Mamy dziś dla Was 5 bezpłatnych wejściówek
na premierowe kino w Świebodzicach! 9 grudnia zobaczymy w MDK
„Niesamowite zwierzęta” i „Pitbulla”. Jak zdobyć bilet? - str. 2
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Od nowego roku nie tylko
nie podrożeją w naszym
mieście żadne opłaty
za media, to jeszcze szykują się
obniżki. Mniej zapłacimy
za podatek od nieruchomości
- średnio od 2 do 20 gr.
na metrze kwadratowym.
Nie będzie także zmian stawek
za wodę, ścieki czy śmieci.
Na dotychczasowym poziomie
pozostanie także podatek
od środków transportu
i opłata targowa.
Więcej - str. 3.
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Otwarte
spotkania
burmistrza i radnych
z mieszkańcami
- o jakich problemach
chcą rozmawiać
świebodziczanie?
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Świebodzice zasypią misiami małych pacjentów
Do akcji przyłączyło się wiele osób, nie tylko
szkolna społeczność, ale i np. panie kasjerki z miejscowej Biedronki, osoby ćwiczące na miejskiej
siłowni - czy pracownicy naszego magistratu.
Pluszaki przekazał też m. in. Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz, Przewodniczący Rady

artystki doceniony
w Nowym Jorku.

6 grudnia
godz. 16:00

Jak świętowaliśmy
11 listopada?
Biegając, spacerując, albo składając kwiaty
pod tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa
Piłsudskiego.

Projekt
12
multimedialny
świebodzickiej

Mikołaj na Rynku

Kilkanaście miejsc postojowych przybędzie na ul. Dąbrówki
na Osiedlu Piastowskim. Miasto finalizuje inwestycje,
o którą prosili mieszkańcy i zabiegali radni z osiedla.
Pomniejszono trawnik po lewej stronie jezdni jadąc
w kierunku WCR i właśnie tutaj układane są płyty ażurowe,
na których będzie można postawić auta.
Gmina finansuje to zadanie z własnego budżetu,
koszt to prawie 90 tys. zł.
Więcej str. 6.

Misie, kotki, pieski, wszystkie pluszowe i kolorowe, w poniedziałek, 28 listopada, pojadą do swoich nowych właścicieli.

7

Dwa groźne
potrącenia:
13-latek wyszedł
bez szwanku, dwie
starsze kobiety mają
złamane nogi.

Ugotowani
10
- nowy projekt
Ośrodka Pomocy

Powstaje parking
na Dąbrówki

etki osób włączyły się w akcję, prowadzoną
przez Zespół Szkół Integracyjnych „Podaruj
S
misia małym pacjentom Przylądka Nadziei”.

Wieści z sesji
3w Świebodzicach.
Rady Miejskiej

W imieniu Burmistrza Miasta
Świebodzice oraz naszych Radnych
zapraszamy najmłodszych
mieszkańców do udziału
w zabawie mikołajkowej na Rynku.
W programie mnóstwo atrakcji:
rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą
ozdobę bożonarodzeniową, inauguracyjne
zapalenie lampek na choince przez Burmistrza,
zimowe konfetti, konkursy dla dużych i małych,
zabawy, wspólne tańce, występ szczudlarzy, klaun
Rufi Rafi jako Elf Niezdarek, słodkie upominki
od Mikołaja, Elfów i Bałwanka wiele innych.
A o godz. 13:00 w Gimnazjum nr 1 dzieci z rodzin
objętych wsparciem socjalnym odbiorą świąteczne paczki.

Miejskiej Łukasz Kwadrans i mnóstwo dzieci
z całego miasta.
Ta piękna akcja upamiętnia także ucznia szkoły
i pacjenta wrocławskiej kliniki, Piotrusia Różyckiego, którego już nie ma z nami.
I

Rozdajemy bilety
2

piątek, 25 XI 2016
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społeczeństwo

Mamy dla Państwa 5 wejściówek na seanse filmowe
w MDK! Wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie.

Już 9 grudnia do Miejskiego Domu Kultury ponownie zawita premierowe kino. Najnowsze produkcje filmowe zobaczą zarówno najmłodsi, jak i dorosła widownia.
I będą to naprawdę super premiery!
 O godz. 16:30 zobaczymy „Fantastyczne zwierzęta. I jak je znaleźć”.
 O godz.19:00 kolejna część przygód bezkompromisowych policjantów „Pitbull. Niebezpieczne kobiety”.
Bilet ulgowy - 14 zł,
Bilet normalny - 16 zł
Bilety dostępne na www.film.opole.pl oraz w dniu seansu w Miejskim Domu Kultury.

Świebodziczanka
- Miss Włoch Modelek

A my mamy dla Was pięć darmowych biletów - trzy na seans dla
najmłodszych i dwa na drugi film.
Jak je zdobyć? To proste!
Zadzwoń na numer: 660 157 518
Odpowiedz na proste pytanie: Na podstawie czyjej powieści
powstał film „Fantastyczne zwierzęta”? Dla ułatwienia - to autorka
bardzo popularnej sagi o pewnym młodym czarodzieju...
Fundatorem wejściówek jest Miejski Dom Kultury w Świebodzicach.
Dzięki uprzejmości MDK będziemy mieć dla naszych Czytelników bezpłatne bilety na każdy seans, który odbędzie się w Miejskim Domu Kultury.

Kupujcie Gazetę Świebodzicką
i wygrywajcie wejściówki!

Spotkanie autorskie
iejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach zaprasza na spotkanie autorskie z Krystyną Zajko-Minkiewicz, poetką, dzienM
nikarką, pedagogiem i promotorem artystów. Autorką tomików wier-

szy Szukam siebie, Uśmiech wytchnienia, Ślubu nie będzie, prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru im. Heleny Modrzejewskiej
i jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w świecie legnickiej kultury. Spotkanie odbędzie się dnia 8 grudnia 2016 roku, o godz. 17.00
w Bibliotece przy ulicy Świdnickiej 15.
Zapraszamy.

est piękna, młoda, mieszka we Włoszech i właśnie zdobyła
tytuł Miss Włoch Modelek, prezentujących damską bieliznę.
JPaula
Lary Monastra - pod takim pseudonimem występuje

Paula Nicole Gwiazdowska, która pochodzi ze Świebodzic
a obecnie mieszka w niewielkim miasteczku w słonecznej Italii.
Na profilu FB młodej dziewczyny znajdziemy mnóstwo gratulacji od polskich i włoskich znajomych. Z dumą o dziewczynie
wypowiadają się dziadkowie i rodzina, mieszkający w Świebodzicach.
Życzymy Pauli spełnienia marzeń o karierze w modelingu, bo
z pewnością zdobyty tytuł to tylko jedna z przygód na drodze do
prawdziwej kariery.
Zdjęcia pochodzą z profilu Pauli na Facebooku.

§ Zapytaj prawnika

Radcowie prawni Marta Marek, Maciej Mikołajczyk, Piotr Janda odpowiadają

D

ziś kolejne dwa pytania od naszych
Czytelników, dotyczące kwestii
prawnych. Zachęcamy do przesyłania swoich zapytań na adres:
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl.
 Kiedy przedawniają się długi?
- 5 lat temu wzięłam pożyczkę z firmy,
która pożycza pieniądze na wysoki procent
- pyta Pani Krystyna. - Miałam ją spłacać
przez rok. Miałam trudności finansowe,
procent był wysoki i nie spłaciłam pożyczki. Firma się nie odzywa. Jak długo firma
jeszcze może ode mnie żądać zwrotu pożyczki? Czy grozi mi komornik? Kiedy takie długi się przedawniają i co to znaczy?
Odpowiedź: - Zasadniczo każde roszczenie majątkowe się przedawnia. Oznacza
to, iż wszelkie długi z pożyczek i kredytów
przedawniają się po upływie danego okresu. Roszczenia przedsiębiorców, jakimi są
banki i firmy pożyczkowe, przedawniają
się z upływem 3 lat od dnia płatności raty
pożyczkowej lub kredytowej. Należy
zauważyć, iż każda rata pożyczki lub kredytu przedawnia się z odrębnym terminem
przedawnienia wynikającym z terminu
płatności danej raty. Wynika to z tzw. początku biegu terminu przedawnienia, który
jest odrębny dla każdej raty. Pożyczka lub
kredyt przedawnia się zatem sukcesywnie.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy instytucja
finansowa wypowie umowę pożyczki.
Wtedy raty pożyczki lub kredytu, dotychczas jeszcze nie podlegające spłacie, stają
się natychmiast wymagalne. W związku
z tym raty w tym zakresie mają ten sam
początek biegu przedawnienia i przedawniają się w tym samym czasie.
Z Pani zapytania wynika, iż minęły już
3 lata od dnia wymagalności roszczenia
firmy pożyczkowej. Pożyczkę miała Pani
bowiem rozłożoną na rok, a jak Pani informuje - umowę pożyczki zawarła Pani 5 lat

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

temu. Z tych względów roszczenie firmy
pożyczkowej o spłatę pożyczki może być
przedawnione. Warunkiem jest jednak
przyjęcie, iż nie doszło do tzw. przerwania
biegu przedawnienia. Po przerwaniu bowiem biegu przedawnienia termin przedawnienia biegnie na nowo. Bieg przedawnienia przerywa się przez uznanie długu.
Może to być ugoda z firmą, prośba o rozłożenie na raty, a nawet częściowa spłata
pożyczki. Jeśli w Pani przypadku żadnych
takich zdarzeń w okresie biegu przedawnienia nie było, to można stwierdzić, iż rzeczywiście Pani zadłużenie jest przedawnione.
Przedawnienie długu oznacza, iż dług
nadal istnieje i zamienia się w tzw. zobowiązanie naturalne. Polega to na tym, że
jeżeli spłaci Pani pożyczkę firmie, to oczywiście nie może Pani żądać jej zwrotu,
bowiem dług istnieje i świadczenie zostało
na jego poczet spełnione.
Warto zaznaczyć również, że mimo iż
dług jest przedawniony, Sąd może wydać
nakaz zapłaty, który przesyłany jest na
adres dłużnika wskazany przez wierzyciela.
Nakaz taki należy bezwzględnie zaskarżyć
- sprzeciwem od nakazu zapłaty, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od jego doręczenia. Dlatego jest tak ważne odbieranie
przesyłek sądowych i natychmiastowe na
nie reagowanie. Sprzeciw od nakazu zapłaty często należy sporządzić na specjalnym
formularzu dostępnym w sądach, bądź
w internecie. W sprzeciwie należy jasno
podnieść zarzut przedawnienia. Jeżeli roszczenie jest przedawnione, sąd oddali powództwo i wtedy dłużnik nie będzie musiał
spłacać przedawnionego zadłużenia.
Komornik może grozić dopiero wtedy,
gdy zostanie wydany tzw. tytuł wykonawczy. Dzieje się to w przypadku, gdy nie
zaskarży się w terminie nakazu zapłaty lub
zarzut przedawnienia okaże się nieskutecz-

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

ny i sąd wyda wyrok zasądzający dług.
Należy jasno zaznaczyć, iż egzekucja
komornicza może się odbyć jedynie po
wszczęciu przez wierzyciela sprawy przed
sądem. Dopiero prawomocny nakaz zapłaty lub wyrok sądowy może być podstawą
działania komornika.
 Co z reformą emerytalną? - Jakie
mogę podjąć działania w związku
z reformą emerytalną, która oszukała
moje pokolenie obniżając znacząco
kwoty emerytur? - pyta Pani Renata.
-Przed podjęciem ustawy emerytalnej
nie odbyła się żadna debata publiczna. Nikogo z nas nie pytano. Jest to największa
krzywda XXI wieku, jaką zgotował polski
rząd ludziom pracującym. Opinia publiczna
została skierowana w stronę przedłużenia
i wyrównania wieku emerytalnego, a o obniżeniu emerytur nikt nie wspomniał
włącznie z głównymi mediami. Do emerytury mam 4 lata ale już wiem, że straciłam
50%, ponieważ nowy system emerytalny
nie zakłada obliczenia mojemu pokoleniu
emerytur wg starego systemu. Prawo zadziałało wstecz, wciągając moje pokolenie
w nowy system naliczania emerytur. Nadmieniam, że nie dotyczy to służb mundurowych, które zostały potraktowane tak jak
my wszyscy powinniśmy być.
Odpowiedź:
- Szanowna Pani Renato, bardzo nam
przykro, ale nie możemy odpowiedzieć na
Pani zapytanie. W niniejszej rubryce wyjaśniamy wątpliwości dotyczące problemów
prawnych (np. cywilnych, rodzinnych,
spadkowych, karnych). Pani pytanie dotyczy zaś odniesienia się do polityki emerytalnej rządu i władzy ustawodawczej, tj.
kwestii, do których rozstrzygania prawnik
(radca prawny) nie jest powołany.


