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Rodzinnych,
ciepłych,
serdecznych
Świąt Bożego
Narodzenia
życzy Redakcja

Podsumowanie
6
drugiej edycji
projektu
„Senior=Aktywny
Obywatel”.

7

Świebodzicka
Rada Seniorów
prosiła - i ma. Są
ławeczki na
Browarowej!

Wigilii czas...

Ewakuacja lokatorów

P

niedzielę wieczorem, 19 grudnia, wybuchł pożar w budynku przy ul. Sikorskiego. Ogień pojawił się na korytarzu, ale
na skutek silnego zadymienia trzeba było ewakuować rodzinę ze
znajdującego się w budynku lokalu komunalnego.
- Rzeczywiście, paliło się na korytarzu budynku wspólnotowego, ale ucierpiało nasze mieszkanie komunalne - przyznaje
Paweł Kaczmarek, dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości.
- Lokatorzy zostali przeniesieni do lokalu zastępczego, mieszkanie trzeba będzie wyremontować, przede wszystkim odmalować,
ale konieczna jest także wymiana drzwi i dwóch okien.
W mieszkaniu zamieszkiwały cztery osoby, w tym małe dziecko. Nic im się nie stało.
Przyczyny pożaru wyjaśnia straż pożarna.

W

rzedświąteczny okres obfitował w liczne spotkania
wigilijne w organizacjach, instytucjach; na doroczne spotkanie opłatkowe Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz
zaprosił także świebodzickich
przedsiębiorców. Były to chwile, by na moment zatrzymać
się w biegu życia codziennego
i spotkać się w przyjaznym
gronie.
Str. 8-9

Powitajmy na Rynku Nowy Rok!
W imieniu
Burmistrza
Miasta
Bogdana
Kożuchowicza
zapraszamy
mieszkańców
na wspólne
przywitanie
Nowego
Roku.
Bawimy się
jak zawsze
pod
ratuszem,
zabawa
rozpoczyna
się o godz.
22:00,
aw
programie
dyskoteka,
pokaz
sztucznych
ogni
i życzenia na
Nowy 2017
ROk
od
burmistrza.
Serdecznie
zapraszamy.

Starosta będzie mediatorem

10

Sprawdzamy,
co zostało
wykonane z zadań,
zgłoszonych
do tegorocznego
budżetu
obywatelskiego.

18

-19 Kulturalnie
i świątecznie
w MDK.

Już nie ma mowy o wygaszaniu czy liwkidacji Zespołu Szkół im.
Prosińskiego. Starosta deklaruje dobrą wolę i chęć utrzymania szkoły, nie
widzi też przeszkód, by placówkę przejęła Gmina Świebodzice, o co zabiega
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Str. 3

Kolorowe jarmarki...

20

Ostro w ringu
- udana II
edycja Muyi Thai
Open Poland
w Świebodzicach.

Dziś!
Oj, było i kolorowo, i wesoło, tanecznie, śpiewnie, smacznie.
Jak na prawdziwym świątecznym kiermaszu przystało.
Tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy - mimo kapryśnej pogody
- dostarczył wielu radości i świątecznego nastroju.
Wspaniale zaprezentowały się szkoły, instytucje miejskie i organizacje
społeczne. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział w zabawie!
Zapraszamy na obszerną relację - str. 11-15

w świątecznym
numerze życzenia
Mieszkańcom,
Pracownikom
i Klientom
składają
świebodzickie
firmy.
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Szanowni Państwo

§ W naszej specjalnej rubryce prawnicy
odpowiadają na pytania naszych Czytelników

Pracownicy - Współpracownicy
„Mikulicz” spółka z o.o
oraz Mieszkańcy Świebodzic

S

erdecznie dziękuję za
wszystkie
słowa
wdzięczności po złożonej przeze mnie rezygnacji ze stanowiska prezesa
szpitala. Jest mi bardzo
miło, że po tylu latach
współpracy:
G pracownicy - mimo
ciężkiej pracy, której wspólnie podejmowaliśmy się
dla dobra naszych pacjentów i mieszkańców napisali i powiedzieli mi, że: „dziękujemy za uśmiech i dobre
decyzje... W ciągu tych
wszystkich lat była Pani dla
nas liderem, na którym zawsze można polegać, który
zawsze służył pomocą
i wsparciem”,
G a władze naszego Miasta i Gminy podziękowały
za wieloletnie kierowanie
szpitalem, za zaangażowanie, wytrwałość i współpracę z samorządem.
Szanowni Państwo, przez
te dwanaście lat pracy
w świebodzickim szpitalu,
bardzo wiele się zmieniło
dzięki naszej wspólnej ciężkiej pracy, a czasami wręcz
determinacji niektórych
osób. W 2005 roku dzięki
głównie Pani Grażynie Macieja uzyskaliśmy sprzęt
medyczny o wartości ponad 950 tys. w ramach dofi-

