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Numery telefonów w sprawie przekazywania
darów rzeczowych:
Ośrodek Pomocy Społecznej: 74 666 99 28
Miejski Dom Kultury: 74 666 95 70, 74 666 95 72
w godzinach 7:30-15:30

P

o powodzi tysiąclecia, która nawiedziła Świebodzice w 1997 roku, to
największa tragedia, jaka dotknęła
nasze miasto. W sobotę, 8 kwietnia,
tuż przed godziną 9:00 rano runęła kamienica przy ul. Krasickiego 28. Moment zawalenia poprzedzony był ogromnym hukiem,
który słyszalny był w całym mieście. Z relacji
naocznych świadków wynika, że dach
kamienicy uniósł się na kilka metrów.
Po 4 minutach na miejscu zdarzenia byli
już pierwsi strażacy. W najgorętszym momencie na gruzowisku pracowało ponad 200
strażaków, ratowników medycznych i policjantów.
Dzięki ich heroicznej walce i szybkiej akcji
spod gruzów udało się wydostać w sumie
8 osób - trzy wyszły o własnych siłach, cztery zostały ranne. 5 osób może mówić o wielkim szczęściu i czuwającej nad nimi

Opatrzności - w momencie katastrofy byli
poza domem.
Niestety, tragedia pochłonęła aż sześć istnień ludzkich, w tym dwójki dzieci.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz, obecny
na miejscu niemalże od pierwszych minut po
katastrofie zaangażował wszystkie służby
miejskie i instytucje w natychmiastowe uruchomienie pomocy - przede wszystkim psychologicznej i rzeczowej - dla poszkodowanych. Pomoc w postaci ciepłych posiłków
i zapewnienia lokum otrzymali także lokatorzy z ewakuowanych wokół budynku
kamienic. Kilka osób skorzystało z noclegów
w hotelu, jednak większość pozostała u swoich krewnych, by być w tych trudnych chwilach wśród najbliższych.
W naszym mieście ogłoszono trzydniową
żałobę, a Świebodzice stały się tematem czołówek wszystkich stacji telewizyjnych
i prasy. Ruszyła także potężna fala wsparcia

i życzliwości nie tylko do samych mieszkańców Świebodzic, najbardziej poruszonych dramatem, ale i rodaków z Polski
i zagranicy.
Uruchomione zostały dwa numery kont,
na które można wpłacać darowizny (ramka).
Można także przekazywać dary rzeczowe,
za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Domu Kultury.
Wiele firm z naszego miasta natychmiast
zareagowało na dramat, restauracje dotaczały posiłki dla prowadzących akcję ratowniczą strażaków, dowożono wodę mineralną,
słodkie bułki. Jedna z firm budowlanych
użyczyła ciężkiego sprzętu, ktoś inny wypożyczył stoły, ławki, by zmęczeni ratownicy
mieli gdzie usiąść, zjeść ciepły posiłek.
Akcja była prowadzona bardzo sprawnie,
co podkreślał koordynujący ją na miejscu
wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak.

Gruzowisko w sobotę odwiedziła Premier
RP Beata Szydło, która zadeklarowała
pomoc rządową dla ofiar katastrofy, a także
dla gminy.
Nikt nie został bez pomocy, trwa przygotowywanie mieszkań zastępczych dla rodzin,
które zostały bez dachu nad głową. Jedno
jest już prawie gotowe.
Przed nami wszystkimi najtrudniejszy
moment - pochówki. W piątek, 14 kwietnia,
odbędzie się pogrzeb ŚP. Mirosława Kłosowskiego. W środę, 19 kwietnia, rodzina
pożegna Ś.P. Annę Wiśniewską i jej 9-letnią
córeczkę Marysię. Tego dnia odbędzie się
także pogrzeb ŚP. Mirosława Ożgi.
Ostatnie pożegnanie ŚP. Tomasza Darłaka
i jego syna Marcina odbyło się w środę, 12
kwietnia, w Międzylesiu.
Cd. Str. 3-6

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

życzymy, aby wiosenne ciepło odradzającej się przyrody,
przywróciło sens świadomego człowieczeństwa
i wypełniło dusze miłością, nadzieją oraz wiarą,
a obfitość na stole przełożyła się na bogactwo duchowe.
Niech w tym wyjątkowym czasie Zmartwychwstania Pańskiego
nie zabraknie czasu na refleksję i odrodzenie wartości,
oraz tego, co najistotniejsze - rodzinnego ciepła i bliskość życzliwych osób.
Przewodniczący Rady Miejskiej
dr Łukasz Kwadrans

Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz

Specjalne
7i błogosławieństwo
życzenia
na Wielkanoc
od Biskupa
Świdnickiego
Ignacego Deca.
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W NASZEJ SPECJALNEJ
RUBRYCE PRAWNICY
ODPOWIADAJĄ NA PYTANIA
NASZYCH CZYTELNIKÓW

Prawnik radzi
Drodzy Czytelnicy, dziś kolejna porada prawna,
którą za naszym pośrednictwem udzielają
świebodziccy prawnicy: Pani Marta Marek,
Maciej Mikołajczyk i Piotr Janda.
Zapraszamy Państwa do przesyłania drogą
elektroniczną swoich zapytań, a nasi radcowie
będą sukcesywnie udzielać wyjaśnień na łamach
Gazety Świebodzickiej.
Piszcie na adres: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
- Wynajmuję mieszkanie lokatorowi, studentowi.
Mam z nim umowę najmu na piśmie. Mam z nim
konflikty i chciałbym wypowiedzieć umowę.
Jak to mogę zrobić? - pyta nasz Czytelnik.
mowę najmu lokalu mieszkalnego można wypowiedzieć tylko w wypadkach przewidzianych w ustawie.
U
W każdym przypadku wypowiedzenie umowy najmu
musi być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu
z miesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego w kilku przypadkach. Po pierwsze,
gdy najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych
opłat z używanie lokalu (eksploatacyjnych) co najmniej za
trzy pełne okresy płatności (za trzy miesiące). Wtedy
wynajmujący musi go jeszcze uprzedzić na piśmie
o zamiarze wypowiedzenia stosunku najmu i wyznaczyć
dodatkowy miesięczny termin do zapłaty zaległych i bieżących należności.

Jesteśmy wszyscy pogrążeni w ogromnym bólu i smutku
spowodowanym tragicznymi wydarzeniami
w naszym mieście.
W gruzach zawalonej kamienicy śmierć znaleźli
nasi bliscy, przyjaciele, sąsiedzi.
Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności,
która nas obezwładnia i przytłacza.
Ale jedno, co możemy zrobić,
to być w tych trudnych chwilach razem,
okazywać sobie życzliwość i wsparcie.

Rodzinom bliskich,
którzy zginęli w tej tragicznej katastrofie,
przekazujemy płynące z głębi serca
wyrazy współczucia, wsparcia i otuchy.
Składamy także serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy w obliczu tych strasznych wydarzeń
nieśli bezinteresowną pomoc.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kwadrans

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci
katastrofą budowlaną, która miała miejsce
w sobotę 8 kwietnia w godzinach porannych w Świebodzicach.
W związku z tą tragedią proszę wszystkich o szczególną
modlitwę za poszkodowanych
w tej katastrofie budowlanej.
Nasz życiowy krzyż
zwykle nazywa się cierpieniem.
Może być ono fizyczne albo duchowe.
Od cierpienia nie jest wolny żaden mieszkaniec ziemi.
Krzyż stał przy człowieku w przeszłości,
stoi przy nim dziś i będzie stał w przyszłości.
Modląc się za poszkodowanych,
prośmy Opatrzność Boga o łaskę zdrowia,
potrzebne siły dla ocalałych, aby doznali pomocy,
wsparcia i duchowej pociechy.
Natomiast dla tragicznie zmarłych,
którzy odeszli do wieczności w dramatycznych
okolicznościach, polecajmy Bożemu Miłosierdziu.
Wszystkim włączającym się w jakikolwiek sposób
w to dzieło miłosierdzia i samarytańską pomoc
z serca błogosławię.

+ Ignacy Dec
Biskup Świdnicki

Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz

W ten szczególny i bolesny czas
łączymy się w bólu ze wszystkimi
poszkodowanymi w sobotniej katastrofie.
Zdajemy sobie sprawę z bólu tych,
którzy w tej tragedii stracili swoich najbliższych.
Staramy się zrozumieć tych,
którzy w ten sobotni poranek, 8 kwietnia,
stracili dobytek całego życia.
Żadne słowa nie wyrażą rozmiarów tej tragedii.
Dzisiaj solidaryzujemy się ze wszystkimi
mieszkańcami Świebodzic.
Pamięć o tej tragedii na zawsze pozostanie
w naszych sercach.