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

Podatki w dół

ważny temat

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

O

d 2 do 20 groszy za
metr kwadratowy - o tyle mniej za podatek od
nieruchomości świebodziczanie będą płacić od
stycznia 2017 roku. Na sesji
Rady Miejskiej Świebodzic
w dniu 23 listopada radni zdecydowaną większością głosów
przyjęli uchwałę podatkową.
Które stawki idą w dół? Między innymi o 20 groszy mniej za

m2 zapłacą przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą, o 6 gr./m2 mniejszy podatek
zapłacą posiadacze garaży.
Aż na 50% bonifikatę mogą
zaś liczyć posiadacze komórek
czy budynków o charakterze
gospodarczym, które nadal są
dość liczne na terenie Świebodzic - np. w dzielnicy Ciernie.
Podczas gdy maksymalna stawka w tym przypadku wynosi

7,68 zł/m2, w Świebodzicach
stosuje się stawkę 3,81 zł/m2.
- Warto podkreślić, że nie
tylko nie podnosimy podatków,
ale obniżamy, i to nawet o połowę - mówił podczas sesji radny
Jarosław Dąbrowski z Klubu
Radnych Bogdana Kożuchowicza.
Co ważne - od stycznia 2017
roku w Świebodzicach nie wzrosną opłaty za wodę i ścieki,

Medal Pro Patria
S

w podtrzymywanie, zwłaszcza
wśród młodego pokolenia, wartości patriotycznych - za takie

działania Burmistrz Świebodzic
Bogdan Kożuchowicz otrzymał
odznaczenie Pro Patria.
To wysokie odznaczenia, nadawane przez Szefa Urzędu ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych, burmistrz Bogdan
Kożuchowicz odebrał podczas
sesji Rady Miejskiej w dniu 23
listopada. Medal dla burmistrza
Świebodzic został przyznany na
wniosek świebodzickiego Związku Sybiraków, który w ten sposób docenił działania władz miasta na rzecz podtrzymywania
pamięci o ofiarach zsyłki.
Efektem tych działań jest m.
in. przyjęcie przez Gimnazjum
nr 1 imienia Sybiraków, nadanie
szkole sztandaru i bardzo dobra

INTERPELACJE, WNIOSKI,
ZAPYTANIA

Słowacji, gmina Świebodzice oraz Jilemnice, nasza gmina partnerska z Czech.
Wspólny projekt dotyczy opracowania jednego strategicznego dokumentu tzw. „strategii wsparcia dla gmin”. Patronat naukowy
nad projektem objął Uniwersytet Żiliński ze
Słowacji. Gminy z pomocą naukowców
będą tworzyć strategię, która koncentrować
się będzie na 4 tematach:
G nowe technologie ICT, technologie high
tech;
G transport zintegrowany;
G kultura i jakość kultury;

I

G turystyka biznesowa.

Strategia wsparcia trzech gmin ma na celu
ułatwienie aplikowania bezpośrednio do
Komisji Europejskiej w Brukseli, w roku
2018. Wówczas do następnego etapu zostaną
zaproszone jeszcze cztery gminy: z Niemiec,
Austrii, Węgier i Włoch.
Powstała już strona projektu ACOSTIES,
która będzie na bieżąco aktualizowana:
http://www.euroarch.eu/acosties.html.
Kolejnym etapem przygotowywania strategii będą warsztaty w Świebodzicach, które
zostały zaplanowane na 19-21 kwietnia 2017 r.
Projekt zakończy się we wrześniu 2017 r.

Ratusz w świątecznej
odsłonie
Od końca listopada
ZGK Świebodzice
montuje
świąteczne
iluminacje.
Migotliwe lampki
pojawiły się już
na drzewach
wokół ratusza,
ozdoby są także
na placu Jana
Pawła II.
Wszystkie światełka
będą zamontowane
do 6 grudnia,
a wtedy uroczyści
zapalimy choinkę
na Rynku!

Sesja w dniu 23.11.2016 r., skrót

współpraca ze świebodzickim
oddziałem Związku Sybiraków.
Medal wręczyli: Jerzy Orabczuk, wiceprezes Wojewódzkiego Oddziału Związku Sybiraków w Wałbrzychu oraz Tadeusz Widła ze świebodzickiego Związku Sybiraków.
- Jestem bardzo wzruszony,
dziękuję za to cenne odznaczenie, pragnę jednak podkreślić, że
propagowanie pamięci o Sybirakach jest ważne nie tylko dla
mnie, ale dla całej Rady Miejskiej i wszelkie działania podejmujemy w tym zakresie wspólnie - zaznaczył burmistrz.

Międzynarodowy projekt z Jilemnicami
wiebodzice wraz z partnerami przygotowują nowatorski projekt. W projekcie
Ś
biorą udział trzy gminy: gmina Kechnec ze

Wydział PIW

Mieszkania komunalne
nie będą dziedziczone
oniec z mieszkaniem komunalnym po rodzicach
K
czy babci! Przygotowywane są

zmiany w prawie, dotyczące
mieszkań komunalnych.
Prawo do mieszkania komunalnego nie będzie już automatycznie dziedziczone - zakłada
to propozycja zmiany ustawy
o ochronie lokatorów. Mieszkania komunalne mają być
przyznawane na czas określony, dzięki czemu nie będą

3

a także za odbiór śmieci - jesteśmy na tym tle pozytywnym
wyjątkiem, bo np. sąsiednia
Świdnica podnosi opłaty za wodę o średnio 12 groszy za metr
sześcienny. Do podwyżek opłat
za wodę przymierza się także
Wałbrzych.
Nie będzie również podwyżek
czynszu w lokalach komunalnych.
I

dla burmistrza Bogdana Kożuchowicza
zczególne zasługi w propagowaniu pamięci o Sybirakach, zaangażowanie

piątek, 25 XI 2016

w nich mieszkać ci, których
stać na kupienie albo wynajęcie własnego lokum.
Projekt nowelizacji ustawy
o ochronie praw lokatorów już
trafił do konsultacji społecznych, które zakończą się wraz
z końcem listopada.
Więcej o tym dowiecie się
Państwo w następnym wydaniu Gazety Świebodzickiej.
Czytaj nas 9 grudnia!
I

REKLAMUJ SIĘ w Gazecie Świebodzickiej

ZADZWOŃ: 660 157 518

G Radny Tomasz Czekaj dopytywał o termin zakończenia
prac przy przebudowie kanału burzowego w dolnych Cierniach.
Otrzymał odpowiedź, że termin został wydłużony do ok. 20 grudnia.
Radny poruszył także kwestie parkingu - nielegalnego jak
stwierdził - urządzonego przez pracowników firmy Capricorn,
który utrudnia dojazd do posesji mieszkańcom budynków Ciernie
12 i 12a, a także skręt w ulicę Zieloną. Utrudniony jest także
dostęp do zlokalizowanych w tym miejscu pojemników do selektywnej zbiórki śmieci.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz zapewnił, że poleci służbom
sprawdzenie tego tematu oraz że wystąpi do Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej z prośbą o zajęcie się sprawa, ponieważ teren przy rzece należy właśnie do RZGW.
G Radny Andrzej Olszówka zapytał o możliwość montażu
ławek na ul. Browarowej. Temat był już wcześniej poruszany na
spotkaniach z mieszkańcami Śródmieścia, sygnalizowali go także
inni radni. Ławeczki będą zamontowane na wiosnę.
G Radny Zdzisław Pantal poruszył kilka spraw. Między innymi temat doświetlenia przejść dla pieszych. - Omawiamy tę kwestię na spotkaniach klubu radnych, chciałbym jednak dowiedzieć
się, kiedy i gdzie będą wykonane doświetlenia niebezpiecznych
przejść, a pytam w kontekście chociażby ostatniego wypadku, do
jakiego doszło właśnie na przejściu przy ul. Strzegomskiej (piszemy o tym na str. 7 - przyp. red.).
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz wyjaśnił, że jest przygotowany kompleksowy projekt na 4 przejścia dla pieszych, w tym dwa
znajdujące się na ul. Strzegomskiej, jedno na Wałbrzyskiej oraz
przy Biedronce na Osiedlu Piastowskim. Zadania te będą wykonane w przyszłym roku.
Radny sygnalizował także potrzebę wytyczenia jeszcze jednego przejścia dla pieszych, w obrębie tzw. wysepek na Strzegomskiej. Warto jednak podkreślić, że są tam w bliskiej odległości już
dwie zebry, a ludzie przebiegają przez wysepki niestety chyba
z własnego lenistwa.
Radny powrócił jeszcze do tematu rowerzystów, jeżdżących po
chodnikach.
Nie spodobał mu się także nowo budowany chodnik łączący
ul. Dąbrówki z osiedlem domków przy ul. Rotmistrza Pileckiego
- nie z racji swojej funkcji lecz tego, że jest wykonywany kosztem
trawnika, a jak wszyscy doskonale wiemy, Zdzisław Pantal jest
miłośnikiem zieleni i ubolewa nad stratą każdego jej skrawka
w mieście.

KRÓTKO...

Przetarg na kredyt rozstrzygnięty
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze udzieli naszej gminie
kredytu. Placówka została wyłoniona w drodze przetargu.
Jak już informowaliśmy Państwa, gmina zamierza zaciągnąć
kredyt w wysokości 2,4 ml zł, na pokrycie deficytu.
Kredyt w żaden sposób nie wpłynie na sytuację finansową
gminy, która jest bardzo stabilna, a nasze zadłużenie
w stosunku do dochodów nie przekracza 18%- to bardzo
niski wskaźnik.

Wszystkie uchwały przyjęte
Podczas sesji Rada Miejska w Świebodzicach podjęła także
szereg uchwał, dotyczących m. in. przyjęcia Rocznego
Programu Współpracy Gminy Świebodzice z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2017. Radni wyrazili także zgodę
na przejęcie, w formie aportu, przez Zakład Wodociągów
i Kanalizacji sieci kanalizacyjnej, wybudowanej przez gminę
w obszarze Ciernie 146-150. Przyjęto także uchwałę
o drobnych zmianach w budżecie gminy na 2016 rok.

Z wolności trzeba
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hoć temperatura nie
rozpieszczała, 11 listopada świętowaliśmy
z radością 98. rocznicę
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Był bieg, marsz nordic walking i uroczysta msza
święta oraz złożenie kwiatów
pod pamiątkową tablicą
Obchody święta narodowego
w naszym mieście można chyba
podzielić na dwie części: przedpołudniową, o charakterze sportowym, rodzinnym - i popołudniową, bardziej uroczystą.
Zacznijmy od tej pierwszej. V
Bieg Niepodległości i IV Marsz

Na Biegu Niepodległości było wesoło i kolorowo od flag
i balonów w barwach narodowych

Wyniki sportowe
Kobiety 4 km
G I Monika Centkowska
G II Katarzyna Hyrlik
G III Zuzanna Szymańska
Kobiety 8 km

G I Paulina Szarzyńska
G II Mariola Gajdowska
G III Cecylia Jasiak

Mężczyźni 4 km

G I Artur Socha
G II Szymon Hyrlik
G III Adam Szablewski

A w holu hali OSiR czekała na wszystkich gorąca zupa i herbata!

Mężczyźni 8 km

G I Paweł Białek
G II Sebastian Szymański
G III Mariusz Spurek

Nordic Walking

G I Artur Kryś
G II Krzysztof Stasiak
G III Tomasz Maj

Nordic Walking zorganizowany
przez OSiR Świebodzice i Urząd
Miejski zgromadził na trasie
sporą grupę mieszkańców, którzy właśnie w taki sposób postanowili świętować odzyskanie
przez Polskę Niepodległości.
Na wszystkich, którzy przed
godz. 10:00 przybyli pod halę
OSiR Świebodzice Sp. z o.o.
czekało wiele atrakcji - nie tylko
sportowych: było śpiewanie pieśni patriotycznych z harcerzami
ze Szczepu Imago, malowanie
twarzy w barwach narodowych,
biało-czerwone balony i chorągiewki, wspólne zdjęcie z wielką biało-czerwoną flagą oraz
gorąca herbata z sokiem malinowym i żurek z bułką.
Biegacze mieli do pokonania
dwa dystanse: na 4 i 8 km, marsz
z kijkami przeprowadzono na
dystansie 4 km.
Mimo naprawdę niskiej temperatury humory wszystkim
dopisywały, a na mecie stawili
się chyba wszyscy, którzy stanęli
na starcie. Warto dodać, że najmłodszą „biegaczką” była mała
Zosia, która dystans pokonała
w wózku, wraz z mamą i siostrą.
Najstarszym i bardzo doświadczonym biegaczem okazał się
pan Józef Żubr, liczący 76 wiosen! Pobiegł także nasz świebodzicki maratończyk Paweł Białek, bohater wielu naszych artykułów, który w lecie przebiegł
polskie wybrzeże, by zebrać pieniądze dla chłopców z DPS.
Na 8 km wystartował także
Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kwadrans. W marszu
prym wiodły nasze aktywnie
panie seniorki ze Stowarzyszenia Senior=Aktywny Obywatel.

