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Zapraszamy 8 marca na wyjątkowy Dzień Kobiet
w Miejskim Domu Kultury

S

olowe występy wokalne,
spotkanie z popularnym
aktorem, kącik piękna,
słodkie pyszności - tak w skrócie zapowiada się Święto Kobiet w naszym mieście.
Gorąco zapraszamy we wtorek, 8 marca, na godz. 17:00
do Miejskiego Domu Kultury,
w imieniu Burmistrz Miasta
Świebodzice Bogdan Kożuchowicz i Radnych Rady Miejskiej.
Będzie to wieczór niezwykły, rozśpiewany, pełen humoru i niespodzianek. Pierwszą
będą z pewnością muzyczne

prezenty - czyli koncert życzeń
w wykonaniu burmistrza i radnych. Wykonawcy pilnie już
ćwiczą i jesteśmy przekonani,
że zaskoczą publiczność wyjątkowym repertuarem i wykonaniem.
Kolejną niespodzianką będzie spotkanie z Robertem
Moskwą, czyli Arturem Rogowskim z uwielbianego przez
płeć piękną serialu „M jak
miłość”. Popularny aktor opowie nam nie tylko o kulisach
serialu, ale także skomplikowanych relacjach damskomęskich w autorskim wykła-
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Policja i służby
miejskie opracowują
mapę zagrożeń
w naszym mieście.
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Rodzinna tragedia
- żona zabiła męża
nożem.
Od kuchni,
8
czyli zmagania
recytatorskie uczniów

dzie „Dziwna ona, dziwny
on”. No i będzie go można
zapytać - czy Arturowi uda się
odzyskać na nowo Marię?
Na wszystkie panie, które
tego dnia przyjdą do MDK,
czekają także i inne niespodzianki: kącik piękna, a w nim
porady dotyczące pielęgnacji
urody, makijażu; będzie można wykonać manicure i masaż.
Na wszystkich czeka także
słodki poczęstunek.
Serdecznie zapraszamy na
to wyjątkowe, wtorkowe popołudnie, do MDK.
I

www.facebook.com/swiebodzice

placówek
integracyjnych
i specjalnych.
Dziś kolejna
11
praca z konkursu
na opowiadanie fantasy.

Zajrzyj do pierogarni

Ruskie, z mięsem,
z kapustą i grzybami,
szpinakowe, krokiety
- i wiele innych
pyszności.
To wszystko można
od kilku dni zjeść
na miejscu lub kupić
w „Pierogarni u ZINY”
- nowym projekcie
naszej Wielobranżowej
Spółdzielni Socjalnej.
Malutkie bistro mieści
się przy ul. Sienkiewicza
9 (dawna lodziarnia).
Więcej str. 7

Program
Rodzina
500+

- sobota,
2 kwietnia,
dzień otwarty

soby zainteresowane skorzystaniem z rządowego
O
programu Rodzina 500 + zapra-

szamy serdecznie w sobotę,
2 kwietnia, na dzień otwarty do
ratusza.
W godzinach 10:00-15:00
pracownice Ośrodka Pomocy
Społecznej, które zajmują się
realizacją świadczeń, udzielą
wszelkich informacji dotyczących warunków korzystania
z programu. Będzie także można
pobrać wniosek, wypełnić go
i złożyć.
Na stronie internetowej OPS
www.ops.swiebodzice.pl została także uruchomiona specjalna
zakładka 500+, w której znajdą
Państwo druk formularza wniosku w wersji elektronicznej oraz
akty prawne, dotyczące programu. Informacji można także
zasięgnąć telefonicznie, pod nr
telefonu: 74 666 99 27, w Dziale
Świadczeń Rodzinnych.
Szacuje się, że w Świebodzicach do wypłaty będzie około
2500 świadczeń miesięcznie.
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Spotkanie z dietetyczkami

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015 r., 1774) 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.)

iejski Dom Kultury zaprasza na wykład zatytułowaM
ny „Cztery kroki do ZDRO-

WIA”. Poprowadzą go długoletni konsultanci Koalicji w Obronie Zdrowia dr Ratha, który kieruje pracami Instytutu Medycyny Komórkowej w Santa Clara
w Kalifornii. Jest to organizacja
o zasięgu światowym, prowadząca badania organizmu człowieka na poziomie jego najmniejszej cząsteczki, czyli komórki.
Holistyczne podejście do organizmu człowieka, badania naukowe skierowane w stronę ustalenia przyczyn chorób nękających współczesnego człowieka.
Ustalanie zasad i procedur wsparcia organizmu w walce z chorobami cywilizacyjnymi wywołanymi przez stres, zanieczyszczenie środowiska, przetworzoną
i konserwowaną chemicznie żywność - to zagadnienia, którymi
zajmuje się instytut. Konsultanci
zajmują się głównie edukacją,
doradztwem w zakresie żywienia i suplementacji.
Wiedza jest największym sprzymierzeńcem człowieka.
Zapraszamy serdecznie 10 marca o godzinie 18.00.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy
Świebodzice, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgi Wieczyste
Nr SW1S/00076273/3 i SW1S/00076240/3 zawartych w poniższym wykazie:
Lp

Numer działki

Powierzchnia działki
[ha]

Rodzaj użytku
[ha]

Cena wywoławcza
[zł]

Wadium
[zł]

1

525

1,4400

RII - 0,0138
RIIIa - 1,2532
RIIIb - 0,0162
RIVa - 0,1568

459.400,00

46.000,00

2

526

1,9140

RII - 0,2766
RIIIa - 0,9998
RIIIb - 0,5875
Bp - 0,0501

610.600,00

62.000,00

3

510/9

3,5651

RIIIa - 0,9893
RIIIb - 1,4721
RIVa - 0,9797
RII - 0,1240

1.137.300,00

115.000,00

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący w dniu przetargu podatek VAT.
Nieruchomość gruntowa w pośredniej strefie miasta, na terenie obszaru zabudowy produkcyjno-usługowej, wchodzącego
w skład Podstrefy Świebodzice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu.
Kształt działek - regularny, teren płaski, rozłóg dobry - położone są obok siebie. Działki usytuowane na terenie częściowo
uzbrojonym. Tuż przy nieruchomości biegnie sieć kolektora sanitarnego. Wzdłuż granicy działki nr 510/9 przebiega sieć gazowa.
Dojazd drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej (ul. Strzegomska) - wylotową w kierunku Strzegomia i Olszan, następnie
poprzez nowo wybudowaną drogę - ul. Strefową, przebiegającą przez teren Podstrefy. W sąsiedztwie zlokalizowane jest lądowisko
trawiaste i oczyszczalnia ścieków.
Użytek: Bp, RII, RIIIa, RIIIb i RIVa. Nieruchomość wymaga zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice.
Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania
pisemnych ofert w terminie do 06 maja 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 gruntowej, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach przy ul. Strefowej na cele
zabudowy produkcyjno-usługowej”.
Oferta pisemna powinna zawierać:
- imię i nazwisko, nazwę (firmy) 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 25 kwietnia 2016 r.
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- dowód wpłaty wadium, 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 06.05.2016 r. do godz. 14.30.
Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach,
Rynek 1, pok. nr 7, dnia 11 maja 2016 r. o godz. 10.00.
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.
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.

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
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Oni walczyli o naszą wolność
wieści z sesji/wieści z miasta

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

W

yjątkowym akcentem rozpoczęła się
XVII Sesja Rady
Miejskiej w Świebodzicach we wtorek, 23 lutego.
Panowie Tadeusz Widła i Tadeusz Zakrzewski - kombatanci, żołnierze II wojny światowej,
Sybiracy, zasłużeni dla kraju
ludzie, otrzymali wysokie odznaczenia państwowe, nadane

przez Ministra Obrony Narodowej.
Odznaczenia wręczył szef
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, podpułkownik
Krzysztof Kowalski. Nadanie
medali poprzedzone było odczytaniem bogatych i budzących
wielki szacunek życiorysów obu
panów. Radni wysłuchali je stojąc, by w ten sposób podkreślić

wielki szacunek dla obu bohaterów.
Starszy sierżant Tadeusz Widła to żołnierz i zesłaniec na
Sybir, uczestnik walk wyzwoleńczych w czasie II wojny światowej, jeden z założycieli związku
Sybiraków i członek świebodzickiego oddziału tego związku. Członek Zarządu Związku
Weteranów i Rezerwistów WP

im. 2 Berlińskiego Pułku Piechoty w Wałbrzych, odznaczony
Srebrnym Krzyżem Zasługi
i Krzyżem Zesłańców Sybiru,
obecnie popularyzator wśród
młodzieży wiedzy historycznej
i losów Sybiraków.
Losy starszego szeregowego
Tadeusza Zakrzewskiego są podobne, również został zesłany na
Sybir, gdzie spędził wiele lat

W SKRÓCIE...

Zmiany w budżecie
O 168 tys. zł zwiększyła się kwota dochodów i wydatków w tegorocznym budżecie
Gminy Świebodzice. Zmiany wprowadzono
uchwałą, podjętą podczas wtorkowej sesji.
121.050 zł to dotacja celowa na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji,
36.526 zł to dotacja z rozliczenia projektu
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
7.000 zł otrzymała Świetlica Środowiskowa „Tęczowa Gromada” jako darowiznę od
Fundacji Muszkieterów, zaś 3.538 zł to dota-

cja z budżetu państwa na wypłatę dodatków
energetycznych.
Otrzymane kwoty zostały uwzględnione
pod stronie wydatków.

Wszystkie uchwały
przyjęte

Podczas sesji radni przyjęli także następujące uchwały:
 o zmianie aktu założycielskiego Publicznego Zespołu Szkół Podstawowo-Gim-

nazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi
w Świebodzicach
 o ustaleniu kryteriów wraz z liczbą
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla
klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę oraz
określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
 w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Świebodzice oraz w sprawie realizacji programu Rodzina 500+.

Przypominamy o obowiązkowym podłączeniu się
do kanalizacji miejskiej

Z

godnie z obowiązującym
prawem, właściciele nieruchomości, którym umożliwiono
przyłączenie budynków do sieci
kanalizacji sanitarnej, są zobowiązani do niezwłocznego przyłączania nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej. W zasadzie termin, jaki Unia Europejska dała
Polsce na uporządkowanie takich kwestii, mija w tym roku.
dlatego jeszcze raz prosimy i apelujemy o wywiązanie się z tego
ustawowego obowiązku tym bar-

dziej, że w naszym mieście
można skorzystać z dotacji na
przyłącze.
Do 30 czerwca 2016 r. można
ubiegać się o dotację celową na
pokrycie części kosztów budowy przyłącza do istniejącej sieci
sanitarnej - w wysokości do 50%
wartości zadania. Wielu mieszkańców już skorzystało z tego
dofinansowania, od początku
tego roku wpłynęło dużo wniosków, co bardzo cieszy. Niestety,
spora grupa mieszkańców nie

Nasi lotnicy są wszędzie!

podjęła jeszcze kroków związanych z przyłączeniem się do
sieci. Warto sobie uzmysłowić,
że uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia.
W takim przypadku gmina ma
umocowanie prawne do wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r.

INTERPELACJE,
WNIOSKI,
ZAPYTANIA
sesja w dniu 23 lutego 2016 r.,
skrót


Radny Andrzej Olszówka
zapytał o dalszy ciąg porządkowania podwórek, w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej,
w obrębie ulicy Aleje Lipowe.
No proszę, aż do Egiptu dolecieli nasi dzielni
lotnicy z Towarzystwa Lotniczego
w Świebodzicach. A tam Jacek „Azja” Brzeziński
właśnie przygotowuje się do zdobycia Pucharu
Faraona w Kairze. Trzymamy kciuki - i dobrych
wiatrów!

 Radny Mariusz Szafraniec
zgłosił potrzebę zwiększenia
miejsc parkingowych przy ul.
Spokojnej oraz poprawę oświetlenia na ul. 11 Listopada.



o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz sankcji
grzywny (art. 10 ust. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Od 1 marca
urzędnicy podejmują czynności
kontrolne w tym zakresie.
Wszelkich informacji nt. otrzymania dofinansowania a także formalności, jakie należy wykonać, udziela Wydział Ochrony
Środowiska UM, ul. Świdnicka
7, tel. 74 666 98 16.

Polub nas na
Facebooku!

rzypominamy, że informacje
o mieście, wydarzenia,
P
zapowiedzi, itd. - wszystko to

możecie znaleźć także na miejskim
FB - zapraszamy do odwiedzenia
profilu Świebodzic:
www.facebook.com/swiebodzice
Dla tych, którzy „polubią”
funpage, przewidziano upominki
- co jakiś czas Wydział Promocji
UM będzie nagradzać „lajki”
lub udostępnienia materiałów
na swoich profilach.
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Pamiątkowe zdjęcie odznaczonych oraz władz miasta, członków
Związku Sybiraków i przedstawiciela WKU
i wrócił do kraju ostatnim transportem repatriacyjnym. Wieloletni członek świebodzickiego
Koła Związku Sybiraków, zaangażowany w jego działalność.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski
i Krzyżem Zesłańców Sybiru.

Obaj panowie byli wyraźnie
wzruszeni przyjmują odznaczenia w obecności całej Rady
Miejskiej, serdeczne gratulacje
i podziękowania złożyli an ich
ręce Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz oraz Przewodniczący RM Łukasz Kwadrans.

