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Jakie są
propozycje
do budżetu
obywatelskiego
na 2017 rok?

Sprawdź,
0dzielnicowym,
kto jest twoim

Minister Edukacji
Narodowej Anna
Zalewska
zainaugurowała
w Świebodzicach nowy
rok szkolny 2016/2017.
Pani minister wzięła
udział w uroczystości
rozpoczęcia nauki
w Publicznym Zespole
Szkół Integracyjnych.
Złożyła życzenia
i przedstawiła ogólne
założenia reformy
oświatowej.
Podkreśliła, jak mocne
więzi łączą ją
z rodzinnym miastem.
- Wracam tu
ze wzruszeniem,
przez 17 lat
pracowałam tu jako
nauczyciel - mówiła.
Więcej str. 7

i w jakich sprawach
możesz się do niego
zwrócić.
Rodzinne Ogrody
9„Stokrotka”
Działkowe
świętują
półwiecze.

Wsiadamy na rowery!

Czytaliśmy Sienkiewicza
ochani Czytelnicy, przed
nami kolejna edycja najK
lepszej imprezy rowerowej

w mieście. Happening
Rowerowy odbędzie się już
w najbliższy wtorek,
20 września.
Spotykamy się tradycyjnie
o godz. 10:00 na placu przed
ratuszem, a w programie jest
mnóstwo wspaniałych
atrakcji.
Na początek obowiązkowy
i bardzo widowiskowy przejazd rowerzystów ulicami
miasta, a do tego zawody
kolarskie na rowerach stacjonarnych, znakowanie rowerów, pokazy teakwondo
oraz szkółki kolarskiej,
działającej przy Szkole
Podstawowej nr 3.
Zaprezentuje się także
Ludowy Kolarski Klub
Sportowy Górnik Wałbrzych.
Dla najmłodszych będą
konkursy z nagrodami,
malowanie twarzy i przejażdżki złotym autobusem!
Każdy będzie mógł bezpłatnie oznakować swój jednoślad, na wszystkich czekają też odblaskowe opaski
i rowerowe naklejki.
Uwaga, tego dnia korzystanie z komunikacji miejskiej będzie BEZPŁATNE.
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Seniorzy rwą
się do zalania,
czyli II edycja
projektu
„Senior=aktywny
obywatel”.
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Zapraszamy
do MDK-u
wystawę
wyjątkowych zdjęć
- postały w naszym
mieście!

Tragiczna historia miłości Ligii i Winicjusza, wpisana
w monumentalne dzieje starożytnego Rzymu
- „Quo vadis”, jedna z najbardziej znanych powieści
Henryka Sienkiewicza, rozbrzmiewała w sobotę,
3 września, w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

12-13
we.

Święto plonów za nami
Za plony i owoce ziemi
dziękczynienie złożyli członkowie
rolniczej społeczności miasta,
na dorocznej uroczystości
dożynkowej, która odbyła się
w niedzielę, 4 września,
na boisku sportowym w Cierniach.
Po tradycyjnej mszy świętej
przyszedł czas na festyn i zabawę.
Więcej o Święcie Plonów na str. 4-5.

Wieści
sporto-

Dać coś od siebie...
2

społeczeństwo
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onad 6 tysięcy złotych
zebrało Stowarzyszenie
Charytatywno-Opiekuńcze im. bł. bł. Marii Teresy Gerhardinger przy Domu
Pomocy Społecznej dla Dzieci
w Świebodzicach dla swoich
podopiecznych. To efekt, niezwykłego, charytatywnego biegu świebodziczanina Pawła
Białka, który w lipcu pobiegł
wzdłuż polskiego Wybrzeża,
właśnie by wspomóc niepełnosprawnych chłopców.
Akcja została uroczyście podsumowana na spotkaniu w DPS.
Chłopcy, podopieczni placówki,
zgotowali dla Pawła bardzo ciepłe przyjęcie - dla nich jest prawdziwym bohaterem. Przygotowali wspaniałą inscenizację,
przedstawiającą bieg: była mapa
z miejscowościami, które odwie-

dził, wzbudzone morze i oczywiście sam biegacz - odegrany
fantastycznie przez Kazimierza.
Z rąk siostry dyrektor Jowity
Styś Paweł otrzymał medal,
dyplom i symboliczną statuetkę.
Na uroczystość został także
zaproszony Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz, który
honorowym patronatem objął to
wydarzenie.
- Jeszcze raz gratuluję, panie
Pawle, wspaniałego wyczynu,
pięknego gestu, który przełożył
się na konkretne wsparcie finansowe - podkreślił burmistrz.
Podczas spotkania Paweł zaprezentował kilka slajdów z wyprawy, opowiedział, jak wyglądała jego samotny, czasami bardzo trudny, bieg. Każde zdjęcie
było gorąco oklaskiwane przez

zwłaszcza najmłodszych chłopców, który wyrażali głośny
zachwyt i dopytywali, czy to aby
na pewno on jest na tych
zdjęciach. Panowała bardzo miła

Ależ to był spyw!
wami - mówi Izabela Gaweł,
Kierownik ŚDS. - Podczas całego spływu świeciło słońce, co
jeszcze bardziej dodawało nam
chęci i energii do dalszego wiosłowania. Przeżyliśmy fantastyczną i niezapomnianą przygodę w scenerii namalowanej najpiękniejszymi barwami polskiej
przyrody. Był to aktywny wypoczynek połączony ze eksplorowaniem natury od strony, której
na pewno nie da się zobaczyć
idąc pieszo czy jadąc na rowerze.
I

atmosfera, nie zabrakło najbliższych Pawła, którzy wspierali go
w pomyśle.
- Cieszę się, że mogłem
pobiec i jednocześnie pomóc

- mówił, jak zawsze skromnie,
nasz bohater.
Na koniec Paweł wręczył prezes stowarzyszenia, Elżbiecie
Horodeckiej, symboliczny czek

na kwotę 6 142,60 zł. Pieniądze
zostaną przeznaczone na realizację kolejnych projektów, związanych z rehabilitacją i edukacją
chłopców.

P O D Z I Ę K O W A N I E
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach składa
serdeczne podziękowania sponsorom: Supermarketowi
TESCO Świebodzice oraz „Piekarni na Światłach”
Mirosława Szymańska - Świebodzice za pomoc w formie
produktów żywnościowych.
Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc, gdyż dzięki niej
mogliśmy realizować projekt „Ja i Moja Rodzina”,
obejmujący wsparciem sześć rodzin z terenu miasta.

Usuwanie os i szerszeni
Świebodzice i okolice.
Tel. 609 563 157
FOT. ŚDS

N

a zakończenie wakacji
podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzicach wybrali
się na spływ pontonowy do
Barda Śląskiego.
Piętnasto kilometrowa trasa
przebiegała przez malownicze
tereny Przełomu Bardzkiego.
- Podziwialiśmy piękno Kotliny Kłodzkiej, mieliśmy także
okazję zobaczyć mieszkańców
tego malowniczego miejsca
tj. kaczki, którym nadawaliśmy
imiona, a także czaple, perkozy
i sarenki chowające się za drze-

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Masz problem?
Zapytaj adwokata!
Drodzy Czytelnicy, zapraszamy do naszej nowej
rubryki porad prawnych. Na Wasze pytania
związane z kwestiami prawnymi chętnie odpowie
adwokat, Pan Piotr Kozioł-Podlaski.
Piszcie na adres:
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl.
Porady prawne będziemy regularnie publikować na łamach Gazety Świebodzickiej.

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

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

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

Będzie czwarty
autobus!
ważne sprawy

G

mina
Świebodzice
przymierza się do zakupu kolejnego autobusu dla komunikacji
miejskiej. Byłby to czwarty pojazd.
Propozycja zakupu to nie
zachcianka, ale potrzeba. Pojawiła się bowiem koncepcja
stworzenia drugiej linii i rozszerzenia zasięgu miejskich autobusów, przede wszystkim o ulicę
Strefową i tereny inwestycyjne,
ale docelowo także o sąsiadujące
miejscowości, głównie gminy
Dobromierz.
- Jest takie zapotrzebowanie
ze strony mieszkańców, sąsiednia gmina Dobromierz od zawsze cierpi z powodu braku dogodnych połączeń, więc taki
zakup jest uzasadniony - mówi
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.

Czy ten czwarty też będzie
zloty? Tego nie wiadomo,
ale z pewnością będzie równie
nowoczesny

Polski Związek Filatelistów
Koło nr 1 w Świebodzicach
postanowił uczcić te wyjątkowe
rocznice, organizując wystawę
filatelistyczną „65 lat Młodzieżowego Ruchu Filatelistycznego
w Świebodzicach”. Wystawa
odbędzie się w dniach 14-17
października, zaprezentowane
zostaną na niej eksponaty kolekcjonerów ze Świebodzic.

Jest to doskonałą okazja, by
poinformować o sukcesie świebodzickich, młodych filatelistów, którzy wrócili z międzynarodowej wystaw z kolejnymi
laurami.
Od 28 maja do 4 czerwca
2016 roku w Nowym Jorku, odbywała się Światowa Wystawa
Filatelistyczna „NY 2016” zorganizowana pod patronatem FIP
(Światowa Federacja Filatelistyki).
Na wystawę organizatorzy
z całego świata zaprosili 882
eksponaty, które spełniały wymogi obowiązujące na światowych wystawach. Z przyjemnością możemy odnotować, ze
w grupie zaproszonych były dwa
eksponaty młodzieżowych fila-

telistów ze Świebodzic, członków Młodzieżowego Koła Filatelistycznego działającego przy
Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach. Był to eksponat Jagody Gałusińskiej „Poland
Olympic Chronicle” (Polska
Kronika Olimpijska), wyróżniony medalem srebrnym oraz eksponat Łukasza Wierzbickiego
„Rail transport” (Transport kolejowy), który uzyskał medal posrebrzany.
Wymienieni wystawcy to obecnie uczniowie klas VI a i VI b
Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 2 im. Nauczycieli Tajnego
Nauczania w Świebodzicach.
Uzyskane wyróżnienia są bardzo cenne zważywszy, że był to
debiut naszych młodych filateli-

Tu już nie ma na co czekać
rzypominamy o obowiązku podłączenia swojej posesji do miejskiej
P
kanalizacji. Od września rozpoczęły

się czynności kontrolne. Będą kary dla
opieszałych.
Każdy właściciel nieruchomości
ma obowiązek podłączenia swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (DZ. U. z 2016 r. poz. 250
t. j.) ( art. 5 ust. 1 pkt. 2 - Właściciele
nieruchomości zapewniają utrzymanie
czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy
budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasad-

niona, wyposażenie nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową
oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie
jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową
oczyszczalnię ścieków spełniającą
wymagania określone w przepisach
odrębnych).
Urząd Miejski rozpoczyna działania
kontrolne z udziałem strażników miejskich. Właściciele niepodłączonych
do sieci posesji otrzymają ostateczne
pouczenie i termin wykonania przyłącza - jeśli nie zostanie zrealizowane,
będą nakładane grzywny.