Start do biegu dał prezes OSiR Janusz Zieliński. Biegacze
pobiegli na 4 i 8 km

Najlepsi dostali medale i upominki, ale satysfakcję z pewnością
mógł mieć każdy, kto tego dnia sportowo zamanifestował swój
patriotyzm

Rozgrzewka przed maratonem, poprowadzona fachowo przez
Mateusza Brzuchacza, instruktora z naszej siłowni i mistrza
kulturystyki

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
Zwycięzcy w swoich kategoriach otrzymali medale oraz upominki z rąk Prezesa OSiR Świebodzice Janusza Zielińskiego
oraz Łukasza Kwadransa Przewodniczącego RM.
A o godz. 13:00 tradycyjnie
w kościele pw. Św. Mikołaja
odprawiona została uroczysta
msza święta w intencji Ojczyzny, z udziałem parlamentarzystów, władz samorządowych,
pocztów sztandarowych i zaproszonych gości.
Wzięli w niej udział: poseł na
Sejm RP Ireneusz Zyska, Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, Zastępca Burmistrza
Krystian Wołoszyn, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz
Kwadrans i Wiceprzewodniczący Jan Klepiec; radni miejscy i powiatowi, dyrektorzy
i kierownicy miejskich jednostek, a także licznie reprezentowane organizacje i stowarzyszenia wraz z pocztami sztandarowymi. Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii, ksiądz
dziekan Józef Siemasz.
Po mszy krótki rys historyczny zaprezentował Janusz Zieliński, a następnie zgromadzeni
przeszli pod tablicę Marszałka
Józefa Piłsudskiego, by tam złożyć wiązanki. Uroczyście odśpiewano hymn państwowy,
a następnie delegacje, przy dźwiękach werbli, złożyły kwiaty.
- Dziękuję wszystkim za liczny udział w uroczystości, dziś
obchodzimy radosne święto
i tym bardziej cieszę się, że jesteśmy w tym dniu razem - powiedział na zakończenie uroczysto-

ści burmistrz Bogdan Kożuchowicz.

być
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Wieniec
pod tablicą
upamiętniającą
marszałka złożyły
władze
samorządowe:
burmistrz Bogdan
Kożuchowicz
wraz
z Przewodniczącym
RM Łukaszem
Kwadransem
i Zastępcą
Burmistrza
Krystianem
Wołoszynem

MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
POJAWIŁ SIĘ OSOBIŚCIE
NA NASZYCH
UROCZYSTOŚCIACH
- WSPANIAŁY KOSTIUM,
GRATULUJEMY!

Uroczystości kościelne
rozpoczęło wejście pocztów
sztandarowych kilkudziesięciu
organizacji, stowarzyszeń
i placówek oświatowych

Liczne delegacje składały tego dnia wiązanki
- m. in. harcerze ze Szczepu IMAGO, którzy są
obecni na wielu miejskich uroczystościach

Kolorowe, zadbane i piękne
Rozstrzygnięto doroczny
konkurs na Najładniejsze
okno, balkon i posesję

P

elargonie, petunie, bakopy
i inne, ogrodowe ślicznotki
zdobią od lat najpiękniej
ukwiecone balkony, okna i posesje w naszym mieście. Burmistrz
Bogdan Kożuchowicz nagrodził tych, którzy w dbanie o swoje otoczenie wkładają najwięcej
serca.
- Chcielibyśmy móc nagrodzić każdego, kto dba swoje najbliższe otoczenie, bo ukwiecając
swoje okno czy balkon - dbamy

Spotkanie z laureatami
konkursu odbyło się
w ratuszu w sympatycznej
atmosferze,
przy kawie
i ciasteczkach

o całe miasto. Za to bardzo
wszystkim Państwu dziękujemy
i prosimy - „zarażajcie” tą pasją
sąsiadów - mówił burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
Spotkanie z laureatami odbyło
się we wtorek, 9 listopada,
w ratuszu. Dyplomy i nagrody
wręczał nie tylko burmistrz, ale
także członkowie komisji, która
oceniała ukwiecone zakątki miasta.
- Wielu spośród nagrodzonych to osoby, które od wielu lat
dbają o swoje okna, balkony
i posesje, ale mamy też kilka
nowych odkryć, co bardzo cieszy - mówiła radna Teresa

Małecka, przewodnicząca komisji. - Coraz więcej firm zaczyna także zwracać uwagę na estetykę i zieleń w najbliższy otoczeniu. W ten sposób każdy z nas
wkłada cegiełkę w piękny i estetyczny wygląd Świebodzic.
Gratulacje i upominki nagrodzeni w konkursie mieszkańcy
otrzymali z rąk burmistrza Bogdana Kożuchowicza, radnej Teresy Małeckiej, radnego Sławomira Łukawskiego oraz przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach, którym przewodniczyła prezes
Elżbieta Krzan. SM od lat jest
partnerem miejskiego konkursu.

Oto lista laureatów i wyróżnionych. Wszystkim Państwu
serdecznie dziękujemy za wysiłek i prawdziwe serce, włożone
w dbanie o kwiaty.
Nagrody i wyróżnienia w konkursie pn. Najładniejsze okno,
balkon, posesja, firma

Posesja
1. Teresa i Andrzej Hamera,
Iwona i Mirosław Hamera
2. Beata i Krzysztof Wysoczańscy
3. Anna i Czesław Butrymowicz
 Wyróżnienia:
Agnieszka Gierwatowska

Kazimiera Karwas
Halina i Zenon Frączkiewicz

Balkon
1. Katarzyna i Piotr Sosik
2. Barbara Wieszczecińska
3. Beata Brągiel
 Wyróżnienia:
Marta Jargoła
Marzena i Wojciech Jędryszczak, Jadwiga i Henryk Wilmańscy

Okno

 Wyróżnienia:
Irena Czapkowska
Halina Marchewka

Firma
1. Zakład Pogrzebowy Hades
2. Ruchome Placówki Gastronomiczne
3. Annpol PPHU
 Wyróżnienia:
Defalin Group S.A.
Cukiernia Ada
Pizzeria Roma
Podczas spotkania wylosowano także nazwisko osoby, głosującej w konkursie za pośrednictwem kuponów w Gazecie
Świebodzickiej. Upominek-niespodziankę otrzyma Pani Arleta
Olędzka.

6

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

inwestycje

piątek, 25 XI 2016

Powstają długo wyczekiwane miejsca postojowe przy ul. Dąbrówki

Koniec z botem
i parkowaniem na dziko

FOT. ARCHIWUM POLICJI

W

zasadzie prace są
już w połowie. Kilkanaście miejsc postojowych powstaje
właśnie przy ulicy Dąbrówki.
Prace, które realizuje na zlecenie miasta ZGK Świebodzice,
polegają na utwardzeniu placu
do miejsc postojowych płytami
ażurowymi na obszarze 400 m2
oraz ułożeniu ok. 160 mb krawężnika. Dodatkowo w tym
miejscu powstanie prawie 100
m2 chodnika.
O miejsca
postojowe
prosili mieszkańcy, zabiegali o nie także radni: Zofia Marek,
Piotr Krzyśpiak, Łukasz Kwadrans a szczególnie Jarosław Dąbrowski.
- Była taka potrzeba, bo
mieszkańcy nie mieli gdzie parkować aut, często stały one po
prostu na trawniku - mówi radny
Dąbrowski. - Przy okazji powstanie też kawałek chodnika,

PRACE SĄ JUŻ DOŚĆ
ZAAWANSOWANE
więc będzie dogodniej i dla zmotoryzowanych, i pieszych. Cieszę się, że ta inwestycja doszła
do skutku.

Prace mają się zakończyć
jeszcze w tym miesiącu. Wartość
to ok. 90 tys. zł.

Noga z gazu!

a drodze w Cierniach,
w dolnej części, poniżej
N
kamiennego mostu, zamonto-

Nadjeżdżające z dużą prędkością auta z przeciwnych kierunków mogą się znaleźć w niebezpiecznej sytuacji.
Progi zamontowano po licznych prośbach mieszkańców,
wykonawcą był ZGK Świebodzice sp. z o.o. O wykonanie
zadania zabiegali radni z tej
dzielnicy: Jerzy Kirklo i Tomasz Czekaj.

Coraz większe szanse na dotację na zieleń!
skiego. To oznacza, że nasze szanse na pozyskanie wysokiego dofinansowania z UE są naprawdę duże.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wod-nej właśnie poinformował
o uzyskaniu przez gminę aż 64 pkt. w ramach
oceny wniosku - warto tu zaznaczyć, że w roku
bieżącym, w edycji wiosennej, gmina z identyczną punktacją znalazła się na pierwszym miejscu
listy rankingowej i uzyskała do-finansowanie.
Projekt Gminy Świebodzice jest nastawiony
na zrewitalizowanie 12 terenów zielonych położonych w obszarze miasta, ożywienie ich
i zagospodarowanie w taki sposób, by pełniły
także funkcje rekreacyjne.

Dom na baterie
P

wano spowalniacze ruchu. Progi zmuszą kierowców do zdjęcia nogi z gazu, co jest w tym
miejscu wskazane, bo jezdnia
jest bardzo wąska i kręta.

ardzo wysoką punktację uzyskał świebodzicki projekt dotyczące rewitalizacji terenów
B
zielonych i poprawy jakości środowiska miej-

Inwestycja realizowana jest
w całości z budżetu gminy, w ramach budżetu obywatelskiego
2016.

Projekt nosi nazwę „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice
przez tworzenie i odnowienie terenów zielonych
w celu poprawy jakości życia mieszkańców”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
Zadanie obejmuje teren ponad 19 ha hektarów,
koszt przedsięwzięcia to ponad 4 mln zł.
Tereny objęte projektem to między innymi
historyczny park przy ulicy Łącznej, Park Miejski, park nad stawem Warszawianka, Os. Piastowskie 2 (tereny przy ulicy Dąbrówki), aleja
pomnikowa/spacerowa na Pełcznicy, boisko
sportowe na Cierniach, alejka spacerowa od ulicy
Wiejskiej wzdłuż rzeki Pełcznicy.
I

onad 50 osób będzie instalować baterie słoneczne do
ogrzania swojego domu.
Dofinansowania do ogniw fotowoltaicznych ruszą w przyszłym
roku. Można uzyskać aż 85%
zwrotu kosztów.
Spotkanie informacyjne odbyło się 9 listopada. Jak poinformowała Marzena KoronaKruk, Kierownik Wydziału
Funduszy Zewnętrznych UM,
konkurs na nabór wniosków został już głoszony przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą
we Wrocławiu. O dofinansowanie będzie się ubiegała Aglomeracja Wałbrzyska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Po
otrzymaniu dofinansowania
Aglomeracja Wałbrzyska jako
grantodawca będzie przyznawała indywidualnie grant - czyli
dofinansowanie dla poszczególnych zainteresowanych.
Ma się to wydarzyć w trzecim
kwartale 2017 r.

Chodnik połączy ul. Dąbrówki z osiedlem domków

- Wówczas zostanie ogłoszony otwarty konkurs dla mieszkańców na dofinansowanie zakupu
instalacji fotowoltaicznych, na
podstawie którego mieszkaniec
zobligowany będzie złożyć wymagane dokumenty - czyli przede wszystkim wniosek o udzielenie wsparcia, akt notarialny
nieruchomości, audyt energetyczny, kserokopie faktur za
energię, program fikcjonalnoużytkowy oraz oświadczenie, że
wyprodukowana energia będzie
służyła na potrzeby własne - wyliczała Marzena Korona-Kruk.
Pewną barierą dla chętnych
może być tu fakt, że mieszkańcy
najpierw będą musieli ponieść
wydatki związane z montażem
instalacji, a dopiero po jej wykonaniu nastąpi refundacja kosztów (po dwóch miesiącach). Tu
z kolei wiadomość jest optymistyczna - refundacja dotyczy aż
85% kosztów kwalifikowanych.
Średnio szacuje się, że dom
o powierzchni około 100 m2,
który zamieszkują 3 osoby, ma
zapotrzebowanie 4,5 kw, koszt

instalacji fotowoltaicznej to
30 000 zł - dzięki dofinansowaniu jej montażu wyniesie faktycznie zaledwie 4 500 zł. Jest
o co zabiegać.
Przez 5 lat użytkowania instalacji energia musi być wykorzystywana na własne potrzeby
- tyle czasu trwa projekt. Po tym
okresie będzie można sprzedawać nadwyżki.
49 mieszkańców jest zainteresowanych bateriami słonecznymi, 4 osoby chcą skorzystać
z zainstalowania pomp ciepła.
Więcej informacji na temat
przedmiotowego konkursu uzyskają Państwo kontaktując się
z Wydziałem Funduszy Zewnętrznych UM osobiście lub pod
nr tel. 74-666-95-32 bądź na
stronie internetowej
http://www.dip.dolnyslask.pl,
w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów wniosków pod nazwą RPO WD 3.1 C Produkcja
i dystrybucja energii ze źródeł
odnawialnych - konkurs horyzontalny.
Na każdym etapie przygotowywania dokumentacji, a przede
wszystkim wniosków, mieszkańcy mogą liczyć na pełną
pomoc ze strony Wydziału
Funduszy Zewnętrznych.
I

Groźne potrącenia - dwie starsze kobiety mają
połamane nogi!
listopada był wyjątkowo
pechowym dniem na
16
świebodzickich drogach. Do-

szło aż do dwóch potrąceń,
a jedno skończyło się poważnymi obrażeniami.
Najbardziej bulwersująca jest
z pewnością sprawa po-trącenia
13-letniego chłopca na przejściu
na pieszych przy ul. Piłsudskiego (skrzyżowanie z Wiejską
i Szkolną).
W chłopca uderzył opel vectra, a kierowca nie tylko nie
zatrzymał się, by udzielić dziecku pomocy, ale zbiegł z miejsca
zdarzenia.
Dzięki szybkiej interwencji
policjantów (na marginesie to ta

sama ekipa, która kilka dni później miała wypadek na Wolności), kierowcę-bandytę udało
się zatrzymać. Policjanci ujęli go
w pobliskim Cieszowie. Okazało się, że był nietrzeźwy i najprawdopodobniej dlatego uciekł
z miejsca zdarzenia.
Za spowodowanie wypadku
pod wpływem alkoholu grozi
mu nawet więzienia. Na szczęście potrącony nastolatek nie
odniósł poważnych obrażeń.
Dodajmy jeszcze na marginesie, że to nasza Gazeta Świebodzicka wywalczyła budowę wysepki na feralnym przejściu dla
pieszych. Dzięki monitowaniu u
zarządcy drogi - a jest to droga

krajowa - i wsparciu władz miasta, kilka lat temu wybudowano
wysepkę, co zwiększyło bezpieczeństwo pieszych w tym miejscu.
Zdecydowanie mniej szczęścia miały dwie starsze kobiety,
które tego samego dnia, ale w
godzinach późno popołudniowych przechodziły przez jezdnię. Panie w wieku 81 i 76 lat
zostały potrącone na przejściu na
ul. Strzegomskiej - przy cukierni Kremówka, chodzi o przejście
z wysepką. W kobiety uderzył
samochód, jadący od ul. Wałbrzyskiej, za kierownicą którego
siedział obywatel Niemiec polskiego pochodzenia. Starsze

§ pod paragrafem

panie doznały złamania nogi
każda i zostały odwiezione do
szpitala.
Policja zatrzymała kierującego. Mężczyzna był trzeźwy. Jak
dowiedzieliśmy się nieoficjalnie,
kierowca miał dużą wadę wzroku, jest cukrzykiem. Kiedy doszło do wypadku, padał deszcz i
było ciemno. Wszystko wskazuje, że mógł po prostu nie dostrzec idących kobiet.
Będzie jednak odpowiadał za
spowodowanie groźnego wypadku. Ponieważ nie ma wskazanego miejsca zamieszkania na
terenie Polski, sąd wydał decyzję
o tymczasowym aresztowaniu
kierującego.

