków wielorodzinnych zobowiązani są do powiadomienia Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach o przeprowadzonej deratyzacji.

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
starszą, niepełnosprawną.
Pomoc w domu, zakupach,
możliwy transport, godziny
popołudniowe.
Tel. 601 683 552
G Sprzedam dom
w zabudowie szeregowej,
ul. Parkowa. Kuchnia
otwarta, po modernizacji,
meble kuchenne nowe, taras
12 m2, ogródek, działka
233 m2; wszystkie instalacje

po remoncie, udokumentowane
projektami i pozwoleniami
na budowę. Tel. 693 451 569
G Sprzedam motocykl Zipp
Manic 125 w bardzo dobrym
stanie, opłacony, ubezpieczony,
cena 1700 zł,
Tel. 889 841 673
G Mieszkanie 52 m2, II
piętro, c.o. gazowe, 2 pokoje,
słoneczne, niski czynsz,
przy Osiedlu Sudeckim,
cena 140.000 zł,

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

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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