skorzystania z bezpłatnych
konsultacji na temat wsparcia
ze środków europejskich.
W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych pracownicy PIFE będą pełnić dyżury
w wybranych miejscowościach Dolnego Śląska.
W trakcie dyżurów każdy
zainteresowany będzie mógł
się dowiedzieć, czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje
się do wsparcia z funduszy
europejskich. Pracownicy Punktu przedstawią dostępne możliwości dofinansowania oraz
wyjaśnią zasady ubiegania się
o środki. Poinformują także
o instrumentach zwrotnych
- niskooprocentowanych pożyczkach dostępnych na rozpoczęcie i rozwój działalności
gospodarczej.
Z konsultacji mogą skorzystać wszyscy zainteresowani
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tematem funduszy europejskich. W szczególności zapraszamy przedsiębiorców oraz
osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Harmonogram najbliższych
Mobilnych Punktów Informacyjnych:
G 8 września 2016 r.
w Kłodzku - siedziba Urzędu
Miasta, pl. Bolesława
Chrobrego 1, I piętro, pokój
128, w godz. 10.00-13.00,
G 27 września 2016 r.
w Świdnicy - siedziba Urzędu
Miejskiego, ul. Armii
Krajowej 49, I piętro, sala
nr 120, w godz. 10.00-13.00,
G 29 września 2016 r.
w Ząbkowicach Śląskich
- siedziba Urzędu Miejskiego,
ul. 1 Maja 15, parter,
w godz. 10.00-13.00.
Konsultacje są bezpłatne.
Zapraszamy do udziału!

Po raz piąty szczepimy
dziewczęta

Więcej o projekcie, w ramach
którego będziemy się starać
o autobus, na str. 11.

FOT. ARCHIWUM
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2016 roku przypada
1050. Rocznica Chrztu
Polski, 65. Rocznica
zainicjowania Młodzieżowego
Ruchu Filatelistycznego w Świebodzicach oraz 20. Rocznica
podpisania umowy partnerskiej
pomiędzy Świebodzicami a Waldbröl.

olnośląskie Punkty Informacyjne Funduszy EuroD
pejskich (PIFE) zapraszają do

Tym bardziej, że tak jak
w przypadku zakupu trzech
nowych mercedesów, będziemy
starali się o pozyskanie funduszy
zewnętrznych, w ramach tzw.
niskiej emisji. Refundacja kwalifikowanych kosztów tego typu
przedsięwzięć sięga 85%, więc
tak naprawdę koszt dla gminy
byłby minimalny, bo zdecydowaną większość pokryje Unia
Europejska.
Świebodzicka komunikacja
sprawdziła się jak dotychczas
doskonale, o czym już Państwa
informowaliśmy. ZGK Świebodzice, świadczący usługi przewozów pasażerskich, zanotował
50%-owy wzrost liczby korzystających z komunikacji, a koszty jej funkcjonowania bez problemu pokrywa dotacja gminna
oraz wpływy ze sprzedaży biletów. Kolejny autobus z pewnością tych pasażerów - np. z ościennych gmin - jeszcze przysporzy.

Teraz czas na młodzież
Nasi filateliści przygotowują kolejną, interesującą wystawę

Tu możesz zdobyć
ważne informacje
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Szczepieniu poddawane są uczennice gimnazjum (zdjęcie
z 2013 roku)
październiku rozpocznie
się kolejna tura szczeW
pień dziewcząt przeciwko gro-

stów na wystawie światowej.
Serdecznie gratulujemy młodym
kolekcjonerom i całemu Zarządowi Koła PZF Nr 1 w Świebodzicach.

źnemu wirusowi HPV, odpowiedzialnemu za m. in. nowotwór szyjki macicy. Już piąty
rok samorząd finansuje te
szczepienia.
W tegorocznym budżecie
przeznaczono ma to 31.000 zł.
Szczepionkę otrzyma ponad
90 dziewcząt, w trzech dawkach. Gdyby rodzice chcieli je
sami sfinansować, musieliby
wydać co najmniej kilkaset
złotych.

Systematyczne szczepienia
przeciwko HPV prowadzone
są w Świebodzicach od 2011
roku. Ich wielką propagatorką
była ŚP. Dr Halina Liguzińska-Biernat, wspaniały lekarz
pediatra, pionierka profilaktyki
zdrowotnej w mieście.
Szczepienie
zapobiega
w 100% zachorowaniu na raka
szyjki macicy. Niestety, w Polsce nie jest objęte refundacją.
Na szczęście coraz więcej
samorządów decyduje się na
tego typu działania profilaktyczne.

Ech, jak miło powspominać

...KRÓTKO

Kanalizacja - Cd
Kolejny odcinek kanalizacji powstał w Cierniach.
W obrębie nr 149-150 uporządkowana została
gospodarka wodno-ściekowa, wylano także asfalt
na odcinku około 200 m. Wartość prac to ponad
200.000 zł, zadanie zostało sfinansowane ze środków
własnych gminy.

FOT. TOMASZ MERCHUT

Gazeta Świebodzicka
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WYJAŚNIENIE
W artykule dotyczącym Lokalnego Programu
Rewitalizacji pominęliśmy nazwisko jednego z radnych, członków Zespołu ds. Rewitalizacji. Okazuje
się, że pracował w nim także radny Andrzej Olszówka. Przepraszamy Pana radnego za to niedopatrzenie.
Redakcja

Jeszcze dwa tygodnie temu tak było w Parku Miejskim.
Kolorowe maty, uśmiechnięte panie, ćwiczące jogę
albo zumbę. Cieszymy się, że zajęcia rekreacyjne,
przygotowane przez miasto, cieszyły się Państwa
uznaniem. Pozostaje zwinąć matę i schować ją do szafy
- ale już za rok znowu się przyda, bo aktywne lato
w parku z pewnością będzie miało ciąg dalszy!

Rolnicy podziękowali za plony
4

Dożynki 2016
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a obfite zbiory, dary ziemi i efekty
swojej ciężkiej, całorocznej pracy
złożyli podziękowanie Bogu mieszkańcy Cierni - rolniczej dzielnicy
naszego miasta, podczas tradycyjnej uroczystości dożynkowej, która odbyła się w niedzielę, 4 września. Święto Plonów było okazją do podsumowania dwunastu miesięcy
trudu włożonego w troskę o gospodarstwa.
Dziękczynienie rozpoczęła tradycyjnie
msza święta, koncelebrowana przez ks.
Witolda Wojewódkę, proboszcza parafii pw.
Matki Bożej Królowej Polski oraz ks. dziekana Józefa Siemasza, proboszcza parafii
pw. św. Mikołaja, który w wygłoszonej do
zebranych homilii mówił: - Ile trzeba samozaparcia, żeby ziemia wydała plony, ile trzeba samozaparcia, żeby wychować nasze

dzieci i wnuki? I dlatego dzisiaj, dziękując
Bogu za tegoroczne plony, pamiętajmy, że
pobłogosławił nam obficie. Dzięki temu
mamy chleb, dzielmy go roztropnie.
Trud włożony w pracę rolników docenili
swoją obecnością także zaproszeni goście,
wśród nich licznie przybyli reprezentanci
władzy samorządowej: Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz, Zastępca Burmistrza Krystian Wołoszyn, radni powiatowi - Violetta Chorąży i Piotr Zalewski,
radni miejscy: Jan Klepiec, Zdzisław Pantal, Marek Gąsior, Jacek Żygłowicz, Jarosław Dąbrowski, Sławomir Łukawski,
Jerzy Kirklo i Tomasz Czekaj oraz przedstawiciele spółek miejskich i jednostek organizacyjnych, a także władzy centralnej
- poseł na Sejm RP Ireneusz Zyska.

Święto rolnictwa było okazją do zaakcentowania roli, jaką w gospodarce i życiu
powszednim każdego z nas odgrywają osoby
pracujące na roli, co zauważyli starości tegorocznych Dożynek - Mariola Fila i Zdzisław Pitwor. - Wielu ludziom trudno docenić jest pracę rolnika. Zapominają, że bezpieczeństwo człowieka, to przede wszystkim
bezpieczeństwo żywnościowe, a praca rolnika jest podstawą ludzkiej egzystencji. Za
dary waszych rąk, za owoce waszej pracy
składam wam słowa najwyższego uznania.
Jesteśmy wam winni szacunek. Dziś mamy
okazję go okazać i podziękować za zaangażowanie, jakie wkładacie tworząc plon - mówiła starościna Mariola Fila.
Zaangażowanie w zbiory, a ponad wszystko strategicznych charakter wsi dla sprawne-
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go funkcjonowania ośrodków miejskich podkreślił burmistrz Bogdan
Kożuchowicz: - Wasza roztropność i mądrość, szanowni rolnicy
i gospodarze, pozwalają dziś święcić i cieszyć się z tych wspaniałych owoców waszego dobrego wysiłku. Jak co roku jest to moment,
w którym dziękujemy Bogu i ludziom za zbiory, owoce, chleb
powszedni, który dla naszego ludzkiego bytu jest najważniejszy. Od
tego rozpoczynamy wszystkie inne działania - podsumował Burmistrz.
Po dziękczynnej Eucharystii i przemówieniach przyszedł czas na
nieodłączną część rozrywkową. O dobre nastroje świętujących dbały
zespoły Metamorfoza, Sekret i Feelings Station, a gwiazdą zabawy
był znany z występów w telewizji - Norbi. Poza wrażeniami artystycznymi Święto Plonów nie mogło obejść się bez stanowiska ze
smakołykami przygotowanymi przez gospodynie z Cierni.

