Dziś mamy dla Państwa aż 24 strony,
w tym dodatek, poświęcony niedawnej wizycie Prezydenta RP
Andrzeja Dudy oraz innym, znanym osobistościom,
które przez ostatnie stulecia odwiedziły Świebodzice.
Odwiedzali nas carowie, królowie i poeci!
Zapraszamy do lektury.

cena 1 zł (w tym 8% VAT)
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Świebodziczanie
3z treścią
nie utożsamiają się
baneru
wywieszonego przez
działaczy PO. - Niech się
pod nim sami podpiszą
- mówią ludzie.

6

Przegrała walkę
z ciężką chorobą
- pożegnaliśmy
Anetę Łazorko,
świebodziczankę,
którą wspierało
całe miasto.

wygraj rower! 12
na festynie z okazji Dnia Dziecka i

M
Biegniemy
21 maja

T

egoroczna edycja akcji
Polska biega odbędzie się
w sobotę, 21 maja. Startujemy
o godz. 12:00 spod hali
sportowo-widowiskowej
przy ul. Mieszka Starego 6.
Na uczestników czekają
jak zawsze pamiątkowe
koszulki, certyfikaty, woda
mineralna, grochówka;
będzie także losowanie nagród
ufundowanych przez partnerów
akcji - świebodzickie firmy
i instytucje.
Będą też nowości:
wspólna rozgrzewka i fitness
na trampolinach.
Zapraszamy.
www.facebook.com/swiebodzice

aj to zdecydowanie czas festynów
i pikników rodzinnych. Zaczęliśmy ten
miesiąc rewelacyjnym Świętem Czekolady, a zakończymy fantastyczną
zabawą z okazji Dnia Dziecka.
W imieniu Burmistrza Miasta Bogdana
Kożuchowicza oraz Radnych Rady Miejskiej
w Świebodzicach zapraszamy wszystkie dzieci na
festyn w dniu 28 maja (sobota), do Parku Miejskiego.
Czeka tam na Was mnóstwo atrakcji: konkursy,
zabawy, teatrzyk o przygodach Pinokia, dmuchańce, plac zabaw, kącik malucha i wiele innych.

Nasi radni będą dla Was smażyć apetyczne kiełbaski na grillu, a wśród uczestników zabawy
będzie rozlosowana tradycyjnie super nagroda
- czyli rower, ufundowany przez burmistrza
Bogdana Kożuchowicza.
Początek festynu w parku - godz. 14:00.
Jednak zanim zaczniemy zabawę na całego,
zachęcamy do udziału w Marszu dla Życia i Rodziny, który o godz. 13:00 wyruszy z Rynku. Przemarsz ulicami miasta zakończy się w parku.
Współorganizatorem marszu jest Parafia pw.
Św. Mikołaja.
Serdecznie zapraszamy!

Najpierw było głośno,
potem było słodko

Zmiany, zmiany
6
- mamy nowego
proboszcza
w Św. Mikołaju
i Komendanta
Komisariatu Policji.

Kolejne
prezentacje
maluchów
z Niezapominajki
- tym razem Koniczynki
i Muchomorki.

13

Rajd
Czerwonego
Misia, czyli nie ma
rzeczy niemożliwych!

Zapraszamy
16
na koncerty
i wydarzenia kulturalne.

D

ługi, majowy weekend upłynął w Świebodzicach na dwóch
wystrzałowych imprezach.
Pierwszą z nich był znany i lubiany Zlot Motocykli, który zgromadził
w Rynku mnóstwo miłośników motocykli.
A 3 maja świętowaliśmy
radośnie i na słodko rocznicę uchwalenia Konstytucji
Trzeciego Maja na trzeciej
już edycji Święta Czekolady. Było nas w parku bar-

Co poliglota

wszechczasów Emil Krebs
ma wspólnego ze Szkołą
Podstawową nr 3?
Odpowiedź znajdziesz
na str. 8

dzo dużo, bawiliśmy się
doskonale - i objadaliśmy
czekoladą oraz jubileuszowymi tortami!
Zobaczcie nasze fotoreportaże:
Zlot Motocykli
str. 4-5
Święto Czekolady
str. 9-10-11
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ogłoszenia/komunikaty

piątek, 13 V 2016

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

działając w oparciu o art. 39 ust. 2 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)
przeznaczył niżej opisaną nieruchomość do sprzedaży w trybie rokowań za cenę ustaloną
w tych rokowaniach . 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.

działając w oparciu o art. 39 ust. 2 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)
przeznaczył niżej opisaną nieruchomość do sprzedaży w trybie rokowań za cenę ustaloną
w tych rokowaniach . 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.

Przedmiotem rokowań jest 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.
Lokal posiada pomieszczenia przynależne - dwie piwnice o łącznej powierzchni 8,75 m2. Udział w częściach
wspólnych budynku oraz udział we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 14,60%.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wbudowanymi usługami.
Cena wywoławcza
20.000,00 zł.
Cena lokalu
19.342,00 zł.
Cena gruntu
658,00 zł.
Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania pisemnych zgłoszeń w formie ofert
do udziału w rokowaniach. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem :
„Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 15”.
najpóźniej do 17.06.2016 r. pod adresem : Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek l
Zgłoszenie powinno 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 (oryginały lub poświadczoną za jego zgodność kopię); aktualność wypisu z
rejestru winna być potwierdzona w sądzie; aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej winna być potwierdzona w urzędzie gminy;
- datę sporządzenia oferty;
- oferowaną cenę cyfrowo oraz słownie i sposób jej zapłaty;
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy
oraz braku zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS,
- dowód wpłaty zaliczki w wysokości 2 000 zł,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
Zaliczkę w kwocie 2 000 zł., pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia
umowy przeniesienia własności, należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Stefana
Żeromskiego 27 lub na konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280
najpóźniej do dnia 17.06.2016 r. do godz. 14.30.
Rokowania odbędą się w dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7 .
Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny
nieruchomości, pozostałym oferentom będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań.
Nie przystąpienie Nabywcy nieruchomości do podpisania umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości spowoduje przepadek zabezpieczenia na rzecz Zbywcy.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do
Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 09.06.2016 r. w godz. 10.45-11.00.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone przetargu w dniach: 17.02.2016 r.
i 14.04.2016 r.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych powinni posiadać przy sobie notarialne
pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast w przypadku
reprezentowania innych osób wyłącznie w rokowaniach, powinni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez
notariusza podpisem upoważniającego .
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy
nieruchomości.
Zapoznanie się z Regulaminem rokowań oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu rokowań
można uzyskać codzienne w godzinach urzędowania w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek l, pokój nr 15, telefon : 74 666 95 25 do 27.

Spec od rodziny
zięki pasji i determinacji
przekuwa zainteresowania
D
w realną ścieżkę kariery. Choć

ma przed sobą jeszcze jeden rok
nauki w szkole średniej, już dziś
wie, że o przyjęcie na studia nie
będzie musiał się martwić. Co
więcej - będzie miał komfort
wyboru pomiędzy najbardziej
prestiżowymi uczelniami. Zdolny świebodziczanin - Szymon
Błaszczyk, został laureatem
ogólnopolskiej X Olimpiady
Wiedzy o Rodzinie.
GŚ: - Trwają matury,
Ty, zdaje się, nie będziesz
musiał przejmować się swoją
zbyt mocno?
Szymon Błaszczyk: (śmiech)
- Tak, to prawda. Dzięki osiągniętemu wynikowi jestem tzw.
„studentem bez matury”, czyli

choć do mojego egzaminu dojrzałości pozostał mi jeszcze rok, już
dziś jestem pewien
przyjęcia na Uniwersytet Opolski, a podczas
rekrutacji na inne prestiżowe uczelnie, mogę
liczyć na dodatkowe punkty. Ale
maturę chcę zdać możliwie najlepiej.
G Skąd pomysł, by wziąć
udział właśnie w takim
konkursie?
- Właściwie zrodził się sam,
ponieważ w przyszłości chciałbym zostać psychologiem.
G Psychologiem?
To dość skomplikowana
profesja, w której poza
kwalifikacjami liczy się
również empatia.

- Od dziecka czułem
chęć pomagania innym
ludziom, ale dopiero w
liceum zrozumiałem, że
wrażliwość na potrzeby
drugiego
człowieka
można wykorzystać do
rozwijana pasji do psychologii, która później po dwakroć zaowocuje możliwością
niesienia fachowej pomocy.
Początki tej działalności mam
już za sobą, w szkole do której
uczęszczam (I Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu - przyp.
red.) zajmowałem się np. organizacją wolontariatu.
G Jak wyglądała Twoja droga
do finału olimpiady?
- Cały proces podzielony był
na trzy etapy. Pierwszy polegał
na przygotowaniu pracy sześcio-

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna
w Świebodzicach,
ul. Świdnicka 15

Przedmiotem rokowań jest lokal mieszkalny usytuowany na pierwszym pięrze 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
działowymi. 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 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 część działki użytkowana jest jako
podwórko. Wyposażenie w infrastrukturę techniczną - pełne. Dojazd dobry.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej .
Cena wywoławcza
22.000,00 zł.
Cena lokalu
18.616,00 zł.
Cena gruntu pod budynkiem
653,00 zł.
Cena udziału w dz. 333/12(podwórko):
2 731,00 zł.
Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania pisemnych zgłoszeń w formie ofert
do udziału w rokowaniach. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem :
„Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Młynarskiej 25”.
najpóźniej do 17.06.2016 r. pod adresem: Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek l
Zgłoszenie powinno 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 (oryginały lub poświadczoną za jego zgodność kopię); aktualność wypisu z
rejestru winna być potwierdzona w sądzie; aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej winna być potwierdzona w urzędzie gminy;
- datę sporządzenia oferty;
- oferowaną cenę cyfrowo oraz słownie i sposób jej zapłaty;
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy
oraz braku zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS,
- dowód wpłaty zaliczki w wysokości 2 200 zł,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń .
Zaliczkę w kwocie 2 200 zł., pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia
umowy przeniesienia własności, należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Stefana
Żeromskiego 27 lub na konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280
najpóźniej do dnia 17.06.2016 r. do godz. 14.30.
Rokowania odbędą się w dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 13.30 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7.
Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny
nieruchomości, pozostałym oferentom będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań.
Nie przystąpienie Nabywcy nieruchomości do podpisania umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży
nieruchomości spowoduje przepadek zabezpieczenia na rzecz Zbywcy.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do
Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 23.05.2016 r. w godz. 10.30-10.45.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone przetargu w dniach: 07.10.2015 r.
i 13.04.2016 r.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych powinni posiadać przy sobie notarialne
pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast w przypadku
reprezentowania innych osób wyłącznie w rokowaniach, powinni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez
notariusza podpisem upoważniającego.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy
nieruchomości.
Zapoznanie się z Regulaminem rokowań oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu rokowań
można uzyskać codzienne w godzinach urzędowania w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek l, pokój nr 15, telefon: 74 666 95 25 do 27.

stronicowej pracy, w której należało podjąć temat związany
oczywiście z rodziną. Postanowiłem zmierzyć się ze sposobem
postrzegania rodziny w mediach,
a konkretnie w prasie męskiej.
Etap drugi odbywał się już
w Opolu, tu, w formie testu,
sprawdzana była nasza wiedza
teoretyczna i znajomość literatury. Najlepsi kwalifikowali się do
etapu finałowego. Wynik zależał
od jury, przed którym należało
zaprezentować wybrany temat.
Znów sięgnąłem po analizę
wizerunku rodziny w mediach,
z tymże bez podziału na rodzaj
medium.
G Przejście takiej drogi
i pokonanie wielu
konkurentów na pewno
motywuje.
- Oczywiście. Zostanie laureatem olimpiady nie oznacza, że
doszedłem do punktu, w którym
mogę osiąść na laurach, bo swój

e−mail:
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
redaktor naczelny:
Agnieszka Bielawska−Pękala
przewodnicząca kolegium
redakcyjnego
- Małgorzata Grudzińska

sukces mam już w kieszeni. Jest
wręcz odwrotnie. Traktuje to
jako furtkę, alternatywę. Celuję
w uczelnie w Gdańsku i Krakowie.
G Jak widzisz siebie po
studiach? Jaką przestrzeń
w zawodzie psychologa
chciałbyś zagospodarować?
- Kiedyś myślałem o psychologu sportowym, a z racji, że
jestem związany z lotnictwem,
marzyłem, by zostać psychologiem wspomagającym kadrę
narodową szybowników. Dzisiaj
mam już tę pewność, że chcę
pracować z dziećmi, najlepiej
w szkole, ponieważ tam miałbym wizję dziecka w jego naturalnym środowisku. Ukierunkowany jestem na pomoc rodzinie.
Instytucja rodziny przeżywa kryzys, dlatego potrzebuje wsparcia.
G Życzymy Ci spełnienia
planów.

- Dziękuję, Mam nadzieję, że
ogromna chęć pomagania innym
ludziom przełoży się na efekty.
Rozmawiał Tomasz Merchut
Chciałbym bardzo podziękować:
I Pani Profesor Małgorzacie
Simm za przygotowanie
do Olimpiady oraz za rozbudzenie
pasji do psychologii,
I Pani Dyrektor Oksanie Citak
za wiarę we mnie i moje
możliwości,
I Wychowawcom: Pani Profesor
Marii Śmietanie-Miziołek oraz
Panu Profesorowi Grzegorzowi
Sakowiczowi za wsparcie
wychowawcze podczas trwania
Olimpiady, oraz całemu Gronu
Pedagogicznemu z 1 Liceum
Ogólnokształcącego z oddziałami
dwujęzycznymi w Wałbrzychu
za wsparcie,
I Oraz kolegom i koleżankom
za przysłowiowe „trzymanie
kciuków” podczas Olimpiady.

dział reklamy:
tel. 660 157 518 - godz. 8.00-18.00

zastrzega sobie prawo do zmian
i skrótów w nadesłanych listach
i tekstach.

Redakcja nie odpowiada za treść
publikowanych listów
i ogłoszeń, materiałów
niezamówionych nie zwraca,

Druk: Drukarnia Polskapresse Bielany
Wrocławskie,
nakład: 1400 egzemplarzy

Coraz więcej osób protestuje
wydarzenia

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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harakterystyczny baner
z hasłami, wywieszony
przez świebodzickich
działaczy Platformy
Obywatelskiej na budynku należącym do PSS Społem w centrum, bulwersuje coraz więcej
osób. Otrzymaliśmy kilka telefonów od mieszkańców, ludzie piszą także do rubryki „Mieszkańcy pytają, burmistrz odpowiada”.
Wszystkie te głosy są jednoznaczne - ludziom nie podoba
się, że w imieniu całej społeczności miasta wypowiadają się
działacze jednej partii.
Wokół baneru zamieszanie
było już dwa tygodnie temu,
dokładnie przed wizytą Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Wielka płachta z hasłami:
„Mieszkańcy Świebodzic mówią
zdecydowane 3x NIE: dla łamania prawa, dla ograniczania wolności, dla lekceważenia Konstytucji RP”, zawisła naprzeciwko ratusza tuż przed wizytą prezydenta. Po licznych interwencjach od mieszkańców, burmistrz Bogdan Kożuchowicz
zwrócił się do właściciela obiektu z prośbą, by usunąć baner
przynajmniej na czas wizyty
Andrzeja Dudy.

