W tę niedzielę gramy z WOŚP
dla maluszków i seniorów!
Zapraszamy gorąco wszystkich mieszkańców Świebodzic, bądźcie
w niedzielę, 10 stycznia, na 24. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, wesprzyjmy znowu szczytną akcję Jurka Owsiaka,
który zbiera pieniądze na ratowanie życia dzieci i na godną opiekę
dla osób starszych. Warto pomagać WOŚP!
Szczegółowy program na str. 13

Rodzinne jasełka
cena 1 zł (w tym 8% VAT)

Tegoroczny Orszak
Trzech Króli był
wyjątkowy - i pod
względem frekwencji,
i organizacji.
Te niepowtarzalne,
uliczne jasełka
gromadzą co roku
coraz więcej
świebodziczan,
miło jest widzieć
w radosnym pochodzie
całe rodziny, maluszki
w wózkach i seniorów.
Czujemy się tego dnia
zjednoczeni i z radością
bierzemy udział
w wydarzeniu,
które odwołuje się
do pięknych,
bożonarodzeniowych
tradycji.
Zapraszamy na nasz
fotoreportaż - str. 8-9
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Lotnisko
3mawpromesę
Świebodzicach
od Prezesa Urzędu
Lotnictwa Cywilnego,
co to oznacza
dla miasta?

Prawda faktu,
6i prawda
prawda ekranu
opozycji,
czyli słów kilka
o „aferze wyborczej”...

Huczne powitanie
Nowego Roku

Na balach, prywatkach i oczywiście w Rynku,
na Sylwestrze Miejskim - tak witaliśmy Nowy Rok.

Rozkłady
jazdy
z Gazetą
Świebodzicką
Drodzy Czytelnicy,
do następnego wydania
naszej Gazety dołączymy
aktualne rozkłady jazdy
autobusów miejskich.
Gazeta z rozkładami
już 22 stycznia!
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku
przy ul. Granicznej 14 w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 631/2
o powierzchni 194 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą
Nr SW1S/00056729/9. Udział w częściach wspólnych budynku
oraz udział we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 22,09%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na drugim piętrze i składa się z czterech pokoi, kuchni, w.c. i przedpokoju
o łącznej powierzchni 85,73 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową.
Instalacje w dostatecznym stanie technicznym, wymagają częściowej wymiany. Ogrzewanie lokalu za pomocą
pieca kaflowego usytuowanego w pokoju. Istnieje możliwość wykonania centralnego ogrzewania etażowego na
paliwo stałe, jednak konieczne jest zamontowanie wkładu kominowego żaroodpornego do przewodu
kominowego o wymiarach 50x50 cm zgodnie z zaleceniem Spółdzielni Kominiarskiej. Kuchnia jest przegrodzona
ścianką o konstrukcji nietrwałej, wymaga ona demontażu. Brak zamontowanego osprzętu elektrycznego i wodnokanalizacyjnego. W kuchni oraz w.c. Brak wentylacji, konieczne jest wykonanie prawidłowej wentylacji
wywiewnej. Do lokalu jest przynależna 1 piwnica o pow. 7,97 m2 oraz 2 pomieszczenia gospodarcze strychowe
o pow. 7,83 m2 i 5,75 m2. Ogólnie lokal przyjęto w dostatecznym stanie technicznym.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena gruntu

„Rekiny” zapraszają na...

BAL SPORTOWCA 2016!
Zarząd Klubu Sportowego „Rekin” Świebodzice ma przyjemność zaprosić wszystkich sympatyków
Klubu oraz miłośników dobrej zabawy na KARNAWAŁOWY BAL SPORTOWCA.
Impreza odbędzie się z okazji 10-lecia działalności KS Rekin Świebodzice.
Bal odbędzie się 16 stycznia 2016 r. (sobota) od godz. 19:00
w sali HOTELU KSIĘŻYC ul. JELENIOGÓRSKA 52.
Na uczestników czeka wspaniała zabawa, muzyka na żywo, wyszukane menu oraz atrakcje:
loteria, licytacja i wiele niespodzianek. Cena biletu 150 zł od OSOBY.
Informacje: tel. 608 288 434, 507 455 336.

71 700 zł
68 993 zł
2 707 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2016 r. o godz. 11.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 7 200 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy
ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 12 lutego 2016 r. do godz. 14.30.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz.
Świebodzice.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice na Konto
Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się
do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 01.02.2016 r. w godz. 10.00-10.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP ANNY ZALEWSKIEJ
ul. Wałbrzyska 7A (na parterze) 58- 160 Świebodzice
BIURO CZYNNE: wtorek 13:00 -16:00 piątek 9:00 -14:00

tel. 690 040 563 (w godzinach pracy biura)
e-mail: biuro.swiebodzice@ gmail.com
Łukasz Apołenis tel. 660 496 416 e-mail: lukasz.apolenis@gmail.com
www.annazalewska.hb.pl

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna
w Świebodzicach,
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- Małgorzata Grudzińska
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i tekstach.
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i ogłoszeń, materiałów
niezamówionych nie zwraca,
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Promesa, czyli gwarancja
wieści z miasta
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grudnia, tuż przed
świętami - nieomal
w przedświątecznym prezencie - Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał promesę na lotnisko
w Świebodzicach. Promesa to
nic innego, jak pozwolenie na
założenie lotniska publicznego.
Ogromna radość zapanowała
wśród członków Towarzystwa
Lotniczego w Świebodzicach.
- Starania o wydanie promesy
trwały kilka lat, sama decyzja
środowiskowa trwała aż dwa
lata, bo przyrodnicy wnikliwie

badali migracje tutejszych ptaków czy siedliska nietoperzy
- mówi Grzegorz Glegoła, Prezes TLŚ. - Dlatego ta decyzja tak
nas cieszy, bo to kolejny, znaczący krok do utworzenia lotniska w Świebodzicach.
Promesa oznacza, że jeśli
tylko lotnisko zostanie wybudowane, będzie mogła być prowadzona działalność lotnicza. Decyzja obowiązuje do 31 grudnia
2020 roku.
Starania o wybudowanie lotniska gmina Świebodzice, przy
wsparciu TLŚ, podejmują od

Lotnisko tętni życiem cały rok, najbardziej charakterystyczną
imprezą tu się odbywająca jest doroczny Piknik Lotniczy
na zakończenie wakacji

kilku lat. Dzięki intensywnym
zabiegom burmistrza Bogdana
Kożuchowicza oraz wielu osób
zaangażowanych w sprawę, obiekt został wpisany do Strategii
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, jest także priorytetowym zadaniem
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Gmina Świebodzice wspólnie
z Urzędem Marszałkowskim sfinansowała projekt budowy lotniska.
- Prace nad projektem zakończyły się w grudniu 2015 roku,
został złożony, wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o wydanie pozwolenia na budowę i czekamy na to pozwolenie - wylicza
burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Dla nikogo chyba nie ma
już wątpliwości, że lotnisko
w Świebodzicach jest niezbędne
dla tej części regionu Polski. Już
teraz lądują tu samoloty służące
do gaszenia pożarów, rządowe
śmigłowce, sanitarki; prowadzona jest intensywna działalność
szkoleniowa jeśli chodzi o szybowce i skoki spadochronowe.
Świebodzice istnieją już na mapie lotniczej Polski i nie można
tego zaprzepaścić.
Na razie obiekt ma trawiastą
nawierzchnię, o którą dba TLŚ
- zresztą całe lotnisko jest społecznie obsługiwane przez Towarzystwo, a dokładnie jego

piątek, 8 I 2016

członków, będących wielkimi
pasjonatami lotnictwa. Gmina
wybudowała w 2014 roku hangar dla szybowców.
W projekcie budowy lotniska
jest profesjonalna hala dla samolotów, utwardzone pasy startowe, wieża kontroli lotów i infrastruktura.
Lotnisko żyje niemal przez
cały rok, bo loty wykonywane są
o każdej porze roku, jeśli tylko
pogoda na to pozwala. Tak było
chociażby w drugi dzień Świąt
Bożego Narodzenia czy Nowy
rok.
I

Poniżej projekt przyszłego pasa startowego oraz hangarów

Młodzież z LO w Świebodzicach w projekcie
„Szkoła bardziej demokratyczna”
w trzecim, finałowym spotkaniu
w ramach projektu „Szkoła bardziej demokratyczna” realizowanego przez Dom Spotkań im.
Angelusa Silesiusa we Wrocławiu oraz przez sześć partnerskich szkół z regionu Dolnego
Śląska. Działania projektu trwały od czerwca do grudnia 2015 r
i były finansowane z Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Projekt służył aktywizacji
młodzieży do działań na rzecz
społeczności lokalnej i partycypacji w sprawach publicznych
poprzez zdobycie przez młodzież wachlarza kompetencji
osobistych i społecznych oraz
umiejętności związanych z pracą
projektową.
Pierwsze spotkanie odbyło się
pod koniec czerwca i miało charakter zajęć integracyjnych, rozwijających umiejętności pracy

zespołowej i kompetencje społeczne. Młodzi uczestnicy zastanawiali się wspólnie nad istotą
demokracji, dyskutowali o godności i wolności, próbując własnymi słowami definiować te
pojęcia. Drugie spotkanie w październiku miało formę warsztatów, podczas których poprzez
zabawy i gry symulujące proces
przygotowania projektu, młodzież zdobywała praktyczne
umiejętności pozwalające na
stworzenie i opracowanie własnego miniprojektu, który następnie był realizowany w macierzystych szkołach. Uczestnicy
projektu wzięli tez udział w ciekawych spotkaniach, które miały na celu pokazanie jak zdobywać fundusze na własne miniprojekty. Pierwsza wizyta miała
miejsce w stowarzyszeniu „Tratwa”, gdzie młodzież dowiedziała się, jak zdobywać środki
z Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw, a następna w Instytucie Edukacji Społecznej,