Nowe radiowozy
wotę 85 tys. zł - tyle z budżetu gminy otrzyma KoK
misariat Policji w Świebodzi-

cach na zakup nowego samochodu w tym roku. Dodatkowo
10 tys. zł samorząd, jak co
roku, przeznaczy na dodatkowe patrole piesze. Uchwała
w tej sprawie została jednogłośnie podjęta na sesji Rady
Miejskiej w dniu 23 lutego.
Samorząd Świebodzic od
wielu lat systematycznie wspiera miejscową jednostkę policji,
przekazując środki na nowy
sprzęt - m. in. w 2009 roku
gmina przekazała 15.000 zł
a modernizację dyżurki,
a w 2010 kwotę 11 tys. zł na
zakup laptopów dla dzielnico-

wych. Od 2010 roku dofinansowywane są patrole ponadnormatywne - średnio jest to
kwota 15.000 zł rocznie.
Najprawdopodobniej nasi
funkcjonariusze mogą liczyć
w tym roku na dwa nowe auta
patrolowe - drugi ma zostać
zakupiony ze środków resortowych. Z pewnością auta się
przydadzą, bo podczas sławetnego rajdu pirata drogowego
ulicami miasta (wydarzenie
miało miejsce w ubiegłym
roku), wariata udało się zatrzymać dopiero, gdy policjanci
zatarasowali przejazd radiowozami. Dwa policyjne wozy zostały wtedy mocno uszkodzone.

Miłośnicy turystyki, wycieczek górskich,
krajoznawczych i rekreacyjnych zapraszają na
SPOTKANIE INAUGURUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ
ŚWIEBODZICKIEGO KOŁA PTTK,
które odbędzie się 1 kwietnia 2016 roku
o godzinie18.00 w Miejskim Domu Kultury
przy ul Wolności 13.
Wszystkim zainteresowanym, a także tym nie do końca
przekonanym pragniemy pokazać, że turystyka to nie tylko
mozolna wspinaczka i zdobywanie szczytów, ale również
poznawanie okolic z rowerowego siodełka czy spływ kajakiem, a także spacer w nartach, które tylko z nazwy są
biegowe.
Oderwijmy nasze pociechy od smartfonów i tabletów!
Pokażmy im piękno naszego regionu i dalszych okolic! Jeśli
kochasz turystykę lub pragniesz zmian w swoim trybie życia,
przyjdź na nasze spotkanie ! My w profesjonalny sposób
zaplanujemy Twój weekend, zorganizujemy czas wypoczynku i poprowadzimy Ciebie i Twoją Rodzinę na górskich
szlakach i nie tylko.
Świebodzickie koło PTTK rozpoczyna dzialalnność pod
patronatem świdnickiego Oddziału PTTK, przy wsparciu
i pomocy Miejskiego Domu Kultury oraz Wydziału Promocji,
Informacji i Współpracy Zagraniczej.

Wrócą wieżyczki
wieści z miasta
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Rusztowania na budynku
przy ul. Stefana
Żeromskiego 27
jednoznacznie świadczą
o tym, że remont urzędu
rozpoczął się na dobre

P

race idą pełną parą, i to
na kilku frontach.
Oprócz fragmentu elewacji ekipa zabrała się
także za prace wewnątrz, zaczynając od piwnic. Tu znajdą się
przyszłe archiwa, dlatego trzeba
będzie dobrze zabezpieczyć te
pomieszczenia przed wilgocią.
Prowadzone są także prace rozbiórkowe. Np. całkowicie zostanie wymienione pokrycie dachowe.
Na parterze swoje siedziby
będą miały: Wydział Spraw
Obywatelskich i Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej, audytor a także kasa i duża

sala obsługi klienta. Będzie to
spory, bo aż 40-metrowy hol
z kilkoma stanowiskami, gdzie
mieszkańcy będą mogli złożyć
stosowne pisma. Od strony ulicy
Krasickiego zostanie zamontowany podnośnik dla wózków
inwalidzkich, który umożliwi
dostęp do sali obsługi klienta.
Na parterze znajdzie się także
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wydział Ochrony
Środowiska (obecnie znajdują
się one przy ul. Świdnickiej 7).
Pierwsze piętro obejmie we
władanie - podobnie jak to było
dotychczas - Wydział Finansowo-Budżetowy, znajdą tu także
swoje miejsce Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych oraz
Wydział Promocji, Informacji
i Współpracy Zagraniczne - które także obecnie funkcjonują
przy ul. Świdnickiej 7. Na I piętrze znajdzie się także serwerownia.

Ponieważ budynek jest zabytkowy (nawiązuje do architektury
historyzmu), zachowane zostaną i odtworzone wszystkie detale architektoniczne - np. wieżyczki czy ceglany cokół. Na
I piętrze znajduje się zabytkowy,
kaflowy piec (który ktoś kiedyś
pomalował olejną farbą!) - on
także zostanie zachowany i oczyszczony. Drugie życie zyskają także drewniane balustrady
schodowe, posadzka przy wejściu i sklepienia.
Elewacja będzie miała kolor
beżowy lub szary.
Koszt remontu to blisko 2 mln
zł, prace mają potrwać do końca
roku.

nek tej komisji radny Marek
Gąsior, Prezes ZGK Świebodzice Kacper Nogajczyk, Dyrektor
Miejskiego Zarządu Nieruchomości Paweł Kaczmarek,
Zbigniew Wółkiewicz ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach, Komendant Straży
Miejskiej Łukasz Gil oraz Robert Brożyna, zastępca komendanta policji.
- Mapa zagrożeń będzie dla
nas pomocnym narzędziem,
wskaże te obszary, w których
policja powinna zintensyfikować działania - mówili przedstawiciele policji dodając także, że
system jest priorytetowym zadaniem dla obecnych władz
Komendy Głównej Policji oraz
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na jakie zjawiska wskazali
uczestnicy spotkania?
Po pierwsze - przystanki i notoryczne niszczenie lub uszkadzanie wiat - o tym mówił m. in.
prezes ZGK. Dyskutanci zgodnie przyznali, że w wielu tego
typu punktach miasta przydałby
się dodatkowy monitoring - np.
na przystankach przy ul. Aleje
Lipowe, Wolności oraz przy
Media Expercie. Kamera powinna objąć swoim zasięgiem także
ul. Przechodnią, zwłaszcza odcinek w okolicach pizzerii.
Ale najbardziej newralgicznym miejscem okazał się pasaż
przy sklepie Czerwona Torebka
na Osiedlu Piastowskim.
- W tym miejscu po zmroku
zbierają się osoby, głównie młodzież, która pije alkohol, głośno
się zachowują. Warunki są do
tego idealne, nie ma tam oświetlenia - wyliczał radny Jarosław
Dąbrowski. - Dobrym rozwiązaniem byłoby doświetlenie tego
miejsca, wystarczyłaby jedna
lampa - dodał radny Marek
Gąsior.
Łukasz Gil, szef SM poinformował zebranych, że rozmawiał

Elewacja frontowa została
zaprojektowana w kolorze
beżowym, ale niewykluczone,
że zostanie zastosowana
szarość, bo taki był właśnie
oryginalny kolor budynku

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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Powstaje mapa zagrożeń w Świebodzicach
P

olicja w całym kraju wspólnie ze społeczeństwem
i instytucjami tworzy mapy
zagrożeń, czyli listę takich
miejsc czy występujących przestępstw, na których należy skupić szczególną uwagę. Likwidacja takich zagrożeń może być
prowadzona skuteczniej, jeśli
włączy się w nie wiele podmiotów, a także samo społeczeństwo.
Takie spotkanie na temat
wskazania mapy zagrożeń na
terenie Świebodzic odbyło się 23
lutego w tutejszym Komisariacie
Policji. Na zaproszenie komendanta nadk. Piotra Galickiego
w spotkaniu wzięli udział: Przewodniczący Komisji Handlu,
Usług, Bezrobocia Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
RM Jarosław Dąbrowski, czło-

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA
ŚWIEBODZICE
dotyczące studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz.
199 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świebodzicach uchwały Nr XVI/113/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice.
Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego studium, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 03 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, w terminie do dnia
31 marca 2016 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.
Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz

Uczestnicy spotkania zgodnie wskazali na konieczność
doświetlenia i objęcia montoringiem miejskim dodatkowych
miejsc na terenie Świebodzic
z właścicielami Czerwonej Torebki, którzy dostrzegają problem i zamierzają zamontować
monitoring. Ale oświetlenie leży
już w gestii miasta i zgodnie
uznano, że trzeba będzie taki
wniosek do burmistrza złożyć.
Podobne miejsce wytworzyło
się za basenem krytym, na tzw.
łączniku, który jest zablokowany
dla ruchu kołowego. Jest tam

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o odejściu naszego związkowego Kolegi

Ś.P. Wincentego Kulika.
Prawie całe zawodowe życie
poświęcił Polskiemu Związkowi Działkowców,
przez wiele lat pełnił obowiązki Prezesa Okręgowego
Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie-Zdroju
i Wiceprezesa Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców.
Będziemy Go wspominać jako Człowieka
o zdecydowanych poglądach, wspaniałego Kolegę,
oddanego kierowaniu Okręgiem Sudeckim PZD
w Szczawnie-Zdroju.
Rodzinie i Najbliższym przekazujemy wyrazy
szczerego współczucia.
Okręgowy Zarząd Sudecki PZD w Szczawnie-Zdroju
Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Szczawnie-Zdroju
oraz pracownicy Okręgu Sudeckiego PZD
w Szczawnie- Zdroju

klomb, na którym również chętnie zbierają się osoby.
Dyrektor MZN-u Paweł Kaczmarek zwrócił uwagę na problem z własnego podwórka.
MZN często spotyka się ze zjawiskiem kradzieży mienia, które
jest naprawiane na wniosek
danego mieszkańca. Np. ktoś
zgłasza wymianę drzwi w piwnicach. - Wykonujemy takie prace,
po czym na drugi dzień tych
drzwi już nie ma - rozkłada ręce
Paweł Kaczmarek. - Czy można
w takiej sytuacji liczyć na pmoc
policji.
Komendant Galicki poprosił
o sygnały w takich sprawach
- wówczas na miejsce uda się
dzielnicowy.
Podczas spotkania poruszano
także problem jadących z nadmierną prędkością kierowców.
niestety na pytanie radnego Dąbrowskiego, czy funkcjonariusze mogą prowadzić działania
z użyciem radaru okazało sie, że
takie czynności może prowadzić
tylko drogówka.
Radny Marek Gąsior zapytał,
czy policji znany jest proceder
prowadzenia samochodów przez
osoby nieletnie narodowości
romskiej. - Były trzy zatrzymania - przyznał komendant.
W trakcie dyskusji okazało
się, że bardzo sporną kwestią
mogą się okazać zwyczajne

ławeczki, służące do odpoczynku. Te, które stoją w okolicach
budynków, stają się miejscem
spożywania alkoholu i zakłócania spokoju, dlatego mieszkańcy
- np. na Osiedlu Piastowskim
- domagają się wręcz usunięcia
ławek spod okien. Zbigniew
Wółkiewicz z SM przyznał, że
w sprawie jednej ławki trzeba
było zrobić nawet referendum!
Cierpią na tym niestety osoby
starsze, które wracając piechotą
np. z targowiska nie mają gdzie
przysiąść i chwilkę odpocząć.
Problemem Osiedla Piastowskiego jest także wciąż niewystarczająca liczba miejsc parkingowych, co często skutkuje niszczeniem pojazdów. Spółdzielnia
Mieszkaniowa stara się sukcesywnie powiększać parkingi,
w tym roku taki spory parking
powstanie przy ul. Krzywoustego.
Kolejnymi, newralgicznymi
punktami, na które wskazali
uczestnicy spotkania, są: boisko
na Osiedlu Sudeckim - tu powinny częściej zaglądać patrole,
zwłaszcza popołudniami, podobnie miejsce u zbiegu ul.
Wiejskiej i Kasztanowej - tu odbywa się nie tylko spożywanie
alkoholu, ale jest to także bardzo
zaśmiecony teren.
Sukcesywne rozszerzanie monitoringu, doświetlenie miejsc
niebezpiecznych, częstsze patrole i bardziej stanowcza reakcja
policji - to najważniejsze działania, na które wskazali uczestnicy
spotkania.

Mniej rozbojów
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

wieści z miasta

piątek, 4 III 2016

5

Policja podsumowała ubiegły rok i przedstawiła statystyki

A

do tego więcej ujawnionych przestępstw,
szybsze reagowanie na
zgłoszenia, skuteczniejsza praca prewencji - takie
wyniki swojej pracy przedstawili świebodziccy policjanci podczas dorocznej odprawy, która
tradycyjnie odbyła się w ratuszu.
W podsumowaniu 2015 roku
wzięli udział funkcjonariusze
z Komisariatu Policji w Świebodzicach oraz Komendant Powiatowy Policji insp. Krzysztof Niziołek.
Gospodarzami spotkania, które odbyło się w piątek, 19 lutego,
byli Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans. W odprawie wzięli także udział człon-

kowie Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego Rady
Miejskiej w Świebodzicach,
której przewodniczy Jarosław
Dąbrowski oraz Komendant
Straży Miejskiej Łukasz Gil.
Wyniki pionu prewencji
przedstawił Komendant Komisariatu Policji w Świebodzicach
nadk. Piotr Galicki, zaś o wynikach sekcji kryminalnej mówił
Zastępca Komendanta podins.
Robert Brożyna.
W 2015 roku na terenie miasta
Świebodzice odnotowano mniej
rozbojów - tylko 5, mniej było
także kradzieży z włamaniem
(31 w 2015 roku, 52 w 2014
roku). Więcej zatrzymano nietrzeźwych kierujących (48, podczas gdy w roku 2014 było ich
37).

- Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 20 tysięcy złotych na patrole ponadnormatywne, dzięki czemu od
maja do listopada w weekendy
na terenie miasta było więcej
funkcjonariuszy - podkreślał
komendant Galicki, dziękując
za przekazane środki burmistrzowi Bogdanowi Kożuchowiczowi.
Najbardziej spektakularną
akcją policjantów w 2015 roku
było uratowanie życia kobiecie,
która próbowała je sobie odebrać. Dzięki szybkiej reakcji
dwojga funkcjonariuszy, świebodziczanka przeżyła. Policjanci
otrzymali nagrody i podziękowania od władz naszego miasta
oraz od Komendanta Powiatowego Policji.

Jeśli chodzi o pion kryminalny, w 2015 roku wykrywalność
ogólna wyniosła 70,61%, ujawniono ogółem 406 przestępstw.
Najgłośniejsze zdarzenia minionego roku to zabójstwo starszej
kobiety - sprawca tego czynu został niedawno skazany na 15 lat
więzienia, a także ujawnienie
2 kg marihuany.
- Wyniki mówią same za siebie, dziękuję w imieniu mieszkańców za państwa służbę, zaangażowanie i dbanie o bezpieczeństwo w mieście - podkreślał
burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - W sposób oczywisty
wspieramy dodatkowe patrole,
bo dają konkretne efekty i społeczeństwo tego oczekuje. W tym
roku wsparcie ze strony samorządu Świebodzic będzie jeszcze

bardziej odczuwalne, jesteśmy
właśnie przed sesją Rady Miejskiej, na której będzie podjęta
uchwała o przekazaniu pieniędzy na zakup samochodu dla
naszego komisariatu.
A jak dodał komendant
Krzysztof Niziołek, być może
samochody dla Świebodzic będą
dwa, bo są starania także o fundusze resortowe.
- W takim razie, skoro na starym sprzęcie osiągacie czas
dojazdu powyżej 6 minut, to na
nowym będzie z pewnością

poniżej - podsumował żartobliwie burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Komendant powiatowy Krzysztof Niziołek dziękował burmistrzowi Bogdanowi Kożuchowiczowi i radnym za dobrą współpracę i regularne wsparcie jednostki.
- Zakup nowych samochodów
to tak naprawdę zakup dla społeczeństwa, bo dzięki lepszemu
sprzętowi możemy skuteczniej
pracować - podkreślił na koniec.
I

W dorocznej odprawie policji wzięli udział funkcjonariusze świebodzickiego komisariatu
oraz goście z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy

Kobieta zabiła swojego męża
B

o przyszedł pijany i awanturował
się. Takie powody pchnięcia
nożem swojego partnera podała
58-letnia świebodziczanka. Kobieta zadała mężowi śmiertelny cios prosto
w serce. Po czynie poszła do sąsiadki
i poprosiła, by ta wezwała policję.
Do tego rodzinnego dramatu doszło
w niedzielę, 28 lutego, około godz.
11:00.
- Według relacji tej kobiety mąż
wrócił do domu pijany i wszczynał
awantury - relacjonuje podins. Robert
Brożyna, Zastępca Komendanta Komi-

sariatu Policji w Świebodzicach. - Wywiązała się sprzeczka, wówczas małżonka chwyciła nóż kuchenny i zadała
cios. Okazał się śmiertelny.
58-latka wbiła 18-centymetrowe
ostrze niemal po rękojeść, w prawą
komorę serca mężczyzny. Nie miał
szans, by to przeżyć, po przyjeździe
karetki lekarz stwierdził natychmiastowy zgon.
Po tym zdarzeniu kobieta poszła do
swojej sąsiadki i powiedziała, że „chyba
zabiła Kazika”. Przerażona sąsiadka
wezwała policję. Zatrzymano spraw-

czynię, która przyznała się do wszystkiego.
Oboje małżonkowie w chwili zdarzenia byli nietrzeźwi - kobieta miała ponad 2 promile alkoholu w wydychanym
powietrzu, podobnie jej mąż. Para
znana była z nadużywania alkoholu,
jednak nigdy wcześniej nie dochodziło
tu do interwencji policyjnych czy przemocy. Małżonkowie mają dorosłe dzieci.
Kobieta został tymczasowo aresztowana, grozi jej maksymalnie dożywocie.

Podobne zdarzenie rok temu
Historia lubi się powtarzać - w 2015 roku podobne zdarzenie miało miejsce
w naszym mieście, jednak tu ofiara była kobietą, a sprawca mężczyzną.
54-letni Józef B. zadał kilka ciosów nożem swojej konkubinie, powodując śmierć
kobiety. Jak zeznał podczas przesłuchania, kobieta marudziła i czepiała się go.
64-letnia kobieta miała rozliczne rany kłute szyi, klatki piersiowej i podbrzusza.
Oboje byli uznawani za nieformalną parę.
Niedawno przed sądem zapadł wyrok w tej sprawie. Józef B. został skazany
na 15 lat więzienia.
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Targira z projektem
Via Artis Polonia

Nowy Zarząd Koła Nr 1
PZF w Świebodzicach
Związku Filatelistów w Świebodzicach im Pionierów Świebodzickiej Filatelistyki, na którym wybrano nowe władze
Koła. Nowy Zarząd XXVII
kadencji tworzą: Paweł Dziurzyński - Prezes, Krzysztof
Jaworski - sekretarz i Tadeusz
Gawlicki - skarbnik. Wyłoniono Komisję Rewizyjną Koła
w składzie: Przewodniczący
- Jerzy Gibek oraz Zbigniew
Gałusiński i Henryk Połeć
- członkowie. Delegatami na
Walne Zebranie Wałbrzyskiego Okręgu PZF, które odbędzie

W tym roku odbędzie się VI edycja Festiwalu Sztuki i Rzemiosła Targira-art

się 23 kwietnia 2016 roku
w Nowej Rudzie wybrani zostali: Paweł Dziurzyński, Zbigniew Gałusiński, Tadeusz
Gawlicki i Jerzy Gibek.
Zarząd Koła Nr 1 PZF
w Świebodzicach
Od Redakcji: Drodzy Czytelnicy, okazało się, że nie ukazała się druga część jubileuszowego referatu autorstwa Pana
Zbigniewa Gałusińskiego, poświęcona historii Koła. Przepraszamy za to niedopatrzenie
- tekst ukaże się w następnym
wydaniu Gazety Świebodzickiej, czyli 18 marca.

P

FOT. KRZYSZTOF JAWORSKI

9 lutego 2016 roku odbyło
się Walne Zebranie Człon1
ków Koła Nr 1 Polskiego

o rocznej przerwie wraca
Festiwal Sztuki i Rzemiosła Targira. Po raz
kolejny nasze miasto stanie się stolicą rzemiosła i prezentacji dorobku artystycznego
twórców z całej Polski. Nasza
gazeta od początku patronuje
temu wyjątkowemu wydarzeniu.
Również samorząd miasta
wspiera to wydarzenie organizacyjnie i finansowo.
Tegoroczna edycja - jak zapowiada pomysłodawca i prezes
Stowarzyszenia Promocji Sztuki
i Rzemiosła „Targira” Janusz
Kujat - będzie wyjątkowa, bo
przyznane zostaną organizatorzy
chcą wdrożyć projekt Via Artis
Polonia. W kapitule projektu
zasiądą:
G Bogdan Zdrojewski - poseł do Parlamentu Europejskiego
G Paweł Borowski - artysta,
szkło artystyczne

G prof. Michał Sachanbiński
- rektor Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania Wrocław
G Jerzy Bartnik - prezes
Związku Rzemiosła Polskiego
G Bogdan Kożuchowicz
- Burmistrz Miasta Świebodzice
G dr Janusz Adam Kujat
- prezes Stowarzyszenia Targira,
autor projektu.
Założeniem projektu jest
opracowanie i wdrożenie takiej
formuły, dzięki której będzie

Zmarł Jan
Modrzakowski

Dłuższy termin dla seniorów

lutego w szpitalu w Bystrej
zmarł po ciężkiej chorobie Jan
20
Modrzakowski (77 lat), były pięściarz

o 7 marca można
zgłaszać kandydatury
D
do Świebodzickiej Rady

i mieszkaniec Świebodzic, który
po opuszczeniu naszego miasta swoją
karierę rozwijał w bielskim BBTS.
Kibice boksu kojarzą Modrzakowskiego
ze zwycięskich walk z największymi
tego sportu - Józefem Grudniem
i Jerzym Kulejem. Zwycięzca
prestiżowego turnieju „Czarne
diamenty” swoją karierę sportową
rozpoczynał pod okiem trenera
Franciszka Banacha w świebodzickim
klubie Stal WSK. W roku 1964 został
srebrnym medalistą Mistrzostw Polski.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się
27 lutego w Kamienicy.

Gazeta Świebodzicka
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Seniorów. Będzie to organ
doradczy i konsultacyjny
dla władz samorządowych,
zajmujący się problemami
środowisk seniorów w naszym mieście.
Termin został wydłużony o tydzień po to, by umożliwić jak największej grupie środowisk zgłoszenie
swoich przedstawicieli.
Rada składać się będzie
z 15 członków. Członkami
Świebodzickiej Rady Seniorów mogą zostać przed-

stawiciele seniorów oraz
przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze,
a także działających na
rzecz osób starszych. Ostatecznego wyboru ŚRS
spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur dokona Rada Miejska w Świebodzicach.
Kandydat do pracy w Radzie Seniorów zgłasza się
samodzielnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz
zgłoszenia dostępny jest
w Wydziale Promocji, In-

formacji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego, ul. Świdnicka 7,
pok. nr 3, oraz na portalu
miejskim:
www.swiebodzice.pl.
Częścią zgłoszenia jest
lista minimum 20 (słownie: dwudziestu) podpisów
mieszkańców Świebodzic,
popierających danego kandydata.
Formularz wraz z listą
podpisów należy złożyć
w sekretariacie Urzędu
Miejskiego ul. Rynek 1, do
7 marca 2016 r., do godz.
15:00.

Na Dniach Świebodzic
2016 zagra KOMBII

O szczegółach będziemy Państwa informować.
VI Festiwal Sztuki i Rzemiosła Targira-art odbędzie się
w dniach 17-19 czerwca 2016
roku. Już dziś gorąco zapraszamy.

można w wyjątkowy sposób
uhonorować najbardziej zasłużonych polskich twórców, sławiących swoim dorobkiem artystycznym polską sztukę i rzemiosło. Będzie to jedyne tego
typu przedsięwzięcie w Polsce.

Zapraszamy na Targi
Przedsiębiorczości
czwartek, 17 marca, odbędzie się czwarta edycja
W
Świebodzickich Targów Przedsię-

biorczości i Planowania Kariery.
Serdecznie zapraszamy uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału
w tym wydarzeniu. Po raz kolejny
eksperci i doradcy zwodowi podpowiedzą, czym kierować się
w wyborze dalszego etapu kształcenia, jak zaplanować karierę zawodową, jak podnosić swoje kwalifikacje czy poruszać się na wymagającym rynku pracy.

Targi odbędą się w Miejskim
Domu Kultury przy ul. Wolności
13, w godz. 10:00-13:00.
Jest to wydarzenie, które rokrocznie przyciąga setki uczniów,
zarówno gimnazjów, stojących
przed wyborem dalszego etapu
nauki, jak i ponadgimnazjalnych,
chcących zapoznać się z ofertą
edukacyjną uczelni wyższych
w regionie.
Targi organizowane są przez
Urząd Miejski w Świebodzicach
oraz Powiatowy Urząd Pracy,
Filię w Świebodzicach.

Lista uczestników Targów
Termin zgłoszeń dla szkół i uczelni wyższych wciąż trwa,
jednak już dziś możemy Państwu zaprezentować bogatą paletę
placówek, które potwierdziły udział w świebodzickich targach:
G Politechnika Wrocławska Filia w Wałbrzychu,
G PWSZ w Wałbrzychu,

G Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

z siedzibą w Wałbrzychu,

G Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy,

G Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
G PWSZ w Legnicy,

G Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku,
G Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy,

G Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy

Filia w Świebodzicach,

iłośnicy tego zespołu będą usatysfakcjonowani, ale chyba
wszyscy z chęcią posłuchamy najbardziej znanych przeboM
jów KOMBII.

12 czerwca, w niedzielę, o godz. 21:30, będziemy gościć
w Świebodzicach mega gwiazdę, która w tym roku obchodzi jubileusz 40-lecia duetu Skawiński&Tkaczyk - Zespół KOMBII. To
będzie z pewnością wielkie wydarzenie muzyczne.
Tegoroczne Dni Świebodzic zaczynają się wcześniej - 11 i 12
czerwca. Jakie jeszcze gwiazdy zagrają przed świebodzicką
publicznością? To na razie tajemnica organizatorów, ale możemy
się chyba spodziewać kolejnej niespodzianki.
Już teraz gorąco zachęcamy do rezerwowania czasu i wspólnego świętowania tego jubileuszu - i świetnej zabawy, która zawsze
towarzyszy świętu miasta.