Nie zabrakło muzyki i tańców

Jeden z bochnów wręczony został Burmistrzowi Bogdanowi
Kożuchowiczowi

Ołtarz ozdobiły płody rolne i okazały wieniec dożynkowy

Na dzieci czekały dmuchańce i wielkie mastkotki

Gości zabawiał zespół Metamorfoza

Słowo Boże do rolników wygłosił ks. Józef Siemasz
Gospodynie wniosły tradycyjne bochny chleba

Ołtarz ozdobiły płody rolne i okazały wieniec dożynkowy

Na scenie szalał Norbi, pod - roztańczona publiczność

We mszy uczestniczyli nie tylko członkowie rolniczej
społeczności miasta

5
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wieści z miasta
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Sprawdź, kto jest twoim dzielnicowym i dowiedz się, w jakich sprawach możesz
szukać u niego pomocy
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Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
w Świebodzicach

Będą sprawdzać place i zaułki,
alkoholu!
21

P

rezentujemy dziś naszych świebodzickich
dzielnicowych
wraz
z przyporządkowanym
im rejonem działania. Ponieważ
w składzie dzielnicowych nastąpiły ostatnio zmiany, warto
sprawdzić, kto działa w naszym
rejonie i jak się z nim skontaktować. Przy nazwisku dzielnicowego podajemy numer telefonu.
Niestety, ze względu na przepisy, nie możemy zamieścić
zdjęć funkcjonariuszy.
Dzielnicowi zajmują się
w większości sprawami, które
nie są przestępstwami - to np.
sąsiedzkie nieporozumienia,
wykroczenia do 400 zł typu kradzież sklepowa, uciążliwości
w miejscu zamieszkania, ale
także przemoc domowa. Ich
zadaniem jest służenie pomocą
lokalnej społeczni.
Na początku tego roku policja
wraz ze służbami miejskimi,
przedstawicielami samorządu
oraz instytucji współpracujących
podjęlą próbę analizy największych problemów, występujących na terenie Świebodzic
i stworzenia swego rodzaju
mapy zagrożeń wraz z propozycjami jak te zagrożenia eliminować.
Do ich zwalczania zostali
włączeni m. in. dzielnicowi, którzy otrzymali konkretne zadania

do realizacji. Nowe zadania
realizują od sierpnia.
Oto one:
G eliminacja spożywania
alkoholu w godzinach popołudniowych na Osiedlu Sudecki
10, przy ciągu handlowym i terenie przyległym do boiska sportowego - st. asp. Paweł Kieruńczak
G eliminacja spożywania
alkoholu, zakłócania porządku
i ciszy nocnej przy ul. Mieszka I,
przy centrum handlowym „Czerwona Torebka” - mł. asp. Dawid
Przyprawa
G eliminacja spożywania alkoholu w godzinach wieczornonocnych, zakłócanie porządku
i ciszy nocnej przy ul. Kopernika
3 - mł. asp. Paweł Dudyk
G eliminacja spożywania
alkoholu w godzinach popołudniowych na Osiedlu WSK,
obok placu zabaw przy ul.
Zamkowej
I sierż. sztab. Tomasz ANTONIUK
74 854-06-22,
tel. kom. 797 306 411.
Komisariat Policji w Świebodzicach, ul. Wiejska 22b, 58-160
Świebodzice.
Rejon patrolowania dzielnicowego:
Akacjowa, B.Śmiałego, Brzozowa, Cicha, Cisowa, Dąbrówki, Dębowa, Długa, H. Brodatego, H. Pobożnego, Jaśminowa,

zaplanować termin najbliższej sesji
i omówić najważniejsze tematy,
którymi zajmą się nasi samorządowcy.

1

września odbyła się kolejna
zbiórka krwi. W Miejskim
Domu Kultury pojawiło się
26 osób, ale krew ostatecznie
mogły oddać 22 osoby.
Podczas stacjonarnych zbiórek losowana jest nagroda-niespodzianka, fundowana przez
lokalne firmy i instytucje. Tym
razem fundatorem - zresztą już

cielny, Pocztowa, Pułaskiego
Kazimierza, Skłodowskiej Curie
Marii, Spokojna, Sportowa, Stawowa, Świdnicka, Świętego
Ojca Pio, Towarowa, Wojska
Polskiego, Wolności, Zwycięstwa, Żwirki i Wigury.
I mł. asp. Paweł DUDYK
74 854-06-22,
tel. kom. 797 306 428
Komisariat Policji w Świebodzicach, ul. Wiejska 22b, 58-160
Świebodzice.
Rejon patrolowania dzielnicowego:
A. Krajowej, Fabryczna, Jana
Pawła II, Kasztanowa, Kopernika, Krasickiego, Młynarska,
Patronacka, Piaskowa, Piłsudskiego, Polna, Prusa, Puszkina,
Rekreacyjna, Rynek, Sienkiewicza, Słowackiego, Strzelecka,
Szkolna, Wałbrzyska, Wąska,
Wiejska, Żeromskiego.
I sierż.sztab. Dawid Przyprawa
74 854-06-22,
tel. kom. 797 306 406
Komisariat Policji w Świebodzicach, 58-160 Świebodzice ul.
Wiejska 22 b.
Rejon patrolowania dzielnicowego:
Białe Górki, Boczna, Ciernie,
Droga Węglowa, Graniczna,
Olszańska, Przemysłowa, Sienna, Strefowa, Strzegomska,
Środkowa, Wodna, Zielona.
I

przygotowuje się do kolejnej sesji

sierpniu spotkało się prezydium niedawno powołanej
W
Świebodzickiej Rady Seniorów, by

Znów

Jeleniogórska, K. Wielkiego,
Klonowa, Kwiatowa, L. Białego, Leśna, Łączna do 30, Mieszka Starego, Mikulicza, Moniuszki, Ofiar Oświęcimskich, Osiedle WSK, Piasta, Pogodna, Promienna, Różana, Sikorskiego,
Solna, Świerkowa,Tęczowa,
Wrzosowa, Zamkowa, Złota, 11
Listopada, 3 maja, Bolesława
Chrobrego, Bolesława Kędzierzawego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Wstydliwego,
Fieldorfa, Andersa, Henryka,
Probusa, Jasna, Królowej Elżbiety, Księcia Bolka, Lestka,
Leszka Czarnego, Mieszka I,
Ogrodowa, Przechodnia, Rotmistrza Pileckiego, Sezamkowa,
Siemowita, Spacerowa, Widna,
Władysława Łokietka, Wysoka,
Wzgórze Gustava Beckera, ZimnyDwór.
I st. asp. Paweł KIERUŃCZAK
74 854-06-22;
tel. kom. 797 306 421
Komisariat Policji w Świebodzicach, ul. Wiejska 22b, 58-160
Świebodzice.
Rejon patrolowania dzielnicowego:
Aleje Lipowe, Browarna,
Chmielna, Kolejowa, Kościuszki Tadeusza, Krótka, Metalowców, Mickiewicza Adama, Modrzejewskiej Heleny, Osiedle
Sudeckie, Park Miejski, Parkowa, Plac Dworcowy, Plac Koś-

- Chcemy się jeszcze spotkać 20
września w ramach prezydium, żeby
omówić tematyką, jaką chcemy się
zająć, czyli kwestiami dotyczącymi
osób starszych: służba zdrowia, bariery architektoniczne i integracja
międzypokoleniowa - chcemy zapro-

sić przedstawicieli Młodzieżowej Rady
Miejskiej - mówi Henryk Sawa, Przewodniczący Świebodzickiej Rady Seniorów.
Natomiast zapraszamy wszystkich zainteresowanych na sesję Świebodzickiej Rady
Seniorów. Zaplanowano ją 5 października
o godz. 13:00, w sali narad ratusza.

krwiobranie

po raz kolejny - była Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach. Sprzęt AGD trafił do Pani
Katarzyny Stolarczyk, która po
raz pierwszy oddawała tego dnia
krew, gratulujemy!
Ale to nie koniec niespodzianek - kolejną nagrodę ufundował
Klub Honorowych Dawców
Krwi w naszym mieście. Szczę-

śliwcem okazał się pan Grzegorz Surgieniewicz. Wydział
Promocji UM rozlosował także
trzy koszulki z napisem I LOVE
ŚWIEBODIZCE. Trafiły do:
Elżbiety Maciaszczyk, Jakuba
Cybulskiego i Adama Tobiasza.
Wszyscy raczyli się słodkościami, przekazanymi przez
Śnieżkę.

Kolejna zbiórka, w mobilnym
ambulansie, 20 września. Zapraszamy na Rynek w godz. 9:0013:00. Serdecznie zapraszamy.
Organizatorami akcji byli:
Urząd Miejski, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, Klub
HDK oraz Miejski Dom Kultury.

września nasi sympatyczni seniorzy będą
świętować okrągły
jubileusz 50 lat istnienia organizacji w mieście. Trudno
uwierzyć, ale już pół wieku ta
największa organizacja, zrzeszająca osoby starsze, funkcjonuje w sferze życia społecznego Świebodzic, dając wielu
osobom nie tylko pomoc
w postaci żywności, ale aktywizując np. osoby samotne,
zamknięte w czterech ścianach.
Słynne czwartkowe spotkania
przy herbatce obrosły już legendą, ale trzeba tu także
wspomnieć wyjątkowe spotkania świąteczne, czy aktywność
artystyczną poprzez zespół

Akord, który nota bene w tym
roku też obchodził jubileusz,
10-lecia istnienia.
Uroczyste obchody rocznicy
PZERiI rozpoczną się o godz.
11:00 w Klubie Seniora przy
ul. Żeromskiego 13/15.
Oprócz wystąpień okolicznościowych, części artystycznej istotnym punktem uroczystości będzie wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla wieloletnich członków Związku i działaczy PZERiI.
My już dziś składamy
wszystkim członkom Związku
najserdeczniejsze gratulacje
i życzenia, co najmniej kolejnych, tak udanych, lat działalności.

liści w ogrodzie
alenie śmieci
i liści w ogródP
kach to kłopot od

wieczny i mocno
uciążliwy. Choć nie
Wilno tego robić,
właściciele działek
czy ogrodów rozpalają ogniska, a co gorsza palą
w nich nie tylko wypchnięte
rośliny czy liście, ale śmieci,
nawet plastik. Du-szący dym
zatruwa życie mieszkańcom
zwłaszcza najbliżej sąsiadującym z ogrodami. A przecież
jest to wykroczenie i grozi za
nie mandat.
W naszym mieście to spory
problem, najczęściej na gryzący dym skarżą się m. In.
mieszkańcy Osiedla Piastowskiego czy domków jednorodzinnych przy ul. Rotmistrza
Witolda Pileckiego.