I rzeczywiście, tak się stało,
co jeden z portali natychmiast
skomentował dramatycznym
artykułem, że wolność słowa
trwała w Świebodzicach 3 godziny...
Po wizycie prezydenta baner
powrócił. Dla wielu świebodziczan jest on bulwersujący. Nie
chodzi o hasła na nim zamieszczone ale fakt, że podpisano je
w imieniu mieszkańców Świebodzic.
- Jakim prawem Platforma
Obywatelska zabiera głos w moim imieniu?! - pyta zdenerwowana pani Sabina, która zadzwoniła do nas. - Niech się pod
tym podpisze Platforma albo pan
Kurzawa (działacz świebodzickiej PO). Kto dał PO prawo do
wypowiadania się w imieniu
wszystkich mieszkańców? Wielu moich znajomych myśli podobnie, żądamy, aby PO wyjaśniła, dlaczego rości sobie prawa
do wygłaszania opinii wszystkich mieszkańców miasta.
E-mail w podobnym duchu
został nadesłany do rubryki
„Mieszkańcy pytają, burmistrz
odpowiada”. Oto jego treść:
Panie Burmistrzu, oburzyła
mnie informacja o wywieszonym
plakacie na wprost ratusza, ta

z info, że mieszkańcy Świebodzic
mówią 3xnie. Cieszę się niezmiernie, że choć na okres wizyty
Prezydenta został zdjęty. Moje
pytanie dotyczy treści tego plakatu. Jakim prawem, ktoś pisze
w imieniu mieszkańców?
Mieszkam w Świebodzicach
od urodzenia i nie identyfikuję
się z tym plakatem, wielu moich
znajomych również. Czy nie
można wywrzeć jakiejś presji na
osoby zamieszczające tego typu
rzeczy, by pisały w swoim imieniu? Czemu nie podpisali się
jako aktywiści PO i popierający
je osoby? To byłoby prawdą,
a nie wrzucają całe miasto do
jednego wora. Taki plakat to
wstyd dla miasta, jestem nim
zniesmaczona. Proszę o interwencję - napisała Pani Agnieszka.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz wyjaśnił w odpowiedzi, że
baner jest inicjatywą działaczy
świebodzickiej PO, dodając jednocześnie:
- Szanuję wolność słowa
i swobodę wyrażania poglądów
politycznych, jednak podobnie
jak Pani uważam, że osoby
chcące wyrazić swoje niezadowolenie czy sprzeciw wobec
takich czy innych zjawisk, po-

FOT. UM

w sprawie baneru PO

Baner, a raczej jego pierwsza część, bulwersuje wielu świebodziczan. - Jakim prawem PO
wypowiada się w naszym imieniu? - denerwują się mieszkańcy
winny to robić w swoim imieniu,
a nie szeroko rozumianej społeczności - bo przecież nie każdy
świebodziczanin myśli tak samo, jak członkowie PO. W tym
konkretnym przypadku działacze Platformy po prostu próbowali wykorzystać mieszkańców
do własnych celów politycznych
i to miało prawo wzbudzić
sprzeciw.
Tak czy inaczej - treść baneru
jest tematem burzliwych sporów,
a czasami i kłótni w rodzinie, bo
polityka to ostatnio najgorętszy
temat w naszym kraju.

Bronią prawa, a sami je łamią?
Dosyć zastanawiającą brzmią hasła o obronie prawa w sytuacji,
gdy autorzy baneru chyba sami złamali przepisy - w tym wypadku prawa
lokalnego. Zgodnie z uchwał ą Rady Miejskiej z dnia 24.08.2015 r.,
nr 10/59/2015, w centrum miasta nie można wywieszać materiałów
reklamowych czy banerów, chyba, że są to szyldy związane z prowadzoną
w danym miejscu działalnością handlową czy usługową. Jeśli chodzi
o innego typu reklamy - w uchwale jest wyraźny zakaz umieszczania
szyldów w formie banerów (par. 8., pkt 3, pdpkt. 18 a) - a jeśli już
cokolwiek ma zostać umieszczone na elewacji w ścisłym Śródmieściu
- musi być zgoda konserwatora zabytków. Czy PO postarała się o taką
zgodę? Wysłaliśmy w tej sprawę zapytanie do wałbrzyskiego biura
konserwatora, ale w chwili zamykania tego numeru jeszcze
nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Do tematu wrócimy.

Organizacje skarżą się na posła

Otrzymaliśmy pismo, podpisane przez prezesów świebodzkich organizacji pozarządowych a także szefa świdnickiej Wspólnoty Samorządowej z prośbą o publikację. Jest to skarga do Sejmowej Komisji
Etyki Poselskiej skierowana pod adresem posła Ireneusza Zyski. Oto treść.
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Easy riders w Świebodzicach!
Motocyklowy Zlot

T

ę pasję, miłość, radość z jazdy, wiatru we włosach i nieograniczonej
wolności rozumieją tylko ci, którzy
ją dzielą z innymi. Motocykliści,
zakochani w swoich dwóch kółkach, zjechali do Świebodzic po raz kolejny, by
wziąć udział w jedynym i niepowtarzalnym
Zlocie Motocykli.
30 kwietnia na placu wokół ratusza zaroiło się od ryczących i lśniących maszyn.
Od godz. 14: przybywało ich - podobnie
jak świebodziczan, chcących zobaczyć

z bliska wypieszczone cacka. Jak co roku
zjechali do nas miłośnicy motocykli z całej
Polski, prezentując rozmaite modele pojazdów, od zabytkowych po najnowsze ścigacze. Nie brakowało szlachetnych harleyów,
chopperów, quadów, a prawdziwą sensację
wzbudził motocykl milicyjny z czasów
PRL, prowadzony przez właściciela - ubranego równie stylowo, z obowiązkowym
kaskiem-orzechem. Motocykl oblegały
zwłaszcza dzieci, ale i dorośli chętnie pozowali przy nim do zdjęć.

- Cieszę się, że co roku przybywa na
naszym zlocie pasjonatów motocykli, to
wspaniała impreza, mająca swoją tradycję
i promująca Świebodzice w całej Polsce
- mówił podczas otwarcia zlotu Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz. Burmistrz
otworzył imprezę wraz z Dariuszem Stańczykiem, właścicielem hotelu Księżyc
i miłośnikiem motocykli, współorganizatorem wydarzenia.
Na zlocie nie zabrakło naszych samorządowców, tradycyjnie ze swoją maszyną

pojawił się radny Jerzy Kirklo z małżonką
- oboje zapaleni motocykliści; a także radny
Sławomir Łukawski.
Uczestników dopingowali także Wiceprzewodniczący RM Jan Klepiec, radni
Teresa Małecka i Jarosław Dąbrowski.
Żelaznym punktem każdego zlotu jest
poświęcenie pojazdów, którego dokonał
ksiądz Grzegorz Fabiński z parafii pw. Św.
Mikołaja. Tradycją są także pamiątkowe
koszulki dla uczestników zlotu, przygotowane przez Wydział Promocji UM. Wiele
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osób kolekcjonuje je od początku organizowania naszej moto imprezy.
Kulminacyjnym momentem, szczególnie wyczekiwanym przez publiczność,
jest widowiskowy i głośny przejazd
kolumny motocykli wokół Rynku i ulicami przyległymi. Z rykiem silników i wyciem klaksonów pojazdy kilkakrotnie
okrążyły centrum, by każdemu dać szansę
na sfotografowanie i nagranie telefonem
komórkowym. Spaliny i potworny hałas
chyba nikomu nie przeszkadzały, w końcu

to nieodłączny element każdego naszego
zlotu!
Następnie cała rycząca i trąbiąca kolumna skierowała się na ul. Jeleniogórską, do
Hotelu Księżyc, gdzie odbyła się plenerowa
część wydarzenia, z obowiązkową moto
dyskoteką.
Kolejna edycja już za rok!
I

To może zdjęcie z panem
milicjantem?

Jeszcze pamiątkowa fotka
samorządowców
Otwarcie - jak zwykle krótkie i zwięzłe - w wykonaniu burmistrza Bogdana
Kożuchowicza i Dariusza Stańczyka

Zlot to prawdziwa gratka dla małych i dużych

NO, NIEZŁY IROKEZ

Trąbiąca kawalkada
przejechała m. in.
wąską ulicą Puszkina
Gotowi do startu? Zaraz ruszamy

Radny Jerzy Kirklo z małżonką nie opuszczają takich
wydarzeń. Oboje uwielbiają jazdę motocyklem

Ksiądz Grzegorz poświęcił motocykle - by każdy bezpiecznie wrócił
do domu

Styl na motorze też się liczy
- ten pan wie o tym doskonale,
cóż za fantastyczny kask-orzeszek!

Ścigacze czy harleye,
które piękniejsze? Spór
nie do rozstrzygnięcia

Ten
charakterystyczny
trójkołowiec
widzimy niemal
na każdym
świebodzickim
zlocie

Każdy miał szansę zrobić zdjęcie lub nakręcić film
swoim telefonem
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Krwiodawcy postrzelali
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sobotę, 7 maja, w Wałbrzychu odbyły się zawody
strzeleckie Honorowych
Dawców Krwi Regionu
Wałbrzyskiego. Nie mogło na zawodach zabraknąć naszych świebodzic-

kich krwiodawców, którzy w dodatku
przywieźli trofea i medale.
Zawodnicy musieli się wykazać
umiejętnościami strzelania z broni długiej, z pistoletu oraz wiedzą na temat
krwiodawstwa i udzielania pierwszej

Teraz będzie dowodził

Świętym Krzyżem

W

Nowy szef policji
Piotr Galicki nie jest już
Komendantem Komisariatu
Policji w Świebodzicach.
Dotychczasowy szef
miejskiej policji będzie
teraz kierować jednostką
w Strzegomiu.
Nowym szefem
świebodzkich
funkcjonariuszy został
Janusz Kozendra,
który przez ostatnie lata
pracował w KP w Żarowie.
Obu panom życzymy
powodzenia na nowych
stanowiskach.

Reklamuj się
w naszej
Gazecie!
660 157 518

ska, Krzysztof Schwarz i Walerian
Łukawski.
W czystej i pięknej rywalizacji sportowej nasza pierwsza drużyna zajęła III
miejsce. Puchar przechodni Prezesa
Oddziału Rejonowego PCK trafił tym

walkę z chorobą wspierało całe miasto
- niestety, przegrała ją.
Rodzina i przyjaciele pożegnali
Anetę w ubiegłym tygodniu. Nie udało się pokonać złośliwej ziarnicy,
z którą zmagała się od kilku lat.
W 2015 roku mnóstwo ludzi zaangażowało się w zbiórkę pieniędzy na
terapię lekiem, który miał zahamować
rozwój choroby. Po pierwszej dawce
Aneta czuła się lepiej, dziękowała na
łamach naszej gazety za okazane
wsparcie, życzliwość, mnóstwo pozytywnej energii. Bo rzeczywiście, dostała od ludzi bardzo dużo tych pozytywnych wibracji, dla Anety były organizowane zbiórki pieniędzy podczas festynów miejskich, charytatywne zumby, na Facebooku prowadzony
był profil „Ocalić życie Anety”, na
którym ludzie umieszczali serdeczne,
pokrzepiające wpisy.

Los okazał się jednak okrutny, Aneta ostatecznie przegrała heroiczną
walkę z chorobą. Osierociła dwójkę
dzieci.
Oto ostatni wpis, jaki został umieszczony na profilu „Ocalić życie Anety”. Jest bardzo wzruszający.
„DOBROĆ JEST CICHYM CZYNIENIEM TEGO O CZYM INNI
MÓWIĄ GŁOŚNO”.
Z ogromnym żalem, ale i pełni wiary pożegnaliśmy dziś Anetę, młodą
kobietę, przed którą życie stało z rozłożonymi ramionami i wołało: „Czerp
mnie pełnymi garściami”... Jednak
okrutny los miał wobec niej inny, niezrozumiały dla nas plan. Odebrał ją
tak młodo wszystkim, w życiu, których zaistniała w jakikolwiek sposób...
osierocił dzieci, przerwał miłość młodych małżonków, kazał bratu i rodzicom pochować ukochaną córkę i siostrę. Nie nam jest osądzać i próbować
zrozumieć, „dlaczego?”...

„Małe Wielkie Historie”
P

od takim hasłem Muzeum
Historii Polski rozpoczyna
społeczną akcję zbierania
pamiątek historycznych. Zbiórka
zainaugurowana zostanie w Noc
Muzeów 14 maja br. w kilku miastach Polski. Akcja kontynuowana będzie w następnych miesiącach, a jej
podsumowanie nastąpi w Święto Niepodległości.
Celem zbiórki jest pozyskanie muzealiów do kolekcji Muzeum Historii Polski.
Organizatorzy oczekują na najrozmaitsze
obiekty o wartościach historycznych, także
związane z osobistymi losami darczyńców.
Szczególne znaczenie - podkreślają - mają
przedmioty związane z polską drogą do
Niepodległości - zarówno tej w 1918 roku,
jak i w roku 1989. Muzeum zainteresowane
jest również przedmiotami codziennego
użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami, prasą
- a także elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego,
zabytkowymi urządzeniami oraz wyrobami
rzemieślniczymi i artystycznymi świadczącymi o historii polskiej kultury, przemianach społecznych i gospodarczych.
Pamiątki wejdą w skład tworzącej się
kolekcji Muzeum Historii Polski.

razem do SHDK ,, Dar” z Wałbrzycha.
Wszyscy uczestnicy wraz z rodzinami
bawili się przy ognisku i dobrej zabawie. Gratulacje dla zwycięzców i naszych reprezentantów!
I

Żegnaj Aneto, walczyłaś dzielnie

mutna wiadomość dotarła do nas
- Aneta Łazorko, chorująca na
S
nowotwór świebodziczanka, której

niedzielę, 15 maja, wierni z parafii pw.
Św. Mikołaja powitają nowego proboszcza. Dotychczasowego duszpasterza w tej parafii i dziekana Dekanatu Świebodzice, księdza prałata Jana Gargasewicza, zastąpi
ks. Józef Siemasz z parafii ze Złotego Stoku.
Nasz dotychczasowy dziekan obejmie parafię
Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu,
będącą także Sanktuarium Relikwii Krzyża
Świętego. Ksiądz Gargasewicz obejmie schedę
po zmarłym niedawno księdzu Andrzeju Raszpli, długoletnim opiekunie sanktuarium.
Powitanie nowego proboszcza w Św. Mikołaju przez bpa świdnickiego Ignacego Deca
zaplanowane jest na porannej mszy świętej
w niedzielę, 15 maja, o godz. 7:30.
W czwartek, 26 maja, obchodzimy uroczystość Bożego Ciała.
Procesja miejska odbędzie się po mszy świętej
o godz. 10:00, wyruszy z kościoła pw. Św. Piotra
i Pawła do czterech ołtarzy w Rynku.

ZMIANY
KADROWE

pomocy. Nasz Świebodzicki Klub
Honorowych Dawców Krwi reprezentowały dwie drużyny - pierwsza
w składzie Grzegorz Szejgiec, Przemysław Kuzera i Wiktor Młynarkiewicz, druga Agnieszka Malinow-

Część ofiarowanych przedmiotów trafi na wystawę stałą Muzeum, a wszystkie inne dary zostaną należycie zabezpieczone
z myślą o badaczach przeszłości
i przyszłych wystawach czasowych.
Podczas zbiórki darczyńcy otrzymają
pamiątkowe certyfikaty. Akcja „Małe Wielkie Historie” zakończy się specjalnym
Dniem Darczyńcy w Święto Niepodległości - 11 listopada, podczas którego zorganizowana zostanie między innymi wystawa podarowanych pamiątek.
Zbiórka „Małe Wielkie Historie” zostanie zainaugurowana w Krakowie (13/14
maja, Międzynarodowe Centrum Kultury),
Warszawie (14/15 maja, Galeria Kordegarda), Wrocławiu (14/15 maja, Muzeum
Pana Tadeusza), Katowicach (14/15 maja,
Muzeum Śląskie), Łodzi (14/15 maja,
Muzeum Miasta Łodzi), Gdańsku (21/22
maja, Narodowe Muzeum Morskie), Poznaniu (21/22 maja, Biblioteka Raczyńskich).
Osoby zainteresowane przekazaniem do
Muzeum pamiątek mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie, bądź mailowo.
Prosimy kontaktować się z nami pod numerami telefonów:

22 211 90 29, 22 211 90 48
lub e-mailem:
pamiatki@muzhp.pl.
Szczegóły oraz regulamin zbiórki „Małe
Wielkie Historie” dostępne są na stronie
Muzeum Historii Polski - www.muzhp.pl.
Patroni medialni: Telewizja Polska, Polskie Radio, Polska Agencja Prasowa.