G Europejskie Służby Zatrudnienia,
G Świdnickie Centrum Edukacji,

G Policealna Szkoła Farmaceutyczna,

G Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie,
G Młodzieżowe Centrum Kariery w Świebodzicach,

G Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

w Wałbrzychu,

G Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa,

G Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach,
G Zespół Szkół w Świebodzicach,

G Zespół Szkół Społecznych w Wałbrzychu.

Pamięć o Nim nie zaginie
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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marca od 2011 r. jest Narodowym Dniem Pamięci
o Żołnierzach Wyklętych,
bohaterach polskiego,
zbrojnego podziemia, członkach
AK, którzy oddali życie w walce
za wolną Polskę. Przez dziesiątki
lat trwali w zapomnieniu, w czasach komuny nazywani zdrajcami narodu. Dziś przywraca się
im należną pamięć i miejsce
w historii. Świebodzice mają
swojego żołnierza niezłomnego.
To podpułkownik Władysław
Suproń, ps. „Mucha”, zmarły
przed czterema laty żołnierz AK,
więziony, torturowany, skazany
na wielokrotną karę śmierci.
Wiązankę na jego grobie
w dniu pamięci o niezwykłych
bohaterach złożył Burmistrz
Miasta Świebodzice Bogdan
Kożuchowicz oraz radni.
Wiązanki oraz znicze złożyli
wspólnie: burmistrz Bogdan Kożuchowicz, radni: Zofia Marek
i Sławomir Łukawski oraz
Agnieszka Gielata dyrektor
Miejskiego Domu Kultury.
O naszym mieszkańcu pamiętało także wojsko - kwiaty na płycie nagrobka położył przedstawiciel Wojskowej Komendy
Uzupełnień, kpt. Jacek Baran.
- W tym szczególnym dniu
wspominamy Pana Władysława
Supronia, jego heroiczny życio-
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Niezłomny i odważny

Kwiaty i znicze na grobie Pana Władysława złożyli 1 marca przedstawiciele władz samorządowych
miasta i wojskowi. Od lewej: Ilona Szczygielska kierownik Wydziału Promocji UM, Agnieszka
Gielata dyrektor MDK, Sławomir Łukawski radny Rady Miejskiej, burmistrz Bogdan Kożuchowicz,
radna Zofia Marek i kpt. Jacek Baran z kłodzkiej Wojskowej Komendy Uzupełnień
rys i niezwykle trudne przeżycia. Był wielkim bohaterem
i człowiekiem prawdziwie niezłomnym, ale tacy właśnie byli
Żołnierze Wyklęci - powiedział

Szkoła
Przyjazna
Rodzinie
piątek 19 lutego z inicjatywy burmistrza Bogdana Kożuchowicza
W
w ratuszu odbyło się spotkanie poświę-

cone ogólnopolskiej kampanii „Szkoła
Przyjazna Rodzinie”. W spotkaniu
udział wzięli dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy Wydziału Edukacji
i Spraw Społecznych UM oraz przedstawiciel Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny - organizator
projektu, który przybliżył jego założenia.
Program „Szkoła Przyjazna Rodzinie” wychodzi naprzeciw potrzebie
coraz lepszej współpracy szkół z rodzicami uczniów w zakresie wychowania
i przekazywania młodemu pokoleniu
spójnego systemu wartości. Jest to program, który tworzy przestrzeń współpracy dla szkół, organizacji pozarządowych i osób zaangażowanych w promocję wartości rodzinnych. Jego celem
jest uczynienie ze szkoły miejsca przyjaznego rodzinie, tzn. takiego, w którym dostrzegana i respektowana jest jej
wartość i rola w rozwoju osobowym
człowieka. Przyznawany w ramach programu certyfikat ma być dla rodziców
znakiem, że w danej placówce wartości
rodzinne są uznawane i będą oni wspierani w procesie wychowawczym.
Certyfikat „Szkoły Przyjaznej Rodzinie” otrzymało już kilkaset placówek
w Polsce.

burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Świebodzice uczciły Pana
Władysława jeszcze w inny sposób - w ubiegłym roku na murze

przy ul. Wałbrzyskiej powstał
mural, upamiętniający podpułkownika. Inicjatorami jego powstania były środowiska związane
z kibicami Górnika Wałbrzych.

Podpułkownik Władysław Suproń urodził się
w 1917 r. w Charkowie, czyli w dzisiejszej Rosji.
Jako młodego chłopaka wojna zastała go w III
Pułku Szwoleżerów w Suwałkach. Po ataku
Sowietów na Polskę, wojsko zostało rozwiązane.
Pan Władysław od razu wstąpił więc do AK,
później do AKO (Armii Krajowej Obywatelskiej). Tu został
dowódcą kompanii i przybrał pseudonim „Mucha” (miał też inne,
w działalności konspiracyjnej często je zmieniano), dowodził
w wielu potyczkach, m. in. w słynnym kotle pod Czarną
Białostocką. Po zakończeniu wojny pan Władysław nie zaprzestał
działalności konspiracyjnej, znalazł się w szeregach organizacji
Wolność i Niezawisłość (WiN), która nie chciała dopuścić,
aby w powojennej Polsce rządy przejęli komuniści. 3 czerwca
1946 roku został aresztowany. Śledztwo było brutalne: bicie,
tortury. 30 listopada 1946 roku Wojskowy Sąd Rejonowy
w Białymstoku skazał Władysława Supronia na wielokrotną karę
śmierci. W więzieniach spędził długich dziesięć lat, z czego 2 lata
w tzw. „jedynce”, która miała... 1,5 metra szerokości.
Mury więzienia opuścił w 1956 roku, ale przez kolejne lata był
szykanowany, gnębiony przez ówczesną Służbę Bezpieczeństwa.
Zwalniano go z kolejnych stanowisk pracy, degradowano.
Rodzina Suproniów niemalże przymierała głodem.
W 1979 roku pan Władysław przeszedł na emeryturę,
ale potem jeszcze pracował w Rafio kolejne 10 lat jako agent celny.
Dopiero w 1992 roku doszło do pełnej rehabilitacji pana
Władysława Supronia. Przywrócono mu wszystkie
odebrane wcześniej uprawnienia oraz stopień wojskowy.
Zmarł w 2012 roku, w wieku prawie 95 lat. Wspomnienie o tym
wspaniałym, silnym i nieugiętym człowieku, na zawsze pozostanie
w naszych sercach.

Pierogarnia u Ziny
Nareszcie będzie można coś zjeść w centrum Świebodzic

T

akiego miejsca bardzo
brakowało. Miejsca z dobrym, świeżym, domowym jedzeniem, które można
szybko zjeść na miejscu albo
zabrać do domu. To coś jakby
bistro, bo są krzesła barowe
i spora lada. Ale najważniejsze, że wszystko jest smaczne,
w dobrej cenie i pod znaną
marką. Bo przecież pierogi od
Ziny wszyscy znają i lubią.
Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło. Bo dokładnie cztery lata temu, 1 marca 2012 roku, w Świebodzicach powstała Wielobranżowa
Spółdzielnia Socjalna ZINA.
Z obawami, ale i z ogromnym
entuzjazmem do pracy, pięć
odważnych pań założyło firmę
cateringową, a ich produktem
sztandarowym stały się domowe pierogi. Projekt, realizowany przy ogromnym wsparciu
Ośrodka Pomocy Społecznej,
powiódł się. I ma ciąg dalszy
- pierogowy ciąg dalszy.
1 marca 2016 roku otwarta
została „Pierogarnia u ZINY”
- to nowa inicjatywa spółdzielni. Firma rozrasta się i zaczyna dawać pracę kolejnym osobom.
Pierogarnia mieści się przy
ul. Sienkiewicza 9 (dawny
punkt z lodami), można tu
zaglądać codziennie od godz.
9:00 do 18:00. Jeszcze nie ma
szyldu, ale to kwestia czasu.
Warto jednak już dziś zapamiętać ten adres - tu dają dobrze zjeść.

Za wszystkim stoi Zina
Jampolska, z pochodzenia
Ukrainka, która od wielu lat
mieszka w Polsce, w naszym
mieście. Drobna, zawsze uśmiechnięta, pełna energii
i pomysłów. Mistrzyni ruskich
pierogów i pielmieni.
- Mam nadzieję, że to miejsce przypadnie do gustu
mieszkańcom, będzie można
u nas zakupić oczywiście różne rodzaje pierogów, krokiety,
ale także dania mięsne. Będzie
także możliwość zjedzenia
ciepłego posiłku na miejscu
- mówi Zina.
W dniu otwarcia na pierogi
i pyszne ciasto wpadli m. in.
burmistrz Bogdan Kożuchowicz i zastępca Krystian
Wołoszyn, a także dyrektor
OPS Izabela Siekierzyńska,

która za każdym razem podkreśla, że ZINA to jej „ukochane dziecko”.
- Bardzo się cieszę, że ten
projekt zakończył się sukcesem a jak widać panie radzą
sobie świetnie, tryskają pomysłami, zostały więc zaktywizowane w pełnym tego słowa
znaczeniu - śmieje się Izabela
Siekierzyńska.
Pomysł jest bardzo dobry
- w centrum Świebodzic nie
ma w zasadzie żadnego lokalu
gastronomicznego (oprócz
dawnej kawiarni Forum,
w której obecnie serwuje się
kebaby - ale to danie nie
każdy lubi). Mnóstwo osób
pracuje dłużej, więc będzie
miało nareszcie możliwość
wyskoczenia na szybki lunch
do ZINY - albo kupienia sobie

Na otwarciu pierogarni pojawili się m. in. burmistrz Bogdan
Kożuchowicz i zastępca Krystian Wołoszyn oraz Izabela
Siekierzyńska dyrektor OPS

- Zapraszam na domowe pierogi, krokiety i ciasto - mówi
uśmiechnięta Zina Jampolska. Ściągnęła nawet do pomocy
swoje siostry
czegoś do zjedzenia na wynos. Właścicielka gwarantuje,
że cała garmażerka robiona
jest na bieżąco, ze świeżych
produktów, a co jak co - ale rę-

kę do pierogów ZINA i spółka
mają.
Nie pozostaje więc nic innego, jak życzyć powodzenia
i - zapraszamy na „ruskie”!
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VI Regionalny Konkurs Recytatorski Placówek Specjalnych i Integracyjnych

Smakowicie i poetycko

Było o gotowaniu, przyprawach, niejadkach.
Tematyka kulinarna zdominowała piętnastą edycję
konkursu, ale nie ma się co dziwić - wszak mottem
przewodnim zmagań było Od kuchni

A

ż trudno uwierzyć, że
to już piętnasty raz utalentowane dzieci oraz
młodzież ze szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych z całego regionu spotkała
się w Świebodzicach na konkursie recytatorskim. Te spotkania
mają zawsze wyjątkowym, wręcz
rodzinny charakter. Tak było i 18
lutego.
Od kilku lat honorowy patronat nad konkursem piastuje Pani
Teresa Kożuchowicz, małżonka
Burmistrza Miasta Świebodzice,

która jest także fundatorem
nagród specjalnych. Zaś organizatorem i pomysłodawcą jest Zespół Szkół Specjalnych w Świebodzicach, a w szczególności
nauczycielka tej szkoły, Joanna
Mazurkiewicz.
Tytuł tegorocznej edycji - Od
kuchni okazał się cenną wskazówką nie tylko dla młodych
wykonawców, ale i oceniających. Jury w składzie: Teresa
Kożuchowicz, Teresa WalczakJusiel - dyrektor Publicznego
Zespołu Szkół Podstawowo-

Magdalena Malicka zaimponowała opanowaniem długiego
wiersza i fantastyczną interpretacją

Gimnazjalnych z Oddziałami
Integracyjnymi w Świebodzicach oraz Irena Horbaczewska,
polonistka z Liceum Ogólnokształcącego i Alicja Głąb, bibliotekarka pojawiło się w imponujących, kucharskich czapkach,
wzbudzając aplauz wśród publiczności. Wykonawcy także
często posiłkowali się kuchennymi rekwizytami, mieliśmy zatem
na scenie i chochle do zupy i fartuszki, a nawet garnki.
Gości powitała dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach Ewa Jańczak. Na
widowni Miejskiego Domu Kultury, który po raz kolejny użyczył gościny recytatorom, zasiedli m. in. Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Klepiec, radne miejskie Teresa Małecka i Zofia
Marek oraz Urszula Kruczek
przewodnicząca świebodzickiego oddziału ZNP, Katarzyna
Sosnowicz, kierownik Poradni
Psycholgiczno-Pedagogicznej
w Świdnicy i Agnieszka Gielata, dyrektor MDK.
Imprezę poprowadziła jak
zawsze, z humorem i swadą,
Małgorzata Nosal, nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych.
- To imponujące, że już po raz
piętnasty w naszym mieście
odbywa się ten konkurs, cieszę

się, że mogą się u nas zaprezentować utalentowani młodzi ludzie z całego regionu. Życzę
udanych prezentacji, a jury owocnej pracy - mówił burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, wręczając przy okazji „na osłodę”
wszystkim uczestnikom spotkania kosz pełen cukierków.
Młodzi artyści oceniani byli
w siedmiu kategoriach, w większości recytowane utwory nawiązywały do kulinariów. Poziom
jak co roku był bardzo wysoki.
Po wnikliwej naradzie jury
przyznało nagrody w poszczególnych kategoriach.
G Kategoria I (klasy I-III
szkoły podstawowej L) I miejsce