Dalej idąc, wynajmujący może wypowiedzieć umowę
najmu, jeśli najemca zachowuje się nagannie, tj. używa
lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie
z przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając
do powstania szkód lub niszczy urządzenia przeznaczone
do wspólnego korzystania albo wykracza w sposób rażący
lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali. W tym przypadku wypowiedzenie należy poprzedzić pisemnym upomnieniem.
W dalszej kolejności wynajmujący może wypowiedzieć
umowę najmu także wtedy, gdy najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego
część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela. Ponadto wypowiedzieć umowę najmu może wynajmujący,
o ile budynek wymaga rozbiórki lub remontu.

Starosta Świdnicki
Piotr Fedorowicz

To są najważniejsze przesłanki wypowiedzenia umowy
najmu przez wynajmującego, które mogą zajść w Pana
przypadku. Należy jasno stwierdzić, iż właściciel lokalu
mieszkalnego nie może wypowiedzieć umowy najmu bez
przyczyny określonej w ustawie. Wynajmujący nie może
zatem rozwiązać umowy z tej tylko przyczyny, iż jest
skonfliktowany z najemcą, czy też chce oddać w najem
mieszkanie innej osobie na przykład na lepszych warunkach finansowych. Z drugiej strony najemca może zasadniczo zawsze wypowiedzieć umowę najmu. Wyjątkiem
jest umowa na czas określony, w której wypowiedzenie
jest możliwe tylko wtedy, gdy umowa tak stanowi.
Możliwe jest zatem zawarcie umowy na czas określony
bez możliwości jej wypowiedzenia. Inne zasady panują
w przypadku tzw. najmu okazjonalnego, który stwarza
o wiele szersze uprawnienia właściciela lokalu mieszkalnego. Właściciel może bowiem wypowiedzieć umowę
najmu okazjonalnego w sytuacjach określonych w umowie, innych niż ustawowe. Umowa taka powinna zostać
zawarta w formie aktu notarialnego. Jak Pan sam pisze jednak zawarł Pan umowę najmu na piśmie, czyli w zwykłej
formie pisemnej. Jest to zatem najem tradycyjny
i w związku z tym może Pan wypowiedzieć umowę najmu
jedynie w powyżej opisanych wypadkach ustawowo określonych.
Marta Marek
Maciej Mikołajczyk
Piotr Janda
Radcowie prawni
ul. Wałbrzyska 33/7
58-160 Świebodzice
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Premier Beata Szydło była
na miejscu katastrofy
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Marysia i Marcin stracili
życie - to najbardziej boli
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Tuż po godz. 21. w sobotę na miejscu katastrofy
pojawiła się Premier Beata Szydło i Minister Spraw
Wewnętrznych Mariusz Błaszczak

P

W tej strasznej katastrofie, jakiej doświadczyło nasze
miasto, zginęło 6 osób. Strata wszystkich wywołuje
ogromny żal, ale szczególnie bolesna jest strata dzieci

W

musimy być przekonani do
końca, więc akcja będzie trwała
przez całą noc - dodał minister
Błaszczak.
Pomoc poszkodowanym to
przede wszystkim zasiłki celowe, które zostały wypłacone
w poniedziałek i we wtorek,
11 kwietnia. Każda z rodzin
otrzymała 6.000 zł. Gmina przystąpiła także do przygotowywania mieszkań zastępczych dla
poszkodowanych. Jedno jest już
prawie gotowe, to mieszkanie
dla pani Stanisławy i jej syna.
Oboje stracili w katastrofie męża
i ojca.
Docelowe mieszkania dla rodzin, które straciły dach nad
głową, będą gotowe w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
- Chcemy je przygotować
w pełni, wyposażyć tak, by ro-

gruzach zawalonej
kamienicy życie stracili 9-letnia Marysia, uczennica klasy II c Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Świebodzicach
i 12-letni Marcin, uczący się na
co dzień w Zespole Szkół w Międzylesiu.
Społeczności obu szkół spotkały się na specjalnych apelach,

by pożegnać swoich tragicznie
zmarłych rówieśników.
- Był specjalny apel wielkanocny, w którym Marysia miała
grać rolę aniołka - mówi ze ściśniętym sercem Jolanta StyrnaGrossman, dyrektor SP 3. - To
było dla nas bardzo trudny moment.
W czwartek, 20 kwietnia,
w kościele pw. Św. Mikołaja

Przedstawiciele rządu odwiedzili miejsce katastrofy
dzina mogła od razu zamieszkać
- mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Z dwoma rodzinami jesteśmy już domówieni,
lokalizacje zostały przedstawione i te rodziny chcą tam zamieszkać, więc ruszamy z kapitalnym
remontem.
Wszyscy, którzy stracili dach
i dobytek, dostaną wyremontowane mieszkania, ale ich przygotowanie musi potrwać kilka
miesięcy. Do tego czasu mogą
zamieszkać w lokalach zastępczych, ale na razie nikt takiej
woli nie wyraził. Ludzie schronili się u swoich bliskich, dla jed-

nej z osób jest zapewniony pobyt
w hotelu.

FOT. AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA

ani premier spotkała się
ze sztabem kryzysowym,
rozmawiała z ratownikami i obejrzała miejsce
tragedii.
- Najważniejsze jest to, żeby
wszystkie osoby, które ucierpiały, wróciły do zdrowia. Zarówno
pan burmistrz może liczyć na
naszą pomoc, jak również jesteśmy przygotowani na uruchomienie środków, by wesprzeć
miasto. Podjęłam decyzję, że
dzieci, które zostały osierocone,
dostaną rentę specjalną - mówiła
Beata Szydło.
- Ratownicy narażali swoje
zdrowie i życie, by ratować
innych, na tym polega etos służby. Ci ludzie udowodnili, że
służba nie jest dla nich pustym
hasłem. Wiele wskazuje na to, że
pod gruzami nie ma już ludzi, ale

katastrofa budowlana w Świebodzicach

zostanie odprawiona msza święta w intencji Marysi i jej mamy.
Wszystkich chcących uczestniczyć w tym nabożeństwie, zapraszamy na godz. 11:00.
- Dużo dzieci skorzystało też
z pomocy psychologicznej, która
była udzielana na terenie szkoły,
przyszli też rodzice. To było
potrzebne - mówi Jolanta Styrna.
Szkoła zebrała trochę pieniędzy dla rodziny Marysi - jej
brat, Paweł, który przebywa
nadal w szpitalu we Wrocławiu.
Marysię w sposób szczególny
żegnają także harcerze. Dziewczynka była od dwóch lat zuchem 15. Świebodzickiej Gromady Zuchowej „Czarne stopy”.
- Aktywnie uczestniczyła
w przedsięwzięciach zuchowych, zdobywając wiele sprawności i pierwszą gwiazdkę. Na
kolonii w Niesulicach przeżywała swoją zuchową przygodę.
W tej trudnej chwili nasze serca
wypełnione są bólem.
W imieniu Komendy Hufca
ZHP składam kondolencje i wyrazy współczucia bliskim Marysi - napisała drużyna na swojej
stronie internetowej.
Swojego kolegę szkolnego
i druha-strażaka żegnała także
społeczność szkoły w Między-

Szkoła Podstawowa Nr 3 upamiętniła Marysię na specjalnym,
świątecznym apelu. Marysia miała zagrać w szkolnym
przedstawieniu z okazji Świąt Wielkanocnych aniołka...
W zbiórkę i pomoc na rzecz
swojego ucznia zaangażował się
także Zespół Szkół Specjalnych
w Świebodzicach. Michał, drugi
z braci zmarłej Marysi, jest
uczniem tej szkoły. To świetny
chłopak, uczestniczący w życiu
miasta, mogliśmy go wielokrotnie oglądać w wystawianych
przez szkołę jasełkach czy spektaklach.

- Po świętach będziemy jeszcze prowadzić zbiórkę, ale jesteśmy w kontakcie z rodziną
i wiemy, że ma najpotrzebniejsze
rzeczy, ale wiemy, że w tej katastrofie stracił rower, miał też
nowy telefon, chcielibyśmy mu
kupić właśnie te rzeczy - mówią
nauczyciele.

FOT. SP3

FOT. OSP MIĘDZYLESIE

Widok zniszczonej kamienicy odbierał słowa...

12-letni Marcin
był członkiem OSP
w Międzylesiu,
chciał w przyszłości
ratować życie innych

Zdjęcie Marysi na szkolnym apelu

kamienica praktycznie przestała
istnieć? Czy był to wybuch, a jeśli
tak - to czego?
Budynek z nr 28 to poniemiecka kamienica z końca XIX wieku.