gdzie zaprezentowano nam funkcjonowanie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego we Wrocławiu.
Efektem pracy zespołu z LO
w Świebodzicach był miniprojekt pod nazwą Free Dom. ego
celem był remont pomieszczenia
szkolnego klubu, aby stworzyć

miejsce, w którym rodzą się
i przybierają konkretne formy
pomysły na działania dla młodzieży szkolnej, ale także inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Free Dom ma być miejscem kreatywnym i przyciągającym młodzież do działania,
przyjaznym i otwartym dla każdego, z prawdziwie domową atmosferą. Pojawiły się już pierwsze pomysły: warsztaty tańca,
filcowanie, spotkania z ciekawymi ludźmi, turniej szachowy,
wystawy.
Projekt „Szkoła bardziej demokratyczna” zakładał również
intensyfikację działań w sferze
edukacji obywatelskiej poprzez
poszerzenie wiedzy na temat
demokracji uczestniczącej i kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania jej osiągnięć. Służyły temu warsztaty
realizowane metodą Betzavta.
Betzavta po hebrajsku oznacza „razem”, „wspólnie”. Metoda Betzavta powstała w Izraelu, w Instytucie Adama jako
metoda uczenia demokracji
przez doświadczenie i refleksję.
Kluczowym dla metody Bet-

zavta jest rozumienie demokracji, jako równego prawa wszystkich do wolności. Metoda ta
posługuje się filozoficzną definicją demokracji, która mówi, że
demokracja to umowa społeczna
zawierana przez racjonalne istoty ludzkie, które rozumieją, że
w ich interesie jest żyć wspólnie,
szanując wzajemne prawo każdego do życia według takich poglądów i wartości, jakie wyznaje.
Tak pojmowanej demokracji
uczestnicy projektu uczyli się
poprzez ćwiczenia, które stawiały ich przed koniecznością podejmowania działań i decyzji
wspólnie z innymi. Proces ten
był obserwowany, a następnie
szczegółowo omawiany i poddawany refleksji w odniesieniu do
demokracji pojmowanej jako
równe prawo wszystkich do
wolności. Metoda Betzavta, poprzez aktywne uczestnictwo,
pozwoliła młodzieży i nauczycielom nazrozumienie pojęcia
demokracji i doświadczenie jej
w działaniu, co z pewnością
przyczyni się do rozwinięcia
i wzmocnienia ich postaw demokratycznych i zaangażowania
obywatelskiego.
Jednocześnie uczestnictwo
w warsztatach prowadzonych
metodą Betzavta przyczyniło się
do rozwinięcia kompetencji społecznych uczestników, umiejętności pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji w sposób demokratyczny. Zdobyte doświadczenia
zostały wykorzystane w realizacji zaplanowanych przez młodzież, przy wsparciu nauczycieli, miniprojektów szkolnych.

Liczy się dobry pomysł!
uż po raz trzeci Świetlica
Środowiskowa „Tęczowa
JGromada”
przystąpiła do ogól-

nopolskiego projektu Fundacji
ING Dzieciom. Efektem jest
otrzymanie grantu finansowego w wysokości 6 tys. złotych,
który przeznaczony będzie na
realizację projektu edukacyjnego.
- Celem programu „Dobry
Pomysł” jest propagowanie
szczytnej idei wolontariatu.
W efekcie wniosku złożonego
przez nas oraz Aleksandrę
Kiełbasę, lidera projektu z ramienia Banku ING, dzieci ze
świetlicy wezmą udział w warsztatach naukowych we wrocławskim Humanitarium, wyjątkowym miejscu łączącym

edukację z zabawą - mówi
Aldona Górska, opiekunka
świetlicy.
Wyjazd podopiecznych świetlicy do laboratoriów o szerokiej tematyce zostanie poprzedzony blokiem zajęć tematycznych i doświadczeń z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych, które zostaną zakupione w ramach Programu
min. quizów, filmów mikroskopu i gier.
W poprzednich edycjach
dzięki współpracy z bankiem
ING podopieczni „Tęczowej
Gromady” mogli wziąć udział
w olimpiadzie lekkoatletycznej
i wyjechać na warsztaty teatralne we Wrocławiu.
I

FOT. ŚWIETLICA

grudniu 2015 r. grupa
uczniów ze świebodzicW
kiego liceum uczestniczyła
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FOT. UŻYCZONE PIOTR STRZELECK

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Dzięki takim projektom świetliczaki mogą rozwijać swoje
pasje, zainteresowanie, ale i zdobywać cenną wiedzę

Wszystkiego najlepszego na ten Nowy rok!
Sylwester 2016
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Na prywatkach, balach albo pod chmurką
- na różne sposoby powitaliśmy Nowy 2016 rok.
My byliśmy z aparatem na Rynku, gdzie świetnie
bawiła się spora grupa mieszkańców.
Na str. 11 znajdą Państwo fotorelację
z balów karnawałowych w mieście

P

odczas Sylwestra Miejskiego, zorganizowanego w Rynku przez Burmistrza Miasta Świebodzice Bogdana Kożuchowicza,
było z pewnością radośnie,
głośno, ale i na szczęście bezpiecznie.

Już od godz. 22:30 pod ratuszem zbierały się grupki
mieszkańców, bo sylwestrowa
zabawa zaczęła się nieco wcześniej niż zwykle. Do nauki
tańca zapraszał nas Tomasz
Jaszewski, posiadający międzynarodową klasę taneczną

kaniec naszego miasta, wykonujący hip-hop.
Kulminacyjnym punktem
zabawy było oczywiście powitanie Nowego Roku i życzenia,
złożone mieszkańcom przez
Burmistrza Bogdana Kożuchowicza, który pojawił się na
Rynku tuż przed północą,
w towarzystwie małżonki Teresy.
Nowy Rok z mieszkańcami
Świebodzic witał także Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Klepiec.
Punktualnie o godzinie 0:00
strzeliły korki szampanów

„S”. Uczestnicy zabawy w lot
chwycili
zaproponowaną
przez mistrza tanecznego choreografię, którą później sylwestrowicze odtworzyli na powitanie 2016 roku.
Sylwestrowym szaleństwom
towarzyszyły także konkursy
z nagrodami, przygotowane
przez Wydział Promocji UM
- m. in. dotyczące wiedzy
o mieście czy konkurs karaoke
- do publicznego odśpiewania
znanych przebojów nie brakowało chętnych. Publiczność
rozgrzał także Adam Mladenis, młody chłopak, miesz-

piątek, 8 I 2016

i wystrzeliły fajerwerki. Zaprzyjaźnieni z naszym miastem członkowie zespołu „Mokrzeszów” częstowali zebranych szampanem, wszyscy
składali sobie serdeczne, noworoczne życzenia, bawiąc się
i tańcząc przy dobrej muzyce,
serwowanej przez prezentera
radiowego Jacka Czwojdzińskiego.
Sylwester upłynął pod znakiem bezpieczeństwa, służby
miejskie nie odnotowały żadnych incydentów.
Dziękujemy za wspólną zabawę!

Te panie nie wypuściły szefa miasta, dopóki
nie pstryknęliśmy pamiątkowego zdjęcia
Pokaz fajerwerków - to żelazny
punkt miejskiego Sylwestra

Odważnych do karaoke nie brakowało - można
było wygrać upominek

Burmistrz Bogdan
Kożuchowicz składał
życzenia także
indywidualnie

Tak się bawią, tak się
bawią Świe-bo-dzi-ce!
Sylwestrowego tańca uczył
Tomasz Jaszewski, mistrz
w klasie „S”

Mieszkańcy życzyli sobie tradycyjnie
zdrowia, szczęścia

Szampan dla mieszkańców - roznosili go
członkowie zespołu ludowo-estradowego
„Mokrzeszów”
Szalone tańce i radość - taki był Sylwester 2015
Młoda publiczność dopingowała świebodzickiego
raperowi

Ostatnie ćwiczenia układu choreograficznego
przed północą

FOT. AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA
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Adam Mladenis i jego autorski hip-hop

Sympatyczni członkowie zespołu „Mokrzeszów”
zapozowali nam do zdjęcia

Wcześniej Tomek Jaszewski zaprosił
do wspólnego tańca pana
burmistrza, jego małżonkę
i Wiceprzewodniczącego RM

To już, wybiła
północ, witamy
Nowy Rok!
Noworoczne
życzenia jako
pierwszy złożył
burmistrz Bogdan
Kożuchowicz

Pani Teresa Kożuchowicz, małżonka burmistrza, także wzniosła
toast szampanem
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„Moja prawda jest
bardziej mojsza?”
P

ewien portal z uporem
maniaka lansuje publicznie tezę, jakoby przy
wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Świebodzicach zastosowano jakieś
„machlojki” i niedemokratyczne
procedury. Poprosiliśmy więc
o komentarz w tej sprawie Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza oraz Przewodniczą-

cego Rady Miejskiej Łukasza
Kwadransa, bo to w stosunku
do nich wysuwane są oszczerstwa i pomówienia.
Przybliżając temat w skrócie:
po powołaniu na stanowisko
Zastępcy Burmistrza Miasta radnego Krystiana Wołoszyna,
w Radzie Miejskiej powstał
„wakat” i zgodnie z kodeksem
wyborczym Wojewoda Dolno-

Żądasz czystości, zachowaj ją sam
A swoją drogą, ów portal chętnie zarzuca władzom miasta
czy naszej gazecie, manipulacje i podawanie nieprawdy.
Przerabialiśmy to już swego czasu z periodykiem pn. „Goniec
Świebodzicki”, to stara taktyka tzw. opozycji, która chętnie pluje
na władzę, bo przecież jest OPOZYCJĄ i wie lepiej. Mamy więc
dla pana redaktora, który portal prowadzi, tylko jedną radę:
żądasz czystości - zachowaj ją sam. Przykład? W jednym
z artykułów na owym portalu napisano dramatycznie, że budżet
gminy na 2016 rok jest bardzo zły, pan redaktor zachłysnął się też
z trwogą faktem, że na administrację zwiększono wydatki
aż o 2 mln zł! Zapomniał tylko dodać, że te pieniądze przeznaczone
są na remont budynku urzędu przy ul. Żeromskiego - obiektu,
który jest w fatalnym stanie i który od lat prosi się o modernizację,
by mieszkańcy naszego miasta mogli wreszcie, w godnych
warunkach załatwić swoje sprawy meldunkowe czy podatkowe.
To się świebodziczanom po prostu należy bez względu na to,
czy się to komuś podoba, czy nie.