Nie jesteśmy w stanie w żaden racjonalny sposób odpowiedzieć sobie
na to pytanie. Pozostaje tylko wierzyć,
że śmierć każdego człowieka i spotkanie z nim w tym „lepszym świecie” to
tylko kwestia czasu. Ci, co zostają
muszą zmierzyć się z niewyobrażalną
traumą i tęsknotą po stracie bliskiej,
ukochanej osoby, ale to nie jest tak, że
jej już zupełnie nie ma z nami...
A oczy tych dwóch dzieciaczków,
które wydała na świat? Czy one nie są
dziedzictwem, jakie pozostawiła po
sobie? Ciepła i otwarta; zjednywała
sobie wielu ludzi. Wesoła i pełna energii; nigdy nie należała do „mruków”.
Uzdolniona i przedsiębiorcza; świetnie radziła sobie z każdym przedsięwzięciem, jakie zapisała so-bie na
liście „Dam radę!” TAKĄ JĄ
ZAPAMIĘTAJMY!
Rodzinie składamy najszczersze
wyrazy współczucia i jednoczymy się
w przeżywanym bólu.
Redakcja

Jak efektywnie
pozyskiwać
fundusze unijne?
urmistrz Miasta
Bogdan KożuB
chowicz oraz Aka-

demia Aktywnych
Kobiet zapraszają
na spotkanie, którego tematem będzie pozyskiwanie funduszy dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw
z programu Nowa Perspektywa
UE 2014-2020.
Spotkanie odbędzie się we
wtorek, 17 maja, w godz. 9:3012:30, w sali posiedzeń Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach,
ul. Rynek 1.
Spotkanie podzielone będzie
na trzy części:
G pozyskiwanie funduszy - temat zreferuje Pani Magdalena
Frydrych;
G windykacja oraz antywindykacja - to zagadnienie przedstawi radca pracy Pani Judyta
Górniak oraz prawnik Pan Dominik Ciecierski;
G indywidualne spotkania ze
specjalistami.
I

O gwiazdach z gwiazdą
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wieka - mówi Łukasz Kucemba.
- Na zakończenie pani dyrektor
wręczyła Karolowi Wójcickiemu drobny upominek, na pamiątkę pobytu w naszym mieście.
Po spotkaniu każdy uczestnik
miał możliwość zrobienia sobie
pamiątkowego zdjęcia oraz zdobycia autografu z dedykacją.
Chętnych nie brakowało,
dzieci były zachwycone spotkaniem, a dzięki Szkolnemu Kołu
Astronomicznemu być może
wyrosną nam kolejni pasjonaci
tej wspaniałej nauki.
Zespół Szkół Integracyjnych
realizuje wiele innowacyjnych
projektów, jednym z nich jest
projekt „Szkoła miejscem łączącym pokolenia”. W ramach
różnego rodzaju warsztatów
i działań udało się zaktywizować
sporą część mieszkańców dzielnicy Ciernie, w której znajduje
się placówka.

Było ciekawie,
zabawnie
i niebanalnie,
bo tak właśnie
o astronomii opowiada
Karol Wójcicki

Uroczyste pożegnanie absolwentów LO w Świebodzicach

iękny i słoneczny piątek 24
kwietnia 2015r. był szczególnym
P
dniemw świebodzickim LO. W cza-

sie uroczystego apelu Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach uroczyście
pożegnali uczniów klas trzecich,
którzy właśnie zakończyli edukację
w murach naszej szkoły. Uroczys-

maja w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi w Świebo6
dzicach odbyła się piękna uroczystość poświęcona

ważnym majowym świętom - Świętu Flagi i Świętu
Konstytucji 3 Maja. Uczniowie z klasy IV c, V b
i VI c przygotowali bardzo ciekawy i urozmaicony
program artystyczny, w którym przybliżyli okoliczności powstania pierwszej polskiej konstytucji
i przypomnieli kilka polskich pieśni narodowych.
Były fragmenty „Pana Tadeusza”, było wspólne
śpiewanie, a najmłodsi - uczniowie kl. II d - po
mistrzowsku zatańczyli poloneza. Cała szkoła przybrała barwy biało-czerwone. Uczniowie ubrani
w stroje w tych kolorach podkreślili w ten sposób
swoje przywiązanie do Ojczyzny. Ta piękna uroczystość miała przypomnieć nam wszystkim o naszej
narodowej dumie, o historii Polaków. W naszej
szkole staramy się od najmłodszych lat wychowywać dzieci w duchu poszanowania dla Ojczyzny
i narodowych bohaterów.
M.K.

tość ta jest zawsze w naszym liceum
szczególnym wydarzeniem. Nie
inaczej było i tym razem, tym bardziej, że została ona uświetniona
obecnością gości w osobach Wiceburmistrza Świebodzic Krystiana
Wołoszyna, dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli, do których wcześniej uczęszczali nasi absolwenci, Jolanty
Styrny-Grossman i Beaty Gil. Nie
zabrakło też wzruszonych rodziców
naszych maturzystów oraz przedstawicieli Rady Rodziców. Pan Burmistrz tradycyjnie już ufundował
nagrodę dla najlepszego trzecioklasisty LO - Oliwii Felkowskiej.
W czasie apelu wszyscy absolwenci otrzymali świadectwo ukończenia szkoły. Nagrodzeni zostali
uczniowie z najwyższą średnią,
a świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: Oliwia Felkowska, Adrianna
Kujat, Angelika Górczak, Katarzyna Jamrozińska, Monika Węgrzyn i Alicja Łaba. Rada Pedagogiczna przyznała też nagrody spe-

cjalne za szczególne zaangażowanie
w życie szkoły, nie zabrakło też nagród za osiągnięcia sportowe i podziękowań od sejmiku uczniowskiego. Były to bardzo miłe chwilekażdy miał swoje pięć minut,
a w oczach rodziców widać było dumę i radość ze swoich dzieci. Żaden
absolwent nie wyszedł z pustymi
rękoma, ponieważ każdy z nich to
osobna historia, która zapisała się
w pamięci nauczycieli i innych
uczniów.Po części oficjalnej przeszedł czas na część artystyczną. Klasy drugie przygotowały Galę Ananasów 2016, w której absolwenci

ko złapali bakcyla gotowania i przyrządzili dania, którymi raczyli się
podczas wspólnej degustacji. Potrawy przygotowane przez uczestników nie tylko były pyszne, lecz
i pięknie podane co mogą poświadczyć Pani Joanna Miłobóg - dyrektor ZSCKR w Mokrzeszowie oraz
rodzice, którzy przyjechali na poczęstunek.
Uczniowie, zarówno z jednej, jak
i drugiej szkoły, doskonale odnaleźli
się w rolach mistrzów i czeladników, a wrażenia kulinarne na długo
pozostaną w pamięci gimnazjalistów.
Zajęcia z nauki gotowania odbyły
się w dwóch grupach. Nad wszystkim czuwała Pani profesor Brygida
Kowalczyk - nauczyciel przedmio-

tów gastronomicznych ZSCKR
Mokrzeszowie, mistrzyni kuchni
i pasjonatka oddana swojej pracy.
Chętnych do nauki gotowania nie
brakuje - na warsztaty czeka z niecierpliwością klasa III Gimnazjum
Akademickiego, która zmagała się
w tym czasie z egzaminem gimnazjalnym. Warsztaty dla nich odbędą
się w maju.
Składamy serdeczne podziękowanie dla Dyrektora ZSCKR w Mokrzeszowie Pani Joanny Miłobóg,
kierownika kształcenia Praktycznego Pani Moniki Kołakowskiej,
Pani profesor Brygidy Kowalczyk
oraz uczniów klasy II PTC za zaproszenie na warsztaty i przepiękną
przygodę kulinarną.
I

byli nominowani w różnych kategoriach.
Dziękujemy wszystkim tegorocznym Absolwentom za wspólne lata
spędzone razem w murach naszej
szkoły. Na pewno będzie nam ich
brakowało.
W murach naszego liceum rodziły się ich wielkie odkrycia, emocje,
nowe przyjaźnie i wspaniałe uczucia. To, co było obce i nieznane, stawało się zrozumiałe, przyjazne i bliskie. Mamy nadzieję, że wszystko to
pozostanie w pamięci naszych tegorocznych absolwentów.
Nauczyciele i uczniowie LO

Mniam, pyszne te wartsztaty
dniach 18 i 20 kwietnia uczniowie klasy I i II SpołeczW
nego Gimnazjum Akademickiego

w ramach szkolnego doradztwa zawodowego uczestniczyli w niezapomnianej przygodzie zorganizowanej w Zespole Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie. Uczestnicy warsztatów pod
okiem starszych kolegów z klasy II
technikum w zawodzie technik
żywienia i usług gastronomicznych
przygotowali przepyszne dania
uwielbiane przez młodzież. Nie
mogło więc zabraknąć hamburgerów, hot dogów, cebularzy, przepysznych naleśników czekoladowych, rurek z kremem oraz wspaniałych wypieków. Okazało się, że
chłopcy z gimnazjum bardzo szyb-

FOT. GA

Mali patrioci
w Dwójce
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arol Wójcicki, znany
z programów telewizyjnych popularyzator
astronomii, pracownik
Centrum Nauki Kopernik,
dziennikarz telewizyjny, laureat
nagrody „Popularyzator Nauki
2015” przyznawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Polską Agencję
Prasową, w sobotę, 30 kwietnia,
spotkał się z uczniami Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych w Świebodzicach. Tego
wyjątkowego gościa zaprosili do
szkoły Magdalena Stąpor, dyrektor placówki oraz Łukasz
Kucemba, opiekun Szkolnego
Koła Astronomicznego, członek
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. W spotkaniu wziął również udział Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz.
- Spotkanie podzielone było
na dwie części: pierwsza dla
uczniów klas 0-IV, druga dla
uczniów klas V, VI i gimnazjum.
Podczas pierwszego wykładu
najmłodsi mieli możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu kosmosu, planet i gwiazd natomiast
tematyką drugiej części była
historia lotów kosmicznych
i podboju kosmosu przez czło-

oświata

Fenomenalny Krebs
powróci
8

Z

wydarzenia
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amiast wyjść z kolegami
na podwórko - wolał
uczyć się języków. Poznał ich prawie 70
i przez cale życie uczył się wciąż
nowych. W swojej podróży poślubnej wolał zgłębiać tajniki
portugalskiego, niż cieszyć się
wdziękami małżonki. Był typem
odludka, a nawet ponuraka, ale
to podobno cecha genialnych
umysłów. Emil Krebs, poliglota wszech czasów, urodzony
w Świebodzicach, odżył ponow-

nie w pamięci świebodziczan.
Tym razem za sprawą pamiątkowej tablicy.
Tablica zawisła na szkole,
w której pobierał naukę - tuż
przy głównym wejściu do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3.
Uroczystość odsłonięcia marmurowego napisu na Trójce
odbyła się 5 maja 2016 r. Wzięli
w niej udział zaproszeni goście
- a wśród nich wnuk Emila
Krebsa, Eckhard Hoffmann
z małżonką, Guner Hille Wice-

Potomkowi Krebsa towarzyszył dr Sobiesław Nowotny, świdnicki
historyk i znawca życiorysu poligloty

Gazeta Świebodzicka
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Geniusz i odludek

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy na SP 3: burmistrz Bogdan
Kożuchowicz i potomek Krebsa Eckhard Hoffmann
minister w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Niemiec a także
starosta świdnicki Piotr Fedorowicz i burmistrz Świebodzic
Bogdan Kożuchowicz. Nie zabrakło także dyrektorek szkół
miejskich i przedszkoli oraz
przedstawicieli Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Spotkanie zaczęło się tuż
przed wejściem głównym do
szkoły, bo właśnie obok wejścia
umieszczono tablicę z napisem
w języku polskim i niemieckim:
„W latach 1878-1880 uczniem
tej szkoły był, urodzony w Świebodzicach, genialny poliglota
Emil Krebs”.
Tablicę odsłonili wspólnie
burmistrz Bogdan Kożuchowicz
oraz Eckhard Hoffmann.
Główna część uroczystości,
z udziałem licznego grona
uczniów i nauczycieli oraz
zaproszonych gości, odbyła się
w szkolnej auli.
- To wielkie wydarzenie dla
naszej szkoły - podkreślała dyrektor Jolanta Styrna-Grossman, witając uczestników.
- Możemy być dumni, że do
naszej szkoły uczęszczał tak
znakomity uczeń
- Ciągłość historii, jej podtrzymywanie, to nasz obowiązek
- mówił swoim wystąpieniu burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- W blisko 750-letnich dziejach
naszego miasta zmieniało się
wiele rzeczy: przynależność, nawet nazwy, ale zawsze żyli tu

Jolanta Styrna-Grossman,
dyrektor Trójki

Emil Krebs (ur. 15 listopada 1867
w Świebodzicach, zm. 31 marca 1930
w Berlinie). Uznawany jest za poliglotę
wszech czasów, któremu udało się
opanował biegle 68 języków, ale w sumie
interesował się ponad 100 językami.
Już w wieku 7 lat Emil jako samouk
nauczył się języka francuskiego.
Przez dwa lata uczęszczał do szkoły
realnej w Świebodzicach, następnie do gimnazjum w Świdnicy.
Kiedy zdawał maturę mając 17 lat, mówił płynnie w 12 językach,
wśród nich w starogreckim, nowogreckim, tureckim i arabskim.
Obecnie mówi się o tzw. metodzie Krebsa w odniesieniu
do nauczania języków obcych, czyli wykształcaniu w mózgu
schematów, przez co w późniejszej rozmowie w innym języku
używamy ich automatycznie i naturalnie. Jednak ta metoda nigdy
nie została przez samego Krebsa opisana, więc niewykluczone,
że może być zwyczajnym chwytem marketingowym.
Autorzy szkiców i prac poświęconych Krebsowi piszą,
że był odludkiem, wręcz mrukiem. Ożywiał się tylko wówczas,
gdy miał coś przetłumaczyć lub poznać nowy język.
Jego fenomenalne umiejętności sprawiły, że zatrudniono go
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Berlinie,
gdzie z powodzeniem zastępował 40 urzędników!
Mimo natury samotnika miał poczucie humoru.
W wielu pracach poświęconych Krebsowi przytacza się anegdotę,
jak to - poproszony przez znajomych - wyrecytował zdanie
„Pocałujcie mnie w dupę” w 40 językach.

ludzie, którzy tworzyli jakąś
społeczność, pobierali tu naukę,
tworzyli kulturę, społeczeństwo.
I to jest nasza spuścizna, jesteśmy częścią tego miasta i gdziekolwiek nie zawędrujemy w dzisiejszym globalnym i otwartym
świecie - będziemy zawsze pamiętać o Świebodzicach, a nasze
miasto będzie pamiętać o nas.
Dzisiejsza uroczystość doskonale się w to wpisuje.
Burmistrz podziękował gościom z Niemiec za uczestnictwo
w uroczystości podkreślając, że
ma ona duże znaczenie nie tylko
dla szkoły, ale i całego miasta.
Potomek słynnego poligloty
był bardzo wzruszony ciepłym
przyjęciem i oprawą wydarzenia.
- Pamiętajcie, że kiedy Emil
chodził do tej szkoły nawet nie
przypuszczał, że kiedyś będzie
tak znany. Może i wśród was są
przyszłe sławy - żartował gość,
a następnie przeszedł do wykładu przybliżającego postać swojego dziadka (Eckhard Hoffmann jest wnukiem brata Emila
Krebsa, on sam nie miał potomstwa).
Emil przez dwa lata uczęszczał do ówczesnej szkoły realnej