Na miejscu zdarzenia przez kilka dni pracowali biegli

Stara, ale solidna, po remoncie
dachu, wymianie instalacji, modernizacjach. Trzy miesiące temu
sprzedano pierwsze mieszkanie
i tym samym wyodrębniła się
wspólnota.
To nie była kompletna ruina,
jak twierdzą niektórzy. Budynek
nie miał żadnych usterek technicznych, instalacja gazowa była zmodernizowana, miała aktualne przeglądy.
Czy doszło do wybuchu gazu?
Ta hipoteza była brana pod
uwagę jako jednak z najbardziej
prawdopodobnych, potwierdzał to
nawet rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy Tomasz Orepuk. Pracują tu zresztą biegli
i prokuratorzy.
- Jeden z mężczyzn, 59-latek,
miał obrażenia ciała w postaci
rozległych oparzeń dłoni, głowy,
karku, co może wskazywać, że

znajdował się on najbliżej epicentrum wybuchu czy ognia - mówi
prokurator Orepuk. - Najprawdopodobniej mogło dojść do
wybuchu instalacji gazowej, ale to
będziemy weryfikować w trakcie
postępowania.

O poparzeniach na ciele lokatora z I piętra nieoficjalnie mówiło
się już w sobotę, gdy wydobyto
ciało pana Mirosława. To właśnie
w jego mieszkaniu mógł nastąpić
wybuch. Dlaczego do niego doszło? To muszą ustalić biegli,
członkowie powołanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego komisji ds. wyjaśnienia przyczyn katastrofy.
Mają w tym pomóc także zabezpieczone fragmenty instalacji,
kuchenka gazowa i wiele innych
elementów, które mogą pomóc
wyjaśnić przyczyny.

Również sekcje zwłok ofiar
będą pomocne w tych czynnościach. W środę zakończyły się
czynności w zakładzie medycyny

sądowej. Większość ofiar marła
w wyniku uduszenia i ucisku na
klatkę piersiową, spowodowanym
przywaleniem gruzem. Jeden

FOT. ELŻBIETA CHROBAK

T

o pytanie zadają sobie
chyba wszyscy. Co się stało w sobotni poranek? Jaka siła sprawiła, że w ciągu kilku sekund dwupiętrowa

Tak wyglądała kamienica przy Krasickiego 28 - widok od strony
ul. Młynarskiej. Zdjęcie dzięki uprzejmości pani Elżbiety Chrobak.

z mężczyzn miał dodatkowo oparzenia na ciele.
W środę pojawił się nowy
wątek - na gruzowisku znaleziono pocisk moździerzowy. Ponad
30-centrymetrowe żelastwo wypadło z łyżki koparki, ładującej
resztę gruzu do uprzątnięcia.
Wszystkie służby zostały ponownie postawione w stan gotowości, wezwano także saperów
z Wrocławia.
Okazało się, że jest to pocisk
ćwiczebny, bez zapalnika. Nie
wiadomo, czy znajdował się w zawalonej kamienicy, równie dobrze mógł leżeć w ziemi i został
zgarnięty przez koparkę podczas
porządkowania terenu.
Nie zarządzono ewakuacji ani
specjalnych środków bezpieczeństwa.
W czwartek po południu teren
był już całkowicie uprzątnięty.

W środę około 14:00 znaleziono
na gruzowisku pocisk moździerzowy.
Na szczęście okazał się materiałem
ćwiczebnym

5

lesiu i tamtejsza Ochotnicza
Straż Pożarna, której Marcin był
członkiem. „Czołem młody druhu. Pozostaniesz na zawsze
w naszej pamięci”.
Pogrzeb Marcina i jego taty
odbył się w środę, 12 kwietnia,
w tamtejszym kościele. Rodzina
spoczęła na cmentarzu w Wilkanowie. W ceremonii ostatniego
pożegnania oprócz najbliższych,
przyjaciół, sąsiadów, uczestniczył także burmistrz Bogdan
Kożuchowicz i Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Dlaczego kamienica zamieniła się w stertę gruzu?

Premier Beata Szydło wraz z ministrem Mariuszem Błaszczakiem
spotkali się z ratownikami. Po spotkaniu ze sztabem odbyła się
krótka konferencja prasowa, podczas której pani premier złożyła
bliskim ofiar kondolencje i zapowiedziała pomoc
poszkodowanym

piątek, 14 IV 2017

A tak wygląda to miejsce dzisiaj. Po kamienicy pozostał niewielki plac
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Czwórka chłopców

- dwóch z nich zostało sierotami
K

Renty otrzyma czterech chłopców: wszyscy stracili pod gruzami zawalonej kamienicy najbliższych: rodziców, rodzeństwo.
- Wszyscy jesteśmy nadal
w żałobie po tej wielkiej tragedii.
Jak Państwo pamiętają, obecna
na miejscu katastrofy pani premier Beata Szydło zadeklarowała pomoc dla poszkodowanych dzieci w postaci rent specjalnych - i dziś przedstawiam
Państwu dowód, że słowa zostały dotrzymane - podkreślała na
konferencji prasowej minister
Anna Zalewska. - Renty są przyznane dla czterech osób, bezterminowo, niezależnie od innych,
pobieranych świadczeń.
W uroczystym przekazaniu
decyzji o rentach uczestniczył

FOT. TOMASZ MERCHUT

wota 3050 zł dla każdego z chłopców, którzy stracili w katastrofie bliskich. Minister
Edukacji Narodowej Anna Zalewska w imieniu Premier RP
przekazała w czwartek, 13
kwietnia, na ręce burmistrza
Świebodzic Bogdana Kożuchowicza decyzje w sprawie przyznania rent specjalnych dla ofiar
sobotniej katastrofy w naszym
mieście.

Decyzje o rentach przyznanych przez premier Beatę Szydło
przywiozła do Świebodzic minister Anna Zalewska. - Jestem
świebodziczanką, los współmieszkańców żywo mnie interesuje
- podkreślała wielokrotnie
także wojewoda Paweł Hreniak.
- Bardzo dziękuję Pani Premier za tak błyskawiczną decyzję, dotyczącą przyznania rent
specjalnych. To już kolejne
wsparcie dla mieszkańców, którzy ucierpieli. Przypomnę, że
rodziny dostały już jednorazowe
zasiłki po 6.000 zł. Mój urząd

jest w stałym kontakcie z panem
burmistrzem, czekamy na wyceny remontów mieszkań dla poszkodowanych i koszty akcji
ratunkowej. Na to również będą
środki finansowe. Jeszcze raz
wszystkim dziękuję za zaangażowanie i pomoc - mówił wojewoda.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz po raz kolejny dziękował
za wsparcie zarówno ze strony
władz centralnych, jak i społeczeństwa.
- Doświadczamy tego, jak
wiele osób, poruszonych tragedią, chce pomóc, są to zarówno
osoby fizyczne, jak i firmy. Jestem za to bardzo wdzięczny - podkreślał burmistrz.
Z informacji przekazanych
przez minister Zalewską, odznaczenia ora gratyfikacje pieniężne
otrzymają także strażacy, którzy
jako piersi pojawili się na miejscu katastrofy i nieśli pomoc
pierwszym poszkodowanym.

Płynie fala życzliwości i pomocy - zdaliśmy egzamin z człowieczeństwa
Niemal od dnia katastrofy uruchomiły się w nas wszystkich wielkie pokłady człowieczeństwa, empatii
i chęci pomocy ludziom, których dotknęła wielka tragedia.
Pomagają mieszkańcy naszego miasta, firmy, instytucje, ludzie z całej Polski.
W czwartek na specjalnie utworzonym koncie było już ponad 33.000 zł.
Mnóstwo ludzi dzwoniło z zapytaniem, co potrzeba. Napłynęło sporo odzieży, butów, środków
czystości, chemii czy pampersów.
Odezwały się także duże firmy, produkujące sprzęt AGD.
Miasto otrzymało zapewnienie przekazania pralek i lodówek a także kuchenek od firm Electrolux
i Whirlpool.
Do burmistrza Bogdana Kożuchowicza osobiście zadzwonił Prezes firmy AMICA Wronki, pan Henryk
Szlachetka, oferując sprzęt dla poszkodowanych.
- Zdaliśmy wszyscy egzamin z człowieczeństwa - mówi Izabela Siekierzyńska, dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Na chwilę obecną nie są potrzebne ubrania i szeroko rozumiana odzież, ani żywność. Prosimy
o kontaktowanie się z OPS pod wskazanymi numerami telefonów, Ośrodek cały czas gromadzi bazę
darczyńców, z którymi będzie się kontaktował w momencie, gdy pomoc będzie konieczna
do przekazania.
Pamiętajmy, że na razie większość rodzin jest u swoich bliskich i jest zaopatrzona w najpotrzebniejsze
rzeczy codziennego użytku.
Meble i sprzęty będą potrzebne w chwili, gdy ludzie będą się przeprowadzać do wyremontowanych
mieszkań.