UWAGA!
Nowy numer konta
dla opłat za śmieci
Przypominamy,
że od 1 stycznia 2016
inaczej dokonujemy wpłat
za śmieci.
Opłatę regulujemy
bezpośrednio do zarządców
(wspólnot lub mieszkań
komunalnych) i spółdzielni
mieszkaniowych.
W przypadku najemców
oraz użytkowników lokali
komunalnych opłatę
wnosimy do Miejskiego
Zarządu Nieruchomości.
Można to zrobić gotówką
w kasie MZN lub przelewem
na rachunek bankowy
o numerze 66 2030 0045
1110 0000 0229 6750,
z góry w terminie
do 10 dnia każdego
Pozostałe osoby i firmy
mogą dokonywać wpłat
na specjalnie utworzone
konto w Urzędzie Miejskim
w Świebodzicach: nr
23 2030 0045 1110 0000
0418 8830.
Przypominamy także,
że stawka za śmieci
na jedną osobę od stycznia
2016 roku wynosi 12,90 zł
(było 12,92 zł).

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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śląski zarządził przeprowadzenie
wyborów uzupełniających w okręgu nr 12 - bo to właśnie
w tym okręgu wygasł mandat.
Następnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w komunikacie
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu, który - tak jak wszystkie akty prawne związane z wyborami - został podany do publicznej wiadomości zarówno na
stronie Biuletynu Informacji
Publicznej, jak i tablicach ogłoszeniowych w mieście, poszczególne komitety miały zgłaszać
swoich kandydatów w terminie
do 28 września 2015 r. Zarejestrował się jeden komitet - Komitet Wyborczy Wyborców
Bogdana Kożuchowicza. Inne
komitety, kiedy zorientowały
się, że przespały termin, podniosły lament, jakoby ich „nie poinformowano”. To trochę żenujące
i niezbyt dobrze świadczące o
potencjalnych radnych, którzy
dobrze wiedząc, że wybory uzupełniające do RM będą przeprowadzone, nie zadali sobie minimum trudu, by pilnować terminarza i podjąć odpowiednie
czynności we wskazanych terminach. Wystarczyło śledzić
BIP. No, chyba że komitety

oczekiwały na pisemne powiadomienie i zapytanie, czy łaskawie kogoś zgłoszą.
W obliczu jawnej kompromitacji zaczęło się więc szukanie
kozła ofiarnego i winnych własnej indolencji. Oskarżenia pod
adresem burmistrza Bogdana
Kożuchowicza i Przewodniczącego RM Łukasza Kwadransa
- że coś zostało wykonane po
cichu, nie w zwyczajowo przyjęty sposób - są tak samo śmieszne, jak cała sytuacja.
- W zasadzie trudno komentować nieprawdę - mówi krótko
burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Mogę tylko wyrazić ubolewanie i niesmak, że osoby,
które wykazały się niedbalstwem? lekceważeniem? - nie
wiem, jak to określić - teraz szukają winnych całej sytuacji
dookoła. To chyba desperacka
próba usprawiedliwienia się
w oczach swoich wyborców,
którzy mogą czuć się oszukani,
bo być może chcieli głosować na
ludzi, którzy wykazali się totalną
niekompetencją.
Więc jeszcze raz, tytułem podsumowania: wszystkie zarządzenia i obwieszczenia zarówno Wojewody Dolnośląskiego,

KULT-owy ŚRF

jak i Komisarza Wyborczego
oraz Burmistrza Miasta
w sprawie wyborów uzupełniających były na bieżąco
podawane do publicznej wiadomości za pośrednictwem
BIP- i tablic ogłoszeniowych.
Jakie więc procedury demokratyczne czy „zwyczaje” zostały
złamane? Żadne. Ale sami zainteresowani dobrze o tym wiedzą,
muszą jednak jakoś wyjść z twarzą z całej sytuacji.
Przewodniczący RM Łukasz
Kwadrans, ma w tej prawie jednoznaczną opinię.
- Przewodniczący Rady Miejskiej nie jest organem wybor-

czym, ani zgodnie z obowiązującym prawem, ani (jak chcieliby tego pomawiający nas) ze
zwyczajami - dodaje Łukasz
Kwadrans. - Takie zwyczaje nie
są mi znane i nie funkcjonowały
nigdy w naszym mieście, ani
w naszym kraju. Przewodniczący nie ma obowiązku informowania o uruchomieniu procesu
wyborczego, jak chcieliby tego
ci, którzy nie zachowali terminów kalendarza wyborczego.
Stąd teraz, tłumacząc własne
niedbalstwo, wymyślono jakąś
spiskową teorię dziejów.

Rozmowa z Grzegorzem Kruczyńskim, pomysłodawcą i organizatorem Świebodzice Rock Fest

G Gazeta Świebodzicka:

Po rocznej przerwie wraca
Świebodzice Rock Fest, 16 kwietnia
w hali OSiR zobaczymy i usłyszymy
historię polskiego rocka czyli KULT,
a na dokładkę Lao Che, Organka,
Lipali i Kruka. Był jakiś klucz
w doborze wykonawców?
Grzegorz Kruczyński, Agencja Aplauzplanet: - Kluczem jest KULT, to jest
kawał historii polskiej muzyki i nie
mogły się obok nich znaleźć zespoły
przypadkowe. Osobiście jestem ciekawy
Organka, to artysta niesamowity, prawdziwe zwierzę sceniczne, bardzo szczery
w tym co robi. KULT-u, Lao Che i Lipali
nie trzeba chyba przybliżać, zespół Kruk
to ciekawa formacja, mająca na swoim
koncie występy z takimi tuzami jak Carlos Santana, Deep Purple, Whitesnake.
Wiem, że wiele osób wybiera się na tę
edycję właśnie dla Kruka.
G To będzie czwarta edycja ŚRF, czy
coś się zmienia jeśli chodzi o formułę
imprezy?
- Formuła pozostaje ta sama, czyli kilka godzin dobrego grania, nowością
i mam nadzieję gratką dla publiczności
będzie prowadzący - dziennikarz radiowej Trójki Piotr Stelmach. Nie ukrywam, że to dla nas wielki zaszczyt. Piotr
przyznał, że jest ciekawy tej imprezy,
mam nadzieję, że to będzie równie miłe
doświadczenie dla publiczności.
G Patrząc na tegoroczny zestaw
artystów można powiedzieć, że są
bardzo „trójkowi” - ostatnia płyta
zespołu Lao Che była przez wiele
tygodni grana na antenie Programu
III, koncert Organka w studiu im.

Agnieszki Osieckiej był dużym
wydarzeniem na inaugurację 2016
roku.
- Można chyba tak powiedzieć, ale
takie porównanie to komplement,
w końcu Trójka to marka sama w sobie,
to stacja kształtująca gusta muzyczne
słuchaczy od pokoleń.
G Wróćmy trochę do historii, bo
przecież mamy za sobą trzy edycje
festiwalu, jest więc już co wspominać.
Która z nich jest Ci szczególnie
bliska?
- Na pewno miło wspominam nasz
start czyli rok 2012, wystąpili wówczas
tacy artyści jak HEY, Acid Drinkers - na
marginesie, to też takie „trójkowe”
zespoły.
W drugiej edycji mieliśmy najwięcej
wykonawców, bo sześć zespołów,
a wśród nich Strachy na Lachy, Coma,
czy Riverside - obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych poza granicami
kraju polskich zespołów. Tu znów mała
dygresja - do dziś mam niesamowitą
koszulkę z tamtego roku, na której na
plecach wypisana jest trasa koncertowa
zespołu Riverside, i wśród europejskich
stolic są Świebodzice.
Trzecia edycja jest mi szczególnie
bliska, bo bez fałszywej skromności
mogę powiedzieć, że mieliśmy najlepsze nagłośnienie, jakie można mieć
w Polsce. Dźwięk był bliski ideału,
a proszę mi wierzyć - nie jest łatwo
postawić nagłośnienie w obiekcie,
typu hala sportowa. To się udało
i w tym roku zajmą się tym ci sami
ludzie. Liczę więc, że będzie jeszcze
lepiej. Dodam, że ekipa robi na-

głośnienia największych koncertów
w Polsce, m. in. Woodstock.
Na scenie wystąpili wówczas TSA,
Dżem i Luxtorpeda. Wokalista Luxtorpedy jest wielkim fanem TSA, więc gdy
usłyszał moją propozycję, zgodził się bez
wahania. Wyszedł z tego naprawdę fajny
koncert.
G Czy Świebodzice Rock Fest jest już
rozpoznawalny w środowisku
muzycznym i na mapie festiwali tego
typu w kraju?
- W środowisku coraz bardziej tak, co
mnie bardzo cieszy, pracujemy ciężko
nad tym, by impreza stała na najwyższym poziomie jeśli chodzi o warunki
techniczne i wykonawcy to doceniają.
Publiczność - mam nadzieję także, choć
wiele osób na hasło: Świebodzice, ciągle
Tak było podczas
III edycji
Świebodzice
Rock Fest

FOT. UŻYCZONE MAREK KOPROWSKI
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jeszcze pyta: a gdzie to jest? Chciałbym,
aby impreza mogła się przeobrazić
w dwudniowe wydarzenie, wówczas
moglibyśmy stać się pełnoprawnym
festiwalem. Ale to wszystko jeszcze
przed nami, istotne jest, by to wydarzenie
odbywało się co roku, odbiór wśród
wykonawców jest bardzo dobry, wiem,
że ludzie wychodzą z koncertów zadowoleni. I najważniejsze - nie byłoby tej
imprezy, bez Miasta Świebodzice, bez
życzliwości ze strony samorządu, OSiR-u,
zaangażowania pracujących tu ludzi
i bez publiczności ŚRF - najlepszej publiczności w Polsce! Zapraszam gorąco
16 kwietnia!
G Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Agnieszka
Bielawska-Pękala

Bliżej ze
Słowakami
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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W KLIMACIE ŚWIĄT

Wigilia
dla potrzebujących

23 grudnia, na dzień przed
Wigilią Bożego Narodzenia,
władze samorządowe naszego
miasta, duchowieństwo, radni
oraz ordynariusz Diecezji Świdnickiej JE biskup Ignacy Dec
spotkali się z najbardziej potrzebującymi wsparcia mieszkańcami Świebodzic, by złożyć świąteczne życzenia i podzielić się
opłatkiem. Do wspólnej wieczerzy wigilijnej w hali sportowowidowiskowej OSiR Świebodzice sp. z o.o. zasiadło około
200 osób. Opłatkowe spotkanie
poprzedziła msza święta, odprawiona w kościele pw. Św. Brata
Alberta Chmielowskiego.