(dzisiejsza SP 3), będącej odpowiednikiem szkoły gimnazjalnej. Wówczas była to szkoła
męska. Dlaczego tylko dwa lata?
Wyjaśnił to Eckhard Hoffmann.
- Miał tu swojego nauczyciela
łaciny, który został przeniesiony
do Świdnicy. Widząc wielkie
uzdolnienia językowe Emila, pedagog zabrał go razem ze sobą,
jak to ma miejsce dzisiaj z trenerem, który pamięta o dobrym
zawodniku - mówił potomek poligloty.
W roli tłumacza, ale i znawcy
postaci genialnego poligloty,
wystąpił świdnicki historyk Sobiesław Nowotny, który od wielu lat przyjaźni się z Eckhardem
Hoffmannem. Podczas wykładu
usłyszeliśmy wiele ciekawostek
na temat życiorysu Krebsa, ale
i nowinek odnoszących się do
współczesnego zainteresowania
jego postacią. Okazało się np., że
w Niemczech powstaje właśnie
komiks poświęcony znawcy języków.
A w Strzegomskim Centrum
Kultury można właśnie obejrzeć
wystawę poświęconą świebodzickiemu poliglocie - „U granic
geniuszu”.
I

Uczniowie obejrzeli prezentację poświęconą genialnemu
poliglocie, wysłuchali także wykładu Eckharda Hoffmanna

Święto Czekolady
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nam zazdroszczą!
To jeden z największych i najsłodszych festynów
inaugurujących sezon imprez plenerowych w naszym
powiecie. Święto Czekolady zgromadziło w tym roku
chyba rekordową liczbę odwiedzających, było wielu
gości z okolicy a wszyscy zgodnie przyznawali,
że festyn jest świetną propozycją spędzenia
wolnego czasu z dziećmi.
Święto Konstytucji 3 Maja w Świebodzicach
ma wyjątkowo słodki smak

Ś

wiebodzickie Święto
Czekolady, organizowane przez Burmistrza
Miasta
Świebodzice
Bogdana Kożuchowicza i Firmę Śnieżka-Invest ma zaledwie
trzyletnią tradycję, ale wyraźnie
widać, że impreza się przyjęła
i spodobała świebodziczanom.
- Jest super, dużo atrakcji dla
dzieci, fajna atmosfera no i fakt,
że wszystko odbywa się w parku, wśród zieleni, też dodaje
uroku - powiedziała nam pani
Karolina, która wraz z rodziną
przyjechała ze Świdnicy. - Zazdrościmy wam tej czekolady
- uśmiechali się goście.
A czekolada rzeczywiście nieodłącznie kojarzy się ze Świebodzicami, za sprawą fabryki Śnieżka (obecnie Śnieżka-Invest),
która już 70 lat produkuje słodycze, wśród nich te najsłynniejsze, rozpoznawalne i niepowtarzalne - czyli Michałki.
Kto wymyślił święto? Podczas otwarcia festynu burmistrz

Klauni zabawiali najmłodszych

Bogdan Kożuchowicz i Prezes
Śnieżki Urszula Drabik żartowali, że dotąd nie udało im się
ustalić, bo obie strony wskazują
na tę drugą.
Najważniejsze, że firma istnieje tak długo i z wielką radością mogliśmy wszyscy uczcić
tak wspaniały jubileusz.
- Pani prezes, składam serdeczne gratulacje i cieszę się, że
firma istnieje w mieście już tak
długo. Śnieżka i Michałki rozsławiają Świebodzice na cały świat,
a my, świebodziczanie jesteśmy
dumni z najsłodszej fabryki
i najlepszych cukierków pod słońcem - mówił burmistrz Bogdan
Kożuchowicz, wręczając pani
prezes bukiet kwiatów i jubileuszowe życzenia, oprawione
w ramkę.
Skoro świętowaliśmy jubileusz, nie mogło zabraknąć życzeń, prezentów i obowiązkowego „sto lat”!
Pierwszą niespodzianką okazał się ogromny, czekoladowy

tort, podarowany przez burmistrza Bogdana Kożuchowicza
jubilatce, czyli firmie Śnieżka.
Prezes Urszula Drabik była mile
zaskoczona, dziękowała za słodki prezent, podkreślała także silny związek zakładu z miastem.
- To dla mnie wielka przyjemność uczestniczyć znów w tym
świecie, gdy obchodzimy okrągły jubileusz. Jesteśmy polską,
stabilną firmą i wierzę, że Śnieżka będzie tu w Świebodzicach
zawsze i kiedyś będziemy świętować razem 100-lecie Michałków - mówiła Urszula Drabik.
A tuż po tych słowach na
scenę parkowego amfiteatru
wjechała kolejna niespodzianka
- jeszcze jeden jubileuszowy
tort, tym razem od firmy Śnieżka. I już za chwilę wszystkie te
słodkości powędrowały do rąk
uczestników festynu, niemal
każdy miał szansę spróbować
pysznego ciasta lub michałkowego tortu - czyli po prostu gigantycznych Michałków, przygotowanych przez Śnieżkę specjalnie na tę okazję. Wszyscy
zgromadzeni odśpiewali jubilatce gromkie „Sto lat”!.
Wydano blisko tysiąc porcji
tortu!
Czekoladowy festyn przyciągnął prawdziwe tłumy,
zwłaszcza rodzin z dziećmi, bo
to właśnie dla najmłodszych
organizatorzy
przygotowali
mnóstwo atrakcji: dmuchańce,
strzelanie z łuku i broni pneuma-

tycznej, malowanie buziek, zabawa z angry birds, mini golf,
jumping frog, czyli fitness na
trampolinie - oblegany zresztą
także przez dorosłych, mogących poćwiczyć pod okiem
instruktorki Marty Jasińskiej.
Marta przygotowała także dla
maluchów czekoladową zumbę.
Przyszli rajdowcy próbowali
swoich umiejętności na symulatorze jazdy, każdy mógł sobie
także zrobić zabawne zdjęcie
w fotobudce lub sfotografować
w towarzystwie filmowych postaci: Myszki Miki i Mini, Bałwanka Olafa, Lorda Vadera czy
Szturmowca. Dla najmłodszych
był także teatrzyk - przygody
Koziołka Matołka w wykonaniu
wałbrzyskiego Teatru Lalki
i Aktora, ze względu na przelotne opady zaprezentowany
w Miejskim Domu Kultury. Nie
brakowało także konkursów
z nagrodami - wszystkie oczywiście wiązały się z czekoladą,
Śnieżką i jubileuszem firmy.
Dla wszystkich przygotowano
także słodkości: rozdano mnóstwo cukierków i porcji płynnej
czekolady. Jednym słowem - było słodko, rodzinnie i wesoło.
Za rok znów się spotkamy na
najsłodszym i najlepszym festynie, czyli świebodzickim Święcie Czekolady.
I

Gdy zaczęło się krojenie tortów, natychmiast pod sceną ustawiła
się kolejka, bo wiadomo - każdy chciał tych pyszności próbować

Filmowe postaci opanowały park tego dnia, każdy chciał mieć z nimi zdjęcie

Wszystkich gości festynu powitali gospodarze i organizatorzy - Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz i Urszula Drabik Prezes Śnieżka-Invest, która dostała od szefa miasta bukiet kwiatów
i podziękowania w ramce
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Święto Czekolady

Czy wiesz, że...
Kosz pełen słodyczy ze Śnieżki to obowiązkowy prezent, jaki
otrzymują ważni goście odwiedzający świebodzicki ratusz.
Taki wspaniały kosz pysznych Michałków, Trufli i innych
produktów świebodzickiej fabryki Burmistrz Świebodzic
Bogdan Kożuchowicz podarował niedawno goszczącemu
w naszym mieście Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzejowi Dudzie. Mamy nadzieję, że pan prezydent będzie
sobie nimi osładzał ciężką pracę i godziny spędzone za biurkiem.
Słodycze ze Świebodzic otrzymał także Kardynał Tarcisio Bertone,
emerytowany sekretarz Stolicy Apostolskiej oraz wielu innych,
dostojnych gości, przebywających z wizytą w Świebodzicach.
Smacznego!

Pierwsze kawałki urodzinowych tortów rozdali świebodziczanin burmistrz i pani prezes
Malowanie buziek to obowiązkowy punkt każdego
świebodzickiego festynu

Strefa zabaw
dla najmłodszych
i tu królowały:
bujane zwierzątka,
tunele,
mini golf

Skąd się wzięła czekolada?

Torty rozdawane ze sceny oraz z namiotu Gminy Świebodzice

Początki czekolady są okryte tajemnicą, trudno jest zatem określić z którego wieku pochodzi przepis
na ten słodki smakołyk. Pierwsze kakaowce uprawiane były przez plemię Olmeków,
którzy zamieszkiwali Amerykę Środkową w 400 r. p.n.e. Później wiedza o kakaowcach została
przekazana plemieniu Majów, którzy zajęli się uprawą. Czekoladowy napój przygotowywany z nasion
kakaowca uważany był za nektar bogów.
Aromatyczna czekolada związana była z wieloma aspektami życia społecznego Majów. Czekoladowym
napojem witano nowonarodzone dzieci i żegnano zmarłych. Już wtedy znane były lecznicze
właściwości czekolady - wykorzystywano ją jako lekarstwo na wiele przypadłości takich jak osłabienie,
anemia czy problemy żołądkowe.
Do Europy kakao trafiło za pośrednictwem konkwistadorów, chociaż na początku nie zostało przez
społeczeństwa Starego Kontynentu dobrze przyjęte. Jednak po pewnym czasie zyskało niemniejsze
uznanie i sympatię niż w kraju, z którego pochodzi.
Pierwsze wytwórnie czekolady powstały w Hiszpanii, później produkcją zaczęli zajmować się również
Holendrzy, którzy zakładali plantacje kakaowca w tropikalnych krajach. Kolejno wyroby czekoladowe
zdobywały popularność we Francji, w Niemczech, Szwajcarii. Przez długi czas czekolada jak i inne
słodycze dostępne były tylko na królewskich i arystokratycznych stołach. Dopiero w XIX w.
dzięki rozwojowi przedsiębiorstw czekolada stała się dostępna dla ogółu.
Do Polski zawitała w XVIII w. Największy rozkwit produktów czekoladowych nastąpił w dwudziestoleciu
międzywojennym. Wtedy to w większych miastach bardzo popularne były pijalnie czekolady jak i same
czekoladowe produkty, które sprzedawane były w eleganckich, wyszukanych opakowaniach.
Etymologia słowa „czekolada” nie jest do końca znana. Jedni twierdzą, że pochodzi od słów z języka
środkowo-zachodniego Meksyku xococ, czyli kwaśny i átl - woda.
Inne źródła podają, że słowo pochodzi z języka Majów, gdzie chokolhaa oznacza dosłownie płyn
lub gorący napój.
Obecnie na rynku jest bardzo duży wybór produktów czekoladowych. Do tradycyjnych tabliczek
czekolady dodawane są orzechy, rodzynki, karmel. Ponadto czekolada może być nadziewana smakiem
mięty, truskawki czy wiśni. Oprócz tego dostępne są czekoladowe cukierki, batoniki, pralinki zatem
każdy znajdzie swoją ulubioną wersję tego słynnego przysmaku.
www.polki.pl

Świebodzice przywitały
Prezydent RP w Świebodzicach
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Obowiązkowe selfie
- wielu obecnym na uroczystości
udało się strzelić taką fotkę
z panem prezydentem

FOT. ANDRZEJ HRECHOROWICZ/KPRP

Serdeczne słowa powitania
w imieniu mieszkańców przekazał
burmistrz Bogdan Kożuchowicz

FOT. ANDRZEJ HRECHOROWICZ/KPRP

istoryczna wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy
wciąż jeszcze jest gorącym wydarzeniem w naszym
mieście. Dlatego przygotowaliśmy dziś specjalny
dodatek dla Państwa, w którym prezentujemy
więcej zdjęć z tego wydarzenia, a także ciekawy - mamy
nadzieję - materiał dotyczący innych, sławnych osób, które na
przestrzeni dziejów gościły w Świebodzicach.
A były wśród nich koronowane głowy, wielcy politycy,
ludzie kultury i sztuki.
Zapraszamy do lektury, a teraz jeszcze garść zdjęć z powitania Prezydenta Andrzeja Dudy na świebodzickim lotnisku
oraz w Rynku.

FOT. ANDRZEJ HRECHOROWICZ/KPRP

Najmłodsi zyskali chyba największą sympatię prezydenta
Od tego się
wszystko zaczęło
- po godz. 17.
rządowy Sokół
z Prezydentem
Andrzejem Dudą
wylądował
na świebodzickim
lotnisku

Nie mogło zabraknąć tradycyjnego wpisu do księgi pamiątkowej
Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach

FOT. ALEKSANDRA STRZELECKA

FOT. ALEKSANDRA STRZELECKA

Wysiadającego z samochodu prezydenta przywitał burmistrz Bogdan Kożuchowicz
wraz z małżonką

Świebodzice i wielcy tego świata
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Car Mikołaj I nadzorował manewry wojskowe, a poeta Goethe szukał natchnienia i inspiracji

Na przestrzeni kilku ostatnich tygodni Świebodzice gościły
wyjątkowo ważnych gości. Najpierw, na początku kwietnia,
do miasta przyjechał emerytowany Sekretarz Stolicy
Apostolskiej, kardynał Tarcisio Bertone, a pod koniec miesiąca
gościliśmy - po raz pierwszy w historii - głowę państwa polskiego,
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę

Wizytą, która z pewnością musiała
zelektryzować mieszkańców miasta,
był przyjazd w 1787 roku do Świebodzic, a właściwie wtedy jeszcze Freiburga in Schlesien, króla pruskiego
Fryderyka II Wilhelma. Pochodzący
z rodu Hohenzollernów - prywatnie
wolnomularz, niechlubnie wsławiony

Zdecydowanie więcej źródła mówią
o gościu, który nasze miasto nawiedził
pięć lat po królu Fryderyku Wilhelmie
II, i w odróżnieniu od władcy, pozostawił po sobie ślady - ten materialny,
w postaci pamiątkowej tablicy na ścia-

nie oficyny, w pobliżu której bawił,
a także ten twórczy - czyli wiersz. Mowa oczywiście o niemieckim poecie,
klasyku romantyzmu, Johannie Wolfgangu Goethe - twórcy „Fausta”, „Cierpień młodego Wertera” czy „Króla Elfów”. Poeta przybył na Ciernie w ramach swojej dwumiesięcznej podróży
po Śląsku, którą odbywał z inspiracji
Carla Augusta, księcia sasko-weimarskiego. Tu Goethe spotkał zresztą swojego przyjaciela, a gdy ten nie miał dla
niego zbyt wiele czasu, poeta zajął się
tym, co potrafił robić najlepiej. I tak,
w trakcie pobytu w pobliżu pałacu
Wdów, napisał wiersz pt. „Obóz polowy”, który łatwo znaleźć w antologiach
twórczości niemieckiego geniusza.
Przez blisko 400 lat pobliskim Zamkiem Książ władał bogaty i wpływowy
ród Hochbergów.
Fakt bliskiego sąsiedztwa ze Świebodzicami oraz to, że miasto także należało przez długi czas do magnatów sprawił, że wielu wpływowych i możnych
ludzi tamtej epoki odwiedzało zamek
- a przy okazji także i Świebodzice.
Jak przytacza Marek Mikolajczak,
Prezes Towarzystwa Miłośników Świebodzic, do Hochbergów przyjeżdżali
najznamienitsi przedstawiciele swoich
czasów, w tym koronowane głowy a nawet przedstawiciele Nowego Świata.
- W 1800 roku do Książa przyjechał
John Quincy Adams, przyszły Pre-

Fryderyk II Wilhelm

Johann Wolfgang Goethe

John Quincy Adams

Agnieszka Bielawska-Pękala
Tomasz Merchut

T

o wydarzenie stało się inspiracją do zajrzenia w przeszłość
i sprawdzenia, czy wiele takich
znamienitych postaci odwiedziło nasze miasto na przestrzeni dziejów.
Okazuje się, że w blisko 750-letniej
historii Świebodzic gościliśmy i królów
pruskich, i wybitnych poetów, magnatów, osobistości życia politycznego
i kulturalnego.