Zbiórkę prowadzi także Caritas Polska
Można dokonywać wpłat na konto Caritas Polska z dopiskiem ŚWIEBODZICE.
CARITAS POLSKA, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa

Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384

Lista firm i instytucji, które w dniu katastrofy włączyły się
w działania pomocowe:
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

P. Elżbieta Adam Szmidla, Restauracja „Korona Śląska”,
P. Zofia, Kamila Nabielec, Bar „Smakosz”,
P. Zina Jampolska - Spółdzielnia socjalna „Zina”,
P. Natalia Olendzka, MIRJAN 2 - Pensjonat „Galery”,
Caritas Diecezji Świdnickiej,
Kościół Zielonoświątkowy w Świebodzicach, Misja 24 Centrum Chrześcijańskie
Areszt Śledczy w Świdnicy,
P. Dorota, Witold Zając, D.W. Delikatesy Świebodzice,
P. Ślęzak - Piekarstwo w Świebodzicach,
Cukiernia Frąckowiak w Świebodzicach,
Zespół Poradni psychologiczno-pedagogicznych w Świdnicy,
Apteka „Pod Lipami” w Świebodzicach,
Pensjonat Sportowy przy ul. Rekreacyjnej w Świebodzicach
Hotel Maria Wałbrzych,
Szkolne Schronisko młodzieżowe w Świdnicy,
P. Adam Jennings,
P. Marek Wyrzykowski
Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach

WSZYSTKIM LUDZIOM DOBREJ WOLI,
KTÓRZY OKAZALI ŻYCZLIWOŚĆ I WSPARCIE
W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - DZIĘKUJEMY.
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Szanowni i Drodzy
Mieszkańcy Świebodzic,
Tegoroczne świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego Diecezja Świdnicka
będzie przeżywać w atmosferze bezpośrednich przygotowań do setnej rocznicy
objawień Matki Bożej w Fatimie, a równocześnie w oczekiwaniu na koronację
cudownego wizerunku Matki Bożej
Uzdrowienia Chorych w katedrze świdnickiej. Niech w radosnym przyjmowaniu
wszystkich darów nieba i dzielenia się
nimi pomogą nam słowa Ojca Świętego
Franciszka:
W tę Noc światła, przyzywając wstawiennictwa Dziewicy Maryi, która zachowywała każde wydarzenie w swym sercu
(Łk 2, 19. 51), prośmy, aby Pan dał nam
udział w swoim Zmartwychwstaniu: niech
nas otwiera na swoją nowość, która przemienia, na niespodzianki Boga. Niech nas
czyni ludźmi zdolnymi do pamiętania
o tym, czego On dokonuje w naszych
dziejach osobistych i dziejach świata.
Niech sprawi, abyśmy potrafili odczuwać
Go jako żyjącego, żywego i działającego
pośród nas. Niech nas uczy każdego dnia,
byśmy nie szukali wśród umarłych Tego,
który żyje. Niech się tak stanie. (Wigilia
Paschalna 2013)

Błogosławionych
i radosnych świąt
Zmartwychwstania
Pańskiego
+ Ignacy DEC

BISKUP ŚWIDNICKI
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Baranki, pisanki, słowem - Wielkanoc
S

etki pięknych projektów
i bardzo trudny wybór
tych, które powinny zostać nagrodzone - to największe dylematy komisji konkursowej, decydującej o wyłonieniu zwycięzców dorocznego
konkursu na najładniejszą kartkę wielkanocną w Świebodzicach. Zwłaszcza, że za każdym
razem prace zaskakują pomysłowością, precyzją i kunsztem
wykonania.

Rozstrzygnięcie konkursu
i uroczyste wręczenie nagród
zwycięzcom i wyróżnionym
miało miejsce w środowe popołudnie, 5 kwietnia. Sala Miejskiego Domu Kultury zapełniła
się małymi i dużymi artystami,
a każdy z zaciekawieniem zerkał
na przygotowane dyplomy i kolorowe torby z ukrytymi wewnątrz prezentami.
Nagrody wręczyli wspólnie
Burmistrz Miasta Bogdan Ko-

żuchowicz, organizator konkursu oraz Marzena Makieła, dyrektor świebodzickiego oddziału
banku BZ WBK Santander,
będącego partnerem konkursu.
- Bardzo, bardzo dziękujemy
za kolejne, wspaniałe prace,
uwierzcie Państwo, że posiedzenia komisji i wybór najlepszych
kartek są bardzo burzliwe, bo
chcielibyśmy móc nagrodzić
wszystkich - podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz.

- Jest mi szczególnie miło, że
obchodzimy już 10. edycję konkursu, a z każdym rokiem przybywa osób, które biorą w nim
udział. A mnie szczególnie cieszy fakt, że kartki wykonywane
są bardzo często rodzinnie, pokoleniowo.
Komisja w składzie: Burmistrz Bogdan Kożuchowicz,
Zastępca Burmistrza Krystian
Wołoszyn, Sekretarz Miasta
Anna Żygadło, Małgorzata

Grudzińska dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej, Ilona
Szczygielska Kierownik Wydziału Promocji UM oraz Aleksandra Szymecka, Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego, wybrała 8 zwycięskich prac. Nagrodzone kartki zostały wydrukowane i wysłane przez samorząd do zaprzyjaźnionych instytucji z życzeniami świątecznymi. Jedna kartka zawsze wędruje
do Watykanu.

Konkursy na kartki świąteczne (bożonarodzeniową i wielkanocną), organizowane przez
świebodzicki samorząd od lat
cieszą się niesłabnącą popularności. Cieszy fakt, że z roku na
rok bierze w nich udział coraz
więcej osób, a projekty są naprawdę piękne i oryginalne.
Wysłanie takiej kartki do innej
instytucji czy samorządu to
prawdziwa duma.
I
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Adrian Hasik
- Dom Pomocy
Społecznej/Publiczne
Przedszkole nr 2

Michał Mielczarek
- Publiczny Zespół Szkół
Integracyjnych

Martyna Beker
- Publiczny Zespół
Szkół PodstawowoGimnazjalnych

Maja Zaborowska
- Publiczne Przedszkole nr 3

Michał Pfister
- Środowiskowy
Dom Samopomocy

Patrycja Kilińska
- Publiczne
Gimnazjum nr 1

Kamila Dulska
- Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 3

Julia Mikoda
- Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 4

9

Autorzy pięknych pisanek
i stroików nagrodzeni
10
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W

e wtorek, 11 kwietnia, wręczone zostały nagrody dla
laureatów konkursu
na Najładniejszą ozdobę stołu
wielkanocnego.
Dyplomy i upominki z rąk
Zastępy Burmistrza Miasta Krystiana Wołoszyna odebrało 30
autorów najpiękniejszych prac.
G Kategoria wiekowa - Przedszkola
I miejsce Anika Leszczyńska
- Publiczne Przedszkole Nr 3
II miejsce Piotr Schabowski
- Publiczne Przedszkole Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
III miejsce Antoni Lisak
- Niepubliczne Przedszkole Językowe „Chatka Puchatka”
Wyróżnienia:
Julia Kowalska - Publiczne
Przedszkole Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi
Bartosz Klusaczek - Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
Lena Kozak - Publiczne Przedszkole Nr 3
Filip Szatkowski - Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń”
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Anna Lisak - Publiczne Przedszkole Nr 3
Mateusz Bar - Oddział Przedszkolny przy Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych
Fabian Dłużewski - Oddział
Przedszkolny przy Publicznej
Szkole Podstawowej Nr 4
Emilia Murowska - Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
Jagoda Rochowiak - Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
GKategoria wiekowa - Szkoły Podstawowe
I miejsce Zuzia Marciniak
- Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 3
II miejsce Dorota Targosz
- Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 2
III miejsce Michał Bolek
- Publiczna Szkoła Integracyjna
Wyróżnienia:
Hubert Wojtyczka - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
Kornelia Napieracz - Publiczna Szkoła Integracyjna
Karolina Łukasik - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4

Arek Boguś - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
Wojciech Łój - Szkoła Podstawowa Nr 7
Tomasz Hołub - Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 4
Jakub Zarzycki - Publiczna
Szkoła Integracyjna
Kamil Fuks - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
Marcel Pilarski - Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 3
Marcin Hamera - Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 4

G Kategoria wiekowa - Gimnazja
I miejsce Mikołaj Kowalczyk - Społeczne Gimnazjum
Akademickie
II miejsce Kacper Zagórski
- Gimnazjum Nr 3
III miejsce Marek Kędzia
- Społeczne Gimnazjum Akademickie
Wyróżnienia:
Karol Sztebel - Publiczne Gimnazjum Nr 1
Michał Sułkowski - Publiczne Gimnazjum Nr 1.

Budżet obywatelski 2017
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wieści z miasta

zatwierdzony
J

est to czternaście zadań, dotyczących
głównie sfery poprawy infrastruktury
najbliższego otoczenia. Wszystkie
zgłoszenia pochodzą od mieszkańców.
- Będziemy te zgłoszenia sukcesywnie
realizować, tak jak co roku, a nawet jeżeli
coś się przesunie w czasie, to będzie wykonane w roku następnym - komentuje burLp
1.

2.

3.