Podpisanie listu intencyjnego: w imieniu
Gminy Świebodzice zrobił to
Przewodniczący RM Łukasz Kwadrans
i starosta Hrusova Pavel Bendík

W

dniach 13-14 grudnia 2015 r.
z wizytą studyjną w malowniczym i gościnnym Hrusovie na
Słowacji przebywał Przewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzicach
Łukasz Kwadrans. Podczas pobytu wziął
udział w tamtejszym jarmarku świątecznym,
a także spotkał się z władzami gminy: Starostą
Ing. Pavlem, Sekretarzem Gminy Márią
Augustínová i współpracownikami. Podczas
rozmów ponownie poruszono możliwości
współpracy i partnerstwa w różnych obszarach funkcjonowania obu samorządów. Podpisany został również list intencyjny o współpracy i podejmowaniu dalszych działań w kierunku partnerstwa gmin.
Przy okazji przewodniczący Łukasz Kwadrans przekazał władzom Hrusova życzenia
świąteczno-noworoczne od bur-mistrza Świebodzic Bogdana Kożuchowicza; gospodarze
przekazali z kolei życzenia dla mieszkańców
naszego miasta.
To już kolejne spotkanie władz obu samorządów - burmistrz Bogdan Kożuchowicz
wraz z przewodniczącym i grupą radnych
gościli w Hrusovie latem tego roku.
Gmina Hrusov jest gminą wiejską, jednak
współpraca z naszym miastem mogłaby się
odbywać na wielu płaszczyznach, m. in. wymiany młodzieży czy wspólnego pozyskiwania funduszy w ramach Grupy Wyszechradzkiej.

Świąteczne potrawy pobłogosławił ksiądz biskup życząc
wszystkim, by nastrój, radość
i duchowe przeżywanie Bożego
Narodzenia towarzyszyły nam
przez cały rok.
Najserdeczniejsze życzenia
świąteczno-noworoczne przekazał także Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz. Po odśpiewanej wspólnie kolędzie rozpoczęło się składanie życzeń i dzielenie opłatkiem, a następnie
wszyscy zasiedli do stołu, by
skosztować tradycyjnych, bożonarodzeniowych potraw: barszczu z uszkami, ryby, pierogów
czy makowca. O świąteczny
akcent muzyczny zadbał zespół
Akord, który wykonał najpopularniejsze, polskie kolędy.

W sali Miejskiego Domu
Kultury stawiło się czternastu
krwiodawców nieobojętnych
na potrzeby chorych, z których,
po przeprowadzeniu badań, do
oddania krwi zakwalifikowana
została trzynastka. Tradycyjnie
już, wśród krwiodawców rozlosowano nagrodę niespodziankę.

Opłatek
w świetlicy i ŚDS

Nie mogło też zabraknąć świątecznego spotkania naszych samorządowców z podopiecznymi
Świetlicy Środowiskowej Tęczowa Gromada oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.
Burmistrz Miasta Bogdan Ko-

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM
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żuchowicz, Zastępca Burmistrza
Miasta Krystian Wołoszyn,
Przewodniczący RM Łukasz
Kwadrans oraz Wiceprzewodniczący Jan Klepiec a także dyrektor OPS Izabela Siekierzyńska podzielili się opłatkiem
z dziećmi oraz dorosłymi podopiecznymi ŚDS. Spotkania były wyjątkowo miłe, a dzieci ze
świetlicy przygotowały dla gości
piękne jasełka.

Świąteczne
spotkanie w DPS

Mikrofalówka z pewnością
się przydała

wiąteczno-noworoczne
rozluźnienie towarzyszące
większości z nas nie odwiodło krwiodawców od udziału w ostatniej w 2015 roku
zbiórce krwi. Podczas zorganizowanej we wtorek, 29 grudnia,
akcji udało się zebrać niemal
7 litrów życiodajnego płynu.
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Tym razem prezent w postaci
kuchenki mikrofalowej powędrował w ręce pani Igi Krzystek.
Urząd Miejski w Świebodzicach składa serdeczne podziękowania dyrekcji sklepu Tesco
za ufundowanie nagrody, a także przedsiębiorstwu ŚnieżkaInvest za osłodzenie zbiórki
swoimi wyrobami.
Kolejna akcja odbędzie się
już 10 stycznia. Osoby, które

chcą podzielić się z potrzebującymi najcenniejszym darem
krwi, będą mogły uczynić to
podczas miejskiego finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
Organizatorami akcji byli:
Urząd Miejski, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, Klub
Honorowych Dawców Krwi
w Świebodzicach oraz Miejski
Dom Kultury.

Siostry szkolne de Notre
Dame jak co roku zaprosiły swoich dobroczyńców i przyjaciół
na opłatkowe spotkanie z wychowankami Domu Pomocy
Społecznej dla Dzieci. Chłopcy
przygotowali piękne przedstawienie, niejednemu z gości trudno było powstrzymać łzy wzru-

szenia. Ten wyjątkowy dzień
z niepełnosprawnymi dziećmi
spędzili m. in. Teresa Kożuchowicz, małżonka burmistrza, Anna Żygadło Sekretarz Miasta,
Elżbieta Horodecka, przewodnicząca Stowarzyszenia Charytatywno-Opiekuńczego im. Bł.
M. Teresy Gerhardinger, działającego przy DPS, Agnieszka
Gielata dyrektor Miejskiego
Domu Kultury, i wielu innych
gości.
I

Dotacje - po I etapie
ozstrzygnięto pierwszy etap
konkursu na dotacje dla
R
organizacji i stowarzyszeń, dzia-

łających w sferze pomocy społecznej, kultury, sportu, edukacji
i zdrowia.
Wsparcie z budżetu gminy
w 2016 roku otrzymają:
G z zakresu pomocy społecznej - Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ZINA, która po raz
kolejny prowadzić będzie jadłodajnię miejską, przygotowującą
posiłki dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta. Kwota dofinansowania to 100.000 zł;
G z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej -

Miejski Klub Sportowy Victoria
Świebodzice - 330.000 zł;
G z zakresu ochrony i promocji
zdrowia - Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie
„Odnowa” - 20.000 zł, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna
ZINA - 5.400 zł na prowadzenie
Klubu Integracji Społecznej;
G z zakresu kultury, sztuki
i ochrony dziedzictwa - Fundacja REM - 6.000 zł.
Komisja konkursowa pod
przewodnictwem Sekretarz Miasta Anny Żygadło podjęła decyzję, że kolejna tura postępowania
konkursowego zostanie przeprowadzona 22 stycznia.

„Każdy dziś to powie, Jezu ufam Tobie”
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Święto Trzech Króli 2016
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W orszaku można było wypatrzyć: od lewej Zastępcę
Burmistrza Krystiana Wołoszyna, Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza, Księdza Prałata Jana Gargasewicza, minister Annę Zalewską z mężem, radnym
powiatowym Piotrem Zalewskim oraz radną Violettę
Chorąży

akie było hasło przewodnie tegorocznego
Orszaku Trzech Króli.
Największe, ulice jasełka opanowały nasze miasto tradycyjnie 6 stycznia. Ogromne
rzesze mieszkańców naszego
miasta z radosnym śpiewem kolęd i dziećmi pięknie poprzebieranymi za aniołki i diabełki,
przeszły ulicami Świebodzic. by
w Parku Miejskim, wraz z Trzema Królami, powitać nowo
narodzone Dzieciątko.
Po raz kolejny do udziału w orszaku zaprosiła Fundacja REM
oraz parafia pw. Św. Mikołaja.
Frekwencja była chyba rekordowa, a wśród uczestników radosnego pochodu - wszyscy rzecz
jasna w obowiązkowych koronach - byli: Minister Edukacji
Narodowej Anna Zalewska, Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, Zastępca Burmistrza
Krystian Wołoszyn, Przewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzicach Łukasz Kwadrans,
radni powiatowi: Violetta Chorąży i Piotr Zalewski; radni
miejscy, duchowni - z księdzem
prałatem Janem Gargasewiczem na czele. Burmistrz Bog-

Po kilku kolędach, odśpiewanych przez zespół
Akord, pod wodzą ks.
Mateusza Pawlicy przeszliśmy z Rynku do Parku
Miejskiego, a po drodze
młodzież ze świebodzickich szkół przygotowała
zabawne scenki - np. kuszenie kiełbaskami
z grilla przy kościele
pw. Św. Piotra i Pawła, obrzucanie cu-

dan Kożuchowicz gorąco podziękował świebodziczanom za tak
liczne uczestnictwo, a minister Anna Zalewska podkreśliła, że bardzo chciała
w tym dniu być właśnie z mieszkańcami swojego rodzinnego miasta.

kierkami przy kościele pw. Św.
Mikołaja; dzieci z Domu Pomocy Społecznej i Szkoły Specjalnej
przedstawiły walkę dobra ze
złem (wygrały oczywiście aniołki).
W parkowym amfiteatrze Trzej
Królowie, którzy całą drogę przebyli konno, złożyli pokłon Świętej Rodzinie, wszyscy mogli
także pooglądać żywe zwierzęta
w szopce, wysłuchać energetycznych Elektrogórali i posilić

się pyszną grochówką czy rozgrzać herbatą od uczniów Zespołu Szkół w Mokrzeszowie.
Orszakowi towarzyszyła niezwykle ciepła i rodzinna atmosfera, chociaż temperatura była
lekko na minusie.
Wydarzenie zostało dofinansowane z budżetu Gminy Świebodzice.
Jak radosny i kolory był tegoroczny orszak - zobaczcie Państwo sami w fotoreportażu.

piątek, 8 I 2016

Podziękowania
Organizatorzy składają podziękowania Burmistrzowi Miasta Świebodzice, ZGK
Świebodzice sp. z o.o., MDK, OSiR Świebodzice sp. z o.o., Wydziałowi Promocji UM,
Państwu Małgorzacie i Dariuszowi Błaszczyk, Państwu Podkówka, Zespołowi Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie, młodzieży i przedszkolakom
uczestniczącym w orszaku oraz służbom mundurowym - Policji i Straży Miejskiej,
dbających o bezpieczeństwo uczestników orszaku a także księdzu Andrzejowi
Białkowi oraz wszystkim mieszkańcom, którzy przyłączyli się do ulicznych jasełek.