- To jest wykroczenie, staramy się
oczywiście najpierw pouczać, bo
kiedyś
spalanie
części roślinnych
było dozwolone,
ale w obliczu zmiany ustawy o utrzymaniu czystości w gminach jest to
wykroczenie - mówi Łukasz
Gil, Komen-dant Straży
Miejskiej w Świebodzicach. Prosimy o kompostowanie
tego typu odpadów roślinnych
w kompostownikach przydomowych, a jeśli takich nie
posiadamy - trzeba zawieźć
takie odpady BIO do siedziby
ZGK Świebodzice sp. z o.o.
Za spalanie tego typu odpadów w ogródku grozi grzywna
nawet do 500 zł.
I
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uczniów i rodziców. Sala gimnastyczna rozbrzmiewała dobrymi
życzeniami z okazji rozpoczęcia
nauki i pięknymi fragmentami
dzieł Henryka Sienkiewicza, jako że szkoła podsumowała także
obchody roku sienkiewiczowskiego a autor Trylogii jest patronem placówki.
- Jestem zawsze niezmiernie
wzruszona, mogąc uczestniczyć
w takiej uroczystości w moim
rodzinnym mieście, w którym
pracowałam jako nauczyciel 17
lat, i w którym wygrywa się
wybory edukacją, dbałością o tę
sferę życia - podkreśliła w swoim wystąpieniu minister Anna
Zalewska. Pani minister złożyła
wszystkim nie tylko życzenia,
ale także przedstawiła sytuację
związaną z wprowadzaniem
reformy oświatowej. - To będzie
spokojny, dobry rok, proszę się
nie obawiać, reforma została
dobrze przygotowana, nie ma

żadnego chaosu. Niż demograficzny w naturalny sposób wygasza gimnazja, uczniowie będą
więc kontynuować naukę
w szkołach podstawowych, wracamy także do 4-letnich liceów.
Pani minister wspomniała
o nowej podstawie programowej, uspokoiła także nauczycieli,
obawiających się o utratę pracy.
O potrzebach i oczekiwaniach
na zmiany mówił także burmistrz Bogdan Kożuchowicz,
dziękując pani minister za obecność w Świebodzicach. W swoim wystąpieniu mówił m. in.
o wyzwaniach, jakie stoją przed
współczesną szkołą.
- Szkoła to przecież nie tylko
materia, ale także sfera duchowa, odpowiedzialna za wpajanie
takich wartości jak patriotyzm,
pracowitość, czy dostrzeżenie
w innym drugiego człowieka
- co tak pięknie realizuje się właśnie w szkole, w której jesteśmy,
placówce integracyjnej - mówił
Bogdan Kożuchowicz.
Burmistrz przywołał także
postać Henryka Sienkiewicza,
który w okresie zaborów przywrócił narodowi dawnych bohaterów, a którzy później byli wzo-

rem dla kolejnych pokoleń - także i dla tych, którym przyszło
zmierzyć się z tragedią II wojny
światowej. Wręczając Magdalenie Stąpor, dyrektor PZSI portrety „Inki” i „Zagończyka”
- bohaterów, którym także przywrócono pamięć i należny honor
po blisko 70 latach - przypomniał za Prezydentem RP Andrzejem Dudą: - To przywrócenie godności nam wszystkim
i przesłanie dla następnych pokoleń, że są wartości, które nigdy nie przemijają - zakończył
burmistrz Świebodzic.
Akcentów sienkiewiczowskich nie zabrakło także w części
artystycznej, uczniowie szkolnego koła teatralnego Erato zaprezentowali fragmenty z najbardziej znanych dzieł noblisty:
„Quo vadis” i „Potopu”. Pięknie
zaśpiewały także dziewczęta ze
szkolnego chóru. Dyrektor Magdalena Stąpor w swoim wystąpieniu przypomniała o historii
nadania placówce imienia Henryka Sienkiewicza, a także o realizacji szeregu działań, związanych z obchodami roku sienkiewiczowskiego.
I
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W

yjątkowo uroczysta,
z udziałem szacownych gości, z akcentem patriotycznym i literackim - taka była
miejska inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Świebodzicach. Gościem specjalnym
wydarzenia była Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.
Uroczystość odbyła się 2
września w Publicznym Zespole
Szkół Integracyjnych w Świebodzicach, a wzięli w niej udział
także: Poseł na Sejm RP Ireneusz Zyska, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, Starosta Świdnicki Piotr
Fedorowicz, Wicestarosta Zygmunt Worsa, Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans, radni miejscy,
dyrektorzy placówek oświatowych w mieście, liczne grono

oświata

Wystąpienie minister Anny Zalewskiej zostało przyjęte gorącymi
brawami

Pani minister dostała od uczniów prezent i kwiaty
Występ artystyczny utalentowanych uczniów z PZSI

Wyjątkowo uroczysty charakter miała miejska inauguracja roku
szkolnego w naszym mieście, z udziałem wielu znamienitych
gości

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz dziękował pani minister nie tylko
za obecność, ale ważne zmiany oświacie, na które czekają także
samorządy

Pamiątkowe zdjęcie pani minister z naszymi samorządowcami

Jak tu nie kochać
Sienkiewicza?
8

T

społeczeństwo
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o była uczta dla oka
i duszy - we wspaniałych dekoracjach, nawiązujących do starożytnego Rzymu, spotkaliśmy się
w sobotę, 3 września, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im.
Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach, by czytać jedną z najbardziej znanych powieści Henryka Sienkiewicza. Gościem
specjalnym Narodowego Czytania 2016 była Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.
Fragmenty „Quo vadis” odczytali, oprócz pani minister, m.
in. Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz, poseł Ireneusz
Zyska, Małgorzata Grudzińska, dyrektor MBP, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Zdzisław Pantal i Jan Klepiec,
a także dyrektorzy szkół, nauczyciele i przybyli tego dnia licznie do biblioteki czytelnicy.
Panie z biblioteki zadbały,
byśmy poczuli się jak w Rzymie
za czasów Nerona - Małgorzata
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Grudzińska witała gości w stroju, nawiązującym do epoki,
uwagę przykuwała też dekoracja, oddająca klimat powieści,
która był tematem przewodnim
Narodowego Czytania.
Małgorzata Grudzińska odczytała jeszcze list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który
patronuje przedsięwzięciu - i zaczęło się czytanie monumentalnego dzieła. Fragmenty zostały
dobrane nieprzypadkowo - nawiązywały nie tylko do wątku
miłości Ligii i Winicjusza, ale
także równie ważnego w powieści wątku chrześcijaństwa.
To ukłon w stronę obchodzonej
w tym roku 1050 rocznicy chrztu
Polski.
Nie uszło to uwadze pani minister, która dziękując za zaproszenie do wspólnego czytania,
podkreśliła:
- Udało się tu opowiedzieć
pewną historię, i nawet jeśli ktoś
nigdy nie czytał „Quo vadis” - to
właśnie je przeczytał, bardzo

Czytanie rozpoczął pan burmistrz, który został także obdarzony
symbolicznym wieńcem laurowym

Dyrektor Małgorzata Grudzińska kogoś nam przypominała
- czyżby Ligię..?
dziękuję za wspaniałą oprawę
- powiedziała Anna Zalewska.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz podkreślił, że bardzo cieszy
fakt, iż coraz więcej osób chce

uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Bo rzeczywiście, biblioteka
dosłownie pękała w szwach.
Sporo było także młodzieży
z Publicznego Zespołu Szkół
Integracyjnych, która zaprezen-

Dyrektor PZSI Małgorzata Stąpor...

Obyśmy Zasze mieli Narodowe Czytania z udziałem
tak znakomitych gości!
towała krótką inscenizację. Chór
Echo zaśpiewał kompozycję
Piotra Rubika „Quo vadis, domine”, usłyszeliśmy ją także w wykonaniu solowym stażystki
biblioteki, Ewy Kowalik.

Po uroczystości goście wpisali się do księgi pamiątkowej,
a młodzież i mieszkańcy prosili
o wspólne zdjęcie z panią minister.
I

Pamiątkowe zdjęcia z panią minister - w końcu jest nasza!

Pamiątkowe wpisy do Księgi Gości

Biblioteka dosłownie pękała w szwach - to cieszy, że tyle osób
chciało uczestniczyć w wydarzeniu

Stokrotka świętuje
półwiecze
jubileusze
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rzesza 780 działkowców, którzy z wielką
pieczołowitością dbają
o swoje ogródki. Są dla
nich miejscem wytchnienia, spokoju, regeneracji, ale i uprawy
własnych warzyw i owoców.
Rodzinne Ogrody Działkowe
„Stokrotka” świętują w tym roku
jubileusz 50 lat istnienia. Okolicznościowa uroczystość odbyła
się w ostatnią niedzielę sierpnia.
Wśród zaproszonych gości
był Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz
Kwadrans, którzy oprócz gratulacji i życzeń przekazali na ręce
Prezesa ROD Edmunda Sołowija urodzinowy tort. Słodkim
prezentem zostali poczęstowani
wszyscy obecni na uroczystości.
- Na pana ręce składam serdeczne podziękowania, ogrody
działkowe to nie tylko zielone

płuca miasta, ale i wpływające
na estetykę miejsca pełne zieleni, kwiatów i dobrej energii, płynącej od ludzi, którzy je uprawiają. Serdecznie gratuluję i dziękuję za dotychczasową współpracę - podkreślał burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
Z kolei burmistrz otrzymał
z rąk szefa Okręgowego Zarządu
Sudeckiego PZD Henryka Malika pamiątkowy puchar, będący
podziękowaniem za bardzo dobrą współpracę działkowców
z samorządem, puchar z okazji
jubileuszu trafił także do Edmunda Sołowija.
Pamiątkowe wydawnictwa
otrzymali przewodniczący Łukasz Kwadrans oraz Ilona Szczygielska, Kierownik Wydziału
Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej UM.
Zarząd „Stokrotki” nagrodził
także tych działkowców, którzy
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List gratulacyjny i okazały tort wręczyli Edmundowi Sołowijowi Burmistrz Bogdan Kożuchowicz i Przewodniczący RM Łukasz Kwadrans

Burmistrz i przewodniczący osobiście częstowali działkowców urodzinowym tortem

Na uroczystości wystąpił m. In, Zespół Akord, w pięknych,
kolorowych wiankach

Dyplomy dla działkowców, którzy szczególnie dbają o swoje ogródki i angażują się w pracę społeczną: na zdjęciu pani Zofia Bielawska

Działkowcom tego dnia nie tylko dopisali goście, ale i piękna
pogoda

Odznaki i dyplomy

szczególnie angażują się w pracę
społeczną i dbają o swoje ogródki.
Jakie są największe bolączki
działkowców?
- Na pewno brak wody i energii elektrycznej, ale to jest skomplikowana kwestia, bo potrzeba
znacznych środków finansowych. Może zgłosimy takie za-

danie do budżetu obywatelskiego? - zastanawia się Edmund
Sołowij. - Swego czasu dużym
kłopotem były też kradzieże
i włamania, ale dzięki dobrej
współpracy z Policją i Strażą
Miejską, na razie jest spokój.
A czego Państwu życzyć?
- Chyba tego, żeby nasze
ogrody dalej się tak dobrze roz-

wijały i dalszej, tak dobrej
współpracy z naszym samorządem - kończy z uśmiechem
Prezes „Stokrotki”.
Na sierpniowym jubileuszu
nie zabrakło także części artystycznej - na scenie wystąpił

Zespół Akord oraz Dobromierzanie - i poczęstunku.
Wszystkim działkowców składamy najserdeczniejsze życzenia.

Podczas spotkania wręczono odznaki przyznane przez PZD.
Otrzymali je:
Danuta Wysk - srebrna odznaka
Tadeusz Chwastyniak - srebrna
Mieczysław Mróz - brązowa
Dyplomy od Zarząd ROD „Stokrotka” za wzorcowe uprawianie
ogrodu i pracę na rzecz społeczności działkowej:
Władysław Fuja, Joanna i Mirosław Bobowscy, Kazimierz
Podgórski, Małgorzata Sobiewska, Mieczysław Mróz, Zofia
Bielawska, Stefan Lekosz, Halina Uchmanowicz, Marek
Rybaczyński, Tadeusz Chwastyniak, Danuta Wysk.
Specjalne podziękowania otrzymali: Kacper Nogajczyk
Prezes ZGK Świebodzice Sp. z o.o., Józef Żukrowski,
także z ZGK oraz Stanisława Nękow.