Damian Dybaś też założył wspaniałą, kucharską czapkę

- Tobiasz Dobrzyński z Wałbrzycha
G Kategoria II (klasy IV-VI
szkoły podstawowej L) I miejsce
- Oliwia Kozłowska z Wałbrzycha
G Kategoria III (klasy I-III
gimnazja L) I miejsce - Magdalena Borysiewicz z Polanicy
Zdroju
G Kategoria IV (klasy I-III
szkoły zawodowe L) I miejsce
- Magdalena Malicka z Wałbrzycha
G Kategoria V (klasy IV-VI
szkoły podstawowej UM) I
miejsce - Damian Dybaś ze
Świebodzic
G Kategoria VI (klasy I-III
gimnazja UM) I miejsce - Michał Wiśniewski ze Świebodzic
G Kategoria VIII - szkoła
przysposabiająca do pracy I
miejsce - Marcin Kuczyński
z Polanicy Zdroju
Nagrodę specjalną - ufundowaną przez Panią Teresę Kożuchowicz, otrzymali: Mateusz
Sikorski z Dzierżoniowa, Kamil Skiba i Krzysztof Pawłowski ze Świdnicy.
Po wyczerpujących zmaganiach wszyscy uczestnicy konkursu udali się na pyszny, słodki
poczęstunek, ufundowany przez
sponsorów wydarzenia. A byli
w nimi w tym roku:
I Pani Teresa Kożuchowicz

I Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz
I Piekarnia Ślęzak Państwo
Ślęzak
I Sklep Mięsny Anna Łukawska
I Sklep Delikatesy Dorota
Zając
I Cukiernia Artur Mróz
I Firma Poligraficzna Ag-nieszka Czuba-Kopera
I Dyrektor Miejskiego Domu
Kultury - Agnieszka Gielata
I Stowarzyszenie „Wypożyczalnia - Centrum” w Świebodzicach
I Nauczyciele.

Żywiołowy występ Elizy
Nowickiej z SP 4

Kosz pełen słodyczy podarował burmistrz Bogdan Kożuchowicz

Jury skrupulatnie notowało każdy występ

Polała się krew, i to jak!
wieści z miasta
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Ponad 16 litrów
- to rewelacyjny wynik
lutowej zbiórki krwi

A

kcja poboru krwi odbyła się w czwartek,
25 lutego, w Miejskim
Domu Kultury.
49 osób zarejestrowało się, 36
oddało bezcenny lek, co daje
wynik 16,2 litra krwi.
Rezultat byłby jeszcze lepszy,
gdyby nie konieczność zakończenia akcji - byli jeszcze chętnie do oddania krwi, jednak

lekarz wykonujący badania potencjalnych dawców musiał pilnie wracać do szpitala.
Frekwencja zaskoczyła bardzo pozytywnie członków Klubu Honorowych Dawców Krwi.
- Jesteśmy pod wrażeniem takiej
ilości krwiodawców, oby tak
było zawsze - cieszyła się Katarzyna Młynarkiewicz, prezes
świebodzickiego oddziału.
Zbiórka rozpoczęła się o godzinie 9:30, a zakończyła około
13:00. Pod koniec akcji rozlosowaliśmy tradycyjną nagrodęniespodziankę, ufundowaną tym

razem przez firmę Cast sp. j.
Ekspres przelewowy trafił do rąk
zadowolonego pana Marcina
Hołowatego - serdecznie gratulujemy. Słodycze dla wszystkich
krwiodawców ufundowała firma
Śnieżka-Invest.
I od razu zapraszamy na
następne krwiobranie - tym razem w ambulansie, który zaparkuje 8 marca pod ratuszem.
Dla wszystkich pań, które zdecydują się w dniu swojego święta - bo to przecież Dzień Kobiet
- oddać krew, organizatorzy
przygotowują drobny upominek.
Gorąco zapraszamy wszystkich,

chcących włączyć się w akcję
krwiodawstwa, ten piękny gest
ratowania ludzkiego życia.
A dla dbających o swoje zdrowie pań mamy coś jeszcze - badania mammograficzne 7 marca,
w mammografie który zaparkuje
pod Miejskim Ośrodkiem Zdrowia.
Organizatorami czwartkowej
zbiórki byli: Urząd Miejski
w Świebodzicach, Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, Klub
Honorowych Dawców Krwi
w Świebodzicach oraz Miejski
Dom Kultury.

To wspaniały widok, gdy ludzie oddają, tak po prostu coś, co dla
innych jest bezcenne - krew

Klub HDK zaprasza na turniej szkół
Zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne i uczelnie wyższe do wzięcia
udziału w Turnieju „Młoda krew - źródłem życia” Turniej trwa
od 1 marca do 10 czerwca i polega na tym, aby jak najwięcej
uczniów i studentów oddało w tym czasie krew. Będziemy śledzić
cały czas rywalizację między szkołami i wyłonimy trzech
zwycięzców. Organizatorem Turnieju jest Klub HDK PCK
przy RCKiK "Czerwoni" i Klub HDK PCK w Świebodzicach.
Organizatorem merytorycznym jest RCKiK w Wałbrzychu.
Turniej przeznaczony jest dla szkół z obszaru działania RCkiK,
czyli dla placówek z 11 powiatów.
Pan Marcin Hołowaty wylosował ekspres, przekazany przez firmę
Cast sp.j.
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Czas na zdrowie
w „Dwójce”
10

oświata
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Małgorzata Krzan

C

zy czujecie czasami
osłabienie organizmu?
A może dopada Was
jakieś niewyjaśnione
zmęczenie lub, co gorsza, dostrzegacie u siebie symptomy
groźniejszych chorób: cukrzycy,
nadciśnienia i innych dolegliwości? Większość z nas przyznaje
się także do braku ruchu, aktywności fizycznej, nadwagi lub
wręcz otyłości. Otyłość wśród
dorosłych, ale również i dzieci,
jest dziś liczona w milionach lub
miliardach, a badania wskazują
na kilkunastokrotny wzrost liczby osób walczących z tym problemem. A otyłość to wyżej
wspomniane choroby. Dlatego
w Zespole Szkół PodstawowoGimnazjalnych z Oddziałami
Integracyjnymi w Świebodzicach postanowiliśmy przystąpić
do ogólnopolskiego projektu
edukacyjnego „Czas na zdrowie”, bo wiemy dobrze, że lepiej
zapobiegać niż leczyć.
Projekt realizowany przez
Fundację Banku Ochrony Środowiska pod honorowym patronatem ministra Edukacji Naro-

dowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi promuje ideę
zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania i aktywności
fizycznej. Chcemy uświadomić
naszym uczniom, że zmiana
nawyków, myślenia i postaw
zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i rodziców jest początkiem lepszego, zdrowszego życia.
W pierwszym etapie zespoły
uczniów, działające pod opieką
nauczyciela, będą zdobywały,
a następnie promowały wśród
społeczności szkolnej wiedzę
z zakresu rolnictwa ekologicznego i zdrowego stylu życia.
Poszczególne klasy podczas
happeningu 21 marca zaprezentują scenki teatralne i plakaty
dotyczące tej właśnie tematyki.
Każda klasa przygotowuje ja-

kąś niespodziankę. Drugi etap
stanowi organizacja ogólnoszkolnego Festynu Zdrowia 29
kwietnia, który będzie obfitował w atrakcje: wspólne zabawy ruchowe dla młodzieży
i rodziców, zdrowy poczęstunek
(sałatki, koktajle owocowe,
zdrowe i smaczne wypieki) oraz
udział zaproszonych przez nas
gości. Planujemy także „Bieg
po zdrowie” oraz marsz z kijkami. Jednym z ważniejszych
punktów programu to pokaz
serii filmów edukacyjnych pt.
„Śmietnik w mojej głowie”.
Filmy, powstałe w konsultacji
ze specjalistami z ośrodków
naukowych i uczelni wyższych,
w lekki, zabawny sposób
mówią o stereotypach funkcjonujących w społeczeństwie oraz
sposobach ich przełamywania.
Pozwalają na zrozumienie problematyki przez widzów nale-

żących do różnych grup wiekowych.
Między pierwszym a drugim
etapem projektu odbędą się
także w Dwójce imprezy towarzyszące: uczniowie będą uczyć
się udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej, wezmą udział
w prelekcjach i pokazach tematycznych. Pamiętamy także o rodzicach - dla nich również przygotujemy prelekcje, mając na
uwadze to, że zmiana myślenia
musi nastąpić u podstaw - czyli
w rodzinie.
Projekt przyjął formułę konkursu, a organizatorzy zapewniają, że na najlepszych czekają
atrakcyjne nagrody, więc TRZYMAJCIE ZA NAS KCIUKI!
My natomiast pamiętamy, że
(pomimo wszystko) najlepszą
nagrodą będzie dobre samopoczucie naszych uczniów.
I

Pegazik rozpoczął lot
Pete Johnsona „Rodzice urwali
się spod kontroli”, Julię Dubinę
z Publicznego Gimnazjum nr 1
- Julia przedstawiła utwór
Wisławy Szymborskiej „Nic
dwa razy” oraz prozę Marka
Twaina „Pamiętniki Adama
i Ewy” oraz Julię Dudek z Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych - w jej wykonaniu
usłyszeliśmy wiersz Czesława
Miłosza „Nadzieja” i fragment
powieści Marty Fox „Paulina.
doc”. Trzy osoby wyłonione
przez jury w obu kategoriach
będą reprezentować Świebodzi-

ce w etapie powiatowym w Świdnicy, który odbędzie się już
w marcu. Oczywiście gratulacje
należą się wszystkim uczestnikom „Pegazika”, konkurs nie
jest łatwy i trzeba poświęcić
dużo czasu, by się do niego przygotować.
Teraz czekamy na kolejny
etap w Świdnicy, a na koniec
przekazujemy gorące podziękowania paniom pracującym w jury i nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu.
J. Bieniasz
J. Gąsior
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VII Międzyszkolny
Konkurs Języka
Angielskiego
nia 22 lutego 201 6r. w Liceum Ogólnokształcącym
D
w Świebodzicach odbył się

drugi etap VII Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego. Pierwszy etap, obejmujący test gramatycznoleksykalny odbył się w poszczególnych gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych
w styczniu bieżącego roku. To
właśnie w etapie pisemnym
wyłonione zostały 3-osobowe
drużyny z każdej szkoły.
Uczniowie rywalizowali
w dwóch kategoriach: gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Każda drużyna musiała zmierzyć się z czterema zadaniami,
które dotyczyły praktycznego
zastosowania języka angielskiego i wymagały od uczestników dużej wyobraźni oraz
poczucia humoru.
Drużyny zacięcie rywalizowały ze sobą do samego końca.
Ostatecznie w kategorii szkół
gimnazjalnych I miejsce zajęło
Społeczne Gimnazjum Akademickie w Świebodzicach, II
miejsce - Publiczne Gimnazjum nr 9 w Wałbrzychu, a III
miejsce - Gimnazjum w Bol-

kowie. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce
przyznano drużynie nr 1 z LO
w Świebodzicach, a II miejsce
- drużynie nr 2. Zwycięskie
drużyny zostały obdarowane
nagrodami w postaci słowników i materiałów do nauki
języka angielskiego. Poza tym,
indywidualnie doceniono najlepszego gimnazjalistę i licealistę, wyłonionych wcześniej
w części pisemnej. Spośród
gimnazjalistów bezkonkurencyjny okazał się uczeń Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Świebodzicach - Dawid Bujczenko, a z liceum - Daniel Chodarcewicz.
Gratulujemy wszystkim
uczestnikom, a nauczycielom
serdecznie dziękujemy za przygotowanie swoich uczniów do
konkursu.
Dziękujemy także nauczycielkom języka angielskiego
z Liceum - p. Agnieszce Andruszków i p. Urszuli Zysce
za przygotowanie konkursu.
Następna edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka
Angielskiego już za rok. Do
zobaczenia!