Topielec w Warszawiance zidentyfikowany
nalezione 11 listopada ciało mężczyzny w Warszawiance to zaginiony Ryszard Sz. Miesiąc temu zaginięcie zgłosiła na komisaZ
riacie jego matka. Rodzina potwierdziła tożsamość ofiary. Męż-czy-

zna utonął, najprawdopodobniej będąc pod wpływem alkoholu.
Wyniki sekcji zwłok wskazują, że ciało przeleżało w wodzie ponad
3 tygodnie.
Z początku, gdy je wyłowiono, mężczyzna uznany został za NN.

Został jednak rozpoznany przez bliskich. To 42-letni Ryszard Sz.,
mieszkaniec naszego miasta. Niestety, to kolejna ofiara alkoholu w
tym miejscu.
Brzegi Warszawianki, mimo czę-stych wizyt Straży Miejskiej i
Policji, to ulubione miejsce amatorów nalewek. Skarpa jest stroma,
a woda głęboka już przy samej linii brzegowej, dlatego osoby pijane, które wpadną do stawu, mają małe szanse by się uratować.

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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej w granicach działki nr 510/9 o powierzchni 3,5651 ha,
której klasa bonitacyjna gleby stanowi RII - 0,1240, RIIIa - 0,9893,
RIII b - 1,4721, RIVa - 0,9797, stanowiącej własność Gminy Świebodzice,
obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgi Wieczyste Nr SW1S/00076240/3.

Nieruchomość gruntowa położona jest w pośredniej strefie miasta, na
terenie obszaru zabudowy produkcyjno-usługowej, wchodzącego w skład
Podstrefy Świebodzice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„INVEST-PARK” Sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu. Kształt działek - regularny,
teren płaski. Działka usytuowana jest na terenie częściowo uzbrojonym.
Tuż przy nieruchomości biegnie sieć kolektora sanitarnego i deszczowego
oraz sieć wodociągowa. Wzdłuż granicy działki nr 510/9 przebiega sieć
gazowa. Dojazd drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej (ul.
Strzegomska) - wylotową w kierunku Strzegomia i Olszan, następnie
poprzez nowo wybudowaną drogę - ul. Strefową, przebiegającą przez teren
Podstrefy. W sąsiedztwie zlokalizowane jest lądowisko trawiaste i oczyszczalnia ścieków.
Użytek: Bp, RII, RIIIa, RIIIb i RIVa. Nieruchomość wymaga zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice
Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Cena wywoławcza nieruchomości - 1.069.530,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony
obowiązujący w dniu przetargu podatek VAT.
Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do
składania
pisemnych ofert w terminie do 27 stycznia 2017 r. do godz. 14.30.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach pod adresem:
Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1 z dopiskiem:
„Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości gruntowej w granicach
działki nr 510/9, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach przy ul. Strefowej na
cele zabudowy produkcyjno-usługowej”.
Oferta pisemna powinna zawierać:

G imię i nazwisko, nazwę (firmy) oraz adres (siedzibę) oferenta;
G jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny wyciąg z rejestru sądo-

wego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
G datę sporządzenia oferty,
G oferowaną cenę cyfrowo i słownie, wyższą od ceny wywoławczej,

adiowozów uderzył w prawidłowo jadącą toyotę.
R
Wypadek wydarzył się u zbiegu

ulic Kolejowej i Wolności.
Kierująca policyjnym autem
policjantka zostanie ukarana
mandatem.
Do zdarzenia doszło w niedzielę, 20 listopada. Wyjeżdżający z ul. Kolejowej radiowóz
Fiat Ducato uderzył w jadącą
prawidłowo Toyotę Auris.
Uderzenie było tak duże, że policyjne auto wyrwało kawałek
krawężnika, a następnie skosiło
betonowy śmietnik i tabliczkę
z nazwą ulicy. Dwoje jadących
nim policjantów odniosło lekkie
obrażenia, podobnie jak kierowca toyoty.
Jak dowiedzieliśmy się od
Roberta Brożyny Zastępcy
Komendanta Policji w Świebodzicach, oboje policjanci byli
w służbie patrolującej miasto.
Obje byli trzeźwi, co potwierdziły wyniki pobranych do badań
próbek krwi.

Wszystko wskazuje, że pani
policjantka kierująca radiowozem, nie zauważyła jadącego
główną ulicą auta - co w tym
miejscu jest dość powszechne,
bo samochody jadące ul. Wolności wyłaniają się zza zakrętu
w ostatniej chwili.
Nie zmienia to jednak faktu,
że doszło do złamania przepisów
i mandat trzeba będzie zapłacić.
Naprawy będzie też wymagał
policyjny radiowóz - ma on spore uszkodzenia, łącznie z komorą silnika. Straty nie są jeszcze
wycenione.
I

REKLAMUJ SIĘ!
tel. 660 157 518

G informacje o prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej,
G koncepcję zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem

przetargu wraz z wizualizacją graficzną podejmowanego przedsięwzięcia
na tej nieruchomości,
G dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz
miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy oraz braku zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS wg stanu, co najmniej na dzień
16 stycznia 2017 r.
G oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
G dowód wpłaty wadium w wysokości 107.000,00 zł., w przypadku
regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data
wpływu na Konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045
1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice najpóźniej do dnia 27.01.2017 r. do godz. 14.30.
Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach,
Rynek 1, pok. nr 7, dnia 01 lutego 2017 r. o godz. 9.30.
płacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym
uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy
Miejskiej Świebodzice.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona
w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność
nieruchomości w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice
na Konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane z zawarciem
umowy notarialnej i opłaty sądowe, a także zobowiązany będzie uzyskać
zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo :
1. odkupu nieruchomości w trybie kodeksu cywilnego, jeżeli Nabywca
nieruchomości odstąpi od realizacji zobowiązań inwestycyjnych określonych w ofercie, bądź dokona jej sprzedaży,
2. swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek oferty.
Osoby nabywające nieruchomość na rzecz firmy, powinny posiadać
przy sobie pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych
powinni posiadać przy sobie notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile
będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast w przypadku reprezentowania innych osób wyłącznie w przetargu, winni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać
w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pok. 15, tel. 74 666 95 25.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone przetargi w dniach 11.05.2016 r., i 12.10.2016 r.
Świebodzice, dnia 24.11.2016 r.
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Policjantka wymusiła
piątek, 25 XI 2016
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„Lewe” papierosy
wciąż w cenie
olicjanci ze Świdnicy i Świebodzic, wraz
z funkcjonariuszami Służby Celnej, zatrzymaP
li dwie osoby posiadające tytoń bez znaków akcy-

zowych oraz amfetaminę. Zatrzymani to 31-letnia
kobieta oraz 20-letni mężczyzna. Teraz czeka ich
odpowiedzialność na podstawie przepisów kodeksu skarbowego, kodeksu karnego oraz ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.
Jak informuje Grzegorz Oleśkiewicz, rzecznik
prasowy świdnickiej policji, na terenie Świebodzic, Funkcjonariusze Zespołu Kryminalnego
tamtejszej jednostki policji, wraz z funkcjonariuszami Służby Celnej, zatrzymali 31-letnią kobietę,
u której w mieszkaniu ujawniono tytoń bez znaków akcyzy.
Z kolei w centrum Świdnicy, policjanci z Wydziału Prewencji komendy powiatowej, zatrzymali natomiast 20-letniego mężczyznę, który w swoim samochodzie także przewoził zapakowany
w worki strunowe tytoń bez znaków akcyzowych.
Zatrzymany posiadał przy sobie także niewielkie
ilości amfetaminy. Wymieniony przyznał się
ponadto do prowadzenia pojazdu będąc pod wpływem tego właśnie narkotyku.
Obie zatrzymane osoby odpowiedzą teraz karnie na podstawie przepisów kodeksu skarbowego. Mężczyzna dodatkowo usłyszy zarzuty posiadania środków odurzających oraz kierowania
pojazdem będąc pod ich wpływem. Czyny te
zagrożone są odpowiednio karami pozbawienia
wolności do 3 i do 2 lat.

Porozmawiajmy o naszym
8
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Trwa cykl otwartych spotkań Burmistrza Miasta i Radnych Rady Miejskiej z mieszkańcami naszego miasta

W spotkaniu udział wzięli:
Zastępca Burmistrza Krystian
Wołoszyn, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans, Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Jan Klepiec,
radni: Jacek Żygłowicz, Piotr
Krzyśpiak, Marek Jakubina,
Marek Gąsior, Jerzy Kirklo,
Zbigniew Opaliński, Dariusz

Zanim rozpoczęła się ta właściwa część spotkania, burmistrz
Bogdan Kożuchowicz poinformował o sytuacji finansowej
miasta oraz przygotowaniach do
aplikowania o unijne fundusze.
- Proszę państwa, sytuacja
finansowa gminy jest bardzo
dobra, dlatego chciałbym powiedzieć, że nasza gmina będzie
ubiegać się o unijne wsparcie na
wszystkie zaplanowane projekty
i działania, zarówno w zakresie
rewitalizacji, jak i termomodernizacji, niskiej emisji, fotowoltaiki, a także szeregu działań
z zakresu kultury i opieki społecznej - podkreślał Bogdan Kożuchowicz. - Perspektywa unijna
2014-2020 trwa już tak naprawdę trzy lata, ale dopiero w przyszłym roku, w 2017, te środki
dopiero zostaną uruchomione.
I my jesteśmy przygotowani, by
po nie sięgać. Czeka nas bardzo
wiele inwestycji.

W głównej części spotkania
mieszkańcy zadawali pytania,
o bardzo zróżnicowanej tematyce. Od bardzo indywidualnych
spraw (typu uporządkowanie
podwórka, ustawienie znaku zakazu postoju, ogrodzenie placu
zabaw), po problemy dotyczące
całej społeczności - np. stawki za
wodę i ścieki. Tu burmistrz
uspokoił mieszkańców, że opłaty
nie ulegną zmianom od 1 stycznia 2017 r.
A my dodamy od siebie - nie
wzrosną także opłaty za śmieci,
a podatek od nieruchomości ulegnie obniżeniu - o tym piszemy
na str. 3.
Jeden z mieszkańców domagał się uspokojenia ruchu na ul.
Piłsudskiego - niestety, jest to
droga krajowa, a nie gminna,
w dodatku bardzo ruchliwa, bo
tranzytowa.
Na sali obecna była liczna
reprezentacja Stowarzyszenia
Senior=Aktywny Obywatel. Panie z tej organizacji dziękowały
za duże otwarcie się władz
samorządowych na potrzeby
i współpracę ze środowiskami
osób starszych. Padły też propozycje.
- Prosimy o bardziej czytelne
rozkłady jazdy, osoby bez okularów mają problem z odczytaniem tekstu - mówiła jedna
z pań. W odpowiedzi radny Piotr
Krzyśpiak poinformował, że
Młodzieżowa Rada Miejska
wkrótce zamierza wymienić
wszystkie rozkłady na przystankach na bardziej czytelne i trwałe. Proszono także o ławeczki na
ul. Browarowej i Zwycięstwa
dla osób wracających z cmentarza czy targu, by mogły na chwilę przysiąść i odpocząć. Ta sprawa zostanie zrealizowana już
niebawem. Rozmawiano także
o problemach z parkowaniem
w centrum miasta, mieszkaniach

FOT. WERONIKA TOMCZYK

Śnieżka już
w świątecznym
klimacie
Nie mamy stuprocentowej pewności,
ale w tym roku to chyba nasz
najsłodszy zakład zdobył palmę
pierwszeństwa w kwestii
świątecznych iluminacji.
Przyozdobiona lampkami
choinka stoi przed wejściem
do biurowca już od dwóch tygodni.
I wygląda bardzo ładnie.

komunalnych, wsparciu dla młodych. Mieszkańcy zgłaszali m.
in. kłopoty z rejestracją do miejskiej przychodni (jak wyjaśniał
dyrektor Adrian Szewczyk, nastąpiła sytuacja losowa i aż
dwóch lekarzy podstawowej
opieki jest nieobecnych), uszkodzony chodnik pomiędzy ul.
Łączną i Piaskową.
Były też słowa podziękowania - np. za pomoc w rewitalizacji budynku przy ul. Piłsudskiego, mieszkańcy prosili także np.
o utwardzenie podwórka przy ul.
Piłsudskiego 34-34a - i będzie to
wykonane w przyszłym roku.
Zgłoszono także palącą kwestię
przycięcia gałęzi na drzewach,
które zagrażają bezpieczeństwu
mieszkańców. To także zostanie
wykonane w ciągu najbliższych
dwóch tygodni.
Jedna z obecnych na spotkaniu pań zaatakowała ostro burmistrza twierdząc, że wmieście
jest dużo pustostanów, młode
małżeństwa nie mają swojego

lokum. W wypowiedzi tej pani
pomieszało się jednak tyle wątków, domysłów, czy wręcz usłyszanych gdzieś, a kompletnie
niepotwierdzonych plotek, że
w zasadzie trudno było cokolwiek odpowiedzieć i wyjaśnić.
Zresztą, kobieta tak naprawdę,
jak się okazało w dalszej części
jej wypowiedzi, przyszła przedstawić jakiś własny problem,
bardzo indywidualny i mocno
skomplikowany. Mieszkańcy,
wyraźnie zniecierpliwieni długim i bezskładnym wywodem,
zaczęli głośno mówić: - My nie
chcemy tego słuchać, to są pani
prywatne sprawy!