Orszak Trzech Króli
to wyjątkowe rodzinne święto

Ksiądz prałat
Jan
Gargasewicz
pomagał
stanąć
na czele
orszaku
jednemu
z króli

W walce dobra ze złem na szczęście zwyciężyły aniołki

Kolejny rok była z nami poseł,a dziś minister MEN, Anna Zalewska

Atak wesołych diabłów,
które obrzuciły uczestników
orszaku cukierkami
Ogromne tłumy w parku - było nas tak wiele, dziękujemy

Najlepiej kolędy śpiewają górale - a zwłaszcza Elektrogórale!

Najcudniej wyglądały dzieci

Pyszna grochówka od Pana Darka Błaszczyka

Kolędami rozpoczął orszak zespół Akord

Anioły i diabły - w najlepszej zgodzie, tak jest tylko na Orszaku
Trzech Króli!

9

Oj, aniołkowi spadło nakrycie głowy - pan burmistrz pomógł założyć

Bartosz Batra
10
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na gali Thai Fight Count Down

B

artosz Batra, zawodnik KO Gym
w Świebodzicach, w sylwestrową
noc stoczył walkę z Tajlandczykiem Payak Samui Lukjaoporongtom Kromsappasamit na gali Thai
Fight Count Down. Niestety po pasjonującym pojedynku Bartosz przegrał decyzją
sędziów 2:1 z zawodnikiem z Tajlandii,
choć w pierwszej rundzie Bartek miał przeciwnika na deskach. Walka toczyła się
w szybkim tempie z wieloma mocnymi ciosami. Jak przystało na Sylwestrową noc
fajerwerki leciały.
Jak doniósł nam Mariusz Cieśliński trener Bartosza Gala Thai Fight Count Down
to najważniejsze wydarzenie sportowe
organizowane przez tą grupę promotorską
w Tajlandii. Impreza odbyła się w stolicy
tego kraju w Central Plaza Bangkok. Widowisko oglądało około 100 000 ludzi.
Ulice dojazdowe Central Plaza Bangkok
były zamienione w strefy kibica z telebimami. Gala ThaiFight była transmitowana na
żywo w głównym kanale telewizyjnym
w Tajlandii.

Seniorzy mają nowe stroje
owe stroje piłkarskie dla
drużyny seniorów starszych
N
ufundowała firma Aquapol. Jej

właściciele, Państwo Cecylia
i Krzysztof Tabisiowie, przekazali piłkarzom koszulki i spodenki podczas uroczystego spotkania w sali konferencyjnej Klubu.
W miłej, świątecznej atmosferze zawodnicy opowiadali o swojej pasji jaką jest dla nich uprawianie tej dyscypliny sportu.
Również Pan Krzysztof Tabiś
opowiedział o swojej przygodzie
z piłką nożną. Był w przeszłości
zawodnikiem Miejskiego Klubu
Sportowego „Victoria” Świebodzice. Umiejętności piłkarskie
zdobywał pod okiem Ludwika
Paluszaka oraz Jerzego Kujata
- dwóch wybitnych trenerów
naszego klubu. Reprezentował
barwy MKS Victorii Świebodzice w drużynach trampkarskich

i juniorskich. Na zakończenie
spotkania wspólnie podzieliliśmy się opłatkiem składając
sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2016 roku.
Państwo Cecylia i Krzysztof
Tabiś od wielu lat wspierają nasz
klub w organizacji obozów sportowych jak również są fundatorami strojów piłkarskich dla naszych młodych zawodników. Tą
drogą pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować za wszelką
pomoc jaką na przestrzeni tych
lat udzielili nam Państwo Cecylia i Krzysztof Tabiś Firma
AQUAPOL POLSKA CPV.
Zarząd,
Trenerzy,
Zawodnicy,
Kierownicy Drużyn
Miejskiego Klubu
Sportowego „Victoria”
Świebodzice

Źródło: www.osir.swiebodzice.pl

Słaby występ
trampkarzy
rozegranym 30.12.2015 r. turnieju
piłki nożnej halowej trampkarzy
W
Górnik Cup 2015 zespół MKS Victorii

Świebodzice zajął IV miejsce. W spotkaniu o III miejsce w turnieju podopieczni trenera Krzysztofa Króla przegrali z Parasolem Wrocław 1:2. Poniżej
prezentujemy Państwu wyniki naszego
zespołu w/w turnieju.
SPOTKANIA GRUPOWE
MKS Victoria Świebodzice - Polonia
Stal Świdnica 1:0 - Kordula
MKS Victoria Świebodzice - Górnik
II Wałbrzych 3:1 - Cybulski, Witkowski, Turlejski
MKS Victoria Świebodzice - Parasol
Wrocław 1:2 - Ślęzak
MECZ PÓŁFINAŁOWY
MKS Victoria Świebodzice - Kuźnia
Jawor 0:4
MECZ O III MIEJSCE
MKS Victoria Świebodzice - Parasol
Wrocław 1:2 - Cybulski

Juniorzy na VII

Sylwestrowe Zawody
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
S

ezon imprez sportowych w Świebodzicach tradycyjnie kończą
Sylwestrowe Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, tak było i tym
razem. Podobnie, jak w roku ubiegłym
zawody zorganizowało Stowarzyszeniem Bona Fide, które prężnie wspiera
sporty siłowe w Świebodzicach.
W tym roku zaskoczyła nas rekordowa ilość startujących, było ich aż 44,
w tym 3 kobiety.
Wielu spośród startujących stanowi
zawodnicy znani w świecie sportów
siłowych, jak np.: Mistrzyni Polski
i Europy w wyciskaniu Małgorzata
Hałas-Koralewska, Mistrzyni Polski
w Trójboju Siłowym Kamila Wróbel,
Krzysztof Halczyk, Łukasz Wółkiewicz, nie zabrakło także weterana na-

szych zawodów pana Henryka Romanka.
Zawody odbywały się w formule
Wilks'a. Zawodniczki i zawodnicy byli
podzieleni na 5 kategorii: kobiety,
juniorzy (od 14 do 16 lat, od 16 do 17
lat), seniorzy do 75 kg, seniorzy do 90
kg, seniorzy powyżej 90 kg. Wśród
seniorów wyłoniliśmy mistrza w kategorii OPEN (wg. Formuły Wilks’a).
Zawody stały na bardzo wysokim
poziomie. Wśród uczestników czuło
się dużą mobilizację, ale także niespotykaną nigdzie indziej atmosferę.
Startujący pomimo zaciętej rywalizacji
dopingowali siebie nawzajem i zmuszali do pokonywania własnych słabości. Stąd było wiele prób bicia życiowych rekordów.

juniorów młodszych MKS Victorii
Świebodzice zajął VII miejsce. Podopieczni trenera Przemysława Satyły
zakończyli wynikiem:
MKS Victoria Świebodzice - GKS
Zagłębie Wałbrzych 1:0 (Borowiec).
Skład MKS Victorii Świebodzice:
Zieliński, Witkowski, Szczepański J.,
Kordula, Winiarski, Jarosz, Laskowski, Borowiec, Olszówka, Sieński.