Nazwa zadania
Utwardzenie
dojazdu
do budynków
przy ul. Zamkowej
- etap I
Utwardzenie
dojazdu
do budynków
przy ul. Kolejowej
Oświetlenie ulicy

mistrz Bogdan Kożuchowicz. - Cieszę się,
że po raz kolejny mieszkańcy zgłosili za
pośrednictwem formuły budżetu obywatelskiego swoje pomysły i potrzeby.
Zadań było więcej, jednak część nie może
być zrealizowana chociażby z prostej przyczyny, iż miasto nie jest właścicielem czy
zarządcą terenu. Tak było w przypadku ekra-

Lokalizacja

Opis zadania
Utwardzenie nawierzchni

Bardzo zły stan użytkow

Mieszkańcy
ulicy Zamkowej

ul. Kolejowa 26-30

Utwardzenie nawierzchni
pod kątem dostosowania
dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
Wprowadzenie
oświetlenia odcinka drogi

Likwidacja bariery
architektonicznej

Mieszkańcy
ul. Kolejowej
26-30

Przejście ulicą po zmroku
jest bardzo niebezpieczne

Mieszkańcy
miasta

Wzdłuż parkingu
przy WCR Wykonanie
ścieżek utwardzonych,
nasadzeń, montaż ławek
oraz placu zabaw

Brak miejsca do rekreacji
na świeżym powietrzu
w obrębie Osiedla
Piastowskiego.
W upalne dni brakuje
zacienionego miejsca
do odpoczynku
Droga jest wąska, znajduje
się tam kilka niebezpiecznych miejsc, samochody
jeżdżą z nadmierną
prędkością, często zdarzają
się wypadki
Jezdnia nigdy nie była
remontowana, jest w złym
stanie
We wskazanym miejscu nie
ma możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię
Nawierzchnia jest w złym
stanie wyboista, a po lekkim
oblodzeniu zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu
Plac jest niezagospodarowany Pobliskie ulice zamieszkuje wiele osób starszych
i dzieci, w tym niepełnosprawne
Zły stan użytkowy

Mieszkańcy
miasta

ul. Piłsudskiego
i odcinek
od ul. Piłsudskiego
do ul. Rekreacyjnej
(obok ZSZ)
Osiedle Piastowskie

Budowa
osiedlowego parku

5.

Progi zwalniające

Ciernie
od nr 93 - 140

Montaż progów zwalniających - sukcesywnie
w miarę posiadanych środków

6.

Wymiana
nawierzchni

ul. Haliny
Modrzejewskiej

Remont nawierzchni

7.

Wyznaczenie
przejścia
dla pieszych
Remont ulicy

ul. Stawowa

Wyznaczenie i oznakowanie przejścia dla pieszych.
Poprawa bezpieczeństwa
Remont nawierzchni

9.

Zagospodarowanie
terenu

ul. 11 Listopada,
odcinek
od ul. Jeleniogórskiej
do ul. Piasta
Plac
przy ul. Wiejskiej

10.

Remont chodnika

ul. Parkowa - II etap

11.

Remont
nawierzchni chodnika ul. Mikulicza
Remont wjazdu
na posesję
Remont chodnika

ul. Mikulicza 4-16
i 11-15

Wymiana nawierzchni
i podbudowy
Wymiana nawierzchni
i podbudowy

ul. Świdnicka 46-48

Utwardzenie nawierzchni

Zły stan użytkowy

Dojście
do Przedszkola
od strony
ul. Zwycięstwa
i ul. Spokojnej
w sąsiedztwie placu
zabaw przy ul.
Granicznej

Utwardzenie nawierzchni

Zły stan użytkowy

Przebudowa z wymianą
nawierzchni i podbudowy

Zły stan użytkowy

12.
13.

14.

Przebudowa
chodnika

Zagospodarowanie terenu
pod kątem miejsca dla
wypoczynku

nieniami. Remont odcinków ulicy Mieszka I i ul. 3 Maja potrwa
do połowy sierpnia br.
Prace obejmują przede wszystkim jezdnię, która zostanie wykonana w tej samej technologii,
co ubiegłoroczny odcinek ul.
3 Maja i Dąbrówki.
- Obecnie nawierzchnia została sfrezowana, następnie wykonana zostanie stabilizacja i nowa
podbudowa. Nawierzchni bitumiczna i krawężniki będą wykonane w ostatnim etapie prac
- wylicza Ryszard Satoła z Wydziału Infrastruktury Technicznej UM w Świebodzicach.
Prace podzielone są na trzy
etapy:
I etap - dotyczy odcinka od
skrzyżowania Ks. Bolka do 11
Listopada.
II etap - od skrzyżowania 11
Listopada do Henryka Pobożnego (do odcinka, który był już
wykonany kilka lat temu).
III etap - od ul. Jeleniogórskiej do Mieszka I.
Łącznie jest to ponad 700 metrów jezdni.

Dane osoby
zgłaszającej

ul. Zamkowa nr 2-3

4.

8.

ieszkańcy części osiedla
muszą się przez najbliższe
M
cztery miesiące liczyć z utrud-

nów dźwiękochłonnych w obrębie Osiedla
Sudeckiego, o które po raz kolejny wnioskowali mieszkańcy osiedla - zarządcą drogi jest
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
- W tej sprawie występowaliśmy już
z pismem do GDDKiA - podkreśla burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.

Określenie problemu

Zły stan użytkowy

Mieszkańcy
ulicy

Mieszkańcy
ulicy
Mieszkańcy
miasta
Mieszkańcy
miasta
Mieszkańcy
miasta

Mieszkańcy
ulicy
Mieszkańcy
ulicy
Mieszkańcy
posesji
Mieszkańcy
miasta

Mieszkańcy
miasta

ZDANIEM RADNEGO

FOT. TOMASZ MERCHUT

I LESŁAW PODHALICZ
I Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego
- Te zadania są wybrane spośród zgłoszeń mieszkańców, oczywiście nie wszystkie, ale musieliśmy dokonać jakiegoś
wyboru pod kątem chociażby tego, jak dużej grupie osób będą służyć. Oczywiście, z pewnością będą też głosy
niezadowolonych, których zadania nie zostały zatwierdzone do realizacji, ale dla mnie istotą budżetu obywatelskiego jest
fakt aktywizacji mieszkańców i włączenia ich w sprawy Miasta właśnie poprzez zgłaszanie swoich pomysłów.
Dziękuję wszystkim, którzy przyłączyli się do konstruowania budżetu obywatelskiego.
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Rozpoczął się remont
dalszej części obwodnicy
Osiedla Piastowskiego
piątek, 14 IV 2017

Pierwszy etap prac wymagał
zamknięcia odcinka ul. Mieszka
I od skrzyżowania z ul. Księcia
Bolka do skrzyżowania z ul. 11go Listopada. Prosimy zwracać
uwagę na poznakowanie zastępcze.
Sugerowany objazd: przez ul.
Księcia Bolka i Mieszka Starego/Henryka Pobożnego.
Występują także utrudnienia
na ul. Bolesława Śmiałego, dojazd do tej ulicy i zlokalizowanych tam parkingów przez ciąg
pieszo-jezdny miedzy ulicą Ks.
Bolka a B. Śmiałego.
Zamknięcie odcinka ul. Mieszka I wymagało także zmiany
trasy linii komunikacji miejskiej
i wyłączenia z użytkowania przystanku komunikacyjnego, zlokalizowanego na remontowanym
odcinku drogi. Pasażerowie korzystać będą z sąsiednich przystanków na ul. Mieszka I przy
skrzyżowaniach z ul. Krzywoustego i ul. 3-go Maja.
Prace mają potrwać do 14
sierpnia. Wartość zadania to 442
tys. zł.

piątek, 14 IV 2017

wieści z miasta

W NASZYM OBIEKTYWIE
piątek, 7 kwietnia, ulicami naszego miasta przeszła uroczysta
Droga Krzyżowa. Wśród biorących w niej udział mieszkańców
W
były także władze naszego miasta. Druga stacja należała do naszych

samorządowców, krzyż nieśli: Burmistrz Bogdan Kożuchowicz,
Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans, Wiceprzewodniczący: Jan Klepiec i Zdzisław Pantal oraz radny Jacek Żygłowicz.
Procesja wyruszyła spod Krzyża Milenijnego, a zakończyła się
w parafii pw. Św. Brata Alberta na Osiedlu Piastowskim.