Reasumując: wszystkie zgłoszone problemy zostały skrupulatnie zanotowane, niektóre są
już w toku realizacji, inne zostaną zweryfikowane i - w miarę
możliwości - jak najszybciej
przeprowadzone.
Kolejne spotkanie, z mieszkańcami Cierni, odbyło się w środę, 23 listopada, o godz. 18:00,
a ostatnie odbędzie się w kolejną środę, 30 listopada, w Szkole
Podstawowej nr 4, na które serdecznie zapraszamy mieszkańców dzielnicy Pełcznica.
Relacje z obu spotkań w następnym wydaniu Gazety Świebodzickiej.

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

ŚRÓDMIEŚCIE

Błaszczyk, Jarosław Dąbrowski, Sławomir Łukawski i Tomasz Czekaj.
Na spotkanie przybyło około
70 osób, by poruszyć swoje problemy, wyrazić opinie na temat
tego, co dzieje się w mieście,
a przede wszystkim zadać pytanie w konkretnej sprawie.

Pomagają, nie tylko oddając krew
asi aktywni członkowie Klubu
Honorowych Dawców Krwi
N
w Świebodzicach mają wielkie serca

nie tylko dla chorych, potrzebujących
pomocy. Pamiętają też o potrzebujących czworonogach.
5 listopada odwiedzili wałbrzyskie
schronisko dla zwierząt, by zawieźć
wcześniej zebraną wśród klubowiczów karmę dla psów i kotów. Część
karmy przekazał także Wydział
Ochrony Środowiska z naszego
urzędu.
Nasi krwiodawcy mają wrażliwe
serca i pomagają nie tylko
ludziom, ale i czworonogom

FOT. KLUB HDK

W

środę, 16 listopada
Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz wraz z bardzo
liczną reprezentacją radnych
Rady Miejskiej w Świebodzicach oraz przy udziale dyrektorów i prezesów miejskich instytucji i spółek, spotkali się
z mieszkańcami Świebodzic
w Miejskim Domu Kultury. Było to pierwsze z czterech spotkań, organizowanych w ramach
półmetka kadencji samorządu.
Tego typu spotkania są dobrą
praktyką, stosowaną przez Bogdana Kożuchowicza od początku objęcia funkcji burmistrza.
Tegoroczna edycja miała także
na celu podsumowanie pewnego
dłuższego okresu - tak naprawdę dziesięciu lat obecnego samorządu i zmian, jakie zaszły w naszym mieście.

mieście
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Typowo ogólnomiejskie, a nie
związane bezpośrednio z Osiedlem Piastowskim problemy
zdominowały drugie spotkanie
burmistrza oraz radnych z mieszkańcami miasta - tym razem
Osiedla Piastowskiego. W holu
Publicznego Zespołu Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych
pojawiło się kilkanaście osób,
wśród nich także reprezentanci
Młodzieżowej Rady Miejskiej
i przedstawiciele Spółdzielni
Mieszkaniowej w Świebodzicach z Prezes Elżbietą Krzan.

OSIEDLE PIASTOWSKIE
Spotkanie otworzył burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, prezen-

tując stan przygotowań gminy
do aplikowania o wsparcie unijne, które rusza z początkiem
2017 roku. Po tym wstępie
nastąpiła główna część spotkania, czyli pytania od mieszkańców. Były one bardzo zróżnicowane, ale co ciekawe nie dotyczyły w ogóle spraw związanych
bezpośrednio z Osiedlem Piastowskim, ale zdecydowanie
kwestii mających znaczenie dla
całego miasta.
Należy też zaznaczyć, że
w porównaniu ze spotkaniem
w MDK, frekwencja była o wiele mniejsza.
Jeden z obecnych na sali młodych radnych pytał o zakup

wydarzenia

miejskich autobusów - dlaczego
miasto nie wybrało polskiego
Solarisa, a także o to, czy możliwe jest wprowadzenie komunikacji międzymiastowej (Świebodzice-Wałbrzych), ponieważ
wielu młodych ludzi uczy się
w Wałbrzychu, a prywatna komunikacja jest przeciążona.
- Niestety, Solaris w ostatniej
chwili powiadomił, że nie przystąpi do przetargu, przyczyną był
brak możliwości wykonania
zamówienia w wyznaczonym
czasie - wyjaśniał burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. - W kwestii komunikacji sprawa jest
skomplikowana, obecnie nie ma
możliwości, by nasze autobusy
jeździły poza miasto, to obostrzenia, wynikające z otrzymania dotacji unijnej, ale także
i faktu, że mamy tylko trzy
pojazdy. Dwa z nich obsługują
linię nr 1, jeden musi być w rezerwie.
Burmistrz dodał jednak, że
w przypadku zakupu czwartego
pojazdu - co jest planowane - trasa zostanie wydłużona o gminę
Dobromierz i Stare Bogaczowice.
Pojawiło się pytanie o lotnisko gminne - po co Świebodzicom taki obiekt i do czego
będzie wykorzystywany? Wypłynęła także sprawa Sileny
i pomysłu władz na zagospoda-

rowanie i uporządkowanie terenu po dawnych zakładach lniarskich.
- Jesteśmy zainteresowani
przejęciem tego terenu, są prowadzone rozmowy z wicewojewodą - mówił burmistrz. - Są
pomysły na wykorzystanie tego
miejsca, jednak najpierw trzeba
uporządkować skomplikowane
stosunki własnościowe i kwestie
wierzytelności.
Jeden z mieszkańców, który
jak sam przyznał, niedawno
wrócił po 20 lat pobytu za granicą, wyrażał ogólne niezadowolenie, m. in. twierdząc, że na ulicach nie widać policji, że jest
mało kawiarni i restauracji
w centrum miasta. Nie podoba
mu się także miejski Sylwester
w Rynku, jego zdaniem to marnowanie pieniędzy, bo Nowy
Rok wita garstka ludzi. Można
było odnieść wrażenie, że ten
pan, powróciwszy z zagranicy,
zastał swoje miasto w ruinie
i marazmie.
- Byłem na każdym powitaniu
Nowego Roku z mieszkańcami
miasta, zawsze bawi się około
tysiąca osób, rodziny z dziećmi,
jest sympatycznie i bezpiecznie,
więc wydaje się, że taka impreza jest mieszkańcom potrzebna
- zapewniał Bogdan Kożuchowicz.

Radni przywołali bardzo
wiele przykładów na to, jak bardzo zmieniły się Świebodzice na
lepsze, ile zrealizowano inwestycji, jednak mieszkaniec ten
nie odniósł się merytorycznie do
tych przykładów, uporczywie
tkwiąc przy swojej - czarnej
i kompletnie nieodzwierciedlającej rzeczywistości - wizji miasta.
Mieszkańcy pytali także o parkowanie w centrum - tym razem
padł postulat, by nie wprowadzać opłat (choć na spotkaniu
w MDK jeden z obecnych proponował takie rozwiązanie),
a także o Dom Złotego Wieku.
Miasto, jak wyjaśnił burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, jest
w fazie negocjacji z dwoma firmami, które są zainteresowane
budową domu opieki nad osobami starszymi w formule ppp
(partnerstwo publiczno-prywatne).
Padły też pozytywne opinie,
m. in. na temat czystości Świebodzic i tego, jak dobrze są
odbierane przez odwiedzających
nas turystów. Młodzi radni także
zabrali głos mówiąc, że przez
młodych miasto jest postrzegane
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jako przyjazne i rozwijające się,
dobrze oceniają także działania
podejmowane przez samorządowców. - Dobrze, że są takie
spotkania - podkreślał jeden
z radnych.
Na koniec Przewodniczący
Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans przekazał ciekawą informację o nowych inwestycjach
związanych z firmą Śnieżka,
a także o tym, że nasz lokalny
producent słodyczy zamierza
uruchomić w mieście pijalnię
czekolady.
Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Zdzisław Pantal wyraził na koniec żal, że rozmowa
przez niektórych została ukierunkowana na przeszłość, a nie
na przyszłość, to co miasto czeka
w perspektywie najbliższych lat.
W spotkaniu z mieszkańcami
uczestniczyli radni: Łukasz
Kwadrans (Przewodniczący
RM), Wiceprzewodniczący: Jan
Klepiec i Zdzisław Pantal, Marek Jakubina, Piotr Krzyśpiak, Da-riusz Błaszczyk, Jerzy Kirklo, Sławomir Łukawski, Jarosław Dąbrowski oraz
Zastępca Burmistrza Krystian
Wołoszyn.
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luźnej atmosferze,
i przy lepieniu pierogów - tak swój
nie-banalny projekt
zrealizowali pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach. Cztery pracownice
socjalne zaprosiły do wspólnego gotowania kilka pań,
będących długotrwale bezrobotnych, korzystających ze
wsparcia OPS. Projekt nazwały
„Ugotowani”.

sprzyjają dobrym
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

społeczeństwo

- Spotkałyśmy się w miejskiej
jadłodajni, czyli na zupełnie neutralnym gruncie, gdzie nie byłyśmy urzędniczkami za biurkiem,
co już wprowadziło luźną atmosferę. Stanęłyśmy wszystkie do
lepienia pierogów, dzieci, z którymi panie przyszły, miały kącik
do zabaw. Zrobiłyśmy pierogi
i zupę dyniową, później był
wspólny posiłek. To wszystko
sprawiło nam mnóstwo radościopowiada Dorota Rychlik, jed-

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017
Z ZAKRESU WSPIERANIA
I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU;
OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA; KULTURY, SZTUKI
I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO; NAUKI,
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY
i WYCHOWANIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1817).
§1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej i
Sportu; Ochrony i Promocji Zdrowia; Kultury, Sztuki oraz Ochrony
Dziedzictwa Narodowego; Nauki, Szkolnictwa Wyższego, Edukacji,
Oświaty i Wycho-wania:
1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817),
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. Ustawy.
§2. Podmioty uprawnione do złożenia oferty nie mogą starać się
o dotacje na wspieranie realizacji zadania publicznego w danym
zakresie dwukrotnie w tym samym roku.
§3. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów oraz wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Świebodzice w formie dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie:
1) Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu:
a) organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych,
b) organizacja szkoleń mających na celu rozwój umiejętności sportowych,
c) organizacja przygotowań zawodników i uczestnictwa reprezentantów klubów w zawodach, olimpiadach i mistrzostwach.
2) Ochrony i Promocji Zdrowia:
a) działania na rzecz osób w wieku senioralnym, chorych i niepełnosprawnych,
b) organizowanie imprez środowiskowych promujących zdrowy styl
życia,
c) przeciwdziałanie alkoholizmowi - prowadzenie klubu abstynenta,
d) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - prowadzenie Klubu
Integracji Społecznej:
- prowadzenie pralni i łaźni dla osób najuboższych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach, wskazanych przez pracowników socjalnych,
- pralnia i łaźnia winna funkcjonować dwa razy w tygodniu od godz.
8:00 do 15:00,
- szacunkową liczbę osób korzystających z pralni i łaźni ustala się na
około 20 osób,
- pomieszczenie do funkcjonowania pralni i łaźni zapewnia organizator,
- dotacja przeznaczona wyłącznie na opłatę mediów oraz pokrycie kosztów obsługi, nie obejmuje środków czystości.
3) Kultury, Sztuki oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego:
a) organizacja imprez kulturalnych, wystaw, przeglądów,
b) podejmowanie przedsięwzięć dotyczących tradycji i historii lokalnej.
4) Nauki, Szkolnictwa Wyższego, Edukacji, Oświaty i Wychowania:
a) prowadzenie kursów oraz szkoleń kwalifikacyjnych.
§4. 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację
zadań w roku 2017 wyniesie:
1) na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu przeznaczono kwotę w wysokości
472 tys. zł,
2) na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu Ochrony i Promocji
Zdrowia przeznaczono kwotę w wysokości 45 tys. zł,
3) na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu Kultury, Sztuki oraz
Ochrony Dziedzictwa Narodowego przeznaczono kwotę w wysokości 140
tys. zł,
4) na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu Nauki, Szkolnictwa
Wyższego, Edukacji, Oświaty i Wychowania przeznaczono kwotę w wysokości 8 tys. zł.
2. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych
w roku 2016 wyniosły:
1) Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej - 400 tys. zł,
2) Ochrona Zdrowia - 35,4 tys. zł,
3) Kultura, Sztuka oraz Ochrona Dziedzictwa Narodowego
- 20 tys. zł,
4) Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie - 10
tys. zł.