Najpierw było dwóch
Fryderyków

w historię Polski grabieżą najcenniejszych dzieł z zaplecza Wawelu, przybył
z gospodarską wizytą.
Niewiele na jej temat zachowało się
w zapiskach wiemy jedynie, że władca
został przez mieszkańców powitany
bukietem polnych kwiatów.
Nieco więcej pożytku mieli świebodziczanie z wizyty ojca Fryderyka II
Wilhelma. Fryderyk II Wielkiego, gościł
w Świebodzicach tuż po wielkim pożarze, który nawiedził miasto w 1774
roku. Wówczas władca, poruszony nieszczęściem mieszczan, udzielił im
wsparcia w postaci zwolnienia z podatków na okres 6 lat.

Romantyczny Goethe
mieszkał w Cierniach

Pocztówka
z wizerunkiem
centrum Świebodzic
sprzed wielkiego
pożaru - ze zbiorów
Pana Edwarda
Hałdasia,
udostępniona
na:
www.dolny-slask.org.pl
Dworzec kolejowy w Świebodzicach, ok. 1914 r., ze zbiorów Adriana Sitko

zydent Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wówczas Świebodzice należały do
Hochbergów, więc z pewnością musiał
przebywać w naszym mieście, bo innej
drogi do Książa nie było – rozważa szef
TMŚ. - Czy miał okazję zwiedzić miasto, rozejrzeć się tu? Trudno powiedzieć.
Za to nie ulega wątpliwości, że Świebodzice obejrzał car Mikołaj I, którego
do naszego miasta w 1835 roku zaprosił Fryderyk Kramsta, bogaty przedsiębiorca, założyciel dobrze prosperujących w naszym mieście tkalni i przędzalni.
- Wówczas odbywały się tu duże
manewry wojsk, z udziałem wysokich
rangą oficerów i generalicji rosyjskiej,
austriackiej i angielskiej - przywołuje
Marek Mikołajczak.

ca wodewilu i twórczości Szekspira,
przybył do Świebodzic w ramach swojej trasy artystycznej, podczas której
dokonywał odczytów i recytacji dzieł
własnych, a także brytyjskiego mistrza.
Uznany za najbardziej barwną postać
kulturalną XIX-wiecznego Dolnego
Śląska.

Politycy III Rzeszy
też tu bywali

Urokliwe położenie miasta u stóp
Sudetów oraz przywołane już bezpośrednie sąsiedztwo Książa sprawiło, że
wyjątkowi goście często pojawiali się
u nas, choćby przejazdem. Z pewną
dozą prawdopodobieństwa założyć
można, że tak było w przypadku samego Juliusza Słowackiego, który 8 lipca
1848 roku o godzinie ósmej rano miał
wysiąść z pociągu na świebodzickim
dworcu. Wizyta spowodowana była

oczekiwaniem na przyjazd do Wrocławia matki wieszcza - Salomei Becu.
Aby czas oczekiwania nieco sobie umilić, Słowacki postanowił wybrać się na
wycieczkę w Sudety, i tak trafić miał
właśnie do Świebodzic. Podobnie jak
i Goethe, tak i on, z podróży wrócił
bogatszy o jeden utwór, który, jak wskazują źródła, niewiele wspólnego miał
z terenami, które przyszło Słowackiemu zwiedzać (wiersz nosił tytuł
„Na monumencie Druidycznym w Bretanii”).

Choć dziś, poza historykami zajmującymi się dziejami Dolnego Śląska
i literaturoznawcami, mało kto o nim
pamięta, a w zestawieniu z takimi tuzami jak Goethe czy Słowacki, jego
nazwisko jest niemalże anonimowe,
gdy przybywał do Świebodzic w 1861
roku, poeta, aktor i reżyser teatralny
Karl Eduard von Holtei mógł uchodzić
za wiodącego celebrytę tamtych czasów. Dość powiedzieć, że mienił się
tytułem przyjaciela samego Adama
Mickiewicza. Syn huzara, wielki piew-

Trudna historia XX wieku nie spowodowała, że Świebodzice zniknęły nagle
z mapy wojaży sławnych i możnych
tego świata, jednakże od 1900 roku
w kronikach o wiele łatwiej znaleźć
nazwiska polityków i wojskowych, niż
osobistości kultury. I tak, w 1913 roku
całe miasto żyło wizytą generała Helmuta von Moltke oraz Ferdynanda von
Zeppelina, konstruktora sterowców,
którzy uczestniczyli w manewrach wojskowych organizowanych w sąsiedztwie miasta (na marginesie, jego imię
nosiła wówczas obecna Szkoła Podstawowa nr 3). Inny z legendarnych niemieckich polityków, wówczas prezydent Rzeszy, feldmarszałek Paul von
Hindenburg, odwiedził Świebodzice
w roku 1928, choć o jego wizycie
powiedzieć można nie więcej, niż to, że
się odbyła. Von Hindenburg pojawił się
bowiem przejazdem, jadąc do Wałbrzycha. Pozostawił jednakże w Świe-

Car Mikołaj I

Juliusz Słowacki

Karl Eduard von Holtei

Ferdinand von Zeppelin

Słowacki
szukał tu natchnienia

Graf Zeppelin przed budynkiem dworca kolejowego w Świebodzicach 1913 rok,
fotografia ze zbiorów Waldemara Krynickiego

bodzicach ślad - podarował swój portret
do świebodzickiego muzeum, które
- jak podaje pan Tadeusz Rubnikowicz
- znajdowało się w budynku przy ul.
Prusa 24. Gdzie się potem podział ów
porter? Nie wiadomo, podobnie jak nie
są znane losy muzeum. Po II wojnie
światowej już nie było.
Faktem jednak jest, że incydentalne
pojawienie się ówczesnego prezydenta
wywołało wielkie poruszenie wśród
mieszkańców.
Lokali historycy i badacze dziejów
Miasta snują spekulacje o możliwym
pobycie w Świebodzicach samego
Adolfa Hitlera, który miał podobno
sprawy sądowe w świdnickim sądzie,
związane z wybrykami członków powstającej na tych terenach partii nazistowskiej. Rzekomo miał przebywać
w budynku obecnej Szkoły Podstawowej nr 4. Jednak nie ma na to żadnych
dowodów w postaci śladów w dokumentach, zatem informacja ta pozostają
w sferze czystych spekulacji i przypuszczeń. Zresztą - z wizyty takiego gościa
raczej trudno byłoby dziś być dumnym.

Przyszły papież
przyjechał na rowerze

roku na ścianie Domu Pomocy Społecznej tablica, na której widnieje napis:
„W dniu 5 września 1956 roku sprawował Mszę św. w kaplicy domu.” O kim
mowa? O, wówczas jeszcze, Karolu
Wojtyle, późniejszym świętym papieżu
Janie Pawle II. Przyszły papież odwiedził Świebodzice w 1956 roku, podczas
wycieczki rowerowej, którą wraz
z przyjaciółmi odbył po okolicach
Bolesławca i Krzeszowa.
Tak wizytę księdza Karola Wojtyły
wspominała siostra Anita Hamelik, była
dyrektor DPS: „Było to 4 września 1956
roku. Grupa przyjechała wieczorem,
ksiądz Wojtyła został zaproszony na
kolację - wtedy ścisła reguła zgromadzenia tylko jemu, jako księdzu, dozwalała na wejście do refektarza. Rozmowa
przy kolacji dotyczyła dzieci niepełnosprawnych, bo akurat mijał rok, kiedy
nasze zgromadzenie prowadziło ośrodek pomocy dla dzieci niepełnosprawnych w Świebodzicach. Następnego
dnia rano Karol Wojtyła odprawił
w naszej kaplicy mszę świętą, a potem
wycieczka udała się do Świdnicy
i stamtąd mieli już wracać pociągiem do
Krakowa.”

Wielki trener
na rehabilitacji

O jednej z najważniejszych, jeśli nie
najważniejszej z perspektywy historii
narodu polskiego, wizyt w naszym mieście przypomina powieszona w 2008

I jeszcze coś dla miłośników futbolu
- otóż w lipcu 2002 roku w mieście, na

Paul von Hindenburg

Karol Wojtyła

Zeppelin
nad Świebodzicami,
24.06.1930 r.,
ze zbiorów
Adriana Sitko,
udostępnione
na www.dolnyslask.org.pl

Grafika Rynku
w Świebodzicach
z okresu tuż
przed wielkim
pożarem,
rok ok. 1774

kilkudniowej rehabilitacji, przebywał
znakomity trener polskiej kadry, niezapomniany Kazimierz Górski.
Patrząc na tę niezwykłą galerię postaci musimy jednak zaznaczyć, że to
z pewnością nie wszystkie, które przewinęły się przez Świebodzice. Może
być to tylko niewielka garstka, odnotowana przez kronikarzy na kartach historii. Nie ulega wątpliwości, że większość
przywołanych tu osobistości ma związek z niemiecką historią naszego miasta. Ale takie były koleje dziejów Świebodzic. My, dzisiejsze pokolenie, mamy
obowiązek, by tę ciągłość historii podtrzymywać i przywoływać. Co niniejszym staraliśmy się poczynić.

Serdeczne podziękowania
dla panów Marka Mikołajczaka,
Tadeusza Rubnikowicza
oraz Adriana Sitko, przygotowując
materiał autorzy korzystali także
z wydawnictw „Świebodzice
Dzieje Miasta” i Kroniki Miasta
Świebodzice 1220-2010.
Zdjęcia: Marek Mikołajczak,
Tadeusz Rubnikowicz, Wikipedia,
„Świebodzice. Dzieje Miasta,
Adrian Sitko.

Kazimierz Górski

FOT. BARTŁOMIEJ FIJAŁKOWSKI

FOT. BARTŁOMIEJ FIJAŁKOWSKI

Mundury strażackie pod biało-czerwonymi flagami
prezentowały się dostojnie

Na pożegnanie Andrzej Duda jeszcze raz pozdrowił
zebranych w Ryku świebodziczan

FOT. ANDRZEJ HRECHOROWICZ/KPRP

Szczególnie ciepło Andrzej Duda przywitał się z dziećmi

Prezydent dziękował świebodziczanom za tak ciepłe
przyjęcie

FOT. ANDRZEJ HRECHOROWICZ/KPRP

Od niektórych pań dostał kwiaty, a niektóre gotowe były
rzucić się na szyję z całusami...

FOT. BARTŁOMIEJ FIJAŁKOWSKI

Prezydent witał się z mieszkańcami, ściskał ręce,
uśmiechał się do tłumu

Przyjazd prezydenckiej limuzyny został prawie zagłuszony
wiwatami

FOT. BARTŁOMIEJ FIJAŁKOWSKI

FOT. BARTŁOMIEJ FIJAŁKOWSKI

Tak czekaliśmy na pana prezydenta w Rynku

FOT. BARTŁOMIEJ FIJAŁKOWSKI

Prezydent RP w Świebodzicach
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Prezydent obiecał jak najszybciej przesłanie do Sejmu
ustaw - m. in. o obniżeniu wieku emerytalnego
i darmowych lekach dla seniorów. Tę ostatnią posłowie
już zatwierdzili

ZDJĘCIA:
BARTŁOMIEJ FIJAŁKOWSKI,
ALEKSANDRA STRZELECKA,
ANDRZEJ HRECHOROWICZ/KPRP
Na stronie www.swiebodzice.pl,
w zakładce Miejska Telewizja
Internetowa, można także
zobaczyć relację video.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Święto Czekolady
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Łasuchy w ratuszu
W gabinecie burmistrza Bogdana Kożuchowicza zawsze
przygotowany jest mały koszyczek z cukierkami ze Śnieżki,
więc każdy, kto przychodzi na spotkanie, jest częstowany
świebodzickimi słodkościami. Wieść niesie, że tu najszybciej
znikają trufle, a ich największym amatorem jest sam pan
burmistrz.
Do łasuchów należy także wiceburmistrz Krystian Wołoszyn.
Zastępca burmistrza lubi wszystkie cukierki ze Śnieżki, a panie
w sekretariacie już wiedzą, że gdy pan Krystian zaczyna się mocno
rozglądać po szafkach - trzeba szybko uzupełnić zapasy!

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz sprawdzał swoje umiejętności
golfisty

A na scenie firma Śnieżka rozstrzygnęła swój jubileuszowy
konkurs - były atrakcyjne nagrody

Marta Jasińska i jej czekoladowa zumba dla najmłodszych

A dla starszych jumping frog - najnowszy hit dla dbających o sylwetkę, czyli fitness na trampolinach

Zdjęcie z Lordem Vaderem i Szturmowcem - to jest to!

Czekolada: dlaczego warto ją jeść?
G Najnowsze badania amerykańskich ośrodków medycznych

Nie mogło zabraknąć czekoladowej fontanny i płynnej czekolady
Uśmiechnięte buzie maluchów to najlepszy dowód udanej
zabawy!

Konkurs plastyczny z okazji 70-lecia Śnieżki, nagrody wręczał
pan burmistrz
Pod dmuchaną zjeżdżalnią tłum kolejkowiczów

mówią, że po wypiciu czekolady słabnie aktywność płytek krwi,
wykazują one mniejszą tendencję do zlepiania się, czyli zapobiega
ona zakrzepom i zmniejsza ryzyko zawału serca. Zawarte w niej
składniki uelastyczniają ścianki naczyń krwionośnych
przeciwdziałając m.in. zatorom. Zawarte w ziarnach kakao
polifenole poprawiają pracę układu krążenia. Związki te
rozkurczają naczynia krwionośne (co ułatwia przepływ krwi),
neutralizują działanie tzw. złego cholesterolu i zapobiegają
powstawaniu blokujących naczynia skrzepów. Zdaniem uczonych,
spożywanie dziennie około jednej trzeciej tabliczki gorzkiej
czekolady chroni przed chorobami serca. Pod wpływem czekolady
o prawie 20 proc. wzrasta poziom przeciwutleniaczy we krwi
(to więcej niż daje czerwone wino) - spowalniają one proces
starzenia chroniąc organizm przed wolnymi rodnikami
uszkadzających komórki i sprzyjających zapadaniu na choroby
serca i nowotwory. Ten efekt obserwowany jest jednak tylko
u osób spożywających gorzką czekoladę.
G Czekolada ma dużo składników podnoszących poziom
serotoniny we krwi - hormonu odpowiedzialnego za dobry nastrój.
Dodaje wigoru i poprawia humor. W 100 g gorzkiej czekolady
znajduje się aż 300 mg magnezu, który niezwykle korzystnie
wpływa na system nerwowy - poprawia sprawność intelektualną,
usprawnia przewodnictwo nerwowe.
G Badania przeprowadzone przez grupę naukowców z Helsinek
wykazały, że czekolada poprawia nastrój przyszłych matek, a tym
samym pozytywnie wpływa na rozwój płodu. Według nich dzieci
matek, które jadły w ciąży regularnie ciemną czekoladę, są
weselsze i bardziej aktywne.
G Spośród wszystkich słodyczy jest najmniej niebezpieczna
dla zębów. Z ostatnich doniesień wynika, że zawiera substancje
zapobiegające próchnicy. Odkryli to Japończycy, którzy pracują
teraz nad nową pastą do zębów wzbogacaną ekstraktem z łusek
kakao. Jednak jak wszystkie słodycze czekolada zawiera
węglowodany, które rozkładając się, szkodzą zębom.
Ponieważ jednak pozostaje w ustach krótko, bo szybko się
rozpuszcza i natychmiast ją połykamy, jest mniej szkodliwa niż np.
karmelki czy cukierki typu toffi. Dla bezpieczeństwa warto jednak
po zjedzeniu czekoladowych słodkości dokładnie umyć zęby
http://www.poradnikzdrowie.pl

Kolejne przedszkolaki
z „Niezapominajki”
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GRUPA
„KONICZYNKI”
Zofia Banaszak, Filip Cichoń,
Bartosz Duda,
Ksawery Dudzic, Zuzanna
Faściszewska, Zuzanna Gil,
Nikola Karwas,
Szymon Kotowicz,
Dominik Kozłowski,
Tomasz Matuszkowiak,
Nataniel Nogalski,
Kacper Rus, Zuzanna Smyk,
Nadia Sorbian,
Klara Szynalska,
Wojciech Tekiela,
Adrian Uziel, Kamila Wołoch,
Maja Zaborowska,
Aniela Zapotoczny,
Martin Zelczak, Mikolaj Zelke,
Julita Żyźniewska.