FOT. OSIR ŚWIEBODZICE

rozegranym we wtorek 29 grudnia
2015 r. turnieju piłki nożnej junioW
rów młodszych Górnik Cup zespół

Najcięższy dźwignięty ciężar w czasie zawodów to aż 235 kg. Dokonał
tego Krzysztof Bałys.
Zawody prowadził Maciej Więcek
ze Stowarzyszenia Bona Fide, a sędzią
głównym zawodów był Mateusz
Brzuchacz - instruktor kulturystyki
w siłowni OSiR Świebodzice Sp. z o.o.
oraz Członek Stowarzyszenia Bona
Fide.
Imprezę wspomogli:
G Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz
G Z-ca Burmistrza Miasta Świebodzice Krystian Wołoszyn
G Przewodniczący Rady Miasta dr
Łukasz Kwadrans

G Radny Miasta Świebodzice Sławomir Łukawski
G Centrum Pucharowe w Świebodzicach Monika Cieciura i Tomasz
Meges
G Firma Jako - Tomasz Mojsa
G Dragon Sports
G Pizzeria Gregor Świebodzice
- Grzegorz Polewski
G Jolanta Łopatka
G Adam Pełechacz
G Hotel i Restauracja Księżyc
w Świebodzicach
G Sklep Adrenalina mieszczący się
w Świdnicy przy ul. Westerplatte - Daniel Stec.
I

ogłoszenia
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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 08.01.2016 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
na terenie miasta Świebodzice

Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

nieruchomość zabudowana
nieruchomość zabudowana

Obręb

216/34
321/9

Śródmieście 3
Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.34 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej
nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Nazwa nieruchomości

Numer działki

Lokal mieszkalny nr 3
przy ul. Wolności 17

295/3

11

Położenie/obręb
Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie
tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku
przy ul. Rynek 13. Budynek położony jest na działce nr 418/50 o powierzchni 168 m2, dla której Sąd
Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00034210/8. Udział w częściach wspólnych
budynku oraz udział we współużytkowaniu wieczystym gruntu pod tym budynkiem wynosi 16,86%.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4
w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 17.
Budynek położony jest na działce nr 373/36 o powierzchni 156 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00029709/5. Udział w częściach wspólnych budynku
oraz udział we współużytkowaniu wieczystym gruntu pod tym budynkiem wynosi 13,36%.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na drugim piętrze budynku i składa się z kuchni, przedpokoju i dwóch pokoi
o łącznej powierzchni 55,00 m2. Pomieszczenie w.c. Usytuowane jest na korytarzu na półpiętrze - część wspólna
nieruchomości. Lokal wyposażony jest instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie
piecowe. Stan techniczny lokalu mierny. Elementy wykończeniowe, stolarka okienna i drzwiowa, podłogi, tynki,
instalacje kwalifikują się do wymiany. Pomieszczenia przechodnie. Lokal posiada pomieszczenie przynależne
- piwnicę o pow. 13,70 m2.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na II pietrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni i przedpokoju o łącznej
powierzchni 35,90 m2.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie lokalu za pomocą
pieca kaflowego usytuowanego w pokoju. Pomieszczenie w.c. znajduje się na parterze budynki i stanowi części
wspólne nieruchomości. Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 1,70 m2. Ogólnie lokal przyjęto
w dostatecznym stanie technicznym, standard wykończenia dostateczny.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena gruntu

CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena gruntu

38.000 ,00 zł
36.700,00 zł
1.300,00 zł

I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu stanowi 15% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste - 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku,
bez wezwania, z góry za dany rok. Wysokość tej opłaty może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata,
jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2016 r. o godz. 13.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 3.800,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
przy ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 12 lutego 2016 r. do godz. 14.30.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowe
o/Świebodzice.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej na Konto Gminy Świebodzice
Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się
do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 01.02.2016 r. w godz. 11.15-11.30.
Na nieruchomość lokalową zostały przeprowadzone przetargi w dniach 27.05.2015 r. i 27.10.2015 r.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

w Szymanowie, budowlana,
30 ar, uzbrojona,
tel. 691 389 656
I Sprzedam mieszkanie,
54 m2, przy ul. Sienkiewicza
(II piętro). Wszystkie
instalacje są wymienione,
nowe okna PCV, gładzie,
na podłogach panele,
drzwi z ościeżnicami,
piec gazowy dwufunkcyjny,
drzwi antywłamaniowe.
Mieszkanie ciepłe i słoneczne.
Dwa/trzy pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój.

tel. 693-871-964
I Sprzedam 3-pokojowe
mieszkanie na Osiedlu
Piastowskim, ul. Chrobrego,
IV p., 51 m2, 2 piwnice,
garaż, cena do uzgodnienia,
tel. 601 856 268
I Młode małżeństwo pilnie
poszukuje mieszkania
do wynajęcia w starym
budownictwie,
tel. 733 519 076
I Sprzedam wózek sanitarny

oraz wózek inwalidzki
w bardzo dobrym stanie,

I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu stanowi 15% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste - 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku,
bez wezwania, z góry za dany rok. Wysokość tej opłaty może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata,
jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2016 r. o godz. 12.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 2.300,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
przy ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 12 lutego 2016 r. do godz. 14.30.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowe
o/Świebodzice.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada
na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej na Konto Gminy Świebodzice
Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie
sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 01.02.2016 r. w godz. 10.45-11.00.
Na nieruchomość lokalową zostały przeprowadzone przetargi w dniach: 27.05.2015 r. i 07.10.2015 r.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

KUPON
OGŁOSZENIOWY

OGŁOSZENIA DROBNE
I Sprzedam działkę

23.000,00 zł
22.170,00 zł
830,00 zł

cena do uzgodnienia,
tel. 74 664 59 90
I Sprzedam działkę
przemysłową
w Świebodzicach,
ul. Świdnicka (dawny
Prefabet), 8 arów,
utwardzony kostką, budynek
gosp., tel. 664 937 253
I Mam do wynajęcia
mieszkanie na Osiedlu
Sudeckim, dwa pokoje
z kuchnią, umeblowane
częściowo,
czynsz+wynajem 850 zł,
tel. 607 421 797

TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
imię i nazwisko: ____________________________
adres: ___________________________________
nr telefonu: _______________________________
Dane teleadresowe do wiadomości redakcji.

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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Sylwester 2016

piątek, 8 I 2016

Do biaego rana!
B

lisko 100 osób szampańsko bawiło się na Balu
Sylwestrowym w Miejskim Domu Kultury.
Zabawa była tak dobra, że goście zaczęli opuszczać salę MDK
dopiero około 5.00 nad ranem!
Czyli - zabawa do białego rana.
Przy energetycznej muzyce
- serwowanej przez didżeja i pysznym jedzeniu, przygotowanym
przez restaurację Korona Śląska,
goście miło spędzili ostatnie godziny starego i pierwsze Nowego Roku. O taneczne umiejętności sylwestrowiczów zadbał

Tomasz Jaszewski, zawodowy
mistrz tańca - który bawił także
uczestników Sylwestra na Rynku. Wśród bawiących się par był
m. in. burmistrz Bogdan Kożuchowicz z małżonką a także
dyrektor MDK Agnieszka Gielata z mężem. O wystrój sali
zadbała Kwiaciarnia Daglezja.
- Dziękuję wszystkim naszym
gościom za wspaniałą zabawę
i to, że wybraliście Państwo właśnie naszą - mam nadzieję udaną
- propozycję sylwestrowego balu - mówi dyrektor MDK.
I

zabawa u naszych seniorów
I

FOT. UŻYCZONE

mprezy w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów słyną
z tego, że tu zabawa jest zawsze udana. Nie inaczej było podczas
tegorocznego Balu Sylwestrowego. Uczestnicy balu mogli nie
tylko potańczyć i miło spędzić czas przy suto zastawionym stole,
ale także wziąć udział w karnawałowych konkursach. A wśród nich
był oczywiście wybór Królowej i Króla Balu, ale także konkurs na
gotującego i praktycznego pana domu.
Panie zachwycały pięknymi kreacjami, panowie szarmancko
porywali je do tańca.
„Wodzirejami” byli: Teresa Małecka i Ignacy Łątkowski. Na
balu bawiło się 70 osób.
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www.swiebodzice.pl

WOŚP 2016

To już w tę niedzielę, 10 stycznia, 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

piątek, 8 I 2016
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dla maluszków i seniorów!
Z

apraszamy mieszkańców naszego
miasta do udziału
w tym wspaniałym
i szczytnym wydarzeniu,
a świebodzicki sztab
WOŚP przygotował jak
zwykle mnóstwo atrakcji.
- Przygotowaliśmy
8-godzinny program
artystyczny, w którym
wystąpi świebodzicka
młodzież, maluchy,
przyjaciele WOŚP
i lokalni, wspaniali artyści
- mówi Zofia Marek,
szefowa Sztabu.
Będzie m. in. zumba,
hip-hop, break dance,
śpiew solowy i chóralny,
będzie też dużo rocka.
Nie zabraknie konkursów,
warsztatów artystycznych,
na odwiedzających
czekają kiermasze
rozmaitości i kulinarne
stoiska z pysznym
ciastem, sałatkami.
Odbędzie się także
pokazy pierwszej pomocy
w wykonaniu małych
ratowników ze Szkoły
Podstawowej nr 2.
Będzie moż-na skorzystać
z porad medycznych
i psychologicznych
„za serduszko”",
posłuchać dzieci z Klubu
Młodego Odkrywcy
z Gimnazjum nr 1,
a to jeszcze nie koniec
niespodzianek.
Po raz kolejny
„odlotowe” finałowe
atrakcje szykuje również
Świebodzickie
Towarzy-stwo Lotnicze,
piłkarze z MKS Victoria
Świebodzice
oraz łucznicy z Ameoli.
Każdy dorosły
świebodziczanin będzie
miał szansę zostać
bohaterem, oddając
w czasie 24. Finału
WOŚP krew,
a to wszystko dzięki
wspaniałym ludziom
z Klubu Honorowych
Dawców Krwi
w Świebodzicach
i RCKiK w Wałbrzychu.
Pełny program dostępny
jest na plakacie.
W tym roku WOŚP
gra - po raz kolejny
- dla maluszków
i seniorów.
Warto przypomnieć,
że dzięki zbiórkom
Fundacji WOŚP także
do świebodzickiego
Szpitala Mikulicz trafiło
sporo sprzętu, m. in.
na Oddział Geriatryczny.
Imprezę objął
patronatem Honorowym
Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 póz. 2108 z późn. zm.)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4
w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 15 w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 397/3
o powierzchni 116 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą
Nr SW1S/00019745/6. Udział w częściach wspólnych budynku
oraz udział we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 14,60%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku i składa się z kuchni i pokoju o łącznej
powierzchni 35,38 m2. Pomieszczenie W.C. Dla lokalu znajduje się w podwórku. Lokal wyposażony jest
w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną (zlewową). Ogrzewanie za pomocą pieca. Brak wentylacji. Stan
techniczny zły. Elementy wykończeniowe lokalu oraz stolarka okienna i drzwiowa, podłogi, tynki kwalifikują
się do remontu lub wymiany. Układ funkcjonalny pomieszczeń zły. Lokal posiada pomieszczenie przynależne
- piwnicę o powierzchni użytkowej 2,25 m2.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej z wbudowanymi usługami.
CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena gruntu

46 300 zł
44 776 zł
1 524 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2016 r. o godz. 11.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 4 700 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
przy ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 12 lutego 2016 r. do godz. 14.30.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz.
Świebodzice.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice na Konto
Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się
do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 01.02.2016 r. w godz. 10.00-10.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

REKLAMUJ SIĘ!
tel. 660 157 518

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic posiadających stałe zameldowanie
przy ulicach: Strzeleckiej, Patronackiej i Polnej w Świebodzicach na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę garażową stanowiących własność Gminy
Świebodzice, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą
Nr SW1S/00019634/5 zawartych w poniższym wykazie:
Numer działki
1
491/27
491/28
491/29
491/30

Powierzchnia
działki
2
19 m2
19 m2
19 m2
19 m2

Cena wywoławcza
nieruchomości
3
5.270,00 zł.
5.270,00 zł.
5.270,00 zł.
5.270,00 zł.