na z pomysłodawczyń. - W dodatku okazało się, że projekt bardzo się spodobał, choć przecież
nie było to nic wielkiego, ale
panie już dopytują o ciąg dalszy.
Projekt miał na celu integrację
i aktywizację zawodową kobiet,
będących długotrwale bezrobotnymi. Mobilizująco mógł podziałać także fakt, że spotkanie
odbyło się w jadłodajni, którą
prowadzi świebodzicka spółdzielnia socjalna ZINA, czyli

W mijającym roku OPS
zrealizował jeszcze dwa inne,
ciekawe projekty. Jeden także
nawiązywał do kulinariów
i wspólnego,
przygotowywania posiłku
jako integracji w rodzinie.
Drugi dotyczył bezpiecznych
form spędzania wakacji
przez młodzież.
panie, które też kiedyś były bez
pracy, a dzięki udziałowi w projekcie prowadzonym przez tutejszy OPS, stworzył sobie miejsca
pracy i dobrze sobie radzą.
W projekcie wzięło udział kilkanaście pań. Projekt wymyśliły: Bogumiła Kałucka, Grażyna Kwiecień, Katarzyna Le-

3. Wymagany wkład finansowy w przypadku ubiegania się przez organizacje wymienione w §1 pkt. 1 i 2 o zlecenie realizacji zadania publicznego wynosi 10% wnioskowanej kwoty.
§5. Warunki, terminy i miejsce składania ofert:
1) Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty na
realizację zadania publicznego. Oferty należy składać w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, w zamkniętej
kopercie z oznaczeniem realizowanego zadania wraz z tytułem zadania.
2) W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do
Urzędu.
3) Termin składania ofert ustala się do dnia 19 grudnia 2016 r., do godz.
15:00.
4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5) Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz powinna zostać złożona na formularzu zgodnym ze wzorem załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia w sprawie oferty i ramowego
wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. poz. 1300), powinna być
złożona w jednym egzemplarzu wraz z następującymi załącznikami:
a) pisemne zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej
ze strony osoby prowadzącej zadanie,
b) aktualny odpis właściwego rejestru podmiotu, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
c) upoważnienie Zarządu Głównego do podpisywania umów, zaciągania zobowiązań majątkowych i innych czynności prawnych w przypadku
oferentów będących terenowymi jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia (oddziałami, kołami itp.), jeżeli nie posiada osobowości prawnej.
6) Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7) Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz powinna posiadać wymagane pieczęcie.
8) Formularz oferty można otrzymać w Wydziale Promocji, Informacji
i Współpracy Zagranicznej, ul. Świdnicka 7, pok. nr 3, lub pobrać ze strony internetowej www.swiebodzice.pl (dział: Współpraca z NGO).
§6. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych:
1) Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych określają przepisy:
a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013, poz. 885 z późn. zm.).
2) Oferty będą analizowane i oceniane przez Komisję Konkursową
składającą się z przedstawicieli Burmistrza Miasta Świebodzice i przedstawicieli organizacji pozarządowych, z wyłączeniem osób wskazanych
przez podmioty, których oferta bądź oferty biorą udział w postępowaniu
konkursowym.
3) Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena ofert na realizację zadań
publicznych zgłoszonych do otwartego konkursu ofert przez organizacje
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), których
dofinansowanie uznaje się za zasadne z punktu widzenia dobra społecznego mieszkańców Świebodzic.
4) Burmistrz Miasta Świebodzice w drodze zarządzenia ogłasza nabór
na członków Komisji Konkursowej.
5) Burmistrz Miasta Świebodzice powołuje Komisję Konkursową
i wybiera przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), spośród zgłoszonych uprzednio kandydatów, którzy spełniają określone kryteria:
a) wskazani są przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które realizują swoje cele statutowe na terenie Gminy Świebodzice (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817),
b) mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie realizacji
zadań publicznych na terenie Gminy Świebodzice.
6) Zastrzega się, że Komisja Konkursowa ma prawo przyznać dotację
w wysokości odpowiadającej całości lub części kwoty o jaką ubiega się
oferent, co ma zastosowanie również w przypadku wpłynięcia jednej
oferty.
7) Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący.
8) Za pracę w Komisji Konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie.
9) Posiedzenie, na którym odbywa się ocena ofert, odbywa się bez
udziału oferentów.
10) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
11) Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
12) Oferty, które nie będą spełniały kryteriów formalnych, będą złożone na niewłaściwych formularzach, wypełnione niepoprawnie bądź nieczytelnie zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.

nartowicz i Dorota Rychlik
z OPS.
Partnerem przy realizacji projektu była Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Zina”, która

udostępniła
pomieszczenie
kuchni i stołówki. Wszystkie
produkty spożywcze zakupiła
„Piekarnia Bieżyński” ze Świdnicy - sponsor projektu.

13) Ofertę należy sporządzić w sposób umożliwiający dopięcie jej jako
załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania
dokumentów.
§7. Kryteria i tryb wyboru ofert
1) Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 5 dni roboczych licząc od
ostatniego dnia składania ofert.
2) Rozpatrując oferty Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:
a) zgodność proponowanego w ofercie zadania z zadaniem określonym w konkursie - 10 pkt,
b) zawartość merytoryczną oferty - 10 pkt,
c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy
udziale których będzie realizowane zadanie publiczne - 15 pkt,
d) planowany przez oferenta udział środków własnych lub środków
pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego - 10 pkt,
e) liczbę adresatów zadania - 15 pkt,
f) jakość oferty - 10 pkt,
g) wiarygodność oferenta, w tym brak zaległości płatniczych wobec
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - 10 pkt.
h) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne,
biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji - 10 pkt,
i) dotychczasową współpracę z Gminą - 10 pkt.
3) Dla zadania określonego w §3 pkt 2 lit. „d” ustala się następującą
punktację:
a) zgodność proponowanego w ofercie zadania z zadaniem określonym w konkursie - 10 pkt,
b) zawartość merytoryczną oferty - 10 pkt,
c) jakość oferty - 10 pkt,
d) wiarygodność oferenta, w tym brak zaległości płatniczych wobec
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - 10 pkt,
e) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne,
biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji - 10 pkt,
f) realizacja zadania przez podmiot ekonomii społecznej - 30 pkt.
4) Po rozpatrzeniu ofert zostanie sporządzony protokół.
5) W terminie 5 dni po zakończeniu procedury konkursowej, oferenci
którym zostanie przyznana dotacja zostaną poinformowani o fakcie
poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
www.swiebodzice.pl (dział: Współpraca z NGO) oraz na tablicy ogłoszeń.
§8. Terminy i warunki realizacji zadania:
1) Wyłonienie i dofinansowanie oferty jest podstawą do zawarcia
pisemnej umowy z oferentem.
2) Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania zostaną każdorazowo określone w wiążącej strony umowie.
3) Podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert zobowiązany jest
do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu
Gminy Świebodzice na realizację zadania publicznego.
4) Podmiot otrzymujący środki na realizację zadania publicznego
zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
5) Podmiot, który uzyskał dotację, po zakończeniu realizacji zadania
zobowiązany jest do złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania na formularzu zgodnym z wzorem załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. poz. 1300).
6) Niezłożenie sprawozdania z wykonania zadania spowoduje nieprzyznanie dotacji na następny rok.
§9. Dotacja nie może być przeznaczona na:
1) zadania finansowane z budżetu Gminy Świebodzice z innego tytułu,
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3) zakup środków trwałych,
4) działalność gospodarczą,
5) działalność polityczną,
6) remonty siedzib.
UZASADNIENIE
Potrzeba zorganizowania i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1817), która stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego, w tym
gminy, wspierają zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Miasta Świebodzice ogłasza otwarty konkurs ofert, w wyniku którego wyłonione zostaną podmioty realizujące zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej Gminy Świebodzice.
W związku z powyższym niniejsze Zarządzenie uznaje się za zasadne.
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Akcja „Podaruj misia” - Świebodzice zasypią pluszakami dzieciaki z Przylądka Nadziei!

I

znowu Publiczny Zespół Szkół
Integracyjnych pozytywnie zaskakuje i wciąga dziesiątki ludzi do fajnej akcji.
Panie Agnieszka Różycka i Justyna
Gąsior, szkolne polonistki, zaprosiły do
dzielenia się radością z dziećmi chorymi
na nowotwory. Recepta jest bardzo prosta - wystarczyło kupić pluszaka i przekazać go dla małych pacjentów, za
pośrednictwem szkoły. Warunek - należało sobie zrobić z maskotą zdjęcie, bo
obdarowani otrzymają wraz z podarunkami album ze zdjęciami darczyńców.
Zaczęło się od zbiórki w szkole, ale
do akcji mocno włączył się też np. świebodzicki magistrat. Każdy wydział kupił do siebie pluszami, maskotki przekazały też m. in. sekretarz miasta Anna
Żygadło i Skarbnik Miasta Luiza
Gass-Sokólska.
Misie - „bliźniaki”, bo dwa takie same, kupił też Burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Wspaniała akcja, takim drobiazgiem możemy wywołać uśmiech na
twarzach chorych dzieci, które może na
chwilkę zapomną o swojej chorobie,
a już z pewnością odczują wielką życzliwość i wsparcie, płynące od wielu
ludzi - mówi burmistrz. - Cieszę się, że

z naszego miasta popłynie taka właśnie
fala życzliwości.
Podsumowanie akcji 25 listopada,
następnie wszystkie misie zostaną
zawiezione do Przylądka Nadziei.
Akcja jest dedykowana pamięci
Dzielnego Pacjenta „Przylądka Nadziei” Piotrka Różyckiego, ucznia Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych w Świebodzicach.
Dziękujemy szkole za kolejną, wspaniałą akcję. Przypomnimy tylko krótko,

że społeczność szkolna od lat organizuje też akcję Pola Nadziei, skierowaną na
wsparcie wrocławskiego hospicjum dla
najmłodszych. Uczniowie ZSI wspierają także mocno schronisko dla zwierząt
w Wałbrzychu - niedawno zorganizowali potężny transport karmy i środków
czystości, regularnie meldują się także
w schronisku, by opiekować się i wyprowadzać na spacery czworonogi.

Do akcji przyłączyły się wszystkie miejskie szkoły.

Brawo, jesteście wspaniali!

Konkurs historyczny

Uczą się ratować

Krasnale przyniosły do Przedszkola nr 2 różne owoce oraz
deski do krojenia, po śniadaniu założyły fartuszki i zabrały
się wspólnie z paniami do krojenia owoców. Pracy było co
nie miara, ale efekt końcowy wspaniały - pyszna i zdrowa
sałatka, którą wszyscy zjedli!

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 odbył się konkurs
historyczno - regionalny, w którym uczniowie musieli
wykazać się wiedzą historyczną, ale także i znajomością
lokalnych zagadnień. Najlepiej z tą wiedzą poradzili sobie:
Igor Michalski - klasa IV c, Jadwiga Krzyszkowska - klasa
IV a, Krystian Skiba - klasa IV a. Gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów.

Klasa I b ze Szkoły Podstawowej nr 4 rozpoczęła realizację
klasowego projektu „Ratujemy i uczymy ratować”. Projekt
realizowany będzie przez cały rok szkolny 2016/2017.
16 listopada klasę odwiedziła pani doktor Dorota Mikuła.
Pani doktor przeprowadziła z dziećmi pogadankę na temat
służb ratunkowych, numerów alarmowych, a przede
wszystkim nauczyła najmłodszych, jak należy ułożyć osobę
poszkodowaną w pozycji bocznej bezpiecznej.

FOT. PRZEDSZKOLE

No to robimy sałatkę!

Zaskakuje, intryguje,
prowokuje
12
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Świebodzicka artystka doceniona na prestiżowym festiwalu w Nowym Jorku!

Film Rozmowa
http://www.artt z Matką do obejrzenia na stro
ess.com/articles
ni
/news/aktualno e:
sci

T

eresa Anniuk-Gulak,
świebodzicka artystka,
malarka, fotografik, osoba wymykająca się stylom i gatunkom, znów zaskoczyła, tym razem wrocławską
publiczność. Na zaproszenie Katedry Grafiki i Sztuki Mediów
Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu zaprezentowała wystawę swoich fotografii w Galerii Kino. Kuratorem wystawy
był prof. Piotr Komorowski.