Mamy następne
3 miliony

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

W

czwartek, 30 marca 2017. r., w siedzibie Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
burmistrz Świebodzic Bogdan
Kożuchowicz podpisał umowę
na realizację projektu odnowy
trenów zielonych w mieście.
Gmina otrzymała na to wysoką
dotację w wysokości ponad
3 mln zł.
Rozwój funkcji zdrowotnych
i rekreacyjnych w Gminie
Świebodzice poprzez tworzenie
i odnowienie terenów zielonych
w celu poprawy jakości życia
mieszkańców” - tak brzmi nazwa tego nowatorskiego projektu, obejmującego 19 hektarów
terenu. Jest to 12 wytyczonych,
na nowo zaprojektowanych
obszarów, w tym przywrócenie
do właściwej funkcji i rewitalizacja stawu Warszawianka,

ny specjalista tego departamentu.
Pierwsze przetargi na realizację projektu ruszą już pod
koniec kwietnia. W tym roku
planowana jest rewitalizacja
następujących terenów:
G Skwer, ul. Świdnicka
G Park Miejski
G Trasa spacerowa, ul. Wiejska, wzdłuż rzeki Pełcznicy

budowę Parku Sportowego na
Osiedlu Piastowskim, odnowienie i zagospodarowanie skwerów przy ul. Świdnickiej i Wiejskiej, a także dawnego cmentarza na ul. Jeleniogórskiej. Przybędzie w naszym mieście wiele
nowych, zielonych miejsc,
w których będzie można wypoczywać i miło spędzić czas.
Przypomnijmy, że świebodzicki projekt został doceniony
jako jedyny, zgłoszony z Dolnego Śląska. Dofinansowanie
dostało tylko 7 projektów w kraju. Umowę w imieniu Gminy
Świebodzice podpisali: Burmistrz Bogdan Kożuchowicz
oraz Luiza Gass-Sokolska,
Skarbnik Miasta.
W podpisaniu aktu z estrony
NFOŚiGW uczestniczył Jarosław Roliński Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi oraz
Joanna Gorbaszewicz, głów-

G Skwer przy. ul. Wiejskiej,
naprzeciwko Śnieżki
G Park Historyczny, ul. Łączna
G Boisko Sportowe, Ciernie.

FInansowy wodospad
To już prawdziwa lawina dotacji dla Gminy Świebodzice.
W sumie samorząd otrzymał wparcie na 4 duże wnioski.
3 z nich zostały złożone do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji
Wałbrzyskiej i dotyczą: termomodernizacji, wdrażania tzw. niskiej
emisji oraz ITC - budowy nowej platformy e-usług w gminie.
Dotacja na tereny zielone została przyznana w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Łączna wartość tych czterech projektów to ponad 16 mln zł,
wysokości dotacji dla Gminy Świebodzice - to ponad 12 mln zł.

7. rocznica Smoleńska
W

poniedziałkowy ranek, 10 kwietnia, władze naszego miasta złożyły kwiaty oraz zapaliły znicz pod tablicą, upamiętniającą ofiary Zbrodni Katyńskiej oraz katastrofy pod
Smoleńskiem, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku.
7. rocznicę tych wydarzeń uczcili: Przewodniczący Rady
Miejskiej w Świebodzicach Łukasz Kwadrans, Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz, Zastępca Burmistrza Krystian Wołoszyn
oraz radny Marek Gąsior.
Uroczystość odbyła się w Parku Miejskim, pod pamiątkową,
marmurową tablicą, która upamiętnia ofiary mordu katyńskiego
z 1940 roku. W tym roku obchodzimy 77. rocznicę wymordowania
przez NKWD polskich oficerów w lasach katyńskich i masowych
wywózek Polaków na Sybir.
Obok rośnie dąb pamięci, zasadzony w tym miejscu w 2011
roku.

Wspólnie maszerujmy

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM
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Świebodzicki Dzień Akceptacji

towarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” - Uniwersytet
maja 2017 r. będziemy po raz
Trzeciego Wieku w Wejherowie będący głównym organiza- 5pierwszy celebrować ŚwieS
torem wraz ze współorganizatorami:
bodzicki Dzień Akceptacji i Zro-

- Polska Federacja Nordic Walking
- Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
zapraszają do wzięcia udziału w imprezie pod nazwą: V Marsz
„Nordic Walking Studentów UTW 2017”.
6 maja 2017 r. godzina 11.00 - wymarsz spod Bramy
Książańskiej.
- Przyłączyć może się każdy, kto tylko ma chęć, można wędrować z kijkami lub bez, zapraszamy wszystkich mieszkańców
- zachęca Bogumiła Kuliberda, Prezes Stowarzyszenia „Senior=
aktywny obywatel”.

zumienia pod hasłem ,,Pod wspólnym dachem nieba”.
Uroczystość rozpocznie się
o godz. 11 Mszą Św. w parafii
św. Piotra i Pawła w Świebodzicach. Następnie odbędzie się
przemarsz ulicami miasta do
Parku Miejskiego. Tam odbędą
się integracyjne gry i zabawy,
w których wezmą udział ucznio-

wie Zespołu Szkół Specjalnych,
instytucji zrzeszających osoby
niepełnosprawne w naszym mieście, delegacje uczniów z placówek i szkół masowych.
Imprezę objął Patronatem
Honorowym Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz. Partnerem projektu jest MDK w Świebodzicach, a patronem medialnym - nasza Gazeta.
Już dziś serdecznie zapraszamy!

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

piątek, 14 IV 2017
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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
www.mojdomswiebodzice.pl
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim naszym, Klientom
wszystkiego co najlepsze: pogody ducha, rodzinnej, świątecznej atmosfery,
smacznego jajka i suto zastawionych stołów.
Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Współpracujemy z ponad 30 bankami,
dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednią ofertę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb
i możliwości naszego klienta.
1. SUPER OFERTA. Sprzedam
2 pokojowe mieszkanie
na I piętrze w kamienicy
- ulica Ofiar Oświęcimskich.
Ogrzewanie co gazowe.
Do mieszkania przynależy
ogródek rekreacyjny. 40 m2
cena 67 tys.
2. Centrum Świebodzic.
Sprzedam 2 pokojowe
mieszkanie na parterze na ulicy
Piłsudskiego. Ogrzewanie
elektryczne. 49 m2
cena 107 tys.
3. Świebodzice. Dom
wolnostojący okolice ulicy
Sportowej. Duży, przestronny
6 pokoi, kuchnia z jadalnią.
Zagospodarowany ogród
rekreacyjny. Garaż. Dom
podpiwniczony. Oferta godna
polecenia. Działka 600 m2.
Cena 450 tys.
4. Osiedle Piastowskie.
Sprzedam mieszkanie
3 pokojowe na III piętrze.
Mieszkanie do odświeżenia.
51,8 m2 cena 150 tys.
5. Mieszkanie (dom) II
poziomowe w kamienicy
w centrum Świebodzic
z oddzielnym wejściem.
Do odświeżenia. 110 m2
cena 310 tys.

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

Ś.P. Janinę Gęgotek

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Ireny Drajem,

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Mąż, Syn, Matka, Rodzeństwo i Rodzina

- Dzieci, Wnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Apolonii Grabusińskiej,

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

Ś.P. Jana Pucyk

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

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

Ś.P. Macieja Klonowskiego

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

Ś.P. Jerzego Gierwatowskiego

- Żona, Synowie, Synowe, Wnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Krzysztofa Topczyłko,

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Córka, Syn, Matka i Rodzina

Ś.P. Marię Piechurę

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

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Córka, Zięć, Wnuki, Prawnuczka i Rodzina

- Córki i Rodzina

Ś.P. Mariana Węcka,

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

Ś.P. Zbigniewa Mleczka

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Syn, Synowa, Wnuki, Siostry i Rodzina

Ś.P. Genowefy Topińskiej

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

Ś.P. Mieczysławę Jawną

- Córki, Wnuki, Prawnuki, Rodzeństwo i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

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

Ś.P. Janusza Rajcę

- Syn, Matka, Siostry i Rodzina

Ś.P. Genowefy Swatko,

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córka, Synowie, Zięć, Synowe, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

6. Pilne!!! Osiedle Sudeckie.
Do sprzedania 3 pokojowe
mieszkanie na parterze.
Woda ciepła z sieci.
Do kapitalnego remontu.
Bardzo dobra lokalizacja.
43,25 m2 cena 94,500
7. Osiedle Sudeckie.
Do sprzedania 3 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze.
Kuchnia z oknem. Do remontu.
48 m2 cena 113 tys.
8. Osiedle Sudeckie.
2 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze. Po kapitalnym
remoncie.47 m2 cena 139,900
9. Świebodzice. 2 pokojowe
mieszkanie z dużym balkonem.
Po remoncie ogrzewanie
miejskie. Parter. 53 m2
cena 145 tys.
10. Osiedle Piastowskie.
Do sprzedania. Kawalerka
na IV piętrze z balkonem.
Po remoncie. 32,8 m2
cena 85,900.
11. Osiedle Piastowskie.
Do sprzedania 2 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze.
Nowa część osiedla. Łazienka
po kapitalnym remoncie.
44,7 m2 cena 145 tys.
12. Pełcznica. Do sprzedania
3 pokojowe mieszkanie

na II piętrze. Ogrzewanie
miejskie. Balkon. 61 m2
cena 175 tys.
13. NOWA CENA
Świebodzice. Centrum.
Do sprzedania 2 pokojowe
mieszkanie na I piętrze.
Ogrzewanie gazowe i węglowe.
51 m2 cena 102,900.
14. Działka Budowlana.
Ciernie. 2000 m2 cena 119 tys.
15. Działki Budowlane.
Stare Bogaczowice. 980 m2
cena 49 tys.
16. Działki Budowlane
w Chwaliszowie na Osiedlu
Młodych z warunkami
zabudowy. Doskonałe
położenie. 690 m2 cena 34 tys.
Ceny podlegają negocjacjom.
17. DO WYNAJĘCIA Lokal
użytkowy na „Bazarze”
- sklep mięsny z wyposażeniem.
40 m2 cena 1500,00
18. DO WYNAJĘCIA. Centrum
Świebodzic. Dwa lokale
użytkowe. Każdy po 42 m2 .
Cena 5000,00
19. DO WYNAJĘCIA
Mieszkanie 2 pokojowe
na parterze na Osiedlu
Piastowskich. Umeblowane.
45 m2 cena 900 zł.