Wysokość wpłaty
wadium
4
530,00 zł.
530,00 zł.
530,00 zł.
530,00 zł

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący w dniu przetargu podatek VAT.
Działki położone są w strefie śródmiejskiej miasta, na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nie są
zabudowane, przeznaczone pod zabudowę budynkami garażowymi usytuowanymi w zabudowie szeregowej.
Działki położone są na terenie uzbrojonym w energię elektryczną, sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, przy
czym do działkę nie są doprowadzone żadne przyłącza. Dojazd do działek średni, drogą o nawierzchni
nieutwardzonej, szutrowej od ul. Strzeleckiej. Działki posiadają kształt regularny- prostokątny. Konfiguracja
terenu – teren z lekkim spadkiem w kierunku północnym. Pokryty gruzem. Na terenie działki nr 491/30 i 491/27
znajduje się pień drzewa - do usunięcia.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej - MW.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2016 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek l, Sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 póz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, Rynek l następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno nieruchomości we wskazaniem numeru działki położonej
w Świebodzicach,
2. ksero dowodu osobistego na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Strzeleckiej.
Patronackiej lub Polnej w Świebodzicach,
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 530,00 zł.
Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie do 12 lutego 2016 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowe
o/Świebodzice. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia
zamknięcia przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg,
zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy,
wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej na Konto Gminy Świebodzice
Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270. Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać
w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro
lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27. Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
O przyczynie odwołania przetargu powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie na stronie:
http://www.bip.swiebodzice.pl/www.bip.swiebodzice.pl.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świebodzice, w granicach działki nr 219/4 o powierzchni 1,3062 ha,
sklasyfikowanej jako RIII a, położonej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 1, dla której, między innymi Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00060930/2.
Nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest w pośredniej strefie miasta,
w znacznej odległości od centrum miasta i obiektów użyteczności
publicznej, na terenie Parku Przemysłowego Gminy Świebodzice,
i wchodzi w skład Podstrefy Świebodzice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu. Kształt
działki - regularny, teren płaski. Działka jest usytuowana na terenie
częściowo uzbrojonym, a w bezpośrednim sąsiedztwie przebiega kolektor
sanitarny. Dojazd drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej. W pobliżu
nieruchomości znajduje się lądowisko miejskie o nawierzchni trawiastej
oraz oczyszczalnia ścieków.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Świebodzice:
Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.
Cena wywoławcza nieruchomości - 372.267,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony
obowiązujący w dniu przetargu podatek VAT.
Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne
do składania pisemnych ofert w terminie do 12 lutego 2016 r. do godz.
14.30.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach pod adresem:
Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1
z dopiskiem:
„Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości - działka nr 219/4, obręb
Pełcznica 1 w Świebodzicach”.
Oferta pisemna powinna zawierać:
- imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta;

- jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny wyciąg z rejestru sądowego
lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę cyfrowo i słownie, wyższą od ceny wywoławczej,
- informacje o prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej,
- koncepcję zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem
przetargu wraz z wizualizacją graficzną podejmowanego przedsięwzięcia
na tej nieruchomości,
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz
miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy oraz braku zaległości w
obowiązkowych składkach na ZUS wg stanu, co najmniej na dzień 01
lutego 2016 r.
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje
je bez zastrzeżeń,
- dowód wpłaty wadium w wysokości 38.000,00 zł., w przypadku
regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data
wpływu na Konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045
1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz.
Świebodzice najpóźniej do dnia 12.02.2016 r. do godz. 14.30.
Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, Rynek 1,
pok. nr 7, dnia 17 lutego 2016 r. o godz. 12.00.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra,
podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym
uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu
przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu. W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży

nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy
Miejskiej Świebodzice.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona
w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność
w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice na Konto Gminy
Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane z zawarciem umowy
notarialnej i opłaty sądowe, a także zobowiązany będzie uzyskać
zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo :
1. odkupu nieruchomości w trybie kodeksu cywilnego, jeżeli Nabywca
nieruchomości odstąpi od realizacji zobowiązań inwestycyjnych
określonych w ofercie, bądź dokona jej sprzedaży,
2. swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek oferty.
Osoby nabywające nieruchomość na rzecz firmy, powinny posiadać przy
sobie pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność
firmy.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych
powinni posiadać przy sobie notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile
będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast
w przypadku reprezentowania innych osób wyłącznie w przetargu, winni
posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem
upoważniającego.
Na przedmiotową nieruchomość gruntową przeprowadzone zostały przetargi
w dniach: 24.09.2014 r. , 28.01.2015 r., 15.04.2015 r. i 17.06.2015 r.
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać
w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pok. 15, tel. 74 666 95 25.

ogłoszenia

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców legitymujących się stałym zameldowaniem
na terenie miasta Świebodzice, na oddanie w najem na czas nieoznaczony, niżej wymienionego
lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Świebodzice.
Pow. użytkowa

Stawka wywoławcza

Wysokość wadium

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r., poz. 782)
oraz §6 Uchwały Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11.09.2008 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców legitymujących się stałym zameldowaniem
na terenie miasta Świebodzice, na oddanie w najem na czas nieoznaczony,
niżej wymienionego lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Świebodzice.
Adres lokalu

Świebodzice
ul. Juliusza
Słowackiego 2

114,67 m2

8,60 zł + VAT
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r., poz. 782)
oraz §6 Uchwały Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11.09.2008 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice

Adres lokalu

piątek, 8 I 2016

8.491,00 zł

(lokal użytkowy przeznaczony na działalność handlową)

Świebodzice
ul. Graniczna 9

Pow. użytkowa
70,30 m2

Stawka wywoławcza

Wysokość wadium

13,30 zł + VAT

8.051,00 zł

(przeznaczony na działalność handlową - branża spożywcza w tym: winno-cukiernicza i monopolowa)

Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - Rynek 1, w dniu 27.01. 2016 r.
o godz. 9.00 - sala posiedzeń, pokój Nr 7 (I piętro).
2. Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku nr 2 przy ul. Juliusza Słowackiego, składający się z dwóch
pomieszczeń i W.C, można oglądać w ciągu 3 dni przed planowanym przetargiem w godzinach 8.00-13.00,
po wcześniejszym zgłoszeniu się do działu Administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Świdnickiej 7,
pok. nr 9.
3. Osoby zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, Rynek 1, następujące dokumenty:
- pismo deklarujące udział w przetargu na najem lokalu użytkowego, położonego przy ul. Juliusza Słowackiego
2 w Świebodzicach.
- ksero dowodu osobistego na potwierdzenie stałego zameldowania w Gminie Świebodzice
- dowodu wpłaty wadium w wysokości 8.491,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt
jeden 00/100)
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Powyższe dokumenty należy złożyć do tut. Urzędu w terminie do 22.01.2015r. włącznie.
4. Czas przyjmowania wadium ustala się na 6 dni przed przeprowadzeniem przetargu, jednak nie później niż
do godz. 15.00, na dwa dni przed rozpoczęciem przetargu.
5. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji, podpiszą oświadczenia o przyjęciu do wiadomości
warunków przetargu.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg, od podpisania umowy najmu
lokalu.
7. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostaje zwrócone nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia
przetargu, w kasie Urzędu Miejskiego.
8. Należności czynszowe obejmują cały okres od daty podpisania umowy, bez zastosowania ulg oraz bez ich
zawieszania na okres remontu lokalu.
9. Prace remontowe w lokalu, najemca wykonuje we własnym zakresie, bez możliwości ubiegania się o zwrot
poniesionych na ten cel nakładów.
10. Wygrywający przetarg, zobowiązuje się do użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
11. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty zakończenia przetargu.
12. Nie zachowanie terminu dwóch miesięcy do rozpoczęcia użytkowania lokalu zgodnie z przeznaczeniem,
stanowi podstawę do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.
13. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - Rynek 1, w dniu 27.01. 2016 r.
o godz. 9.30 - sala posiedzeń, pokój Nr 7 (I piętro)
2. Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku nr 9 przy ul. Granicznej, składający się z 5 pomieszczeń, można
oglądać w ciągu 3 dni przed planowanym przetargiem w godzinach 8.00-13.00, po wcześniejszym zgłoszeniu
się do działu Administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Świdnickiej 7, pok. nr 4 lub pok. nr 8.
3. Osoby zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, Rynek 1, następujące dokumenty:
- pismo deklarujące udział w przetargu na najem lokalu użytkowego, położonego przy ul. Granicznej 9
w Świebodzicach.
- ksero dowodu osobistego na potwierdzenie stałego zameldowania w Gminie Świebodzice
- dowodu wpłaty wadium w wysokości 8.051,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy pięćdziesiąt jeden 00/100)
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Powyższe dokumenty należy złożyć do tut. Urzędu w terminie do 22.01.2015r., włącznie.
4. Czas przyjmowania wadium ustala się na 6 dni przed przeprowadzeniem przetargu, jednak nie później niż
do godz. 15.00, na dwa dni przed rozpoczęciem przetargu.
5. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji, podpiszą oświadczenia o przyjęciu do wiadomości
warunków przetargu.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg, od podpisania umowy najmu
lokalu.
7. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostaje zwrócone nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia
przetargu, w kasie Urzędu Miejskiego.
8. Należności czynszowe obejmują cały okres od daty podpisania umowy, bez zastosowania ulg oraz bez ich
zawieszania na okres remontu lokalu.
9. Prace remontowe w lokalu, najemca wykonuje we własnym zakresie, bez możliwości ubiegania się o zwrot
poniesionych na ten cel nakładów.
10.Wygrywający przetarg, zobowiązuje się do użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
11.Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty zakończenia przetargu.
12.Nie zachowanie terminu dwóch miesięcy do rozpoczęcia użytkowania lokalu zgodnie z przeznaczeniem,
stanowi podstawę do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.
13.Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowych informacji dotyczących zarówno lokalu jest również warunków przetargu, można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - tel. 74 666-95-40.