Wychodząc od ortodoksyjnej,
klasycznej fotografii, autorka
stopniowo poddaje ją modyfikacji za pomocą rozmaitych manualnych ingerencji, z których najważniejszym elementem staje
się malarstwo. W efekcie końcowym bezpośredniość pierwotnego fotograficznego odwzorowania pozostaje ledwie zarysowanym śladem, wypreparowanym
z kontekstu pierwotnego ujęcia.
Badając relacje pomiędzy
fotografią a innymi dziedzinami

Talent świebodziczanki „odkryła” nie tylko wrocławska publiczność - niezwykle osobista,
multimedialna praca Teresy
Anniuk-Gulak urzekła też nowojorskich widzów!
Wystawa
pod
hasłem
Doświadczenie formy to zbiór
fotografii, które jednak trudno
tak do końca tym mianem określić.
Jak czytamy na oficjalnej stronie Galerii Kino:

plastycznymi, Teresa AnniukGulak odnajduje swoją własną
ścieżkę artystycznej kreacji, najbardziej odpowiadającą jej indywidualnemu pojmowaniu istoty
i funkcji sztuki.
- Fotografia multimedialna to
dziedzina, która stała się jedną
z moich fascynacji, a zaczęło się
od studiów podyplomowych
i przygotowywania pracy dyplomowej na ASP, która tak naprawdę stała się moją osobistą
drogą do poszukiwania siebie na

Zajrzyj do Miejskiego
Domu Kultury
w grudniu!
G 2 grudnia, godz. 18.00 - Koncert ku pamięci
Anny German w wykonaniu gości z Urgencza
w Uzbekistanie
G 3 grudnia, godz. 10.00 - X Mikołajkowy Turniej
Brydża Sportowego Parami o Puchar Burmistrza
Świebodzic
G 9 grudnia - KINO W MDK

godz. 16.30 - Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć
(Harry Potter)
godz. 19.00 - PIT BULL - Niebezpieczne kobiety
G 11 grudnia, godz. 16.00 - koncert kwartetu
Quintessenza
G 13 grudnia, godz. 16.00 - Warsztaty florystyczne
G 14 grudnia, godz. 17.00 - ŚWIĘTO PIERNIKA

- Koncert dzieci z sekcji instrumentalnej MDK

G 20 grudnia, godz. 19.00 - Koncert Magdaleny
White (Acid Jazz & Funky)
G 22 grudnia, godz. 10.00 - Zbiórka krwi
G 31 grudnia, godz. 20.00 - bal Sylwestrowy
2016/2017

FOT. ASP WROCLAW I ARCHWUM TERESY GULAK

Projekt Slideluck
To opatrzony tłem muzycznym publiczny pokaz wybranych
w formule konkursowej zestawów fotograficznych
lub multimedialnych. Biorą w nim rokrocznie udział setki artystów
z całego świata, to globalne przedsięwzięcie bardzo uznawane
w środowisku fotograficznym.
Warto wspomnieć, że poprzez swoją międzynarodową formułę
udział w konkursie Slideluck stanowi niepowtarzalna szansę
dla fotografów. Od 2000 roku multimedialne pokazy slajdów
odbyły się już w ponad stu miastach na całym świecie,
a wśród istotnych fotografów, którzy prezentowali na nich swoje
prace można wymienić takie gwiazdy jak Elliott Erwitt, Edward
Burtynksy, Lauren Greenfield, Gregory Crewdson, czy Martin Parr.
Prace finalistów Slideluck można oglądać na stronie głównej
tej nowojorskiej organizacji: http://slideluck.com.
Projekt Pani Teresy znalazł się w finałowej dwudziestce,
a ostatecznie uzyskał wysokie, 4 miejsce. To naprawdę znaczące
osiągnięcie, którego serdecznie gratulujemy. W końcu to także
świetna promocja Świebodzic aż po drugiej stronie Atlantyku!

nowo, po utracie bardzo bliskiej
osoby - wyznaje Teresa AnniukGulak. - To była walka z własną
traumą, ale i odnalezienie ponownie radości z tworzenia.
Stworzona przeze mnie, niezwykle osobista praca, zatytułowana
Conversation with Mother (Rozmowa z Matką), została doceniona i zauważona na nowojorski festiwalu Slideluck.
Prace świebodzickiej artystki
będzie można wkrótce obejrzeć

także w Świebodzicach, w Galerii Arttess, mieszczącej się
w zabytkowej Łaźni, która rozpoczęła swoją działalność
w styczniu 2016 r. Jest to nowa,
ciekawa przestrzeń kreatywna
dla artystów.
Artystka została także zaproszona do udziału w prestiżowym
IV Triennale Fotografii Wałbrzyskiej, odbywającym się
w Zamku Książ na początku
grudnia.

Teresa Anniuk-Gulak
Uprawia Malarstwo i Fotografię. Absolwentka MFF Kwadrat
oraz Studium Podyplomowego przy Wydziale Architektury Wnętrz
i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta
we Wrocławiu.
Uczestniczka seminariów artystycznych w Kunstakademie Bad
Reichenhall u prof. Giselberta Hoke oraz w Freie Kunst Akademie
Augsburg u prof. Reinera Kaisera.
Wystawę oglądać można od poniedziałku do niedzieli
w godz. 10.00-20.00.

Trzeba połknąć ten haczyk...
W

sali sesyjnej Dworca Głównego PKP
w dniu 14 listopada 2016 r. na zaproszenie Fundacji Grupy PKP „Nowoczesny Senior- nauka i integracja” w ramach
akcji WroAccsssible, seniorzy skupieni przy
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świebodzicach oraz uczniowie Zespołu Szkół Integracyjnych w Świebodzicach z nauczycielką panią
Jolantą Bieniasz wzięli udział w spotkaniu z profesorem Janem Miodkiem.
Ten uznany maestro języka polskiego i jeden
z najbardziej rozpoznawalnych Seniorów, zgromadzonym rówieśnikom powiedział:
[...] Granice wieku przesunęły się. Proszę się
nie bać, proszę się przemóc, to wszystko jest dla
ludzi. Trzeba się odważyć [...] Nie bójcie się,

opanujecie to, [...] Dacie sobie radę, to jest tylko
ulepszona maszyna do pisania, a jeśli połkniecie haczyk jak przysłowiowa rybka, tak jak ja
połknąłem, kiedy się odważyłem odstawić maszynę do pisania. Zasiąść do komputera i na bieżąco poprawki nanosić, przecież to jest cudowne, jaki to jest zysk czasu, jak połkniecie ów
haczyk jak rybka. Zakochacie się w komputerze.

[...] Wpisują się Państwo w ten piękny dzisiaj
nurt aktywności intelektualnej ludzi starszych.
Kiedy zasiadłem do komputera też miałem swoich dziesiąt lat, no nie siedemdziesiąt, ale już też
byłem Panem w średnim wieku [...].
Beata Wiciak
MBP w Świebodzicach

kuba Kolskiego w roli głównej z Krzysztofem
Majchrzakiem, niespodziewanym gościem festiwalu, dzięki czemu po seansie została stworzona
możliwość interesującej wymiany zdań na temat
filmu, głównego bohatera oraz kierunku w jakim zmierza współczesny świat. W tym dniu
Seniorzy uczestniczyli w wernisażu wystawy
przedwcześnie, tragicznie zmarłej, a znakomicie zapowiadającej się artystki w dziedzinie
fotografii, Zuzy Kolskiej. Grażynie BłęckiejKolskiej przypadł zaszczyt otwarcia „reKonstrukcji”.
W ostatnim dniu festiwalu sbyli uczestnikami spotkania z jednym z głównych bohaterów
filmu „Moje córki krowy”, Marianem Dzię-

dzielem, a także uroczystego wręczenia nagród
i projekcji filmowej „Nikt nie woła” w reż.
Kazimierza Kutza.
W konkursie filmów krótkometrażowych
widzowie wyróżnili „Świetne wieści” w reż.
Kuby Gryżewskiego, natomiast w kategorii filmów długometrażowych Nagrodę Publiczności
w Konkursie Głównym otrzymał film „Ja, Daniel Blake”, w reż. Kena Loacha.

Nasi seniorzy na festiwalu „Spectrum”

a nami 2. Edycja „Spektrum” świdnickiego
festiwalu filmowego, który odbył się
Z
w dniach 09.11.-13.11.2016. (więcej na www.

spektrumfestiwal.pl).
Wzorem roku ubiegłego w imprezie udział
wzięli seniorzy skupieni przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świebodzicach. Tym razem
w Teatrze Miejskim gościliśmy trzykrotnie:
w dniu rozpoczęcia, na uroczystej inauguracji,
występie zespołu muzycznego „Makabreski”
oraz projekcjach filmowych: „Zjednoczonych
Stanach Miłości” w reż. Tomasza Wasilewskiego i „Ja, Daniel Blake” w reż. Kena Loacha,
zdobywcy Złotej Palmy w Cannes. W kolejnym
dniu obejrzeliśmy „Las, 4 rano” w reż. Jana Ja-
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CO SŁYCHAĆ
U MŁODZIEŻOWEJ RADY

D

rodzy Czytelnicy, w tej rubryce będziemy informować w każdym wydaniu o pracach i inicjatywach, podejmowanych przez świebodzicką Młodzieżową Radę.
Dziś pierwszy news - i od razu
spieszymy z gratulacjami dla
Natalii Zięby.
Mamy swój głos w sejmiku
województwa!
Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świebodicach reprezentuje młodzież
w województwie!
Nasza młodzieżowa radna
Natalia Zięba została nową radną Młodzieżowego Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego
na kadencję 2016-2018.
Wybory odbyły się 16 listopada 2016 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskie-Curie w Świdnicy.
Wybory do MSWD były jednym z punktów, które były zrealizowane podczas konferencji

„Potrzeby młodzieży w moim
powiecie”, zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Semper Avanti
w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
Podczas konferencji radni, jak
i inni młodzi ludzie- zainteresowani polityką młodzieżową dyskutowali w trzech różnych panelach, które poruszały konieczność zmian na lepsze w obrębie
naszego powiatu. Rozmowy były bardzo zacięte, ale i zarazem
owocne.
Pod koniec konferencji odbyły się wybory do MSWD, w których wzięło udział łącznie sześcioro kandydatów. Wszyscy
pokazali się z jak najlepszej strony, odpowiadając na zadane im
pytania. Jednak wygrał najlepszy!
Jeszcze raz gratulujemy Natalii i cieszymy się wspólnie z jej
sukcesu.
I

Intermarche wspiera
duże rodziny

Będą propagować kopertę
życia

Brawo dla naszego sklepu
Intermarche. Placówka została
właśnie partnerem Karty Dużej
Rodziny.
W ramach zawartej umowy na czas
nieokreślony z Wojewodą
Dolnośląskim firma Intermarche
zobowiązała się do udzielania 5%
rabatu przy zakupach całego
posiadanego asortymentu
po okazaniu przez członka rodziny
wielodzietnej Karty Dużej Rodziny.
Rabatowi nie podlega zakup
wyrobów alkoholowych i nikotyny.

W takich chwilach
brak jest słów...
Odeszła

Katarzyna Kaczmarek

asi seniorzy działający
w Świebodzickiej RaN
dzie Seniorów odbyli pierw-

szą wizytę studyjną.
W Legnicy spotkali się
z tamtejszą Radą Seniorów.
Celem wizyty studyjnej
była przede wszystkim edukacja oraz wymiana poglądów pomiędzy seniorami
z obu miast.
- W tej dziedzinie legniczanie mają się rzeczywiście czym pochwalić:
w mieście istnieje co najmniej kilkanaście organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych, trzy Uniwersytety III
Wieku i wiele Klubów Seniora. Bardzo dobrze funkcjonuje Dom Dziennego
Pobytu, gdzie seniorzy mogą nie tylko za niewielkie
pieniądze kupić obiady
i kolacje, ale też spotkać się
we wspólnym gronie, wyjechać na wycieczkę lub zor-

Łączymy się w bólu i składamy
głębokie wyrazy współczucia
Dzieciom, Mężowi i Rodzinie
Koleżanki i Koledzy
z Klubu Honorowych
Dawców Krwi w Świebodzicach

Ś.P. Reginę Bajalską
- Dzieci, Wnuki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, k
tórzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Ludomira Maciejewskiego,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córka, Zięć, Wnuczek i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

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

Ś.P. Marii Ryś

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

Ś.P. Sebastiana Grzybowskiego
- Matka, Siostry, Ania, Córka i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Wandy Lenard

Ś.P. Katarzyny Kaczmarek,

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Syn, Synowa, Wnuczki i Rodzina

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Mąż, Dzieci, Rodzice, Siostra,
Babcia, Teściowie i Rodzina

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

Ś.P. Czesława Proć
- Żona i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Danuty Wysockiej,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
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Z PRAC ŚWIEBODZICKIEJ RADY SENIORÓW

Zasłużony Krwiodawca, życzliwa,
służąca pomocą,
zawsze uśmiechnięta.
Choć nie miała wiele,
zawsze mogliśmy na nią liczyć

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

piątek, 25 XI 2016

Redakcja Gazety Świebodzickiej
przeprasza Rodzinę i bliskich

ŚP. Mieczysława Bożka
za pomyłkę w nazwisku Zmarłego.

ganizować integracyjną imprezę. Jednak działalność
seniorów w Radach nie
ogranicza się tylko do doradzaniu władzom miasta,
w jaki sposób mogą sprzyjać w kreowaniu w mieście
przyjaznej dla aktywności
osób starszych przestrzeni mówi Dominika Chylińska, koordynator projektu
„Senior=Aktywny Obywatel”.
Świebodziczanie zainspirowani i podbudowani po-

zytywnym przykładem legniczan już pracują nad
swoim pierwszym pomysłem na działanie skierowane do wszystkich starszych
mieszkańców miasta. Ma to
być koperta życia.
- Jesteśmy w kontakcie
z naszym OPS-em, chcemy
też znaleźć sponsorów na
zakup takich kopert. To bardzo przydatny projekt - mówi Henryk Sawa, Przewodniczący ŚRS.