Nagrodzeni pucharami, dyplomami i odznakami, od lewej:
Łukasz Kwadrans, Danuta Wysk, Tadeusz Chwastyniak,
Mieczysław Mróz, Edmund Sołowij, Bogdan Kożuchowicz,
Henryk Malik, Ilona Szczygielska
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Debaty o książkach
okazji zakończenia wakacji, członkowie DyskusyjZ
nego Klubu Fantasy spotkali

się przy ognisku, aby podsumować swoją tegoroczną działalność i omówić plany na
kolejne miesiące. Nasz spotkanie odbyło się 27 sierpnia
w Dolinie Różaneczników. To
wspaniałe miejsce na tego rodzaju spotkania, pogoda również nam dopisała. Podczas
gdy kiełbaski skwierczały nad
ogniem, przypiekały się pianki
i rumienił się chleb, my śmiałyśmy się z naszych wspomnień i różnych scenek.
7 września 2016 r., w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, podczas
spotkania dolnośląskich moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki, przedstawiona
zostanie działalność świebodzickiego Dyskusyjnego Klubu Fantasy. Dlatego też, w ramach przypomnienia, wspominaliśmy nasze spotkania, omawiane książki oraz te, które

obecnie czytamy, a także najbliższe spotkania.
Podczas wrześniowego spotkania, wybierzemy nasz kanon książek, a także omówimy
refleksje po wrocławskiej konferencji. W październiku, podczas Święta Ziemniaka, organizujemy Biblioteczne Pogotowie Książkowe - akcja skierowana jest do obecnych
i przyszłych czytelników Oddziału Dziecięcego Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Świebodzicach, jak również do ich
rodziców. W listopadzie planujemy nocne spotkanie w bibliotece.
Składamy serdeczne podziękowania świebodzickiemu
leśnictwu, za udostępnienie
nam wspaniałego miejsca,
a także za pomoc w przygotowaniach do ogniska.

Rwą się
P

rojekt „Senior= Aktywny Obywatel. Edycja II”
podczas minionych wakacji ruszył pełną parą.
Pomimo sezonu wakacyjnego,
kiedy wiele osób realizuje wcześniejsze plany wyjazdowe, już
wzięło i nadal bierze w nim
udział około 80 seniorów, aktywnych mieszkańców Świebodzic.
Z bogatej oferty, jaka został
przygotowana w ramach projektu na razie regularnie prowadzone są zajęcia komputerowe, zajęcia z języka angielskiego,
zajęcia wokalne oraz zajęcia
sportowe: aqua aerobic, pływanie, tenis stołowy i treningi nordic walking.
- Udało się nam przyciągnąć
również panów, którzy spotykają się na zajęciach w OSIR oraz
aktywizują mieszkańców miasta
w ramach współpracy świebodzickiego oddziału PTTK z Miejskim Ośrodkiem Kultury, partnerem projektu - mówi Dominika Chylińska z Fundacji

Agnieszka Okarmus

moderator Dyskusyjnego
Klubu Fantasy

Integracji Społecznej PROM,
partnera projektu.
Z kolei przedstawicielki
Ośrodka Pomocy Społecznej,
kolejnego partnera, będą koordynowały prace grupy wolontariuszy, którzy udzielą swojego
wsparcia potrzebującym mieszkańcom miasta.
Uczestnicy bardzo aktywnie
biorą udział we wszystkich
zajęciach oferowanych w ramach projektu, szczególnym
zainteresowaniem cieszą się
podobnie jak podczas poprzedniej edycji: aqua aerobic i warsztaty komputerowe, a także nowa
propozycja: szkolenia językowe.
- We wrześniu zaczynamy
bardzo intensywny sezon wyjazdów zarówno turystycznych, jak
i kulturalnych. Rozpoczynamy
wyjazdem w góry ekipy regularnie trenującej nordic walking,
a do końca roku odbędzie się
jeszcze kilka różnych wyjazdów
(m.in. do Wrocławia, będącego
w tym roku Europejską Stolicą
Kultury), więc będzie w czym

Kim jest
S
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- reportaż
Z

apraszamy na ciekawą wystawę do Miejskiego Domu Kultury.
29 września odbędzie się wernisaż prac autorstwa świdnickiego dziennikarza i fotoreportera Tomasza Pietrzyka. Dokumentują one w pewien sposób nasze miasto, którego fragment posłużył filmowcom, autorom „Miasta44” i „Czasu honoru: Powstanie”.
Wystawa składa się z 25 plansz. Na 12 zostały umieszczone fotografie wykonane w Świebodzicach, na terenie dawnej fabryki Silena
- większości utrwalonych na zdjęciach obiektów już nie ma.
Tutaj powstawały ujęcia do specjalnej serii jednego z najlepszych
seriali TVP - „Czasu Honoru”.
Połowa fotografii pochodzi z planu „Miasta44” z 2013 roku, głośnego obrazu Jana Komasy, pokazującego wybuch Powstania Warszawskiego i losy młodych bohaterów, walczących z okupantem.
Wernisaż rozpocznie się o godz. 18:00, wystawę będzie można
oglądać przez trzy tygodnie. Polecamy.

wybierać - dodaje Dominika
Chylińska.
Różnorodna oferta, a w niej
zarówno zajęcia sportowe, kulturalne jak i edukacyjne, mają na
celu pomóc seniorom w codziennej gimnastyce zarówno
ciała jak i mózgu, a co za tym
idzie w utrzymaniu wysokiej
jakości życia.
- Seniorzy, uczestnicy projektu, to osoby z bardzo cennym

doświadczeniem zarówno zawodowym, jak i nade wszystko
życiowym, które potrafią i chcą
go spożytkować również w przestrzeni publicznym. To, co jeszcze przed nami w projekcie, tzn.
cykl warsztatów ze specjalistą w
obszarze animacji społecznej
oraz wizyta studyjna w jednej
z dolnośląskich Rad Seniorów,
powinny dostarczyć świebodzickim seniorom kolejnych cen-

nych podpowiedzi, co jeszcze
mogą zrobić na rzecz aktywizacji osób starszych w swoim
mieście - podsumowuje przedstawicielka PROM.

przeszłości. Czytając tę książkę
do końca nie wiadomo, kim jest
„Szósty”, gdyż pisarka w sprytny sposób ukazuje kilku mężczyzn, którzy posiadają te same
cechy: kolor włosów, skóry
i ciemnobrązowe oczy. Każdy
z nich staje się podejrzany i może okazać się poszukiwanym zabójcą. Wartka akcja nie pozwala
odłożyć powieści, gdyż wywołuje dreszcze emocji i chęć poznania, co stanie się dalej. To
literatura, która pełna jest skrajnych emocji: nienawiści, miłości
graniczącej z pożądaniem i obsesją oraz erotycznych opisów.
Język powieści kryminalnej jest
prosty, zrozumiały dla każdego

czytelnika. Użyte w nim zwroty,
nie zawszę są przyjemne dla
uszu, gdyż wiele w nich inwektyw i wulgaryzmów ujawniających specyfikę języka stosowanego przez funkcjonariuszy
policji, które pokazują napiętą
atmosferę, podczas prowadzonego śledztwa. Agnieszka LingasŁoniewska przedstawia dwóch
mężczyzn, którzy w przeszłości
doznali okrutnej przemocy fizycznej ze strony najbliższych.
Marcin Langer nie daje się
obezwładnić i zakuć w kajdany
nienawiści i zatruwającej goryczy. Postanawia zostać nieugiętym stróżem prawa i pomagać
innym. Człowiek noszący pseudonim, „Szósty” wkracza na
drogę przestępstwa, odbierając
niewinnym kobietom, najcenniejszy dar, jakim jest życie.

Świat, w którym żyje jest widziany w krzywym zwierciadle,
zniekształcony i zrujnowany,
ogarnięty złudzeniami rodzącymi się w jego genialnym umyśle.
Warto po tę książkę sięgnąć,
ponieważ można w niej poczuć
tragizm i grozę nieoczekiwanych zwrotów akcji, pozwalających odczuć na własnej
skórze zimne, szalone spojrzenie czającego się tuż za rogiem
mężczyzny, o pięknej twarzy,
szerokim,
zniewalającym
uśmiechu i karmelowych
oczach. W opisanej, mrożącej
krew w żyłach pozycji literackiej brak jest zakończenia,
dlatego każdy ma szansę
dopisać ją sam.
Warto nadmienić, że Agnieszka Lingas-Łoniewska
pochodzi z Wałbrzycha, do-

Projekt „Senior=aktywny obywatel” to druga już edycja ciekawego przedsięwzięcia, realizowanego przez Fundację Integracji Społecznej PROM w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy

Społecznej oraz Miejskim Domem Kultury.
Projekt - tak jak przy edycji
poprzedniej - jest dofinansowany z Rządowego Programu na
rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 ASOS.
Fundusze pozyskała Gmina Świebodzice.
I

WARTO PRZECZYTAĆ

zósty” to trzymający w
napięciu, a zarazem przejmujący kryminał autorstwa
Agnieszki Lingas-Łoniewskiej
przedstawiający koleje ludzkiego losu, którego nie da się uniknąć. Autorka doskonale potrafi
kierować emocjami czytelników
i przenieść ich w nieodgadniony
świat, gdzie rozgrywa się fabuła
powieści. To niezwykła historia
dwojga bohaterów, których losy
połączy wspólny cel schwytania
seryjnego mordercy zielonookich blondynek. Jego śladem
podąża Marcin Langer, główny
Inspektor Śląskiej Grupy Śledczej. W działaniach pomaga mu
policyjna psycholog Alicja Szym-

czak, której zadaniem jest stworzenie portretu psychologicznego mężczyzny o psychopatycznej osobowości. Czołowe postaci to osoby, którym życie nie
szczędziło trosk i cierpień. Oboje musieli walczyć z przeciwnościami losu, wiodącego ich po
krętych ścieżkach życia. W książce autorka przedstawia tajemniczy splot tragicznych wydarzeń
dających początek namiętnej,
bezgranicznej miłości. Jest to
historia od jakiej nie sposób się
oderwać. Pokazuje mroki i cienie ludzkiej psychiki, porywa
odbiorcę w ciemną otchłań
zbrodni, będących wynikiem
mrocznych zdarzeń dalekiej

łączając do takich autorek jak
Joanna Bator czy Agata Bizuk,
goszczących w naszej instytucji
w minionych latach.
Polecamy.