FOT. TOMASZ MERCHUT

GRUPA
„MUCHOMORKI”
Iga Adamczyk,
Michał Andruszkiewicz,
Mateusz Bar, Maja Basta,
Kamil Bielawski, Natalia Cieślik,
Robert Gniot, Maja Kirklo,
Michalina Kościelna,
Oliwia Kurancińska,
Bartosz Kuźbiński, Dawid Litwin,
Maciej Momot,
Julia Piątkowska,
Grzegorz Samołyk,
Norbert Szczepanik,
Kajetan Woźniak.

„Świetny plan, prosty
i niewykonalny”
rozmaitości

Gazeta Świebodzicka
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V Rajd Czerwonego Misia w Świebodzicach

Jak myślicie czyje to
słowa? Z pewnością
zuchy z niektórych
gromad odpowiedzą
śpiewająco, że to Mike,
jeden z potworów, który
przybył do Świebodzic
na tegoroczną, już piątą
edycję Zuchowego Rajdu
Czerwonego Misia

W

go momentu miały rozbawiać
dzieci i śmiech zamieniać
w energię. Czy się udało? Bez
najmniejszego problemu, bo
przecież dzielnym zuchom nikt
nie odmówi. Szczególnie, kiedy
liczba sięga prawie trzystu.

Rajd został zorganizowany
przez Szczep Harcerski „Imago”
im. Batalionu „Zośka”, działający w Świebodzicach, przy Liceum Ogólnokształcącym. Na
czele sztabu rajdu stanęła pwd.
Magdalena Wojtowicz. Trasa

miejskim na świebodzickie lotnisko, dzięki wsparciu władze
naszego miasta. Przedsięwzięcie, skierowane do dzieci w wieku 6-9 lat, rozpoczęło się spotkaniem z przyjaciółmi Sullivan’a,
którzy wprowadzili zuchy do
miasta Monstopolis przez magiczne drzwi. Na trasie czekało
wiele zadań, podczas których
potwory mogły przekonać się do
nowego sposobu i nauczyć, jak
realizować go w codziennej
pracy. Udało się zebrać informację na temat tego, co dzieci lubią,
a czego nie lubią, wypróbować
zabawy, jakich nauczyły się
potwory. Odwiedzić pracownię,
gdzie uczestnicy tworzyli swoje
modowe projekty, pomagali
w ułożeniu zniszczonych drzwi,
za którymi utknął Czerwony
Miś, a nawet przeszli specjalne
szkolenie dla pracowników firmy „Potwory i spółka”. Misja
została wykonana na 6 z plusem.
Każdy sprawdził swoją koordynację wzrokowo-ruchową, pomysłowość, umiejętności techniczno-plastyczne, a także granice własnej wyobraźni. Dzięki
temu gromady uzbierały maksymalną ilość energii, a za odwagę,
pomoc i uśmiech, którego i tym
razem nie zabrakło, czekały nagrody. Kto wygrał? Organizatorzy nie mieli żadnych wątpliwości, bowiem każdy zasłużył
na wygraną, w związku z czym
I miejsce zajęła:
111 Boguszowska Gromada
Zuchowa „Roztańczone Płomyki”

biegła w całości przez Książański Park Krajobrazowy, od
Parkingu Centralnego, przez Zamek Książ, Amfiteatr aż po Bramę Książańską przy ul. Kasztanowej. Spod bramy, gromady
zostały przewiezione autobusem

22 Wrocławska Gromada
Zuchowa „Aventura”
15.52 Gromada Zuchowa
„Wrocławskie Chichotki”
10 Wałbrzyska Gromada
Zuchowa „Szalone Żuczki”
10 Świdnicka Gromada Zuchowa „Pogromcy Gargamela”
5 Świdnicka Gromada Zuchowa „Hakuna Matata”
23 Świdnicka Gromada Zuchowa „Leśne Duszki”
7 Świebodzicka Gromada
Zuchowa „Dzielne Niedźwiadki”
15 Świebodzicka Gromada
Zuchowa „Czarne Stopy”...
...i tak zakończyła się kolejna
edycja rajdu. Przedsięwzięcie
pokazało, że świetny plan wcale
nie musi niewykonalny. Przepis
jest prosty, wystarczy dodać
dwie szczypty chęci, pięć kop
uśmiechów, tuzin pracy i zaangażowanie niezawodnych osób,
które sprawiają, że niemożliwe
staje się rzeczywistością.
W pomoc włączył się Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz i Radny
Rady Miejskiej Dariusz Błaszczyk, Komenda Hufca ZHP
Świdnica, Kraszowicka Zagroda, a także niezastąpieni rodzice
Szczepu Harcerskiego „Imago”,
potwory-punktowi i najwspanialszy sztab ds. spełniania marzeń.

FOT. UŻYCZONE

sobotę, 16 kwietnia
o godzinie 9:00
nasze miasto opanowała „czerwona
fala” pomocników. Dlaczego
czerwona? To symbol rozpoznawczy, bo każdy uczestnik
zabiera ze sobą czerwony element swojego ubioru. Również
tym razem dzieci stanęły przed
nie lada wyzwaniem, gdyż trzeba było przekonać potwory do
nowego sposoby pozyskiwania
energii. Zamiast straszyć, od te-

Mimo deszczu i chłodu dzielne zuchy świetnie się bawiły

I

P
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iękna pogoda i duża frekwencja - tak było podczas ostatniej zbiórki
krwi w Świebodzicach.
Zaparkowany pod ratuszem ambulans, należący do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, odwiedziło wielu mieszkańców, a krew oddało 29 osób, co
daje wynik 13 litrów bezcennego leku.
Akcja miała dodatkowy atut:
osoby oczekujące na swoją kolej
mogły spędzić bardzo miło czas
na ławeczkach w Rynku, korzy-

stając przy okazji z ciepłych promieni słońca.
Organizatorem akcji byli:
 Urząd Miejski w Świebodzicach
 RCKiK w Wałbrzychu
 Klub Honorowych Dawców Krwi w Świebodzicach.
Słodkiego wsparcia udzieliła
Śnieżka-Invest.
Następna zbiórka odbędzie się
12 czerwca, podczas Dni Świebodzic, zapraszamy w godzinach 13:00-15:00.

Można wygrać siłownię

Firma Nestle zorganizowała konkurs, w którym
do wygrania jest siłownia pod chmurką.
Do rozdania mają 16 takich siłowni, po jednej
na województwo. Jak łatwo się domyślić,
wygra to miasto, które uzbiera największą
liczbę głosów internautów.
Głosowanie jest banalnie proste - wchodzimy
w link:https://www.nestleporusza.pl/glosowanie/...
I klikamy wybraną lokalizację, podajemy swojego
maila, na który przychodzi link weryfikacyjny,
po czym klikamy w ten link.
WAŻNE: Każdy internauta może oddać jeden głos
dziennie. Prosimy o udostępnianie i przekazywanie
tej wiadomości.



FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM
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Powalczmy o podwórku Nivea
Po głosowaniu w ramach akcji firmy
Nestle, przyszła kolejna szansa,
aby Świebodzice wzbogaciły się
o infrastrukturę rekreacyjną.
Tym razem w ramach akcji
organizowanej przez NIVEA,
do wygrania jest plac zabaw,
w lokalizacji wskazanej
przez Gminę. Zasady są oczywiście
identyczne, jak poprzednio.
Kto zdobędzie największą liczbę
głosów, ten plac zabaw będzie mógł
zabrać do siebie, prosimy więc
o oddawanie głosów.

Co do samego głosowania - sposób
oddawania głosów różni się od tego
w przypadku Nestle.
1. Klikamy w podany link:
http://www.nivea.pl/Porady/ext/plPL/podworko2016
2. Wyszukujemy Świebodzice
(można to zrobić na dwa sposoby,
albo oznaczając województwo,
powiat i gminę, albo wpisując
nazwę w specjalne pole na stronie).
3. Gdy znajdziecie Państwo
Świebodzice, należy kliknąć
"głosuj", po czym strona przekieruje

nas do strony logowania.
4. Zakładamy konto, podając dane.
Na wskazany adres mailowy
przychodzi link weryfikacyjny.
Po czym logujemy się i oddajemy
głos.
KAŻDY MOŻE ODDAĆ PO 1 GŁOSIE
DZIENNIE!
Wydział PIW

kultura/sport
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ózefina Szelińska urodziła się 06 stycznia
1905 r. w Brzeżanach w rodzinie żydowskiej. Ojciec Zygmunt był adwokatem,
a matka Helena zajmowała się domem.
W dorosłym życiu Józefina stała się nauczycielką
języka polskiego, uczyła m.in. w Polskim Seminarium Żeńskim w Drohobyczu, gdzie jej losy
splotły się z pisarzem XX-lecia międzywojennego Brunonem Schulzem. Uznana za jedyną oficjalną narzeczoną autora „Sklepów cynamonowych” i „Sanatorium Pod Klepsydrą” stała się
głównym przedmiotem zainteresowania w Dyskusyjnym Klubie Książki w naszej bibliotece
21.04.2016 r. Tego dnia rozmawialiśmy o powieści biograficznej Agaty Tuszyńskiej „Narzeczona
Schulza”, która wywołała wiele emocji wśród
klubowiczów. Książka to znakomicie napisana
historia kobiety zatraconej w niespełnionej miłości do pisarza, kładącej się cieniem na jej losach
i determinująca całe późniejsze życie.
Uczestnicy bardzo żywo dyskutowali o Junie
(tak miał nazywać ją Schulz) i jej życiu. Dodatkową atrakcją stała się prezentacja multimedialna
o Brunonie, która wzbogaciła to spotkanie. Jak
się okazało, nie sposób było opowiadać o kobiecie pogrążonej w schizofrenicznym zatopieniu,
pielęgnującej każde słowo, wspomnienie i rzecz
po drohobyckim artyście, jednocześnie nie zapoznając się z faktami z jego życia.
Wielka miłość widziana oczyma nauczycielki
znalazła swój kres na początku 1937 r. i pomimo,
że każde podążyło własną drogą, Józefina Szelińska nigdy już nie uległa takiej namiętności,
a wraz z odejściem Schulza straciła zdolność
pokochania kogokolwiek.
Bruno Schulz pozostał w Drohobyczu, a jego
dawna Muza nigdy już nie powróciła do małego
prowincjonalnego miasteczka. 19 listopada 1942 r.
artysta zginął tragicznie w czasie „czarnego
czwartku” w gettcie, natomiast Józefina, pomimo, że przeżyła wojnę w Laskach, a następnie los
pchnął ją do Gdańska, gdzie objęła stanowisko
dyrektora biblioteki w gdańskiej Wyższej Szkole
Pedagogicznej, nigdy nie zaznała uczucia szczęścia. Prowadziła podwójne życie. W pracy ceniona i sumienna osiągnęła tytuł naukowy zastępcy
profesora, świadomie i konsekwentnie izolowała
się od ludzi. Unikała znajomych, nie miała przyjaciół. Jedynym jej pragnieniem była idea ocalenia od zapomnienia dorobku po Brunonie. W tym
celu skontaktowała się z Jerzym Ficowskim,
pisarzem i poetą, a przede wszystkim znawcą
folkloru żydowskiego i cygańskiego. W listach
i w czasie spotkań opowiedziała mu nie tylko
o działalności twórczej Schulza, ale także o bli-

skich relacjach pomiędzy nią, a artystą. Z tych
opowieści wynikało, że Brunon napisał kilkaset
listów do ukochanej Juny, listów, których jednak
nikt nie widział i nie czytał poza nią samą. Korespondencja została rzekomo w drohobyckim
domu, który został zburzony. Kiedy Ficowski
zmierzał do ukończenia pracy nad książką,
Szelińska wycofała się ze swoich wyznań, zakazując publikacji prywatnych wątków, co mogłoby oznaczać, że zarówno listy, jak i gorąca miłość ze strony pisarza była tylko urojeniem nieszczęśliwej kobiety. O takim prawdopodobieństwie tej historii świadczyć może również fakt, że
nie pozostały żadne wspólne fotografie i zakochanej pary, a przecież podczas biesiad u Stanisława Witkiewicza, który był zagorzałym fotografem, jakaś pamiątka w postaci wspólnego
zdjęcia powinna była pozostać. Nikt nie pamięta
też Brunona Schulza i Józefiny Szelińskiej w rodzinnym mieście obojga, a przecież ludzie pamiętają wielkie miłości i przekazują sobie takie historie z pokolenia na pokolenie, tworząc legendy.
Do takich wniosków doszli nasi klubowicze
rozprawiając nad książką „Narzeczona Schulza”.
Jerzy Ficowski pomimo zakazu Józefiny, nie
wycofał się z zamiaru napisania książki o Schulzu i dzięki temu powstały „Regiony wielkiej
herezji” oraz „Okolice sklepów cynamonowych”
w dużej mierze oparte o opowieści Józefiny. Juna
nigdy nie otrząsnęła się ze znajomości z Brunonem i wieku 86 lat targnęła się na swoje życie.
Była to jej druga próba samobójcza, tym razem
udana. Zmarła 11 lipca 1991 r.
Ponieważ spotkanie w DKK w Świebodzicach
zaplanowano z okazji Światowego Dnia Książki
i Praw Autorskich. który przypada na 23 kwietnia, miłym akcentem były dyplomy dla uczestników spotkania oraz podarunek w postaci książki
Brunona Schulza „Sklepy cynamonowe. Sanatorium Pod Klepsydrą”. Historia o Józefinie
Szelińskiej opowiedziana na kartach biograficznej powieści Agaty Tuszyńskiej „Narzeczona
Schulza” stała się bowiem inspiracją do sięgnięcia po trudną, aczkolwiek wartościową twórczość Brunona Schulza.
Beata Wiciak
DKK w Świebodzicach

J

uż po raz jedenasty w Zabierzowie odbyły się Ogólnopolskie Zawody o Puchar
Rycerza Kmity. Trzydniowe zmagania - 22-24 kwietnia 2016
- w Zabierzowie zgromadziły
428 zawodników z 48 klubów
z całej Polski, jak również ze
Szwecji. KS Rekin Świebodzice
reprezentowali: rocznik 2003
- Aleksandra Obajtek, Paweł
Hyckowski, Maciej Jachym,
rocznik 2002 - Marcelina Glejzer, Zuzanna Grylewicz, Alicja Maziar, Marta Proce, Hanna Zawadzka, Andrzej Damsz,
Miłosz Knihnicki, Stanisław
Tokarski, rocznik 2001 - Jakub
Suława, Wojciech Surowiecki,
rocznik 2000 - Sebastian Słomiński, rocznik 1999 - Jakub
Ołdak i rocznik 1995 - Agnieszka Gajdowska.
W zawodach udział wzięli
zarówno najmłodsi pływacy (1011 lat), jak i seniorzy oraz zawodnicy kategorii Masters (25
lat i starsi). Zawody o Puchar
Rycerza Kmity rozgrywane są
systemem eliminacji i finałów na
dystansach 50 i 100 metrowych,
pozostałe dystanse rozgrywane
były seriami na czas. Dodatkowo zawodnicy rywalizowali
w wyścigach memoriałowych:
Małym (100m stylem motylkowym) i Dużym Memoriale Rycerza Kmity (200m stylem motylkowym). Znakomita atmosfera, wysoki poziom sportowy,
okazałe medale oraz liczne nagrody dodatkowe stawiają Puchar Kmity bardzo wysoko
w rankingu najchętniej wybieranych zawodów pływackich
przez zawodników. Gwiazdą tegorocznej edycji Pucharu był
Michał Poprawa. Reprezentant
Polski na najważniejszych międzynarodowych imprezach, finalista mistrzostw świata.
W porannych blokach odbywały się eliminacje w poszczególnych kunkurencjach, a popołudniu rozgrywano finały.