Śniadanie wielkanocne w ŚDS
14
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WIELKANOC 2017

łasnoręcznie przygotowali ozdoby, potrawy na
W
stół, a także przepiękne, wypa-

lane w drewnie, zaproszenia.
Podopieczni Środowiskowego
Domu Samopomocy zaprosili
na świąteczne spotkanie władze
miasta i przyjaciół placówki.
Śniadanie
wielkanocne
w ŚDS odbyło się w czwartek,
6 kwietnia. Do wspólnego stołu
z podopiecznymi domu zasiedli: Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz, Zastępca Burmistrza Krystian Wołoszyn,
Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Jan Klepiec, radna
Rady Miejskiej Zofia Marek,
dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej Izabela Siekierzyńska a także ksiądz Andrzej
Białek, proboszcz parafii pw.
Św. Franciszka. Obecni byli
także pracownicy Domu wraz
z kierownik ośrodka, Izabelą
Gaweł.

Wielkanoc na świetlicy
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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- W tym miejscu czuje się
wyjątkową, serdeczną, niemalże rodzinną atmosferę, dziękuję za zaproszenie i życzę Pań-

stwu wspaniałych, rodzinnych,
pełnych ciepła świąt - życzył
zebranym burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.
W Środowiskowym Domu
Samopomocy przebywają osoby z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi, które ukończyły 18
rok życia. Jest to miejsce, które
pozwala im się zaktywizować,
zintegrować społecznie. Dom
zapewnia wsparcie psychologiczne, pomoc oraz szereg
działań rehabilitacyjnych, które
mają na celu poprawę jakości
życia i funkcjonowania w społeczeństwie, jak również funkcjonowania w życiu codziennym osobom, które samodzielnie nie radzą sobie z zadaniami
pojawiającymi się każdego
dnia.

kwietnia w Świetlicy Środowiskowej odbyła się uroczystość, poprzedzająca
Święta Wielkiej Nocy.
W uroczystym śniadaniu
wielkanocnym wzięli udział:
Burmistrz Miasta Pan Bogdan
Kożuchowicz, Zastępca Burmistrza Krystian Wołoszyn,
Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej Izabela Siekierzyńska, Przewodnicząca MKRPA
Aldona Górska oraz Ksiądz
Proboszcz Andrzej Białek z parafii św. Franciszka z Asyżu.
Po obejrzeniu przygotowanego przez dzieci oraz wychowawców z Koła Teatralnego materiału filmowego, w świątecznym
nastroju wszyscy składali sobie
wielkanocne życzenia, a w tle

unosił się przyjemny zapach
pięknych, wiosennych kwiatów.
Po ciepłych życzeniach pojawiły się oczekiwane przez dzieci świąteczne prezenty.

Był to dzień niezwykle wyjątkowy, pełen radości i uśmiechu.

OFERTA PRACY

OFERTA PRACY

Firma „TESTER” Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach, ul. Wałbrzyska 18 A, profesjonalny
producent układów automatyki i sterowania, posiadająca ponad dwudziestoletnie doświadczenie w
branży elektronicznej poszukuje osoby do pracy na stanowisko: KONSTRUKTOR - TECHNOLOG

Firma „TESTER” Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach, ul. Wałbrzyska 18 A,
profesjonalny producent układów automatyki i sterowania,
posiadająca ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży elektronicznej
poszukuje osoby do pracy na stanowisko:
TECHNIK - ELEKTRONIK

Opis stanowiska pracy:
G tworzenie programów do linii technologicznej, projektowanie, uruchamianie i optymalizacja
procesów produkcyjnych,
G analiza defektów i wskazanie przyczyn ich powstawania,
G monitorowanie i nadzorowanie poprawy wyników jakościowych,
G tworzenie i zarządzanie dokumentacją technologiczną,
G prowadzenie szkoleń pracowników bezpośrednio produkcyjnych związanych z danym
procesem,
G rozwijanie oraz wdrażanie nowych technologii do procesu produkcyjnego,
G analiza wykonalności nowych projektów,
G współpraca z serwisem zewnętrznym.
Od osób aplikujących na stanowisko konstruktor - technolog oczekujemy:
G wykształcenie wyższe techniczne preferowane: elektronika, elektrotechnika, mechatronika,
automatyka),
G znajomość procesów montażowych płyt elektronicznych, w szczególności zagadnień
związanych z procesem montażu SMT,
G znajomość zasad dokumentacji i rysunku technicznego,
G umiejętność zarządzania procesami,
G znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,
G umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy:

G umowę o pracę na cały etat (pierwsza umowa na okres próbny),
G stabilne zatrudnienie

Miejsca wykonywania pracy: „TESTER” Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 18A, 58-160 Świebodzice
Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, zaświadczenia,
dyplomy ukończenia szkoleń, kursów, które są niezbędne do wykonywania pracy, o którą stara się
kandydat) na adres firmy: „TESTER” Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 18A , 58-160 Świebodzice.
Dokumenty aplikacyjne można również przesyłać na adres e-mail: tester@tester.net.pl
Przyjmowane będą tylko dokumenty zawierająca podpisaną klauzulę „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. 2016 r. poz. 922)
Osoba wskazana przez pracodawcę do kontaktu: Joanna Szuchnik,
tel. 74 854 30 46, e-mail: jszuchnik@tester.net.pl

Opis stanowiska pracy:
G programowanie i obsługa automatycznej linii do montażu SMT,
G bieżący monitoring pracy linii,
G raportowanie o nieprawidłowościach,
G rozwiązywanie bieżących problemów produkcyjnych.
Od osób aplikujących na stanowisko technik - elektronik oczekujemy:

G wykształcenie średnie (preferowane),
G znajomość procesów montażowych płyt elektronicznych a w szczególności procesu montażu

komponentów powierzchniowych SMD,

G znajomość zagadnień elektronicznych,
G umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

Oferujemy:

G umowę o pracę (pierwsza umowa na okres próbny),
G stabilne zatrudnienie

Miejsce wykonywania pracy: „TESTER” Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 18A, 58-160 Świebodzice
Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, zaświadczenia,
dyplomy ukończenia szkoleń, kursów, które są niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
technik - elektronik) na adres firmy: „TESTER” Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 18 A, 58-160
Świebodzice.
Dokumenty aplikacyjne można również przesyłać na adres email: tester@tester.net.pl
Przyjmowane będą tylko dokumenty zawierająca podpisaną klauzulę „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Osoba wskazana przez pracodawcę do kontaktu: Joanna Szuchnik,
tel. 74 854 30 46, e-mail: jszuchnik@tester.net.pl
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Burmistrz Miasta Świebodzice

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

informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 14.04.2017 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
na terenie miasta Świebodzice

Adres
Of.Oświęcimskich
Piłsudskiego

Nieruchomość
l. mieszkalny 5 (48)
l. mieszkalny 4 (9)

Nr działki
377/1
495

Obręb
2
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.