Pożyczki i poręczenia
inwestycje
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udeckie Stowarzyszenie
Inicjatyw
Gospodarczych powstało w 2001
roku. Jest stowarzyszeniem samorządów lokalnych.
Należą do niego Gmina Jaworzyna Śląska, Miasto Świdnica,
Powiat Świdnicki, Gmina Świdnica, oraz od czerwca 2016
Miasto Świebodzice. Stowarzyszenie wspomaga inicjatywy
gospodarcze i społeczno-gospodarcze mieszkańców. SSIG zajmuje się działalnością poręczeniową, szkoleniową, doradczą,
aktywizującą
bezrobotnych
i przede wszystkim pożyczkową, a swoją działalność finansuje ze środków własnych i pozyskiwanych z zewnętrznych źródeł. W swej historii zdobywało
dotacje m. in. z Sektorowego
Programu Operacyjnego Wzrost
Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacji Batorego, Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
a w latach 2010-2015 z Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Dolnośląskiego Priorytet 1 „Wzrost Konkurencyjności Dolnośląskich
Przedsiębiorstw” - Inicjatywa
JEREMIE pozyskało 25,5 mln
złotych.
Z Funduszu Poręczeń Kredytowych udzielono poręczeń 104
podmiotom gospodarczym na
kwotę 3 mln zł, które umożliwiły zaciągnięcie pożyczek i kredytów, w wartości blisko 5 mln
zł. Bezpośrednio przełożyło się
to na powstanie i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.
- Wiodącą działalność Stowarzyszenia stanowi udzielanie
preferencyjnych pożyczek na
rozwój mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw - mówi Konrad
prezes
SSIG.
Jabłoński,
- W 2002 r. SSIG rozpoczęło
współpracę z Kanadyjsko-Polską Fundacją Przedsiębiorczości
w Szczecinie. Z kapitałów kanadyjskich powierzonych Stowarzyszeniu udzielono niskooprocentowanych pożyczek 34 podmiotom gospodarczym na kwotę
ok. 1 mln 100 tys. zł. Łącznie

Spotkanie ze świebodzickimi przedsiębiorcami
Jak już informowaliśmy, 16 września w świebodzickim ratuszu
odbędzie się spotkanie z wszystkimi zainteresowanymi,
i prowadzącymi działalność gospodarczą przedsiębiorcami,
na temat aktualnej oferty Stowarzyszenia i preferencyjnych
pożyczek. Zapraszamy do Sali narad ratusza o godz. 10:00.

w wyniku działalności poręczeniowej i pożyczkowej SSIG do
2010 r., wykreowane zostało
wsparcie na 6,1 mln zł, dla
przedsiębiorstw, z których znakomita większość przetrwała na
rynku i stanowi dziś wartościową część gospodarki Powiatu
Świdnickiego i Dolnego Śląska.
Od 2010 r. działania Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw
Gospodarczych jeszcze silniej
skoncentrowane zostały na
wspieraniu powstawania i działalności MŚP (w tym zakładanych przez osoby bezrobotne).
W ramach Inicjatywy JEREMIE
pozyskano 25,5 mln zł, oferując
pożyczki na zasadach pomocy
publicznej (de minimis), o symbolicznym oprocentowaniu.
- Wraz ze środkami własnymi
i pozyskanymi, zbudowaliśmy
portfel pożyczkowy na wsparcie
przedsiębiorstw z sektora MŚP
w wysokości 27 mln zł. Z tej
kwoty udzielono 303 pożyczek,
które dzięki mechanizmowi pomocy de minimis zaoszczędziły
2 mln zł. W dniu 03.06.2016r.
Stowarzyszenie wygrało konkurs na wsparcie przedsiębiorczości zorganizowany przez
Dolnośląski Fundusz Regionalny, pozyskując 5 mln zł., które
z początkiem lipca br. trafią do
firm w postaci pożyczek. Projekt
opracowany przez SSIG został
przez komisję konkursową oceniony jako drugi najlepszy na

Ścieżki rowerowe,
inteligentne przystanki...

J

eszcze we wrześniu Gmina Świebodzice
złoży wniosek do Instytucji Pośredniczącej w ramach priorytetu Ograniczanie
Niskiej Emisji, pn. „Wdrażanie strategii
niskoemisyjnych w gminie Świebodzice”.
Wielkość finansowa całego projektu to 7 mln
300 tys. zł.
W jego ramach realizowanych będzie
5 zadań:
1. Budowa centrum przesiadkowego
„P&R, B&R” (parkuj - jedź) przy Placu
Dworcowym w Świebodzicach;
2. Budowa ścieżek rowerowych na terenie
miasta;
3. Wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie Świebodzic;
4. Budowa inteligentnych przystanków
autobusowych (ul Wałbrzyska po obu stronach, Al. Lipowe, Os. Sudeckie, Os. Piastowskie); Inteligentny = zintegrowany z systemem transportowym i elektronicznymi
wyświetlaczami).
5. Zakup ekologicznego autobusu (utworzona będzie nowa linia autobusowa).
Istotnym elementem projektu jest zagospodarowanie teren przy Placu Dworcowym
na centrum przesiadkowe. Polegać ono
będzie na przebudowie istniejących nawierzchni, przebudowie sieci kanalizacji
deszczowej, przebudowie sieci instalacji
elektrycznej, montażu obiektów małej architektury, budowie wiaty przystankowej i zadaszenia stojaków rowerowych, wzmocnieniu
istniejącej skarpy, przebudowie istniejącego
ogrodzenia, budowa nowego ogrodzenia.
Pojawią się także estetyczne elementy tzw.
małej architektury (słupki uliczne, kosze na
odpady, siedziska, stojaki rowerowe).

Kolejny element - ścieżki rowerowe, na
które wszyscy czekamy i wciąż jest ich za
mało.
Ścieżki powstaną na drogach o ruchu
uspokojonym, w „strefach 30” i strefach
zamieszkania, planowany jest także ruch
rowerowy w obu kierunkach na ulicach jednokierunkowych, na drogach serwisowych,
na drogach wewnętrznych, na drogach
leśnych i transportu rolnego. Planuje się też
wykonanie ścieżek rowerowych poza jezdnią.
Oświetlenie - to także bardzo ważna
z punktu widzenia mieszkańców kwestia.
Przewiduje się budowę oświetlenia drogowego w ciągu pieszo-jezdnym przy ul. J. Piłsudskiego w Świebodzicach wraz instalacją
szafy zasilająco-sterującej oświetleniem drogowym. Budowę i przebudowę oświetlenia
drogowego w celu doświetlenia przejść dla
pieszych na ul. Strzegomskiej i ul. Wałbrzyskiej, zaprojektowano oprawy LED na
słupach. Budowę i przebudowę oświetlenia
drogowego w celu doświetlenia przejść dla
pieszych zlokalizowanych przy ul. Mieszka
I. Wymianę oświetlenia na energooszczędne
przy ulicy Granicznej.
Celem jest tu oczywiście efekt ekologiczny - zmniejszenie mocy zainstalowanego
systemu oświetlenia ulicznego, zmniejszenie
użycia energii do celów oświetlenia ulic.
W ramach projektu miasto chce także
zakupić 5 nowoczesnych wiat przystankowych; - będą one wyposażone w tablice elektryczne, na których będą wyświetlane aktualne przystanki i godziny odjazdu kolejnych
autobusów. No i jeszcze kolejny autobus,
który pozwoli na uruchomienie drugiej linii.

Dolnym Śląsku - podkreśla szef
Stowarzyszenia.
Jest to projekt o tyle ciekawszy od poprzednich, że udzielane
będą roczne pożyczki do kwoty
100 tys. zł z przeznaczeniem na
wydatki bieżące (wcześniej tylko cele inwestycyjne) bez konieczności ich dokumentowania.
Oprocentowanie tego produktu
dla pomiotów rozpoczynających
działalność gospodarczą rozpoczynać się będzie od 6,03%,
natomiast dla tych, działających
powyżej 12 miesięcy - od 3,03%.
Dzięki temu kredytowanie stanie
się dostępniejsze dla większej
liczby zainteresowanych. Dostępne będą także pożyczki na
cele produkcyjne, gdzie kwota
sięgać może nawet 250 tys. zł.
Wydatki poniesione w ramach
środków muszą być udokumentowane, a oprocentowanie to
5,83% dla nowopowstałych
przedsiębiorstw i 2,83% dla istniejących powyżej 12 miesięcy.
Warto zaznaczyć, że w latach
2010-2015 Stowarzyszenie zainwestowało 18,3 mln zł w przedsiębiorstwa Powiatu Świdnickiego. Dla porównania, realizacja
przez Stowarzyszenie wszystkich projektów spowodowała
powstanie 244 miejsc pracy,
w tym 93 etaty na czas nieokreślony, 73 na czas określony, 32
w ramach umowy o dzieło i 46
innych.
Co do innych nowości istotne
jest, że pula środków przezna-

FOT. SSIG

Świebodzice są członkiem Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych. Na co mogą liczyć nasi przedsiębiorcy?

czonych na wsparcie wspólnot
mieszkaniowych w tym roku
wynosi 850 tys. zł. Niemniej
należy się spieszyć, bo złożone
wnioski osiągnęły już kwotę

ponad 700 tys. zł. Stowarzyszenie zaprasza do współpracy i śledzenia aktualności na stronie
www.ssig.pl.
I

Gmina Świebodzice aktywnie aplikuje
o środki zewnętrzne

Przedstwawiamy poniżej wykaz projektów, które już zostały lub zostaną wkrótce złożone przez nasze miasto,
na realizację szeregu ważnych przedsięwzięć.