XII Szkolny Festiwal
Nauki i II Noc Filmowa
w Gimnazjum nr 1

Laureatki w kategorii gimnazjum: Klaudia Wysoczańska z PZSI,
Julia Dubina z Gim 1 i Julia Dudek z PZSI oraz Jury

W

tym roku zaszczyt zorganizowania
etapu
miejskiego tego konkursu, zarówno w kategorii
„młodsi” - szkoły podstawowe
oraz „starsi” - uczniowie gimnazjum przypadł Publicznemu
Zespołowi Szkół Integracyjnych
w Świebodzicach.
Etap miejski rozpoczął się 17
lutego o godz. 9.00 - najpierw
wysłuchaliśmy recytacji uczniów klas IV-VI. Każdą szkołę
ze Świebodzic reprezentowało
troje uczestników, w sumie wystąpiło dwanaścioro osób, spośród których jury w składzie:
Halina Serafin - polonistka,
która wielokrotnie przygotowywała uczniów do konkursów na
najwyższych etapach, Małgorzata Olkowska - aktorka Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu i Paulina Kowal - wrocławska poetka, wybrało troje ucz-

niów: Noemi Śliwę z Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 4,
Zuzannę Mikłasz - z Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 2
i Bartosza Brzozę z Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 3. W ich
wykonaniu usłyszeliśmy wiersz
Doroty Gellner „Brat”, utwór
Wandy Chotomskiej „Dziurki
w serze” oraz fragment „Pana
Tadeusza” Adama Mickiewicza.
O godzinie 12.00 rozpoczął
się konkurs dla gimnazjalistów,
uczestników było mniej, bo
tylko osiem uczennic, miały one
jednak trudniejsze zadanie, bowiem wedle wymogów konkursu, recytowały utwór poetycki
i fragment prozy. Jury wyłoniło
zwycięzców: Klaudię Wysoczańską z Publicznego Zespołu
Szkół Integracyjnych, która recytowała wiersz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej „Obraz cnoty” oraz fragment prozy

nocy z 18 na 19 lutego
2016 w Publicznym GimW
nazjum Nr 1 im. Sybiraków

Aktorka Teatru Lalki i Aktora z Wałbrzycha p. Małgorzata
Olkowska udziela wskazówek do recytacji Bartoszowi Brzozie
i jego opiekunce artystycznej p. Marty Kędzi z SP3.

odbyła się II Noc Filmowa,
w której brało udział 37 uczniów naszej szkoły. Młodzież
oglądała filmy: Misja i Na linii
ognia. Pizza na kolację, spanie
w klasach na karimatach,
robienie wspólnego śniadania
i oglądanie filmów w szkole
nocą było dla młodzieży dużą
atrakcją. Uczniowie niewyspani, ale zadowoleni musieli
przetrwać jeszcze następny
dzień w szkole, prezentując
doświadczenia na XII Szkolnym Festiwalu Nauki.
Gościliśmy na Festiwalu
Zastępcę Burmistrza Miasta
Krystiana Wołoszyna i Prezesa Związku Nauczycielstwa
Polskiego Urszulę Kruczek
W Festiwalu wzięli udział

uczniowie klas szóstych ze
świebodzickich szkół podstawowych i uczniowie z Gimnazjum nr 1. Na kilka godzin
sala gimnastyczna zamieniła
się w wielkie laboratorium
przyrodnicze. Na rozpoczęcie
festiwalu uczniowie z Klubu
Młodego Odkrywcy zaprezentowali i wyjaśnili kilkanaście
doświadczeń przyrodniczych,
następnie zaproszona młodzież
mogła samodzielnie wykonać
przygotowane doświadczenia.
Największym zainteresowaniem cieszyły się: odrzutowa
butelka, jajko w butelce, elektryzowanie za pomocą maszyny elektrostatycznej, płonąca
chusteczka, lewitująca piłeczka
i maski. Wszystkich doświadczeń było 48 a w organizacji
imprezy wzięło 48 uczniów
z Gimnazjum nr 1.

Fantazji młodym nie brakuje
kultura

W

lipcu 2015 roku, Oddział Dziecięcy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świebodzicach ogłosił konkurs na
krótkie opowiadanie fantasy. Prace
były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych
- kat. I uczniowie kl. V-VI, kat. II uczniowie gimnazjum.
Ponieważ otrzymywaliśmy sygnały, iż wielu
czytelników także i z dorosłego grona, chciałoby

Zaczarowane
nutki

W pewnej krainie, nazywającej
się dawniej Nutkolandią, żyła sobie
dziewczynka o imieniu Klara. Miała
ona 12 lat i była bardzo wesołym
dzieckiem, przez to wiecznie miała
kłopoty. Kłopoty, już wtedy, kiedy
była małym dzieckiem i zaczęła
mówić, a raczej śpiewać. Muszę
wam wyjaśnić, że Nutkolandia była
kiedyś piękną krainą, pełną radości,
miłości i przede wszystkim muzyki.
Obecnie kraina nazywa się Gburolandią i nikomu nie wolno się śmiać,
tańczyć i pod żadnym pozorem słuchać muzyki i śpiewać. Rozporządzenie takie wydała obecna królowa, która objęła władzę po zmarłym królu. Kobieta ta nienawidziła
muzyki, drażnił ją śmiech i miała
alergię na radość. Nikt nie wiedział,
skąd pochodzi i dlaczego tak nie
cierpi muzyki i radości, ale szeptano, że posiada ona magiczne moce
i bardzo się jej bano. Gdy król zmarł,
wprowadziła zakaz śpiewania, tańczenia, śmiania się i radowania pod
karą wygnania z kraju.
Ludzie z początku buntowali się,
gdyż wraz z nimi w krainie mieszkały magiczne nutki, które swą magiczną mocą zarażały innych
szczęściem. Królowa, wiedząc że nie
wygra, rzuciła na mieszkańców czar
zapomnienia tak, że zapomnieli
o nutkach, które w końcu odeszły.
Jednak krążyła legenda, że nutki
powrócą, by zniszczyć smutek oraz
rozpacz i przywrócą radość, tańce
i muzykę.

poznać prace konkursowe, publikujemy nagrodzone utwory. Dziś kolejna odsłona - opowiadanie autorstwa Alicji Janik, uczennicy Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 3, która zajęła III miejsce w kat. I.
Przy okazji serdecznie przepraszamy Marysię
Partykę, autorkę przepięknego Goluma, będącego
znakiem rozpoznawczym konkursu, za zmianę
nazwiska w poprzednim wydaniu. To oczywiście
ten złośliwy chochlik drukarski :)

Wracając jednak do Klary, była
ona, w porównaniu do innych,
dziwnym dzieckiem. Zawsze była
wesoła, a na jej twarzy błąkał się
uśmiech i od najmłodszych lat nuciła sobie melodie, kreśląc patykiem
na ziemi dziwne znaki. Rodzice
dziewczynki byli przerażeni zachowaniem Klary. Ukrywali małą przed
innymi w małej chatce przy skraju
lasu. Tak więc dziewczynka wychowywała się sama ze swoimi rodzicami i ukochanym psem Totikiem,
który był jej jedynym przyjacielem.
Gdy dziewczynka miała około 10 lat,
zaczęła miewać dziwne sny. Śniło jej
się, że mieszka w całkiem innej krainie, pełnej kolorów i tańczących
dzieci. W krainie, gdzie ludzie siedzieli przed domami i wszyscy
wspólnie śpiewali piosenki. Kiedy
się obudziła, czuła w sercu smutek
i tęsknotę. Pytała potem mamę o te
sny, ale mama kazał jej obiecać, że
nigdy nie wspomni o nich, bo będą
mieć poważne kłopoty.
I tak Klara nie mówiła o snach, aż
do 12 urodzin, kiedy to mówiąc do
siebie pomyślała, że chciałaby się
dowiedzieć co znaczą te nutki,
które rysuje na ziemi. Kiedy tak rozmyślała, tuż przed nią pojawiło się
światło, z którego wyszła mała istota, podobna do tych, które rysowała. Klara była przestraszona, a zarazem zaciekawiona tajemniczą istotą. Ona natomiast powiedziała, że
ma na imię Maja i jest jedną z siedmiu magicznych nut. Opowiedziała
Klarze całą historię, o tym, że jej siostry są smutne i potrzebują pomocy. Jeżeli szybko nie znajdzie choć
jednej osoby, która wierzy w magiczną moc nutek, na zawsze znik-
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ną, a wraz z nimi nadzieja złamania
złego zaklęcia. Nutka Maja usłyszała
we śnie śpiew Klary i wyruszyła na
jej poszukiwanie, pełna nadziei, że
znajdzie tę jedyną osobę, dzięki
której wspólnie odzyskają magiczne
moce i wspólnie zdołają uratować
krainę.
A w królestwie ponura królowa
zobaczyła w magicznym źródełku
swą przyszłość, a to co zobaczyła
bardzo się jej nie spodobało.
Przerażona wpatrywała się w swe
odbicie, w którym widziała radość,
a stanie się tak wówczas, gdy jej
czar zostanie złamany i do krainy
powrócą magiczne nutki. Królowa,
wystraszoną tą okrutną wizją, nakazała swej straży przeszukać całą
Gburolandię wzdłuż i wszerz w poszukiwaniu zaczarowanych nutek.
Klara obiecała pomóc Mai w uratowaniu jej sióstr. Napisała list do
rodziców i wyruszyła z nową przyjaciółką w drogę, zabierając ze sobą
swojego pieska, Tofika. Kiedy tak
szły i szły już dłuższy czas i zbliżała
się już noc, musiały poszukać jakiegoś schronienia. Dowiedziały się, że
królowa rozesłała straże i bały się,
że je znajdą. Po niedługim czasie na
swojej drodze spotkały staruszkę,
której rozsypał się chrust z koszyka,
szybko więc podbiegły i pomogły jej
pozbierać drewno. Staruszka ze
łzami w oczach podziękowała im za
pomoc, mówiąc że już od dawna
nikt nie był dla niej taki dobry i tęskni za dawnymi czasami, kiedy jako
dziecko często słyszała w domu
muzykę i wszyscy byli dla siebie
dobrzy i życzliwi. Zaprosiła Klarę
i Maję do swojej chatki na kolację
i nocleg. Przyjęły jej zaproszenie

JOANNA LIS
Przeczytanie - wnikliwe i krytyczne - prac konkursowych było dla mnie
fascynującym doświadczeniem zetknięcia się z różnorodnością pomysłów
i sposobów ich przedstawienia. Wśród nich ujęły mnie dwie: jedna, której wątek
fantastyczny został spleciony z poruszeniem sytuacji choroby psychicznej,
co świadczy o dojrzałości i odwadze autora. Druga zaś - o „zmyśle
dziennikarskim”, ponieważ fabuła opowiadania została oparta o wydarzenie
aktualne i lokalne: poszukiwanie „złotego pociągu”. Wszystkim uczestnikom
konkursu serdecznie życzę radości tworzenia i dzielenia się owocami literackiego
zamiłowania - i wszystkim dziękuję za przyjemność czytania Waszych
fantastycznych opowiadań!

z ulgą, gdyż bały się spania pod
gołym niebem. Po kolacji starsza
kobieta opowiedziała im jeszcze
o swoich wspomnieniach z dawnych czasów i zapewniła je, że więcej ludzi tęskni za zaczarowanymi
nutkami, ale boją się królowej.
Pełne nadziei, Klara i Maja, wyruszyły z samego rana w dalszą podróż, dziękując starszej kobiecie za
gościnę, obiecując zrobić wszystko,
co w ich mocy, aby przywrócić
dawną radość w krainie. Kiedy
w końcu dotarły do kryjówki zaczarowanych nutek, Klara przeraziła się
strasznie, widząc w jakim są stanie.
Wszystkie nutki siedziały zasmucone i zapłakane. Wyglądały okropnie.
Maja podbiegła do nich, radośnie
wykrzykując, że znalazła dziewczynkę, która w nie wierzy i pragnie
powrotu muzyki do krainy i że jest
dla nich nadzieja. Opowiedziała
nutkom o tym, że pozostali ludzie
również pragną ich powrotu. Nutki
nagle się ożywiły i zaczęły radośnie
skakać i śpiewać. Był to widok niesamowity. Klara nigdy wcześniej
czegoś takiego nie widziała. Wszystko dookoła zaczęło wirować, z nieba
spadały błyszczące iskierki. Wszystko nagle zrobiło się jakby bardziej
kolorowe i żywe. Kiedy już się trochę uspokoiły, zaczęły obmyślać
plan działania, ustaliły, że tylko stając przed królową twarzą w twarz

są w stanie złamać zaklęcie. Tak
więc wyruszyły w drogę.
Kiedy dotarły do zamku, znalazły
królową w wielkiej sali tronowej.
Siedziała ona na wielkim czarnym
tronie, było tam bardzo ponuro
i smutno. Nutki zażądały od królowej, aby przywróciła dawny porządek, ale królowa kazała im się
wynosić i wezwała straże. Nutki, nie
czekając zaczęły śpiewć i tańczyć,
prosząc o pomoc Klarę. Wszystkie
razem tańczyły, śpiewając słodką
melodię, a mrok w sali tronowej
zaczął się rozpraszać i nagle rozbłysło światło magicznymi iskierkami.
Czar prysł, a królowa z krzykiem
przerażenia zobaczyła, że jej ubranie z czarnego koloru zmienia się
w różowy, a w sercu zaczyna czuć
niepokojącą radość.
I tak oto dzielne magiczne nutki,
wraz z Klarą, zdołały przywrócić krainie radość i muzykę. Wszyscy
mieszkańcy przypomnieli sobie
dawne czasy i nastała wielka radość. Klara wróciła do swojego
domu, gdzie czekali na nią szczęśliwi rodzice, bardzo dumni ze swojej
dziewczynki. Sami przyznali się jej
potem, że cały czas mieli nadzieję
na powrót nutek.
I tak Gburolandia stała się na
powrót Nutkolandią.