Nazwa nieruchomości

Numer działki

Położenie/obręb

Udział w wysokości 920/10000
przy ul. Mikołaja Kopernika 15

397/3

Śródmieście 3

15

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek
o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

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
Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

Obręb

nieruchomość niezabudowana
nieruchomość niezabudowana
nieruchomość zabudowana
nieruchomość zabudowana
nieruchomość zabudowana

121/2
121/4
311/1
311/3
312

Pełcznica 2
Pełcznica 1
Śródmieście 3
Śródmieście 3
Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.34 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej
nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Oferty pracy z PUP - Filia w Świebodzicach
I EUROPEJSKA AKADEMIA MEDYCYNY
LUDOWEJ Plac Dworcowy 2 c, Świebodzice,
stanowiska: fizjoterapeuta, masażysta, robotnik
gospodarczy-sprzątaczka, recepcjonista/tka,
pokojówka telefon kontaktowy: 797 096 706,
e-mail: nfo@folmedicine.eu
I Agencja handlowo-Usługowa Credit Agricole
w Świebodzicach, stanowisko: specjalista
ds. sprzedaży usług finansowych,
miejsce wykonywania pracy Bolków,
e-mail: mbury@credit-agricole.pl
I Wielobranżowa Firma DROS-BUD Tomasz
Ostrowski, stanowisko: operator koparkoładowarki/robotnik drogowy,
telfon kontaktowy: 513 860 049
I VOLT w Świebodzicach, stanowisko:
kierowca kat. C (1/2 etatu),
kontakt telefoniczny: 604 978 371
I Zakład usług Pogrzebowych „HADES”
w Świebodzicach, stanowisko: grabarz,
telefon kontaktowy: 602 703 343
I „ROLANDO” w Świebodzicach, stanowisko:

pracownik ogólnobudowlany/murarz/zbrojarz,
telefon kontaktowy: 695 835 804
I GEISSER Sp. z o.o. w Świebodzicach,
stanowisko: stolarz,
telefon kontaktowy: 74 854 02 92.
I PHUP Metal-Plast, Świebodzice, stanowisko:
Sprzątaczka, kontakt osobisty
lub e-mail: rekrutacja@metal-plast.pl
I Grajewscy Sp. J. Świebodzice, stanowisko:
referent ds. gospodarki magazynowej,
kontakt e-mail: ksiegowosc@grajewscy.pl
I Tester Sp. zo.o. Świebodzice, stanowisko:
konstruktor-technolog, technik-elektronik,
kontakt telefoniczny: 74-854-30-46;
e-mail: jszuchnik@tester.net.pl
I Neonet S.A. Świebodzice, stanowisko:
doradca klienta-sprzedawca RTV/AGD,
kontakt: a.sniezko@neonet.pl
Kontakt w sprawie ofert pracy; 74 854 05 77,
531 316 159

G Sprzedam mieszkanie
po kapitalnym remoncie, 46 m2,
z antresolą, wykończone i pięknie
urządzone, cena do dyskusji,
Tel. 510 037 105

G Sprzedam zagospodarowaną
działkę budowlaną powierzchnia
913 m2, Ciernie 23, Tel. 601 690 210
G Zamienię dwa małe mieszkania
na jedno duże. 1. pokój z kuchnią,
łazienka z WC, przedpokój. 36 m.
- parter. 2. pokój z kuchnią
bez łazienki, WC na półpiętrze.38m.
- 1piętro. na 2 lub 3 pokoje
z łazienką, wysoki parter lub 1 piętro.
Więcej informacji tel. 885 355 877

Świebodzice, ul. Rynek 2

Tel. 692 148 178

KUPON
OGŁOSZENIOWY
TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)

OGŁOSZENIA DROBNE
G Sprzedam fotel do masażu JOY
200 czarny, w stanie idealnym,
z gwarancją.
Masuje wszystkie partie kręgosłupa,
cena do uzgodnienia,
Tel. 603 344 013

Przyjmę panie do pracy w lodziarni

_______________________________________________________________________
G Zamienię pokój z kuchnią,
łazienka, przedpokój, 2 piwnice,
ogrzewane piecami, pow.36m kw.
wysoki parter na 2 lub 3 pokoje
z łazienką, wysokim parterze
lub 1 piętrze. Więcej informacji
tel. 885 355 877
G sprzedam zderzak do Fiata
Seicento, kolor niebieskie, nowy,
nieużywany, cena do uzgodnienia,
tel. 603 344 013

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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www.wozniak-nieruchomosci.pl
58-300 Wałbrzych, ul. Pługa 9/1
tel. 698-956-077, 74-663-80-29
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
pragniemy złożyć wszystkim
Mieszkańcom Świebodzic
najserdeczniejsze życzenia,
aby te święta były czasem spotkań
w gronie rodzinnym,
bliskości, wspólnego przeżywania
radosnych chwil i odpoczynku.

Zarząd i Pracownicy ZGK Świebodzice Sp. z o.o.

Szanowni Państwo

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy
życzymy Wam, by ich przeżywanie było nie tylko czasem wytchnienia
i rekreacji, ale pozwoliło poczuć wiosenne odradzanie się życia
i z optymizmem spojrzeć w przyszłość.
Zarząd oraz Pracownicy
OSiR Świebodzice Sp. z o.o.

 Skupujemy mieszkania za gotówkę, może być
zadłużone lub z zajęciem komorniczym.
Zapraszamy Tel. 576-999-077 tel. 74-663-80-29.
 Chcesz szybko sprzedać nieruchomość umów się
na bezpłatną wycenę. Tel. 576-999-077
tel. 74-663-80-29
 Świebodzice. Salon z kominkiem, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój, kamienica, niezależne wejście,
gazowe dwufunkcyjne, 84 m2. Cena 124 000 zł
Tel. 698 956 007, tel. 74 663 80 29
 Świebodzice, Apartament w kamienicy, salon
z otwartą kuchnią, sypialnia, łazienka, przedpokój,
wysoki standard, audiosystem nagłośniania, 60 m2.
Cena 216 000 zł. Tel. 698 956 007 lub 74 663 80 29
 Świebodzice, dom 194 m2, wysoki standard, działka
1460 m2. 5 pokoi. Tel. 698 956 007 lub 74 663 80 29
 Świebodzice. 2 pokoje, widna kuchnia, łazienka z WC,
I piętro, kamienica, centrum Świebodzic, po remoncie,
38m2 cena 99 000 zł do negocjacji. Tel. 576-999-077
 Świebodzice. 2 pokoje, widna kuchnia, łazienka z WC,
ogródek, kamienica, po generalnym remoncie, 40 m2.
Cena 99 000 zł do negocjacji. Tel. 576-999-077
 Świebodzice. Sypialnia, salon z aneksem z balkonem,
łazienka z WC, przedpokój nowe budownictwo,
stan deweloperski. 36,65m2. Cena 110 000zł.
Tel. 576-999-077
 Świebodzice. 2 pokoje, widna kuchnia, łazienka, WC,
przedpokój duży balkon, słoneczne, wysoki parter,
po remoncie, nowe budownictwo, 52m2.
Cena 145 000zł
 Świebodzice. 4 pokoje, widna kuchnia łazienka z WC,
przedpokój, mieszkanie po remoncie, I piętro, 70m2.
Cena 215 000 cena do negocjacji. Tel. 576-999-077
 Świebodzice. Dom Osiedle Słoneczne. 3 pokoje,
salon z aneksem kuchennym, 2 łazienki, garderoba,
taras, podpiwniczony, wiatrołap, garaż, 200 m2,
duża działka, stan surowy zamknięty, 299 000
do negocjacji. Tel. 576-999-077
 Świebodzice. Dom w zabudowie szeregowej
- 3 pokoje, salon z aneksem kuchennym, 2 łazienki,
wiatrołap, garaż, duża działka 7 ar, stan deweloperski,

cena 350 000. Tel. 576-999-077
 Świebodzice. Do wynajęcia lokal
przy ul. Strzegomskiej idealny pod placówkę bankową
100 m2 parter, witryny, 6 000zł Polecam.
Tel. 576-999-077 tel. 74-663-80-29
 Świebodzice. Salon z aneksem kuchennym,
sypialnia, łazienka z WC, przedpokój, wysoki parter,
po generalnym remoncie. Cena 158 000
Tel. 576-999-077
 Świebodzice. Osiedle Piastowskie. 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, przedpokój, II piętro, po remoncie.
46M2 cena 146 000. Tel. 576-999-077
 Świebodzice. 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój, I piętro kamienica, po częściowym
remoncie. 57M2 cena 130 000. Tel. 576-999-077
 Działki - 3,5 km od Świebodzic, powierzchnia
11,48 ar, media na granicy działki, malownicza okolica.
74 000 zł Tel. 698 956 007, 74-663-80-29
 Działka Burkatów, częściowo uzbrojona. 30 arów,
możliwość wydzielenia na mniejsze: Cena za 1m2/ 60 zł.
Tel. 796 129 900
 Działka budowlana 1008 m2, cena: 70 506 zł,
gwarancja szybkiego dojazdu do miasta.
Tel. 796 129 900
 Świdnica. Jasne, ciepłe mieszkanie na Os. Młodych.
3 pok., kuchnia, balkon, łazienka, przedpokój,
po remoncie, 246 tys. Pełne wyposażenie w cenie.
Tel. 796 129 900
 Świdnica. Funkcjonalne mieszkanie na II piętrze,
3 pokoje, kuchnia, łazienka, balkon, po remoncie,
Os. Młodych. 55m2. 235 tys Tel. 796 129 900
 Domy szeregowe w stanie deweloperskim
w Świdnicy. Nowe osiedle. Cena od 390.000 zł.
Tel. 796 129 900
 Dom z warsztatem mechanicznym w Świdnicy.
Duża działka, spokojna lokalizacja. 520.000 tys.
Tel. 796 129 900
 Dla zdecydowanych klientów pilnie poszukujemy
mieszkań, domów, lokali do wynajęcia na terenie
Świebodzic oraz pobliskich miejscowości.
Tel. 698 956 007, tel. 74-663-80-29