Piłkarskie święto
oldbojów
12
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G

radem goli i niekonwencjonalnymi zagraniami, tak miłymi dla
kibicowskiego oka piłkarskimi fajerwerkami okrasili
międzynarodowy mecz oldbojów zawodnicy Victorii Świebodzice i Royal Wawel s. c., którzy
stanęli naprzeciw siebie w sobotę, 10 września, na płycie stadionu im. Ludwika Paluszaka.
Mecz, objęty honorowym patronatem Burmistrza Miasta Świebodzice, odbył się w ramach
obchodów podwójnego jubileuszu - 60. rocznicy powstania
świebodzickiej Victorii oraz
trzech dekad funkcjonowania
polonijnego Royal Wawel s.c.,

który, choć większość jego zawodników wywodzi się z Zakopanego, swoją siedzibę ma w Chicago.
Pomimo urodzinowej atmosfery, na boisku nie było miejsca
na brak zaangażowania. Ostatecznie lepiej swój jubileusz
uczcili świebodziczanie, którzy
pokonali rywali zza Oceanu 6:2.
Mecz Victorii z Royal Wawel
s. c. to trzecie tego typu spotkanie w długiej historii obu klubów. Po raz ostatni piłkarze
zmierzyli się ze sobą w 2012 r.
Po piłkarskich emocjach przyszedł czas na biesiadowanie oraz
upominki - te, promujące Świebodzice, przekazane zostały

W

ksym Marzec, brali udział w zajęciach, który prowadził Marcin
Możdżonek - mistrz Świata,
Europy, Ligi Światowej i multimedalista Mistrzostw Polski.
Oprócz niego współprowadzącymi spotkanie były inne wspaniałe postaci polskiej siatkówki

przez burmistrza Bogdana Kożuchowicza na ręce zawodników Royal Chicago, którzy

dumnie prezentowali się z flagą
naszego miasta.
I

- p. Damian Wojtaszek oraz
Katarzyna
Gajgał-Anioł.
W spotkaniu brał udział również
ukraiński zawodnik grający od
wielu lat w rozgrywkach polskiej Plis Ligi Serhiy Kapelus.
Chłopcy wraz z innymi młodymi zawodnikami Uczniowski
Klub Sportowy „Volley King”

mieli ogromną przyjemność
uczestniczyć w jedynym w tym
roku treningu siatkarskim prowadzonym przez legendę polskiej siatkówki. Na wszystkich
uczestników czekały atrakcyjne
upominki oraz możliwość rozmowy z Siatkarzami.
I

Tour de France, Giro d'Italia
i naszym Tour de Pologne.
Oczywiście, jak na tak długi
okres funkcjonowania, obok
wzlotów były także gorsze chwile, ale zdecydowanie dominują
te dobre momenty. Dowodem tego są sukcesy i medale kolarzy,
którzy reprezentowali Górnika.

G Jak wygląda obecna
działalność szkoleniowa?
- Aktualnie klub koncentruje
się wyłącznie na pracy z dziećmi
i młodzieżą, i o ile ostatnie dwa,
trzy lata były ubogie w medale,
tak ten rok obfituje w sukcesy.
Nasi zawodnicy zdobywali miejsca na podium Mistrzostw
Dolnego Śląska w jeździe indywidualnej na czas, a także na arenie międzynarodowej. Niedawno, na Małym Wyścigu Pokoju
w czeskim Lanskroun nasz
Karol Woźniak wygrał etap,
a w klasyfikacji generalnej zajął
wysokie 7. miejsce. Widać, że
jest postęp, a w klubie zebraliśmy grupę młodych, ambitnych zawodników, którzy chcą
się ścigać.
G Skąd rekrutujecie
zawodników?
- Klub ma charakter lokalny.
Jeżdżą w nim zawodnicy z Wałbrzycha i okolicznych gmin,
m.in. Starych Bogaczowic, Czarnego Boru, Mieroszowa. Sekcja
liczy około 20 zawodników.
Kolarstwo jest specyficznym

Kolarstwo jest specyficzne

okazji 70-lecia LKKS Górnik Wałbrzych, o historii,
Z
sukcesach, utalentowanych za-

wodnikach i tradycjach kolarskich rozmawiamy z prezesem
klubu, panem Leszkiem Gucwą.
G Jak rozpoczęła się historia
LKKS Górnika Wałbrzych?
- Nasz klub swoją działalność
zaczął w 1946 r. Początkowo

kolarstwo na terenie Wałbrzycha
zainicjowali reemigranci z Francji, którzy przywieźli stamtąd
modę na ten sport - mówi Leszek Gucwa, prezes obchodzącego jubileusz LKKS Górnika
Wałbrzych. - Przez siedemdziesiąt lat klub doczekał się bardzo
bogatej historii, w tym zawodników, którzy startowali w największych kolarskich klasykach:

Trampkarze gromią
na inaugurację

rozegranym w niedzielę, 11 września, meczu inaugurującym rozgrywki w Lidze Trampkarzy zespół MKS Victorii
W
Świebodzice rozgromił na własnym boisku drużynę Zjedno-czo-

nych Ścinawka Średnia aż 9:0 (4:0). Bramki w tym spotkaniu dla
podopiecznych trenera Krzysztofa Króla zdobyli: Gwóźdź - 3,
Ślęzak - 3, Lichota, Bolek, Ołdak.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Sztebel, Jakubowski,
Ołdak, Turlejski, Cieślik, Lichota, Nawojski, Gwóźdź, Ślęzak,
Bolek, Laśkiewicz.
Na zmiany wchodzili: Król, Oboza.

Porażka rezerw

rozegranym w niedzielę, 11 września, meczu V kolejki
spotkań o mistrzostwo Klasy A seniorów zespół MKS
W
Victorii Świebodzice przegrał w meczu wyjazdowym z drużyną

Trenowali z mistrzami
sobotę, 27 sierpnia,
chłopcy ze Świebodzic
- zawodnicy UKS „Volley King”, trenujący na co dzień
na Hali Sportowej w Szczawnie
Zdroju oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzicach:
Krzysztof Serafin oraz Ma-

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

G Kogo można zaliczyć

do najbardziej
utytułowanych postaci?
- Sztandarowe cztery postaci
z ostatnich dwudziestu lat to
Radosław Romanik - olimpijczyk z Barcelony i Atlanty,
Dariusz Baranowski - olimpijczyk z Aten, Joanna Ignasiak
- 23-krotna medalistka Mistrzostw Polski, oraz Natalia
Frączek - świebodziczanka, 18krotna medalistka Mistrzostw
Polski, uczestniczka Mistrzostw
Świata i Europy. Pod szyldem
Górnika w triatlonie startuje
obecnie seniorka Paulina Kotfica, która w tym roku zdobyła
wicemistrzostwo Polski na dystansie olimpijskim.

Włókniarza Głuszyca 1:2 (1:0). Bramkę dla podopiecznych trenera Tomasza Megesa zdobył w tym spotkaniu Paweł Grzesiak.
W następnej kolejce, która zostanie rozegrana w dniu 18 września
2016 r. tj. niedziela, nasz zespół pauzuje.
Skład MKS Victorii II Świebodzice: Chrebela, Weber,
Mosór, Siodlarz, Struski, Szymańczak, Dobrowolski A.,
Meges, Grzesiak, Galasiński, Uglis.
Na zmiany wchodzili: Dobrowolski P., Magiera.

sportem. Aby móc nie tylko podnosić swój poziom, ale zwyczajnie utrzymywać dobrą formę,
potrzebna jest systematyczność
i minimum trzy, cztery treningi
w tygodniu, dlatego poza talentem liczy się również systematyczność.
G Obserwując Państwa
działania, widać, że klub
stale się rozwija.
- Finanse klubu są stabilne,
budżet jest „dopięty”, wszystkie
wydatki kierowane są na potrzeby dzieci i młodzieży. Trener
Jarosław Nowicki, absolutna
legenda naszego klubu, pracuje
za symboliczną stawkę, a działacze są społecznikami. Zarząd,
czyli ja i pan Waldemar Szot,
mamy wsparcie wielu pasjonatów i widać to przy każdym
organizowanym przedsięwzięciu.
G Jak widzi Pan tradycje
kolarskie w naszym mieście?
- Kolarstwo w Świebodzicach
i losy LKKS Górnika Wałbrzych
często się przenikały. Tak jak
wspominałem, kolarstwo jest

wymagające. Zawodnicy, dzięki
dotacjom z Urzędu Miejskiego
byli doposażeni, mieli środki na
sprzęt i treningi, ale w którymś
momencie zabrakło chętnych.
G Jest szansa, abyśmy
w Świebodzicach oglądali
jeszcze kolarski wyścig?
- Pojawił się pomysł, aby
reaktywować Memoriał Pawła
Sosika. W ostatnich latach była
to już impreza bardzo rozbudowana, a jak wiadomo to wiąże
się z kosztami. Jednakże chcemy
wrócić do organizacji kolarskiej
imprezy na terenie Świebodzic.
Jestem po wstępnych rozmowach z burmistrzem Bogdanem
Kożuchowiczem oraz konsultacjach wewnątrz klubu. Może nie
będzie to ta skala, do której przyzwyczaili się kibice, ale chcemy
by reaktywowany wyścig składał się z trzech etapów, z których
tzw. królewski, odbywałby się
właśnie w Świebodzicach jako
Memoriał Pawła Sosika.
G Dziękuję za rozmowę.

(rozmawiał TM)
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biało-czerwoną flagą
O trzymaliśmy
przyjemną
informację
od klubu
pływackiego
KS Rekin.
Dwie zawodniczki
trenujące
na co dzień
w klubie
- Hanna Zawadzka
i Aleksandra
Obajtek,
otrzymały
powołanie
do Kadry Polski
Juniorek.
Gratulujemy
osiągnięcia
i życzymy
wielu medali.

Wygrana
w Pucharze Polski
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rozegranym w środę, 7 września, meczu I rundy Pucharu
Polski na szczeblu okręgu wałbrzyskiego zespół seniorów
W
MKS Victorii Świebodzice pokonał w spotkaniu wyjazdowym

drużynę Orzeł Lubawka 7:3 (3:1). Bramki w tym spotkaniu dla
podopiecznych trenera Macieja Jaworskiego zdobyli: Dawid
Rosicki, Kamil Sadowski, Marcin Traczykowski - 2, Marcin
Bałut, Adam Struski, gol samobójczy zawodnika z Lubawki.
W II rundzie nasz zespół zagra ze zwycięzcą spotkania Górnik
Boguszów Gorce - KS Zjednoczeni Żarów.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Chrebela, Olszówka, Niemczyk, Rosicki, Laskowski, Sadowski, Borgoń, Khodzhamkulov, Borowiec, Burszta, Michnicki.
Na zmiany wchodzili: Osóbka, Traczykowski, Bałut, Struski, Nowowiejski.

Wygrana seniorów
z Orłem

rozegranym w sobotę, 10 września, meczu V kolejki spotkań o mistrzostwo IV Ligi Dolnośląskiej - grupa wschód –
W
zespół MKS Victorii Świebodzice pokonał w meczu wyjazdo-

wym drużynę Orzeł Sadowice 3:0 (1:0). Bramki dla podopiecznych trenera Macieja Jaworskiego zdobyli w tym spotkaniu:
Marcin Bałut - 19 min. oraz Kamil Sadowski - 75 min., 90 min.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Bielak, Szyszka, Jędrasiewicz, Niemczyk, Zyl, Traczykowski, Borgoń, Błażyński, Sadowski, Bałut, Michnicki.
Na zmiany wchodzili: Burszta, Dobrowolski A.