Nie rezygnuj z życia, póki starcza sił
M

iejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach, której głównym
zadaniem jest gromadzenie,
opracowanie i udostępnianie
zbiorów prowadzi znacznie szerszą działalność. Spotkania z seniorami, młodzieżą i pozostałymi użytkownikami biblioteki
w dni wolne od wypożyczeń
(czwartki, soboty, a nawet niedziele i święta) czy wyjazdy na
imprezy kulturalne w okolicy
stały się stałym punktem oferty
kulturalnej naszej placówki. Do
tego szerokiego wachlarza propozycji należą również projekcje
filmowe.
W ubiegłym miesiącu oglądaliśmy „System” w reż. Daniela
Espinozy, a 18.02.2016 r. na
ekranie śledziliśmy losy czwórki
bohaterów w filmie „Last Vegas” i tym razem również instytucja zapełniła się swoim wiernymi użytkownikami.

Problematyka filmu osnuta
była wokół zagadnień tego, ile
warta jest męska przyjaźń? Czy
można zapomnieć wspólnie
przeżyte dzieciństwo i młodości? Czy warto pielęgnować znajomości pomimo upływu niemal
60 lat? A także jak z dystansem
traktować choroby i ułomności
podeszłego wieku. Znakomita
obsada aktorska w postaciach
Michaela Douglas’a, Roberta De
Niro, Morgana Freeman’a i Kevina Kline’a zagwarantowała
nam znakomitą zabawę. Inteligentne, śmieszne dialogi, co
chwila wywoływały salwy śmiechu wśród zebranych. Na kunszt
reżyserii wzniósł się John Turteltaub. Wielką sztuką bowiem jest
stworzenie dzieła smakowicie
naerotyzowanego, ale bez ani
jednej sceny seksu, fundując
nam radosny, pełen humoru wieczór. Pomimo lekkiej formy,
film nie był pozbawiony reflek-

sji i ciepłych odczuć, bowiem
pokazano w nim kwestie wierności, przywiązania i przyzwoitości w długoletnich związkach
małżeńskich i rodzinnych, a także to, że na miłość i słuchanie
tego co podpowiada nam serce
nigdy nie jest za późno.
Po zakończeniu projekcji
wszyscy zebrani zgodnie orzekli, że warto było spędzić blisko
2 godz. w bibliotece, wprawiając
się w wyborny nastrój. Filmy
takie „Last Vegas” wspaniale
sprawdzają się, kiedy na dworze
szaro, deszczowo-śniegowo i ponuro. Warto wtedy zajrzeć do
biblioteki.

Tekst: Beata Wiciak
Fot: Janina Dubrownik
Miejska Biblioteka Publiczna
w Świebodzicach
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Rewelacyjne zawody
w Poznaniu
I

nternational Swimming Cup
- 19-21 lutego 2016 roku
w Poznaniu odbyły się międzynarodowe zawody pływackie. Na poznańskim basenie
zaprezentowało się 96 klubów
z 5 państw: Polski, Norwegii,
Niemiec, Białorusi i Litwy. W tej
olbrzymiej imprezie pływackiej
wystartowało ponad tysiąc zawodników. Rywalizowali ze sobą jedni z najlepszych zawodników danych państw. Ranga zawodów była naprawdę bardzo
wysoka. Klub Sportowy „Rekin” Świebodzice wystawił 21
osobową drużynę w składzie:
rocznik 2005 - Emilia Cajzer,
rocznik 2004 - Julia Chryplewicz i Maria Kutyło, rocznik
2003 - Aleksandra Obajtek,
Paweł Hyckowski i Filip Woliński, rocznik 2002 - Marcelina Glejzer, Zuzanna Grylewicz, Oliwia Lewicka, Alicja
Maziar, Marta Proce, Hanna
Zawadzka, Andrzej Damsz,

Miłosz Knihnicki i Stanisław
Tokarski, rocznik 2000 - Martyna Borczyk, Vanessa Popiel
i Sebastian Słomiński, rocznik
1999 - Jakub Ołdak, rocznik
1995 - Agnieszka Gajdowska
oraz masters - Krzysztof Słomiński.
Zawody w Poznaniu należy
zaliczyć do bardzo udanych.
Niemal wszyscy zawodnicy
uzyskali życiówki we wszystkich swoich startach. Bardzo
duże zadowolenie trenerów ze
startów podopiecznych mówi
samo za siebie. Zmiana treningów przez trenerów oraz ciężka
praca zawodników dała wspaniałe efekty w postaci fantastycznie poprawionych czasów.
W klasyfikacji generalnej KS
Rekin Świebodzice zajął bardzo
wysokie 8 miejsce (wystartowało 96 klubów) zdobywając 17
medali: 6 złotych, 3 srebrne i 8
brązowych. Przed naszymi zawodnikami w najbliższym mie-

Kickboxingu Puchar Polski K-1 Rules. Zawody były jedną z kwalifikacji do World Games 2017, które odbędą się w przyszłym
roku we Wrocławiu. Niestety nie były zbyt udane dla naszych
fighterów, którzy będą musieli starać się o wejście do kadry narodowej w czerwcu na Mistrzostwach Polski K-1 Rules we Wrocławiu.
Wyniki zawodników KO GYM na Pucharze Polski K-1 Rules:
 Arkadiusz Osienienko - 57 kg III miejsce
 Artur Gabryelski - 63,5 kg III miejsce
 Marcel Marecki - 71 kg junior starszy III miejsce
 Artur Gałecki - 67 kg bez medalu.

siącu najważniejsze starty na
Mistrzostwach Polski 14,15 i 16
latków oraz Drużynowe Mistrzostwa 12 i 13 latków. Uzyskane na zawodach w Poznaniu
czasy pozwoliły zaostrzyć apetyt
na finały w Mistrzostwach
z udziałem wielu naszych za-

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

nieruchomość zabudowana
nieruchomość zabudowana

22/6
565/5

Obręb
Śródmieście 3
Ciernie 4

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.34 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 tekst jednolity) 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 na okres 21 dni - począwszy od dnia 04.03.2016 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości

Numer działki

Lokal mieszkalny nr 8
przy ul. Granicznej 10

Zawodnicy KO GYM
na Pucharze Polski K-1
Rules
awodnicy klubu KO GYM prowadzonego przez Mariusza
Cieślińskiego w dniach 12-14 lutego walczyli w Nowym
Z
Targu, gdzie odbył się organizowany przez Polski Związek

629/2

Położenie/obręb
Ciernie 4

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. 1774 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
Ulica

Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

obręb

Wałbrzyska
Strzegomska
Of.Oświęcimskich
Wałbrzyska
Wałbrzyska

l. Mieszkalny 8 ( 34)
l. Mieszkalny 5 ( 28)
l. Mieszkalny 1 (48)
l. Mieszkalny 6 (30)
l. Mieszkalny 2(6)

748/7
39/1
377/1
505/34
434/2

3
3
2
3
3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r, poz. 518 z późniejszymi zmianami) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie
tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

wodników. Gratulujemy zarówno zawodnikom jak i trenerom
sukcesów i trzymamy kciuki za
starty na Mistrzostwach Polski.
Dziękujemy również rodzicom
zawodników za wsparcie i pomoc podczas zawodów.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)
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 5
w budynku przy ul. Bolesława Prusa 26 w Świebodzicach.
Budynek położony jest na działce nr 345/23 o powierzchni 127 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00081163/7.
Udział w częściach wspólnych budynku
oraz udział we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 19,73%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym piętrze i składa się z kuchni i pokoju o łącznej powierzchni
48,69 m2. Pomieszczenie wc usytuowane poza budynkiem w podwórku posesji. Lokal wyposażony jest
w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie elektryczne. Stan techniczny lokalu mierny.
Elementy wykończeniowe lokalu oraz stolarka okienna i drzwiowa, podłogi i tynki kwalifikują się do remontu
lub wymiany. Kuchnia i pokój podzielone są lekkimi ściankami działowymi, które zgodnie z informacją uzyskaną
u Zarządcy przeznaczone są do rozbiórki. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.
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

54.860,00 zł
53.277,00 zł
1.583,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2016 r. o godz. 12.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 5 500 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy
ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 08 kwietnia 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 23.03.2016 r. w godz. 11.00-11.15.
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 W GAZECIE ŚWIEBODZICKIEJ
tel. 660 157 518

ogłoszenia
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) 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 poz. 2108)
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ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 2.
Budynek położony jest na działce nr 526 o powierzchni 265 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00014828/7. Udział w częściach wspólnych budynku
oraz udział we współużytkowaniu wieczystym gruntu pod tym budynkiem wynosi 10,06%.

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 5A
w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 527/17 o powierzchni 268 m2, dla której Sąd Rejonowy
w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00038189/9. Udział w częściach wspólnych budynku
oraz udział we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 6,90%.

Lokal mieszkalny Nr 6 położony w budynku mieszkalnym Nr 2 przy ul. Adama Mickiewicza w Świebodzicach. Budynek
usytuowany jest na działce Nr 526 o pow. 265 m2. Lokal mieszkalny usytuowany jest na drugim piętrze budynku i składa się
z kuchni, łazienka + w.c., przedpokoju i pokoju o łącznej powierzchni 51,76 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną,
wodną, kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie za pomocą pieca kaflowego.
Lokal posiada pomieszczenia przynależne - dwie piwnice o łącznej powierzchni 8,75 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.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze w budynku i składa się z pokoju i kuchni o łącznej powierzchni 32,70 m2. Lokal
wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Instalacje w dostatecznym stanie technicznym, wymagają wymiany.
W lokalu brak systemu ogrzewania. W kuchni konieczne jest wykonanie wentylacji oraz doprowadzenie instalacji gazowej.
W lokalu brak zamontowanego osprzętu wodno- kanalizacyjnego oraz elektrycznego. Pomieszczenie w.c. wspólne usytuowane
jest na półpiętrze budynku, przy zejściu do piwnicy. Pomieszczenie wymaga kapitalnego remontu. Do lokalu jest przynależna
piwnica o pow. 6,70 m2 oraz komórka strychowa o pow. 11,10 m2.
Ogólnie lokal przyjęto w miernym stanie technicznym, standard wykończenia mierny.
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

45.800,00 zł
44.116,00 zł
1.684,00 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 13 czerwca 2016 r. o godz. 13.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 4.600,00 zł należy regulować 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. najpóźniej do dnia 08 kwietnia 2016 r. do godz. 14.30.
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.

CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena gruntu

19 000 zł
18 238 zł
762 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 1 900 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy ul. Rynek 1
najpóźniej do dnia 08 kwietnia 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 23.03.2016 r. w godz. 11.00-11.15.

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 23.03.2016 r. w godz. 12.30-12.45.
Na nieruchomość lokalową zostały przeprowadzone przetargi w dniach: 27.05.2015 r., 02.10.2015 r. i 27.01.2016 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.

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.

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. 1774 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. 1774 ) 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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Wolności 17
w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 295/3 o powierzchni 357 m2, dla której Sąd Rejonowy
w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00024643/9. Udział w częściach wspólnych budynku
oraz udział we współużytkowaniu gruntu pod tym budynkiem wynosi 3,96%.

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku
przy ul. Stefana Żeromskiego 2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00040249/5.
Budynek położony jest na działce nr 385 o powierzchni 559 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę
Wieczystą Nr SW1S/00018090/2. Udział w częściach wspólnych budynku
oraz udział we współużytkowaniu wieczystym gruntu pod tym budynkiem wynosi 9,50%.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku i składa się z kuchni i pokoju o łącznej powierzchni 30,60 m2. Lokal
wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie elektryczne (brak instalacji c.o. oraz pieca).
Stan techniczny lokalu mierny. W lokalu zostały wykonane częściowe prace remontowe m.in. założono nową instalację
elektryczną, wymienione instalację gazową, wymieniono drzwi wejściowe, uzupełnione zostały tynki. Układa funkcjonalny
pomieszczeń zły.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena gruntu

35.780,00 zł
34.510,00 zł
1.270,00 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 13 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 3.600,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy ul. Stefana
Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 08 kwietnia 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 21.03.2016 r. w godz. 11.30-11.45.
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.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku i składa się z kuchni, łazienki z WC i trzech pokoi o łącznej
powierzchni 109,60 m2.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie centralne etażowe. Wentylacja do
wykonania Stan techniczny lokalu zły. Elementy wykończeniowe lokalu, instalacje oraz armatura sanitarna i osprzęt elektryczny
kwalifikują się do wymiany. Pomieszczenie przechodnie. Pokój nr 2 podzielony ściankami z płyty pilśniowej - ścianki nietrwałe
przeznaczone do rozbiórki.
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

101.000,00 zł
98.561,00 zł
2.439,00 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 13 kwietnia 2016 r. o godz. 11.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 10.100,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy ul. Stefana
Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 08 kwietnia 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 23.03.2016 r. w godz. 10.00-10.15.
Na przedmiotową nieruchomość zostały przeprowadzone przetargi w dniach 27.05.2015 r. i 08.10.2015 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.
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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. 1774 ) 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 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 6
w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 361/13 o powierzchni 173 m2, dla której Sąd Rejonowy
w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00052894/8. Udział w częściach wspólnych budynku
oraz udział we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 12,30%.