Dodatkowych informacji dotyczących zarówno lokalu jest również warunków przetargu, można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - tel. 74 666-95-40.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
Burmistrz Miasta Świebodzice
działając w oparciu o art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 )
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. Nr 207 poz. 2108) przeznaczył niżej opisaną nieruchomość do sprzedaży w trybie rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach .
Przedmiotem rokowań jest lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Łącznej 5 w Świebodzicach, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00038007/0.
Udział w częściach wspólnych budynku oraz udział we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 15,77%. Budynek usytuowany jest na działce Nr 364/3 o powierzchni 137 m2.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku i składa się
z kuchni, łazienki + WC i przedpokoju i pokoju o łącznej powierzchni
37,22 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną,
kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie - piecowe.
Stan techniczny lokalu zły. Lokal kwalifikuje cię do remontu kapitalnego.
Ściany znacznie zawilgocone i zagrzybione, tynki popękane, podłogi
i posadzki zniszczone, instalacje elektryczne i wod.-kan. oraz armatura
sanitarna do wymiany. Układ funkcjonalny zły. Lokal ciemne, okna od
strony podwórka.
Lokal posiada pomieszczenia przynależne - piwnica o powierzchni 7,77
m2.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice
teren przeznaczony:
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

- imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta;
- jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny wyciąg z rejestru sądowego
lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
(oryginały lub poświadczoną za jego zgodność kopię); aktualność wypisu
z rejestru winna być potwierdzona w sądzie; aktualność zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej winna być potwierdzona
w urzędzie gminy;
- datę sporządzenia oferty;
- oferowaną cenę cyfrowo oraz słownie i sposób jej zapłaty;
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz
miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy oraz braku zaległości
w obowiązkowych składkach na ZUS,
- dowód wpłaty zaliczki w wysokości 2.200 zł,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań
i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Cena wywoławcza
Cena gruntu:

Zaliczkę w kwocie 2.200 zł., pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów
w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przeniesienia własności,
należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Stefana
Żeromskiego 27 lub na konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach nr 15
2030 0045 1110 0000 0229 7280 najpóźniej do dnia 12.02.2016 r. do godz.
14.30.

22.000,00 zł.
920,00 zł.

Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do
składania pisemnych zgłoszeń w formie ofert do udziału w rokowaniach.
Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr2 w budynku
przy ul. Łącznej 5 ”
najpóźniej do 12.02.2016 r. pod adresem : Urząd Miejski Świebodzice,
58-160 Świebodzice, ul. Rynek l
Zgłoszenie powinno zawierać:

Rokowania odbędą się w dniu 17 lutego 2016 r. o godz. 13.30
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach,
Rynek 1, pokój nr 7.

Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez Nabywcę
zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, pozostałym oferentom
będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań. Nie
przystąpienie Nabywcy nieruchomości do podpisania umowy notarialnej
dotyczącej sprzedaży nieruchomości spowoduje przepadek zabezpieczenia
na rzecz Zbywcy.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
oferty, jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
oferty.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu udać się do Zarządcy nieruchomości w celu
podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 03.02.2016 r. w godz. 10.0010.15.
Na przedmiotową nieruchomość zostały przeprowadzone przetargi
w dniach: 28.01.2015 r., 15.04.2015 r., 17.06.2015 r. i 08.10.2015 r.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych
powinni posiadać przy sobie notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile
będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast
w przypadku reprezentowania innych osób wyłącznie w rokowaniach,
powinni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza
podpisem upoważniającego.

REKLAMUJ SIĘ! W GAZECIE ŚWIEBODZICKIEJ

tel. 660 157 518

XXXVI Memoriał
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oświata/pożegnania

piątek, 8 I 2016

W. Zielińskiego i J. Krukowskiego

W

dniach 12 grudnia
2015 r. w Poznaniu
odbył się XXXVI
Memoriał W. Zielińskiego i J. Krukowskiego.
W zawodach na kręgielni wzięli
udział uczniowie Gimnazjum
nr 1 im. Sybiraków. Zawodnicy
zaliczyli kolejny udany występ,
nasz klub na tych zawodach
reprezentowali obecni uczniowie naszej szkoły, jak i jej absolwenci. Oto skład drużyny:
Daria Piasecka, Wiktoria
Partyka, Jagoda Nieborak,
Wiola Zawadzka, Nicole Wieczorek, Krzysztof Ostrowski,

Dawid Filipiszyn, Oskar Siciński, Kasjan Gierwatowski,
Marcin Chuchro.
Tegoroczne zawody charakteryzował wyjątkowo wysoki
poziom. Nasi zawodnicy walczyli bardzo zawzięcie, osiągając bardzo dobre wyniki i pobijając kolejny raz swoje rekordy
życiowe. Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:
Wszystkim zawodnikom
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Wyjazd był
możliwy dzięki dotacji z budżetu Gminy Świebodzice, za co
serdecznie dziękujemy.

Stypendiada wczesnoszkolna
a początku grudnia 2015 r. uczniowie
klas 2 i 3 Publicznej Szkoły PodstawoN
wej nr 4 brali udział w ogólnopolskim sty-

pendialnym projekcie edukacyjnym „STYPENDIADAWCZESNOSZKOLNA”, organizowanym przez Firmę Edukacyjną
„Orzeł” w Skierniewicach.
W ramach STYPENDIADY odbyły się
cztery konkursy:
 Konkurs czytelniczy „Abecadło”, którego tematem przewodnim był „Wesoły
świat wierszy”. W konkursie należało wykazać się znajomością ośmiu utworów literackich wybranych ze zbioru wierszy
„Brzechwa dzieciom”;

 Konkurs ortograficzny „Ortografek ”
sprawdzał znajomość reguł ortograficznych
u-ó, ż-rz, h-ch i umiejętność ich stosowania;
 Konkurs matematyczny „Plusik”
sprawdzał umiejętność logicznego myślenia

i umiejętność dodawania i odejmowania.
Uczniowie klas 2 wykonywali działania
w zakresie 30, a uczniowie klas 3 dokonywali obliczeń w zakresie 100;
 Konkurs plastyczny „Plastuś” wymagał od jego uczestników wykonania pracy
plastycznej na temat:, „Świąteczna pocztówka”.
Trzymamy kciuki za naszych drugoklasistów i trzecioklasistów. Na wyniki czekamy do marca 2016 r.
Organizację i przebieg stypendiady koordynowały: p. A. Król-Dubicka, p. W. Grochowska.


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

ŚP. Olgę Korzec

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

ŚP. Szymona Wiśniewskiego,

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

ŚP. Jana Szyszko

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

ŚP. Emilię Paternogę

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

ŚP. Mariana Mirochy,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Syn, Synowa, Wnuczka, Matka, Siostra i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Krystyny Stokłosy

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuk i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Leonarda Abramowicza,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
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CAST nie tylko produkuje,
ale i edukuje
irma CAST s.j. działająca od
lat w naszym mieście, okazuF
je się być nie tylko prężnie roz-

wijającym się i zdobywającym
laury przedsiębiorstwem, ale
także propagatorem edukacji
ekologicznej. Szefowie firmy
zaprosili do siebie na wycieczkę
uczniów z klasy III Zespołu
Szkół Integracyjnych w Cierniach, by pokazać, jak wygląda
produkcja folii oraz najnowowcześniejsze technologie, stosowane w zakładzie. Dzieci zobaczyły linie produkcyjną, a nawet
wykorzystywaną do tego celu
drukarkę 3D. I to nie koniec
atrakcji, bo firma ufundowała
atrakcyjne nagrody w konkursie
plastycznym, dotyczącym ochrony środowiska. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie tematyki związanej

z ochroną środowiska, recyklingiem, segregacją śmieci. Firma
CAST ufundowała dla zwycięzców atrakcyjne nagrody: tablet,
smartfon i aparat. Konkurs został
przygotowany specjalnie z myślą o uczniach ZSI
Brawo, gratulujemy firmie
CAST, która jak widać doskonale rozumie, co oznacza społeczna odpowiedzialność biznesu
i integracja z lokalnym środowiskiem.

Dzieci dzieciom

uż po raz trzeci w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 3 zorJganizowana
została akcja chary-

tatywna dla dzieci z Domu Małego Dziecka przy ulicy Asnyka
13 w Wałbrzychu. W przedsięwzięciu wzięły udział klasy I-III.
Na korytarzach szkolnych
i w klasach została wywieszona
informacja o planowanej zbiórce. Dzieci i ich rodzice z ogromnym zaangażowaniem włączyli
się do akcji i bardzo chętnie
przynosili dary dla maluszków.

Każdego dnia przybywało artykułów, które zapełniały coraz
większą liczbę kartonów. Udało
się zebrać sporą ilość słodyczy,
zabawek, środków czystości
oraz artykułów papierniczych.
Zgromadzone rzeczy jeszcze
przed świętami zostały dostarczone do Wałbrzycha.
Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli swoje serca. Otrzymane wsparcie z pewnością
dostarczyło dzieciom i ich wychowawcom wiele radości.