REKLAMUJ SIĘ!
tel. 660 157 518
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Burmistrz Miasta Świebodzice

Burmistrz Miasta Świebodzice

informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni
wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym

informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 16.09.2016 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice

Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

Obręb

nieruchomość niezabudowana
nieruchomość niezabudowana
nieruchomość niezabudowana
nieruchomość niezabudowana
nieruchomość niezabudowana
nieruchomość niezabudowana
nieruchomość niezabudowana
nieruchomość niezabudowana
nieruchomość niezabudowana

165/2
165/3
33
34
35
36
37
38
39

Pełcznica 1
Pełcznica 1
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4
Ciernie 4

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.34 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 tekst jednolity) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej
nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni
wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym
Ulica

Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

obręb

Świdnicka
Kolejowa
Jeleniogórska
Wałbrzyska

l. użytkowy L-1
l. mieszkalny 2 (13)
l. mieszkalny 2 (25)
l. mieszkalny 1 (32)

313/9
262
312/14
505/38

3
3
2
3

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że z dniem 1 września br. rozpoczął się nabór
wniosków w Module II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Wsparcie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmuje pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie wyższym.
Terminy zakończenia naboru wniosków w Module II są następujące:
 30 września 2016 r. - dla wniosków dotyczących refundacji kosztów czesnego za rok
akademicki 2015/2016. Zgodnie z zapisem rozdziału VII ust. 3 pkt 2 programu, wniosek
o refundację kosztów czesnego należy złożyć w okresie trwania danego roku akademickiego
(do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być
rozpatrzony pozytywnie;
 10 października 2016r. - dla wniosków dotyczących dofinansowania roku akademickiego
2016/2017.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do tutejszego Centrum, a w przypadku
wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.
Wnioskodawcy może zostać przywrócony termin przyjęcia wniosku (po uprzednim opisaniu
oraz udokumentowaniu przyczyn uchybienia terminu), ale nie dotyczy to wniosku o refundację
kosztów czesnego za rok akademicki 2015/2016, który musi być złożony w okresie trwania tego
roku (tj. do dnia 30 września 2016 r.).
Miejsce składania wniosków
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 23
Szczegółowe informacje: tel. 74 851 50 21, 74 851 50 29.

KUPON
OGŁOSZENIOWY
TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)

Nazwa nieruchomości

Numer działki

Położenie/obręb

Lokal mieszkalny nr 1
w budynku
przy ul. Stefana Żeromskiego 2

385

Śródmieście 3

Lokal mieszkalny nr 1
w budynku
przy ul. Strzegomskiej 36A

606/1

Ciernie 4

Lokal mieszkalny nr 2
w budynku
przy ul. Wałbrzyskiej 36

748/9

Śródmieście 3

Nieruchoość zabudowana
budynkiem garażowym
przy ul. Szkolnej

340/16

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek
o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1774 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców budynku zlokalizowanego
przy ul. Henryka Sienkiewicza 33 w Świebodzicach, na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 3
w budynku przy ul. Henryka Sienkiewcza 33 w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce
nr 410/48 o powierzchni 123 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą
Nr SW1S/00053933/1. Udział w częściach wspólnych oraz prawie współwłasności gruntu wynosi 4,22%.
Lokal usytuowany jest na I piętrze budynku, posiada wejście bezpośrednio z klatki schodowej
o powierzchni użytkowej 11,78 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną. Brak wody i kanalizacji.
Ogrzewanie za pomocą przenośnego grzejnika elektrycznego. Brak pomieszczeń przynależnych
do lokalu. Ogólnie stan techniczny lokalu i jego wyposażenie określono jako mierny.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena gruntu

6 950,00 zł
6.547,00 zł
403,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 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 niemieszkalnego nr 3 przy ul. Henryka Sienkiewicza 33
w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Henryka Sienkiewicza 33
lub ksero dowodu osobistego z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 700 zł w terminie do 21 października 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 24.10.2016 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 26.09.2016 r. w godz. 10.00-10.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na www.bip.swiebodzice.pl.

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice

ZATRUDNIMY
na stanowisko kelnerka i kierowca/dostawca w Pizzerii

GREEN DAY
Informacja pod numerem tel. 518-989-686

ogłoszenia

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 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 póz. 2108 z późn.zm.)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

piątek, 16 IX 2016

15

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 póz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic posiadających stałe zameldowanie
przy ulicy Strzegomskiej 2 lub ul. Świdnickiej nr 1 i nr 3 w Świebodzicach na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanych w granicach działki nr 311/54 o powierzchni 0,0019 ha z przeznaczeniem
pod zabudowę garażową stanowiących własność Gminy Świebodzice, dla których Sąd Rejonowy
w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00019769/0

ogłasza ustny przetarg ograniczony na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych do nieruchomości
będącej przedmiotem przetargu, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działek nr 846
i 892/17 o łącznej powierzchni 0,0113 ha, obręb Pełcznica 2 stanowiącej własność Gminy Świebodzice,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi kolejno Księgę Wieczystą Nr SW1S/00019735/3,
SW1S/00019730/8.

Działka położona jest przy strefie centralnej, niezabudowana (przeznaczona pod zabudowę garażem). Położona
jest na terenie uzbrojonym we wszystkie media. Dojazd do działki średnio korzystny - przez podwórko. Działka
ma kształt regularny. Konfiguracja terenu - teren płaski. Sąsiedztwo - obiekty garażowe i budynki mieszkalne
wielorodzinne. Działka położona jest przy ul. Strzegomskiej obok nr 2 i 4 w Świebodzicach.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwch.

Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miejscowości Świebodzice, przy ul. Widnej, w średniej
odległości od centrum miasta i obiektów użyteczności publicznej, na terenie osiedla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Nieruchomość nie jest zabudowana, funkcjonalnie może stanowić nieruchomość przyległą do
sąsiednich działek budowlanych. Dojście i dojazd do nieruchomości zapewniony od strony ulicy Widnej.
Nieruchomość ma kształt wydłużony - prostokątny. Konfiguracja terenu – teren płaski. Nasłonecznienie dobre.
Przez teren nieruchomości nie przebiegają sieci uzbrojenia miejskiego. Nieruchomość nie jest ogrodzona.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

CENA WYWOŁAWCZA
3.730,00
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący w dniu przetargu podatek
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2016 r. o godz. 11.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek l, Sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 póz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, Rynek l następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno nieruchomości w granicach działki nr 311/54 położonej
w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Strzegomskiej
lub Świdnickiej w Świebodzicach, przy wyznaczonych numerach adresowych;
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 400,00 zł.
Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie do 21 października 2016 r. włącznie.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 24.10.2016 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek l.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowe
o/Świebodzice. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia
zamknięcia przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg,
zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy,
wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej na Konto Gminy Świebodzice
Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270. Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać
w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro
lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27. Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
O przyczynie odwołania przetargu powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie na stronie.

REKLAMUJ SIĘ!
tel. 660 157 518

Cena wywoławcza nieruchomości
8 363,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu
przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2016 r. o godz. 10.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek l, Sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z § 15 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 póz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, Rynek l następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno nieruchomości nr 846 i 892/17 położonej w Świebodzicach,
obręb Pełcznica 2,
2. ksero odpisu z Księgi Wieczystej lub dokument potwierdzający władanie nieruchomością sąsiednią do działki
będącej przedmiotem przetargu
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 900 zł.
Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie do 21 października 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 24.10.2016 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek l.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega
przepadkowi na rzecz Gminy Świebodzice. Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być
wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki
Żywnościowej o/ Świebodzice na konto Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe. Nabywca
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Po nabyciu nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości. Pełnomocnicy uczestników
przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo. Wszelkie informacje dotyczące opisanej
nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, tel. 74 666-95-od 25 do 27 .
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
Burmistrz Miasta powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie na 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 póz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działek nr 837, 870/10 i 892/15 o łącznej powierzchni 0,0256 ha, obręb Pełcznica 2
stanowiącej własność Gminy Świebodzice, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi kolejno Księgę Wieczystą Nr SW1S/00019736/0, SW1S/00019732/2 i SW1S/00019730/8.

Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miejscowości
Świebodzice, przy ul. Pogodnej w średniej odległości od centrum miasta i
obiektów użyteczności publicznej, na terenie osiedla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość nie jest zabudowana,
funkcjonalnie może stanowić nieruchomość przyległą do sąsiednich
działek budowlanych. Dojście i dojazd do nieruchomości zapewniony od
strony ulicy Pogodnej. Nieruchomość ma kształt wydłużony - prostokątny.
Konfiguracja terenu - teren płaski. Nasłonecznienie dobre. Przez teren
nieruchomości nie przebiegają sieci uzbrojenia miejskiego. Nieruchomość
nie jest ogrodzona.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice
teren przeznaczony:
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 póz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek l następujące
dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno nieruchomości nr 837,
870/10 i 892/15 położonej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 2,
2. ksero odpisu z Księgi Wieczystej lub dokument potwierdzający władanie
nieruchomością sąsiednią do działki będącej przedmiotem przetargu
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 1 950 zł.
Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie do 21 października 2016 r.
włącznie.

Cena wywoławcza nieruchomości

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 24.10.2016 r. wywiesi listę osób
zakwalifikowanych do przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, ul. Rynek l.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra,
podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym
uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu

19 150,00 zł.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony
podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2016 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek l,
Sala posiedzeń, pokój nr 7.

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 Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane z zawarciem umowy
notarialnej i opłaty sądowe. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie
istniejącym.
Po nabyciu nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do złożenia
w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Świebodzicach deklaracji
podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości. Pełnomocnicy
uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne
pełnomocnictwo. Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości
można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, tel. 74 666-95-od 25 do 27.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
O przyczynie odwołania przetargu Burmistrz Miasta powiadomi
niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miasta Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie na www.bip.swiebodzice.pl.
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Dołącz do
Zapraszamy chłopców
i dziewczynki w wieku
od 3-10 lat na treningi
dwa razy w tygodniu :
G poniedziałki
G środy

zgranej drużyny!
Głównym zadaniem szkółki Due
Soccer jest zaszczepienie
w dzieciach zdrowego trybu życia,
poprzez czynne uprawianie sportu,
promowanie zasad fair play oraz
umiejętność współpracy w zespole.

17.00-18.30
16.30-18.00.

boisko przy ul. Rekreacyjnej 1
w Świebodzicach

Jeśli jesteś
przedsiębiorcą
i chcesz wesprzeć

nasze młode talenty
duesoccer.pl.tl

www.facebook.com/duesoccer

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

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

- Syn, Synowa, Wnuk, Siostra i Rodzina

- Syn, Synowa, Wnuk, Siostra i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

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

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

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

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

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

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Dzieci, Wnuk, Matka, Brat i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

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

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Syn, Synowa, Wnuczka i Rodzina

Ś.P. Bronisławę Kopańską

Ś.P. Marii Wiśniewskiej,

Ś.P. Jana Koczurko

Ś.P. Ireny Broszczak,

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

Ś.P. Heleny Boguckiej

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

Ś.P. Mariannę Kubanek

Ś.P. Marii Grzybowskiej,

Ś.P. Tadeusza Pankiewicza

Ś.P. Janiny Matuszewskiej,

- będziemy bardzo
wdzięczni!