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 drugim piętrze/poddaszu budynku i składa się z kuchni i dwóch pokoi o łącznej powierzchni
34,24 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną . Instalacje kwalifikują się do wymiany , są
zdewastowane. Brak instalacji gazowej, podejście pod gazomierz na korytarzu. Wykonanie ogrzewania,obecnie brak. Wykonanie
wentylacji. Ścianka dzieląca lokal os strychu wykonana jest z płyty na konstrukcji drewnianej, zniszczona - do wymiany. W kuchni
znajdują się drzwi prowadzące do pomieszczenia strychowego. Stan techniczny lokalu zły. Układ funkcjonalny zły. Pomieszczenia
przechodnie, WC na podwórku. Lokal posiada pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 4,03 m2.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

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

30.300,00 zł
28.956,00 zł
1.344,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 3.100,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy ul. Stefana
Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 08 kwietnia 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.

CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena gruntu

40.000,00 zł
38.684,00 zł
1.316,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 4 000 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy ul. Rynek 1
najpóźniej do dnia 08 kwietnia 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 22.03.2016 r. w godz. 11.45-12.00.

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 23.03.2016 r. w godz. 10.30-10.45.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu został przeprowadzony przetarg w dniu 17.02.2016 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.

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.

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. 1774) 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. 1774 ) 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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Młynarskiej 25
wraz z udziałem we współwłasności tego budynku i udziałem we współwłasności gruntu pod tym budynkiem
oraz udziału we współwłasności nieruchomości przyległej ( podwórko ) w granicach działki nr 333/12, obręb Śródmieście
3 w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 333/9 o powierzchni 134 m2, dla której Sąd Rejonowy
w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00046038/5. Udział w częściach wspólnych budynku
oraz udział we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 15,52%.

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku
przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3-3A klatka A w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 1110
o powierzchni 524 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00076705/1.
Udział w częściach wspólnych budynku oraz udział we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 12,38%.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku i składa się z kuchni i pokoju o łącznej powierzchni 37,60 m2.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie piecowe . Stan techniczny lokalu
mierny. Elementy wykończeniowe lokalu oraz stolarka okienna i drzwiowa, podłogi, tynki, instalacje wod.-kan., elektryczna,
gazowa - kwalifikują się do remontu lub wymiany. W kuchni zamontowana jest bez zgody właściciela lokalu muszla WC, która
wydzielona jest ściankami działkowymi. Stan ten należy zalegalizować lub dokonać rozbiórki. Pomieszczenie WC poza
budynkiem - w podwórku. Lokal posiada pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 1,10 m2. Udział w częściach wspólnych
budynku i prawie współwłasności gruntu wynosi 15,52%.
Działka nr 333/12 o powierzchni 489 m2 zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów
zabudowanych obiektami mieszkalnymi. Kształt - regularny, ukształtowanie - teren płaski. Na działce usytuowane są budynki
gospodarcze. Obiekty w złym stanie technicznym. Powierzchnia zabudowy ogółem wynosi 65 m2. Niezabudowana cześć działki
użytkowana jest jako podwórko. Wyposażenie w infrastrukturę techniczną - pełne. Dojazd dobry.
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
27.000,00 zł w tym:
Cena lokalu
22.847,00 zł
Cena udziału
w gruncie pod budynkiem
802,00 zł
Cena udziału gruntu
w działce 333/12 (podwórko)
3.351,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2016 r. o godz. 13.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 2.700,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy ul. Stefana
Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 08 kwietnia 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.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku w klatce A i składa się z kuchni, dwóch przedpokoi i dwóch pokoi
o łącznej powierzchni 74,94 m2. Pomieszczenie WC usytuowane jest na korytarzu (przynależne do lokalu). Lokal wyposażony
jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Ogrzewania piecowe. Stan techniczny lokalu zły. Elementy wykończeniowe
lokalu oraz stolarka okienna i drzwiowa, podłogi tynki, instalacje i piec kwalifikują się do remontu lub wymiany. Lokal po pożarze.
Kwalifikuje się do remontu kapitalnego. Lokal posiada pomieszczenia przynależne tj: piwnica o powierzchni 6,72 m2,
pomieszczenie gospodarcze o pow. 1,14 m2 oraz pomieszczenie WC o pow. 1,45 m2. Udział w częściach wspólnych budynku
i współwłasności gruntu wynosi 12,38 %.
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

52.000,00 zł
48.425,00 zł
3.575,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2016 r. o godz. 10.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 5.200,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy ul. Rynek 1
najpóźniej do dnia 08 kwietnia 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 21.03.2016 r. w godz. 10.00-10.15.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu został przeprowadzony przetarg w dniu 27.01.2016 r.

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.

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.

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 22.03.2016 r. w godz. 10.30-10.45.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu został przeprowadzony przetarg w dniu 07.10.2015 r.

REKLAMUJ SIĘ!

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.

tel. 660 157 518

ogłoszenia

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

piątek, 4 III 2016

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. 1774) 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. 1774 ) 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)
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BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Szkolnej 5
w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 342/1 o powierzchni 132 m2, dla której Sąd Rejonowy
w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00058283/8 Udział w częściach wspólnych budynku
oraz udział we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 26,46%.

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność
Gminy Świebodzice, w granicach działki nr 1106/3 o powierzchni 1,2410 ha, położonej przy ul. Rekreacyjnej 2
w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgi Wieczyste Nr SW1S/00056392/7.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na II piętrze i składa się z dwóch pokoi i kuchni o łącznej powierzchni 45,70 m2. Widoczne
niewielkie spękania ścian i sufitów oraz zacieki powstałe wskutek nieszczelnego pokrycia dachowego. Stolarka okienna
plastikowa, stan techniczne średni. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Instalacje
w dostatecznym stanie technicznym, wymagają częściowej wymiany. Ogrzewanie lokalu za pomocą pieca kaflowego usytuowanego
pokoju. W kuchni znajduje się piec stalowy i kuchenka gazowa 4-palnikowa. W.c. Wspólne usytuowane w podwórku posesji. Do
lokalu przynależy 1 pomieszczenie gospodarcze o pow. 11,10 m2. Ogólnie lokal przyjęto w dostatecznym stanie technicznym,
standard wykończenia dostateczny. Udział w częściach wspólnych budynku i współwłasności gruntu wynosi 26,46%.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej

Działka zabudowana budynkiem użytkowym przeznaczonym na dom opieki nad ludźmi starszymi - Dom Złotego Wieku.
Działka zabudowana budynkiem użytkowym przeznaczonym na dom opieki nad ludźmi starszymi. Budynek wolnostojące,
usytuowany od strony frontowej nieruchomości, murowany, 3-kontygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Budynek jest
wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową. Stan techniczny dostateczny, standard wykończenia
pomieszczeń: dostateczny i niski. W budynku został wyremontowany dach oraz wykonano nowy strop nad ostatnią kondygnacją.
Pozostała część budynku jest zniszczona, wymaga remontu. Powierzchnia użytkowa budynku - 2 313,40 m2. Niezabudowana
część działki jest porośnięta pojedynczymi drzewami o dużych walorach przyrodniczych oraz krzewami. Nieruchomość
usytuowana w śródmiejskiej części miasta. Kształt działek nieregularny.
Lokalizacja, ze względu na przeznaczenie budynku, korzystna.
Dostęp i dojazd do nieruchomości dobre, istnieje możliwość parkowania pojazdów w pobliżu nieruchomości. Nieruchomość jest
częściowo ogrodzona, teren częściowo utwardzony. Bezpośrednie sąsiedztwo - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
i produkcyjno-usługowa oraz tereny usług sportu (boisko miejskie i basen odkryty).
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice.
Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługi zdrowia, usługi oświaty.

CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena gruntu

39.000,00 zł
37.578,00 zł
1.422,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 3.900,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy ul. Stefana
Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 08 kwietnia 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 22.03.2016 r. w godz. 10.00-10.15.
Na przedmiotową nieruchomość został przeprowadzony przetarg w dniu 18.11.2015 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.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 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 ograniczony dla mieszkańców budynku zlokalizowanego przy ul. Wiejskiej 3 w Świebodzicach
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Wiejskiej 3 wraz z udziałem we współwłasności tego budynku
i udziałem we współwłasności gruntu pod tym budynkiem oraz udziału we współwłasności nieruchomości przyległej
(podwórko) w granicach działki nr 475/9, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach. Budynek położony jest
na działce nr 475/1 o powierzchni 328 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą
Nr SW1S/00034592/9. Udział w częściach wspólnych budynku
oraz udział we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 8,50%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku i składa się z dwóch pokoi i kuchni o łącznej powierzchni 55,10 m2. Lokal
wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Instalacje w miernym stanie technicznym, wymagają
wymiany. Brak systemu ogrzewania w lokalu. W kuchni zamontowany piec żeliwny, stan techniczny mierny, brak podłączenia do
komina. Z części kuchni jest wygrodzone pomieszczenie z zamontowaną kabiną prysznicową, umywalką i muszlą ustępową
- wymaga demotażu. Brak zamontowanego osprzętu elektrycznego i wodno – kanalizacyjnego. W kuchni brak wentylacji. W.c.
wspólne usytuowane w podwórku posesji. Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 3,40 m2. Ogólnie lokal przyjęto w miernym
stanie technicznym, standard wykończenia niski.
Nieruchomość przyległa (podwórko) o numerze geodezyjnym 475/9 o powierzchni 1671 m2, dla której Sąd Rejonowy
w Świdnicy prowadzi urządzoną Księgę Wieczystą Nr KW SW1S/00080581/6 zlokalizowana jest w śródmiejskiej strefie miasta,
na terenie obszaru zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Kształt działki - regularny. Dojazd i9 dojście od strony ulicy
Wiejskiej. Przez teren działki przebiegają sieci uzbrojenia miejskiego. Niezabudowana cześć stanowi podwórko oraz ogrody
działkowe. Dziaka zabudowana jest dwoma budynkami gospodarczymi, które wymagają remontu kapitalnego. Powierzchni
użytkowa budynków 30,00 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.
CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena udziału
w gruncie pod budynkiem
Cena udziału gruntu
w działce 475/9 (podwórko)

36.888,00 zł w tym:
30.741,00 zł
1.509,00 zł

Cena wywoławcza nieruchomości
Cena gruntu:

2.020.000,00 zł. w tym:
838.000,00 zł

Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne
do składania pisemnych ofert w terminie do 06 maja 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 na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - działka nr 1106/3, obręb Śródmieście 3 - Nie otwierać”.
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,
- dokumenty potwierdzające własność firmy,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę cyfrowo, wyższą od ceny wywoławczej oraz słownie,
- informacje o prowadzonej dotychczas działalności,
- opis sposobu wykorzystania nieruchomości,
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy oraz braku
zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS wg stanu na dzień 06.11.2015 r.,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- numer konta bankowego, w przypadku zwrotu wadium przez Urząd Miasta w Świebodzicach,
- dowód wpłaty wadium w wysokości 210.000,00 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 06.05.2016 r. .
Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, pok. nr 7, dnia 11 maja 2016 r. o godz. 11.00.
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 Świebodzice.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność w BGŻ 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.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo 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, powinni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu został przeprowadzony przetarg w dniu 18.11.2015 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 DROBNE
G posiadam podnośnik i pionizator
do sprzedania dla osoby chorej,
która sama nie funkcjonuje
oraz wózek inwalidzki,
cena do uzgodnienia, te. 74 854 15 26
G sprzedam działkę pod działalność
gospodarczą, pow. 8 a, teren

utwardzony, budynek gospodarczy,
Świebodzice, ul. Świdnicka 53,
tel. 664 937 253
G Sprzedam bez pośredników
mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni
60,3 m2 na ulicy Krzywoustego
w Świebodzicach (Osiedle

Piastowskie). Mieszkanie położone
jest na 4 piętrze. Mieszkanie jest po
remoncie, Tel. 883 744 560
G tanio sprzedam 3-pokojowe
mieszkanie na Osiedlu Piastowskim,
ul. Chrobrego, IV piętro, 51 m2,
tel. 601 856 268

4.638,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2016 r. o godz. 10.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 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 poz. 2108) osoby zamierzające uczestniczyć w tym przetargu,
powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
• pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Wiejskiej 3 w Świebodzicach,
• ksero dowodu osobistego na potwierdzenie zameldowania w Świebodzicach przy ul. Wiejskiej 3;
• potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 3.700,00 zł
Powyższe dokumenty należy złożyć do tut. Urzędu w terminie do 08 kwietnia 2016 r. włącznie.
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.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 11.04.2016 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1. 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 nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy,
wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność 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 umowy 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 21.03.2016 r.
w godz. 10.45-11.00.
Na przedmiotową nieruchomość został przeprowadzony przetarg w dniu 27.01.2016 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
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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Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku

ŚP. Józefę Ciszewską

- Syn, Synowa, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania
wszystkim, którzy wzięli udział
w ostatniej drodze

ŚP. Marii Łabaty

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Córka, Zięć, Synowa, Wnuki, Prawnuki
i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Janiny Inorowicz,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córki, Zięć, Wnuk, Rodzeństwo i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku

ŚP. Mirosława Urbaniaka

- Żona, Synowie, Synowe, Wnuki, Rodzeństwo
i Rodzina

kultura/pożegnania

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Stefana Mindy,

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

ŚP. Jana Majchrzyka

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

ŚP. Andrzeja Kąckiego
- Siostra, Bracia i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Kazimierza Ryszewskiego,
złożyli kondolencje
i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Rodzina

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