www.swiebodzice.pl
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Pierwszego dnia rozgrywano
tylko blok popołudniowy z konkurencjami długodystansowymi:
400 m stylem dowolnym
i zmiennym oraz 800 i 1500 m
stylem dowolnym - serie na czas
bez finałów. W konkurencji 400
m dowolnym nasz zawodnik
Paweł Hyckowski wywalczył
srebrny medal.
Drugi dzień rozpoczęto eliminacjami do Małego i Dużego
Memoriału Rycerza Kmity na
dystansie 100 i 200 m stylem
motylkowym. Nasi zawodnicy
wzięli udział tylko w Dużym,
gdzie najwyższe miejsce odnotowała Hanna Zawadzka zajmując siódme miejsce. Następnie
rozegrano eliminacje w konkurencjach 50 m stylem dowolnym
i klasycznym - do finału zakwalifikowali się: Aleksandra
Obajtek, Hanna Zawadzka, Agnieszka Gajdowska, Paweł Hyckowski, Miłosz Knihnicki oraz
Jakub Ołdak. Po eliminacjach na
100 m stylem zmiennym do finału zakwalifikowała się Aleksandra Obajtek. Popołudniowy
blok finałowy przyniósł nam
wiele emocji i kolejne medale.
Agnieszka Gajdowska - złoto
i Hanna Zawadzka - srebro na 50
m dowolnym, Aleksandra Obajtek złoto na 100 m zmiennym
oraz srebro na 50 m stylem klasycznym.
Ostatniego dnia szczęśliwie
przez eliminacje w swoich konkurencjach przeszli: Paweł Hyckowski i Jakub Ołdak - 50 m
grzbietem, Agnieszka Gajdowska i Hanna Zawadzka na 100 m
stylem dowolnym oraz 50 m stylem motylkowym, a także Aleksandra Obajtek na 50 m stylem
motylkowym. II blok startów
niedzielnych rozpoczęto od finałów memoriałowych. W bloku
finałowym rozegrano również,
tak jak dnia poprzedniego najszybsze serie dystansów 200
metrowych. W konkurencji 200
m klasykiem Aleksandra Obaj-

Spotkanie

eningrad” to bardzo popularny w Rosji zespół muzyczny
L
powstały w 1997 roku w Sankt

Petersburgu, dawnym Leningradzie, stąd jego nazwa. Wokalista
i autor tekstów Sergiej Szczurow
jest znany ze swoich ostrych,
odważnych i nasyconych niecenzurowanymi słowami tekstów. W Polsce artyści występowali kilkakrotnie, a ich występy
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, nic więc dziwnego,
że po ich repertuar sięgają również polscy artyści.
W dniu 12 kwietnia 2016 r.,
seniorzy zaprzyjaźnieni z Miejską Biblioteką Publiczną
w Świebodzicach wybrali się do
Teatru Miejskiego w Świdnicy,
aby obejrzeć, a przede wszystkim posłuchać znakomicie zrealizowany muzyczny spektakl
osnuty na repertuarze zespołu
„Leningrad”.
Cała akcja utworu toczy się na
melinie pijackiej, do której schodzą się spragnieni nie tylko alkoholu, ale także strawy duchowej
artyści. Pomimo, że wódka leje
się strumieniami, a towarzystwo
bawi się w najlepsze, są to tylko
pozory, bo jednocześnie toczą
się wywody na tematy polityczne i egzystencjalne. To tu wypowiedziane zostają najważniejsze

15

tek zdobyła złoty medal, a Maciej Jachym brązowy. W konkurencji 50 m motylkiem Agnieszka Gajdowska wywalczyła
srebrny medal, a Hanna Zawadzka brązowy. Na 50 m stylem grzbietowym najlepszy
w finałach okazał się Paweł
Hyckowski zdobywając złoto.
Jeszcze jedno złoto udało się
wywalczyć na 100 m stylem
dowolnym. Tutaj najcenniejszy
krążek zdobyła Agnieszka Gajdowska.
Zawody zostały zakończone
konkurencją sztafetową, której
towarzyszyło mnóstwo emocji.
W konkurencji, która od lat
kończy zawody w Zabierzowie,
startowały drużyny złożone
z trzech dziewcząt, trzech chłopców oraz trenera. Trenerzy KS
Rekin wystawili dwa składy
sztafetowe, które dzielnie walczyły do samego końca.
Zawodnicy KS Rekin pomimo ciężkich treningów w ostatnim okresie, pokazali, że potrafią
walczyć i zdobywać najwyższe
trofea nawet na dużym zmęczeniu. Nasz klub w generalnej klasyfikacji medalowej znalazł się
na 4 miejscu zdobywając łącznie
11 medali (5 złotych, 4 srebrne
i 2 brązowe). Gratulujemy naszym pływakom i dziękujemy za
wspaniałą postawę.
I

sprawy dotyczące istoty ludzkiego życia - miłości, śmierci, zazdrości i przede wszystkim wolności, która jest rzeczą najważniejszą bez względu na pochodzenie czy status społeczny dla
każdego człowieka.
Ten dynamiczny spektakl, ze
znakomitą muzyką i świetnie
tłumaczonym tekstem, a także
mistrzowską grą Mariusza Kiljana i Tomasza Marsa w reżyserii Łukasza Czuja był wydarzeniem kulturalnym, w którym
warto było uczestniczyć.
Janina Dubrownik,
Beata Wiciak

FOT. BEATA WICIAK

Gorzka miłość
Gazeta Świebodzicka
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Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa w Miejskim Domu Kultury

N

ajpopularniejszy polski wykonawca bluesa
- Sławek Wierzcholski i stworzona przez
niego Nocna Zmiana Bluesa
w ciągu 30 lat nieprzerwanej
działalności osiągnęli sukcesy,
którymi można by obdzielić znacznie większe grono artystów!
Dwadzieścia wydanych płyt,
nagrania z amerykańskimi gwiazdami bluesa jak m.in. Charlie
Musselwhite czy Louisiana Red,
koncerty supportujace gwiazdy
bluesa światowego formatu:
B.B.King (Warszawa 1996) czy
Blues Brothers (Norymberga
1989) . Kilka tysięcy koncertów
w Polsce i praktycznie w całej
Europie, także w USA, a nawet
w Zimbabwe!
Choć zaczynali jako ortodoksyjni bluesmani, w trakcie
ćwierćwiecza
działalności,
Sławek i jego zespół wykreowali własny, niepowtarzalny
styl bazujący na akustycznym
instrumentarium a będący fuzją
bluesa, folku, jazzu i piosenki
autorskiej. Sławek jest autorem
całego repertuaru grupy i kilku
prawdziwych przebojów, jak
„Szósta zero dwie”, „Blues
mieszka

w Polsce”, „John Lee Hooker”
czy „Chory na bluesa”.
Nocna Zmiana Bluesa to już
klasyka! Świadczą o tym m.in.
hasła w encyklopediach muzycznych, CD z serii „Złota kolekcja” wydawnictwa EMI Poland czy występ w popularnym
programie „Szansa na sukces”
w TVP.
Sławek Wierzcholski to wirtuoz harmonijki i autor dwóch
popularnych podręczników gry
na tym instrumencie. Jest dziennikarzem radiowym i prasowym, organizatorem festiwali
bluesowych a przede wszystkim
człowiekiem „Chorym na bluesa”!
Swe charakterystyczne brzmienie Nocna Zmiana Bluesa zawdzięcza nietypowemu (jak na
grupę o charakterze bluesowym)
instrumentarium. Mimo używania wzmacniaczy, wszyscy muzycy korzystają z instrumentów
akustycznych. Dlatego grając
niezwykle dynamicznie i żywiołowo, zespół gra... kulturalnie
dopasowując zawsze poziom
nagłośnienia do warunków akustycznych sali. W trakcie koncertu wszyscy muzycy mają
okazję zaprezentować swoje

Mamy dla naszych Czytelników
podwójną wejściówkę na koncert!

XIII wieczór z muzyką

THE POSTMAN - polscy Beatlesi
Agencja Reklamowa „Caromedia” zaprasza w piątek, 20 maja
2016 roku, na „XIII Wieczór z muzyką”.
Tym razem przeniesiemy się w epokę muzyki big beatowej:
The Beatles, Czerwone Gitary, Skaldowie, Trubadurzy, Piotr
Szczepanik.
Niesamowite wrażenia zapewnią nam polscy Beatlesi - grupa THE
POSTMAN, której liderem i założycielem jest Gracjan Machnicki.
Bilety na koncert do nabycia m.in. w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Świebodzicach. A dzięki uprzejmości organizatora mamy dla
naszych Czytelników podwójne zaproszenie na koncert.
Aby je zdobyć, wystarczy zadzwonić do naszej redakcji w piątek,
13 maja, i odpowiedzieć na proste pytanie:
Proszę wymienić jeden utwór zespołu The Beatles.
Nr telefonu: 660 157 518.

umiejętności w trakcie błyskotliwych partii solowych. Zespół
z łatwością nawiązuje kontakt ze
słuchaczami, zyskując akceptację tych, którzy o polskim bluesie wyrażają się sceptycznie.
Na koncert Sławka Wierzcholskiego i Nocnej Zmiany
Bluesa składają się najbardziej
znane utwory oraz te z najnowszej płyty. Często już od początku koncertu słuchacze proszą
o swoje ulubione numery. Dlatego nigdy na koncercie nie
zabraknie takich numerów jak
Szósta zero dwie, Nieznajomy
przyjaciel, Ciężki dzień, Blues
mieszka w Polsce, John Lee
Hooker, Chory na bluesa i wielu
innych. W trakcie koncertu Sławek zachęca publiczność do
aktywnego udziału: uczy „amerykańskiego” klaskania na 2 i 4,
śpiewania chórków zaś kulminacją każdego koncertu jest
chóralnie odśpiewany Chory na
bluesa. Koncerty znakomicie
sprawdzają się nawet przed
publicznością, która raczej bluesa nigdy wcześniej nie słyszała,
jak np. koncerty plenerowe
z okazji dni miasta, festynu itp.
Od kilkunastu lat, Nocna
Zmiana Bluesa gra około stu

koncertów rocznie! Niemal
regułą jest, że każdy koncert
owocuje ponownym zaproszeniem. Dlatego nie mogą narzekać na brak zainteresowania!

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach
zaprasza na spektakl
pt. „Piaskownica” w wykonaniu
Teatru Kątem
Miłka i Protazek bawią się w piaskownicy. On ma w sobie
„batmańskie” skłonności do strzelanek i samochodów, ona
- skromna i cicha - bawi się lalką. Ale są także ciekawi siebie.
Zakochują się i... wszystko komplikuje się jak w dorosłym
świecie. Bo ta „Piaskownica” jest metaforą marzeń
i pragnień, zabaw i gier uprawianych na dorosłych
podwórkach. Przez to spektakl jest adresowany zarówno
do gimnazjalistów (no, troszkę tu niecenzuralnych słów pada
- piętnują styl „gimbazy”) jak i seniorów, do rodziców
i do dzieci.
Tekst: Michał Walczak.
Obsada: Agnieszka Chlipała, Erwin Piwowarczyk.
Reżyseria: Grzegorz Stawiak.

Nocna Zmiana Bluesa ma już
trzydzieści lat. Jej koncerty to
wspaniałe przeżycie, duża dawka energii, radości ale też refleksji, to połączenie tych wielolet-

nich doświadczeń z młodzieńczą
energią, którą muzykom i słuchaczom daje blues!!!
Wstęp na koncert wolny.
I

IX Miejski Festiwal
Teatru Profilaktycznego

Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz
oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach
Zapraszają na IX Miejski Festiwal Teatru Profilaktycznego.
25 maja 2016 roku o godz. 10.00, Miejski Dom Kultury.
Na stronie WWW.mdk.swiebodzice.pl znajdują się pliki
do pobrania:
G regulamin,
G karta zgłoszenia.

ogłoszenia/komunikaty

Gazeta Świebodzicka
www.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 (tekst jednolity Dz. U z 2015r. poz.1774 z późn. zm.)
oraz §6 Uchwały Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11.09.2008 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice

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 ograniczony dla mieszkańców, legitymujących się stałym
zameldowaniem przy ul. Szkolnej w Świebodzicach, na oddanie w najem na czas nieoznaczony,
niżej wymienionego lokalu użytkowego (garaż), stanowiącego własność Gminy \Świebodzice

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku
przy ul. Bolesława Prusa 26 w Świebodzicach.

Adres lokalu
Pow. użytkowa
Stawka wywoławcza
Świebodzice
ul. Szkolna 21
18,00 m2
3,00 zł + 23%VAT
(lokal przeznaczony do garażowania pojazdów samochodowych)

Wysokość wadium
500,00 zł

Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - Rynek 1, w dniu 22.06.2016 r. o godz. 9.30 - sala
posiedzeń, pokój Nr 7 (I piętro)
2. Powyższy lokal (garaż) można oglądać w ciągu 3 dni przed planowanym przetargiem w godzinach 8.00-13.00,
po wcześniejszym zgłoszeniu się do działu Administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Świdnickiej 7.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
4. Czas przyjmowania wadium ustala się na 6 dni przed przeprowadzeniem przetargu, jednak nie później niż do godz. 15.00,
na dwa dni przed rozpoczęciem przetargu.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu, zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej w dniu przetargu:
- dowodu wpłaty wadium, dokonanej w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, bądź wpłaconej na konto:
Urząd Miejski w Świebodzicach
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A
Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
5. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji, podpiszą oświadczenia o przyjęciu do wiadomości warunków
przetargu.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. Wadium ulega
przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg, od podpisania umowy najmu lokalu.
7. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostaje zwrócone nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia przetargu, w kasie
Urzędu Miejskiego.
8. Należności czynszowe obejmują cały okres od daty podpisania umowy, bez zastosowania ulg oraz bez ich zawieszania
na okres remontu lokalu.
9. Prace remontowe w lokalu, najemca wykonuje we własnym zakresie, bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych
na ten cel nakładów.
10. Wygrywający przetarg zobowiązuje się do użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
11. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty zakończenia przetargu.
12. Nie zachowanie terminu dwóch miesięcy do rozpoczęcia użytkowania lokalu zgodnie z przeznaczeniem, stanowi podstawę do
rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.
13. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji dotyczących zarówno lokalu jest również warunków przetargu,
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - tel. 74 666-95-40.

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
28.000,00 zł
Cena lokalu
27.192,00 zł
Cena gruntu
808,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 11.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 2.800,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy ul. Stefana
Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 17 czerwca 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 06.06.2016 r. w godz. 10.00-10.15.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu został przeprowadzony przetarg w dniu 13.04.2016 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.

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 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 ograniczony dla mieszkańców budynku zlokalizowanego przy ul. Wolności 15
w Świebodzicach, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Wolności 15 w Świebodzicach.

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców budynku zlokalizowanego przy ul. Granicznej 10
w Świebodzicach, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Granicznej 10
w Świebodzicach.