Koperta życia
To akcja do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego.
Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega
na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o
stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych,
danych osobowych, w tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być
przechowywany w lodówce, czyli miejscu,
które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.
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D

obiegły końca rozgrywki w poszczególnych ligach piłki nożnej w których występowały zespoły młodzieżowe
oraz rezerwy seniorów MKS
Victorii Świebodzice. Czas na
podsumowanie dokonań naszych zespołów i analizę ich wyników.
Autorem podsumowania jest
Robert Mazurkiewicz, wiceprezes MKS Victoria Świebodzice.
Dziś kolejne grupy.

TRAMPKARZ
- ROCZNIK 2002-2003
Trenerem tej grupy wiekowej
jest Krzysztof Król. Na zajęcia
treningowe, które były prowadzone na boisku a obecnie są

jesieni

sport

prowadzone w hali SP nr 3
w Świebodzicach uczęszczało
20 zawodników. Zajęcia były
prowadzone trzy razy w tygodniu w wymiarze czterech i pół
godzin. Zawodnicy uczestniczyli w Lidze Trampkarzy prowadzonej przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Wałbrzychu.
Podopieczni trenera Krzysztofa
Króla zajęli w tabeli w rundzie
jesiennej sezonu 2016/2017 II
miejsce. Nasi zawodnicy w rozegranych ośmiu spotkaniach
odnieśli 7 zwycięstw i jeden raz
zeszli z boiska pokonani. Zgromadzili na swoim koncie 21 pkt.
i legitymują się stosunkiem bramek 36:6. Przed zespołem ciężki
okres przygotowawczy do rundy
wiosennej sezonu 2016/2017.
Mamy nadzieję, że doskonale

przepracowany przyczyni się do
jeszcze lepszej gry naszej drużyny w rundzie rewanżowej a co za
tym idzie przyniesie nam jeszcze
więcej powodów do radości.

JUNIOR MŁODSZY
- ROCZNIK 2000-2001
Trenerem tej grupy wiekowej
jest Mariusz Błaszczak. Na
zajęcia treningowe, które były
prowadzone na boisku a obecnie
są prowadzone w hali SP nr 3
w Świebodzicach uczęszczało
20 zawodników. Zajęcia były
i są prowadzone dwa razy w tygodniu w wymiarze trzech godzin. Zawodnicy tej grupy wiekowej uczestniczyli w rozgrywkach Ligi Terenowej Juniora
Młodszego prowadzonej przez
Podokręg Piłki Nożnej w Świd-

nicy. Podopieczni trenera Mariusza Błaszczaka w tabeli
w rundzie jesiennej sezonu
2016/2017 zajęli I miejsce. Nasi
zawodnicy w rozegranych siedmiu spotkaniach odnieśli komplet siedmiu zwycięstw i legitymują się stosunkiem bramek
66:3. Do naszych juniorów
młodszych należy rekord ligi
jeśli chodzi o najwyższą wygraną. Ten rezultat padł w spotkaniu
wyjazdowym z drużyną Unii
Jaroszów. Mecz został przerwany na 15 minut przed zakończeniem regulaminowego czasu gry
a wynik osiągnięty przez nasz
zespół to 30:0. Należy w tym
miejscu zaznaczyć, że zawodnicy tej kategorii wiekowej uzupełniają kadrę juniorów starszych wspierając zespół wystę-

Kończymy na
zakończonych 19.11.2016 r. rozgrywkach rundy jesiennej
sezonu 2016/2017 w IV Lidze Dolnośląskiej - grupa wschód
W
- zespół MKS Victorii Świebodzice zajął V miejsce. Tą drogą na ręce

zawodników oraz sztabu szkoleniowego za osiągnięty wynik sportowy składamy słowa serdecznych gratulacji oraz podziękowania za
dostarczone emocje w zakończonych w dniu dzisiejszym rozgrywkach. Zaznaczamy, że nasz zespół ma do rozegrania zaległy mecz
XV kolejki z Foto Higieną Gać, który odbędzie się w dniu
11.03.2017 r. tj. sobota o godzinie 14:00 w Gaci.

Wycisnął

9 listopada 2016 r.
padł rekord siłowni OSiR
Świebodzice Sp. z o.o.
w wyciskaniu sztangi leżąc.
Dokonał tego Jarosław
Kuraciński wyciskając
ciężar 210 kg.
Jest forma - to dobrze!
Będą emocje na zbliżających
się Mikołajkowych
i Sylwestrowych zawodach
w wyciskaniu sztangi leżąc.
Serdecznie gratulujemy
rekordziście i czekamy
na kolejne rekordy.

pujący w Lidze Dolnośląskiej
Juniorów. Należy podziękować
tym zawodnikom za to, iż mimo
różnicy wieku (dwa, trzy lata)
wychodzą na boisko przeciwko
takim drużynom jak KGHM
Zagłębie Lubin, WKS Śląsk
Wrocław i starają się walczyć
i reprezentować barwy naszego
klubu. Już za dwa tygodnie nasz
zespół rozpocznie okres przygotowawczy do rundy rewanżowej
Ligi Terenowej Juniorów Młodszych. Mamy nadzieję, że należycie przepracowany pozwoli
naszym zawodnikom na osiągnięcie podobnych rezultatów
jak obecnie a po cichu liczymy
na wygranie Ligi Terenowej
Juniora Młodszego i walkę
o awans do klasy rozgrywkowo
wyższej.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

ZESPÓŁ REZERW
- SENIORZY
Trenerem tego zespołu jest
Tomasz Meges. Zajęcia treningowe odbywały się w każdy
wtorek i czwartek - 3 godziny
tygodniowo. Nasza drużyna
w rozgrywkach klasy A seniorów - grupa I - zajęła IV miejsce.
Na ten dorobek złożyło się
8 zwycięstw, 1 remis oraz 3 porażki. Nasz zespół zgromadził na
swoim koncie 25 pkt. i legitymuje się stosunkiem bramkowym
27:16. Podopieczni trenera Tomasza Megesa tracą do lidera
tabeli tej klasy rozgrywkowej
drużyny Pogoni Pieszyce zaledwie 5 pkt. Przed naszym zespołem okres przygotowawczy do
rundy rewanżowej.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

ogłoszenia
Burmistrz Miasta Świebodzice

informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 25.11.2016 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości

Numer działki

Położenie/obręb

Lokal mieszkalny nr 3
w budynku przy ul. Piaskowej 1A

2/26

Śródmieście 3

Lokal mieszkalny nr 1
w budynku przy ul. Piaskowej 1A

2/26

Śródmieście 3

Nieruchomość niezabudowana
(podwórko) przy ul. Piaskowej

2/24

Śródmieście 3

Lokal mieszkalny nr 1
w budynku przy ul. Park Miejski 1

280/19

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.

OGŁOSZENIA
DROBNE
G Sprzedam płaszcz typu

trencz, prawie nowy, kolor
piaskowy, rozmiar 50,
cena 45 zł, Tel. 510 320 850
G Sprzedam fotel do masażu
JOY 200 czarny, w stanie
idealnym, z gwarancją.
Masuje wszystkie partie
kręgosłupa,
cena do uzgodnienia,
Tel. 603 344 013
G Sprzedam mieszkanie

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

informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 25.11.2016 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice

Numer działki

Położenie/obręb

Lokal mieszkalny nr 8
w budynku
przy ul. Ofiar
Oświęcimskich 21

413/1

Pełcznica 2

Lokal użytkowy
w budynku
przy ul. Granicznej 9

654/1

Ciernie 4

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

Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
zaprasza - ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte pon- piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534 tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667
www.mojdomswiebodzice.pl
Oferujemy bezpłatną pomoc
w uzyskaniu kredytu
hipotecznego.
Współpracujemy z ponad
30 bankami, dzięki czemu
jesteśmy w stanie
zaproponować odpowiednią
ofertę, dostosowaną
do indywidualnych potrzeb
i możliwości naszego klienta.
G Pilne!!! Do sprzedania

2 pokojowe mieszkanie
w kamienicy. Mieszkanie
po remoncie z zabudową
kuchenną i sprzętem AGD.
I piętro. 45 m.kw.
cena 79 tys.
G Ciernie. Dom
w zabudowie bliźniaczej
z dużą działką. Ogrzewanie
c.o. węglowe i gazowe.
Dom wymaga remontu.
80 m.kw. cena 249 tys.
G Okolice Osiedla
Piastowskiego. Bardzo
ładne mieszkanie
na II piętrze w kamienicy.
2 pokojowe po kapitalnym
remoncie. Ogrzewanie c.o.
gazowe. Do mieszkania
przynależy ogródek
rekreacyjny. Cena 99 tys.
G Osiedle Sudeckie.
2 pokojowe mieszkanie

na IV piętrze.
Po kapitalnym remoncie.
47 m.kw. cena 145 tys.
G Świebodzice. 2 pokojowe
mieszkanie z dużym
balkonem. Po remoncie
ogrzewanie miejskie.
Parter. 53 m.kw.
cena 152,900.
G Stare Bogaczowice. Dom
wolnostojący - do remontu
na działce 2350 m.kw.
Dom 120 m. kw.
cena 250tys.
G Osiedle Piastowskie.
Przestronne 3-pokojowe
mieszkanie na parterze.
Po remoncie. 67 m.kw.
cena 231 tys.
G Centrum Świebodzic.
Mieszkanie 3 pokojowe
z antresolą na wysokim
parterze z garażem.
Wysoki parter. 54 m.kw.
cena 138 tys.
G Centrum Świebodzic.
Mieszkanie 4 pokojowe
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Firma CAST SP.J.
- europejski i krajowy lider
w produkcji i dystrybucji folii stretch,

poszukuje pracowników na stanowisko

pakowacz oraz operator przewijarki.
Oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Chętnych prosimy o wysyłanie CV na adres:
rekrutacja cast.pl lub złożenie w siedzibie firmy
przy ul. Wodnej 18
w Świebodzicach.

Burmistrz Miasta Świebodzice

Burmistrz Miasta Świebodzice

Nazwa nieruchomości

piątek, 25 XI 2016

z garderobą po kapitalnym
remoncie. I piętro.
87 m.kw. cena 228 tys.
G Świebodzice. Kawalerka
na II piętrze do kapitalnego
remontu. 40 m.kw.
cena 51 tys.
G Ciernie. Mieszkanie
2 pokojowe po remoncie
z przydomowym
ogródkiem. Ogrzewanie
c.o. węglowe. 53 m.kw.
cena 135 tys.
G Sprzedam Osiedle
Piastowskie. 2 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze.
Okna nowe Pcv.
Duży balkon. 45 m.kw.
cena 115tys.
G NOWA CENA Osiedle
Piastowskie. 3-pokojowe
mieszkanie na II piętrze.
Okna nowe PCV,
Po remoncie. 60 m.kw.
cena 173 tys.
G Sprzedam. Śródmieście.
3 pokojowe,
dwupoziomowe
mieszkanie w centrum
z osobnym wejściem.
93,6 m.kw. cena 153 tys.
G DO WYNAJĘCIA Osiedle
Słoneczne Dom
wolnostojący z dużą
działką. 227 m.kw.
cena 2500,00
G DO WYNAJĘCIA.
Centrum Świebodzic.
Dwa lokale użytkowe.
Każdy po 42 m.kw.
Cena 5000,00

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

Nr działki gruntu

Obręb

278/17

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.34 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 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
3 Maja
Świdnicka
Pl.Jana Pawła II
Świdnicka 14/4
Polna

Nazwa nieruchomości
lokal mieszkalny 8 (7)
l. mieszkalny 2 (18)
l. mieszkalny 4 (6)
l. mieszkalny 4 (14)
l. mieszkalny 6 (2)

Nr działki gruntu
352/3
521
397/34
519
487/11

obręb
1
3
3
3
3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 1774) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

SPRZEDAM MIESZKANIE
Sprzedam mieszkanie o pow. 45,39 m2 przy ulicy Świdnickiej 11 (naprzeciwko poczty). Obręb Śródmieście 3.
Mieszkanie usytuowane jest na parterze budynku, może być lokalem z przeznaczeniem na: kancelarię,
gabinet, biuro. Składa się z 3 pomieszczeń (pokój 26,28 m2, kuchnia 13,25 m2 toaleta 5,86 m2) oraz 2 piwnic
o powierzchni: 9,48 m2 oraz 24,88 m2. Lokal jest wyposażony w wymienioną: instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną i gazową.
Funkcjonalność lokalu: wszystkie pomieszczenia są położone osobno. Każde z nich posiada wejście
z korytarza obiektu (w części wspólnej domu). Ogrzewanie: piec kaflowy lub gazowe. Więcej informacji: 697
299 227.
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reklama
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