Budynek położony jest na działce nr 295/11 o powierzchni 180 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00049589/3. Udział w częściach wspólnych oraz prawie współwłasności
gruntu wynosi 7,00%. Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku i składa się z pokoju
o powierzchni 28,10 m2. Pomieszczenie WC usytuowane jest na korytarzu i stanowi część wspólną
nieruchomości. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie
piecowe, piec do wymiany. Stan techniczny lokalu zły. Elementy wykończeniowe lokalu oraz stolarka okienna
i drzwiowa, podłogi, tynki, instalacja elektryczna, grzewcza i wentylacyjna - kwalifikują się do remontu lub
wymiany. Pomieszczenie przedzielone jest ścianką na dwa mniejsze pełniące funkcję kuchni i pokoju. Ścianka
została wykonana bez zgody właściciela i zarządcy nieruchomości - przeznaczona jest do rozbiórki. Układ
funkcjonalny pomieszczeń zły. Lokal posiada pomieszczenie przynależne - piwnicę 2,03 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
19.020,00 zł
Cena lokalu
17.987,00 zł
Cena gruntu
1.033,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 10.00
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:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Wolności 15 w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Wolności 15 lub ksero
dowodu osobistego z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 1 910 zł w terminie do 17 czerwca 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 20.06.2016 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 23.05.2016 r. w godz. 10.45-11.00.
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.

Budynek położony jest na działce nr 629/2 o powierzchni 184 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi
Księgę Wieczystą Nr SW1S/00051060/6. Udział w częściach wspólnych oraz prawie współwłasności gruntu
wynosi 6,00%. Lokal mieszkalny usytuowany jest na drugim piętrze i składa się z pokoju i W.C. O łączne
powierzchni 24,62 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Instalacji gazowej
w lokalu brak, istnieje w budynku. Ogrzewanie elektryczne, istnieje możliwość włączenia pieca węglowego do
przewodu kominowego zgodnie z zalecenia Spółdzielni Kominiarskiej. Wentylacja grawitacyjna. Stan techniczny
lokalu dostateczny Lokal nadaje się do remontu. Układ funkcjonalny pomieszczeń zły. Z pokoju wydzielone jest
pomieszczenie WC. Lokal posiada pomieszczenia przynależne tj strych o powierzchni 2,81 m2 i piwnicę
o powierzchni 3,29 m2. Udział w częściach wspólnych budynku i współwłasności gruntu wynosi 6,00%.
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
17.140,00 zł
Cena lokalu
16.454,00 zł
Cena gruntu
686,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 11.00
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:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Granicznej 10 w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Granicznej 10 lub ksero
dowodu osobistego z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 1 750 zł w terminie do 17 czerwca 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 20.06.2016 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 23.05.2016 r. w godz. 11.45-12.00.
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
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 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 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
45.000,00 zł
Cena lokalu
41.907,00 zł
Cena gruntu
3.093,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 14.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 4.500,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
przy ul. Rynek 1 najpóźniej do dnia 17 czerwca 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 23.05.2016 r. w godz. 10.00-10.15.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone przetargi w dniach 27.01.2016 r.
i 14.01.2016 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.

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 nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność
Gminy Świebodzice, w granicach działki nr 414 o powierzchni 351 m2, położonej w Świebodzicach,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą SW1S/00019641/7.
Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym - budynek wyłączony z zasobów mieszkaniowych Gminy ze względu na mierny stan techniczny. Budynek usytuowany jest w zabudowie wolnostojącej.
Murowany w technologii tradycyjnej, 2-kondygnacyjny. Ściany murowane z cegły, dach płaski o konstrukcji
drewnianej pokryty papą. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Stan techniczny budynku mierny. Do budynku
mieszkalnego przylega jednokondygnacyjny budynek gospodarczy oraz budynek w.c., będące w miernym stanie
technicznym. Powierzchnia budynku - 137,05 m2, powierzchnia pomieszczeń gospodarczych - 32,64 m2.
Nieruchomość usytuowana w śródmiejskiej strefie miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
i usługowej. Kształt działki nieregularny - wydłużony trapez, teren płaski. Dobry dojazd i dostępność
komunikacyjna. Usytuowana na terenie o pełnym uzbrojeniu miejskim: woda, energia elektryczna, kanalizacja
ogólnaspławna i deszczowa, gaz. Na terenie działki jest usytuowany słup energetyczny żelbetonowy, przebiega
napowietrzna linia energetyczna.
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych.
Cena wywoławcza:
38.000,00 zł.
Cena działki:
26.700,00 zł.
Cena budynku mieszkalnego
i gospodarczego:
11.300,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 10.30
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 3.800,00 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 najpóźniej
do dnia 17 czerwca 2016 r. do godz. 14.30.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który 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 Banku Gospodarki Żywnościowej o/ Świebodzice na Konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Zapoznanie się z Regulaminem przetargu oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu
można uzyskać codzienne w godzinach urzędowania w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek l, pokój nr 15, telefon: 74 666 95 25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 23.05.2016 r. w godz. 11.15-1130.
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.

Gazeta Świebodzicka
www.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)
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. 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%.
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.
CENA WYWOŁAWCZA
25.000,00 zł
Cena lokalu
23.892,00 zł
Cena gruntu
1.108,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 12.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 2.500,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
przy ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 17 czerwca 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 09.06.2016 r. w godz. 10.00-10.15.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu został przeprowadzony przetarg w dniu 13.04.2016 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.

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 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%.
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 8,75m2. 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
23.000,00 zł
Cena lokalu
22.155,00 zł
Cena gruntu
845,00 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 22 czerwca 2016 r. o godz. 12.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 2.300,00 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 17 czerwca 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.
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 06.06.2016 r. w godz. 11.15-11.30.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu został przeprowadzony przetarg w dniu 13.04.2016 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.
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OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

działając w oparciu o art. 39 ust. 2 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)
przeznaczył niżej opisaną nieruchomość do sprzedaży w trybie rokowań za cenę ustaloną
w tych rokowaniach . Budynek położony jest na działce nr 385 o powierzchni 559 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00040249/5.
Udział w częściach wspólnych budynku
i we współużytkowaniu wieczystym gruntu pod budynkiem wynosi 9,50%.

działając w oparciu o art. 39 ust. 2 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)
przeznaczył niżej opisaną nieruchomość do sprzedaży w trybie rokowań za cenę ustaloną
w tych rokowaniach . 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.

Przedmiotem rokowań jest lokal mieszkalny usytuowany 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 jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wbudowanymi usługami.
Cena wywoławcza
82.000,00 zł.
Cena lokalu
80.021,00 zł.
Cena gruntu
1.979,00 zł.
Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania pisemnych zgłoszeń w formie ofert
do udziału w rokowaniach. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem :
„Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 2 ”.
najpóźniej do 17.06.2016 r. pod adresem : Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek l
Zgłoszenie powinno 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 (oryginały lub poświadczoną za jego zgodność kopię); aktualność wypisu
z rejestru winna być potwierdzona w sądzie; aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej winna być potwierdzona w urzędzie gminy;
- datę sporządzenia oferty;
- oferowaną cenę cyfrowo oraz słownie i sposób jej zapłaty;
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy
oraz braku zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS,
- dowód wpłaty zaliczki w wysokości 8 200 zł,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń .
Zaliczkę w kwocie 8 200 zł., pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia
umowy przeniesienia własności, należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Stefana
Żeromskiego 27 lub na konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280
najpóźniej do dnia 17.06.2016 r. do godz. 14.30.
Rokowania odbędą się w dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 14.30 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7 .
Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny
nieruchomości, pozostałym oferentom będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań.
Nie przystąpienie Nabywcy nieruchomości do podpisania umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży
nieruchomości spowoduje przepadek zabezpieczenia na rzecz Zbywcy.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do
Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 06.06.2016 r. w godz. 10.30-10.45.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone przetargu w dniach: 27.05.2015 r. ,
08.10.2015 r., 13.04.2016 r.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych powinni posiadać przy sobie notarialne
pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast w przypadku
reprezentowania innych osób wyłącznie w rokowaniach, powinni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez
notariusza podpisem upoważniającego.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy
nieruchomości.
Zapoznanie się z Regulaminem rokowań oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu rokowań
można uzyskać codzienne w godzinach urzędowania w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek l, pokój nr 15, telefon: 74 666 95 25 do 27.

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

I 1. Sprzedam Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze. Okna nowe PCV.
Duży balkon.45 m. kw. cena 120 tys.
I 2. Sprzedam Osiedle Piastowskie- nowa część
Osiedla. 2 pokojowe mieszkanie na I piętrze
z zabudową kuchenna wrazd w cenie
mieszkania. Po kapitalnym remoncie. 45 m. kw.
cena 150 tys.
I 3. Świebodzice. Okolice Warszawianki.
2 pokojowe mieszkanie w kamienicy
na 3 piętrze. Ogrzewanie gazowe. 57 m. kw.
cena 105 tys.
I 4. Świebodzice okolice ulicy Kolejowej.
Sprzedam przestronne 5 pokojowe mieszkanie

na 3 piętrze. Ogrzewanie c.o. węglowe.
Kuchnia w zabudowie ze sprzętem AGD
w cenie mieszkania. 110 m. kw. cena 185 tys.
I 5. Sprzedam. Osiedle Piastowskie.
3 pokojowe mieszkanie na III piętrze.
Okna nowe PCV, panele. Po kapitalnym
remoncie wraz z zabudową kuchenną 60 m. kw.
cena 189 tys.
I 6. Sprzedam. Osiedle Piastowskie.
ATRAKCYJNA CENA. 3 pokojowe
mieszkanie na III piętrze. Nowa część osiedla.
Okna nowe PCV. 60,6 m. kw. cena 149 tys.
I 7, Sprzedam. Osiedle Piastowskie.
3 pokojowe komfortowe mieszkanie na IV

Przedmiotem rokowań jest 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 prawie
współwłasności gruntu wynos 26,46%.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Cena wywoławcza
28.000,00 zł.
Cena lokalu
26.989,00 zł.
Cena gruntu
1.021,00 zł.
Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania pisemnych zgłoszeń w formie ofert
do udziału w rokowaniach. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Szkolnej 5”.
najpóźniej do 17.06.2016 r. pod adresem : Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek l
Zgłoszenie powinno 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 (oryginały lub poświadczoną za jego zgodność kopię); aktualność wypisu
z rejestru winna być potwierdzona w sądzie; aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej winna być potwierdzona w urzędzie gminy;
- datę sporządzenia oferty;
- oferowaną cenę cyfrowo oraz słownie i sposób jej zapłaty;
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy
oraz braku zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS,
- dowód wpłaty zaliczki w wysokości 2 800 zł,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń .
Zaliczkę w kwocie 2 800 zł., pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia
umowy przeniesienia własności, należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Stefana
Żeromskiego 27 lub na konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280
najpóźniej do dnia 17.06.2016 r. do godz. 14.30.
Rokowania odbędą się w dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 15.00 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7.
Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny
nieruchomości, pozostałym oferentom będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań.
Nie przystąpienie Nabywcy nieruchomości do podpisania umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży
nieruchomości spowoduje przepadek zabezpieczenia na rzecz Zbywcy.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do
Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 23.05.2016 r. w godz. 10.00-10.15.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone przetargu w dniach: 18.11.2015 r.
i 13.04.2016 r.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych powinni posiadać przy sobie notarialne
pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast w przypadku
reprezentowania innych osób wyłącznie w rokowaniach, powinni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez
notariusza podpisem upoważniającego.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Zapoznanie się z Regulaminem rokowań oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu rokowań
można uzyskać codzienne w godzinach urzędowania w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek l, pokój nr 15, telefon : 74 666 95 25 do 27.

piętrze. Okna nowe PCV, instalacje elektryczne,
ościeżnice nowe. 60 m. kw. cena 169 tys.
I 8. Sprzedam. Osiedle Piastowskie.
Wysoki parter. 3 pokojowe, wysoki standard,
2 piwnice. Zabudowa kuchenna wraz z AGD
w cenie mieszkania 60 m. kw. cena 185 tys.
I 9. Sprzedam. Śródmieście. 3 pokojowe
mieszkanie na I piętrze. Dwa balkony. 80 m. kw.
cena 200 tys.
I 10. Sprzedam. Osiedle Sudeckie. Kawalerka
do remontu na I pietrze. 26 m. kw. cena 70 tys.
I 11. Sprzedam. Śródmieście. 3 pokojowe,
dwupoziomowe mieszkanie w centrum
z osobnym wejściem. 93,6 m. kw. cena 153 tys.

I 12. Sprzedam. Centrum. Kawalerka
po kapitalnym remoncie wraz z zabudową
kuchenną. 22 m. kw. cena 65 tys.
I 13. Sprzedam Dom w zabudowie
bliźniaczej. Osiedle Piastowskie.
Duża działka stan deweloperski. 131 m. kw.
cena 480 tys.
I 14. Sprzedam. Dom w Szymanowie.
Działka 4600 m. kw. cena 390 tys.
I 15. Sprzedam. pół, domu okolice Parku
w Świebodzicach. 120 m. kw. cena 350 tys.
I 16. Wałbrzych. Podzamcze. Sprzedam 3
pokojowe mieszkanie na IV piętrze.
Okna nowe PCV. 51 m. kw. cena 109 tys.

I 17. Wałbrzych. Biały Kamień.
Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie
w kamienicy na I piętrze. 55 m. kw.
cena 115 tys.
I 18. Świdnica. Okolice Rynku.
Sprzedam przestronne mieszkanie
w kamienicy na II piętrze.
Ogrzewanie co gazowe. 112 m. kw.
cena 219 tys.
I 19. Do wynajęcia dom wolnostojący
Osiedle Słoneczne z zagospodarowanym
ogrodem. 5 pokoi, duża kuchnia ze sprzętem
AGD. Garaż. Cena 2500 zł miesięcznie.
Polecam.

OGŁOSZENIA DROBNE
G posiadam podnośnik

i pionizator do sprzedania
dla osoby chorej,
która sama nie funkcjonuje
oraz wózek inwalidzki,
cena do uzgodnienia,
tel. 74 854 15 26
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,
wymieniono: instalację
hydrauliczną oraz instalację
elektryczną, okna PVC,
stolarkę drzwiową
wewnętrzną i zewnętrzną,
na ścianach gładzie,

na podłogach panele i płytki,
łazienka oraz WC w glazurze
nowego typu. Bardzo dobra
lokalizacja, w pobliżu:
Biedronka, basen, kościół,
przedszkole, szkoła, boisko
ORLIK. Do mieszkania
przynależy piwnica.
Piękny widok z okna.
Pomogę w uzyskaniu kredytu
mieszkaniowego.
Mieszkanie spełnia warunki
programu Rządowego
„Mieszkanie dla Młodych
MdM 2016”. Cena 175.000
zł. Za dopłatą 25.000 zł
istnieje możliwość zakupu
mieszkania z garażem,
(garaż z kanałem oraz energią
elektryczną).
Serdecznie polecam

i zapraszam.
Tel. 883 744 560
G tanio sprzedam
3-pokojowe mieszkanie
na Osiedlu Piastowskim,
ul. Chrobrego, IV piętro,
51 m2, z piwnicą,
+ ewentualnie garaż,
tel. 601 856 268
G zatrudnię opiekunkę
do pielęgnacji osoby starszej,
leżącej.
Praca rano/wieczór,
na zmianę z drugą opiekunką,
tel. 602 139 991
G sprzedam motocykl Manic
125, opłacony, trzyletni,
przebieg 8.000 km, w bardzo
dobry stanie, cena 2.700 zł,
tel. 74 854 52 67

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

reklama/pożegnania

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

Ś.P. Romana Michalaka

Ś.P. Stanisława Sznajdera
- Żona, Synowie i Rodzina

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuczka, Matka, Rodzeństwo i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Mirosława Pawlaka,

Ś.P. Janiny Koszki,

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

Ś.P. Weroniki Rewkowskiej

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

nadesłali kondolencje
i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

Ś.P. Henryka Kotułę

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

Ś.P. Anetę Łazorko

- Mąż, Dzieci, Rodzice, Brat i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Ryszarda Benia,

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córka, Wnuki, Prawnuczka i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Tadeusza Melnera,

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Córka, syn, Synowa, Wnuki i Rodzina

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