nansowania ze środków
unijnych.
Dzięki natomiast znajomości zasad finansowania
systemu opieki zdrowotnej,
a przede wszystkim zrozumieniu potrzeb mieszkańców i pacjentów uruchomiliśmy tak bardzo potrzebny w powiecie świdnickim zakład opiekuńczoleczniczy, hospicjum, oddział geriatryczny i przychodnię przy szpitalu, co
pozwala na realizacje kompleksowych podstawowych usług medycznych,
a dywersyfikacja różnych
działalności zapewnienia
odpowiednie ich finansowanie. Wspólnie też jako
mieszkańcy angażując się
i grając dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
wyposażyliśmy nasz oddział geriatrii.
Nie pozwoliłam na likwidację izby przyjęć i zadbałam o uruchomienie
w naszym szpitalu nocnej
i świątecznej podstawowej
opieki zdrowotnej, co obecnie jest warunkiem koniecznym - i dzięki temu nasz
szpital zgodnie z obowiązującymi przepisami jest
w tzw. „sieci szpitali” od 1
lipca 2017 roku!

Prawnik radzi
Drodzy Czytelnicy, dziś prezentujemy
kolejna poradę prawną, którą za naszym
pośrednictwem udzielają świebodziccy
prawnicy: Pani Marta Marek, Maciej
Mikołajczyk i Piotr Janda.
Zapraszamy Państwa do przesyłania
drogą elektroniczną swoich zapytań, a nasi
radcowie będą sukcesywnie udzielać
wyjaśnień na łamach Gazety Świebodzickiej.
Piszcie na adres:
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
Dziś kolejna sprawa, poruszona przez
naszej Czytelniczki.

Ja nadal pracuję dla Państwa - jako członek zarządu
Konsorcjum Dolnośląskich
Szpitali Powiatowych oraz
członek Rady Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych staram się zadbać
o właściwe finansowanie
oraz ustalenie roli i zadań
szpitala powiatowego w systemie opieki zdrowotnej.

Dlatego też życzę naszemu szpitalowi dalszego
rozwoju, a Wszystkim Państwu jeszcze raz SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA
WSZYSTKIE
LATA
WSPÓŁPRACY, a dzisiaj
ponieważ jest w roku taki
dzień...
I

Spokojnych i pogodnych Swiąt Bożego Narodzenia,
wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
W nadchodzącym Nowym 2017 Roku
wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, wielu sukcesów
w życiu osobistym oraz zawodowym,
a także spełnienia marzeń, optymizmu, wiary
oraz zwykłego ludzkiego szczęścia
życzy Barbara Kosak.

Chcę się rozwieść w sposób możliwie
szybki i bez kłopotów z długim i bolesnym procesem. Jakie formalności muszę
spełnić? Ile to kosztuje? Nie mieszkam już
z mężem od dawna i każde z nas ma
nowego partnera. Mamy dwójkę dzieci,
które mają 5 i 7 lat. Mieszkają one ze mną.
Czy konieczne jest poruszanie trudnych
spraw, jakie spowodowały rozpad naszego
związku małżeńskiego? - pozdrawiam,
Ewa.
Pani Ewo,
należy złożyć pozew do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie
mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym ma jeszcze miejsce zamieszkania lub zwykłego
pobytu. Jeżeli nie można określić właściwości sądu na tej podstawie (oboje małżonków zamieszkują poza tym okręgiem),
właściwym jest sąd okręgowy miejsca
zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli nie
można i tej podstawy ustalić (np. pozwany
mieszka za granicą) - sąd właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania powoda.
Należy ponadto wskazać, że Świebodzice leżą w okręgu właściwości Sądu
Okręgowego w Świdnicy.
Opłata sądowa od pozwu wynosi 600
zł. Może Pani wnosić o zwolnienie z kosztów sądowych w tym zakresie. W tym
przypadku należy wypełnić formularz
oświadczenia majątkowego, dostępny
w każdym sądzie lub w internecie i załączyć dokumenty dotyczące dochodów
i wydatków. Do pozwu należy dołączyć
skrócone odpisy aktu małżeństwa i aktów
urodzenia dzieci. Pozew należy złożyć
w sądzie w dwóch egzemplarzach wraz

z załącznikami. Musi Pani wskazać aktualny adres zamieszkania męża.
Jeżeli ma Pani dwójkę małoletnich
dzieci, powinna Pani w pozwie o rozwód
wnieść o powierzenie Pani wykonywania
władzy rodzicielskiej. Może Pani, w zależności od sytuacji, też wnieść o ograniczenie władzy rodzicielskiej męża do konkretnych przypadków w życiu dzieci (sposób leczenia, wybór zawodu, wyjazd za
granicę), o ile jest Pani w stanie kontaktować się z mężem na bieżąco i dążyć do
porozumienia w tych sprawach. Jeśli
z jakichś przyczyn nie jest to możliwe (np.
miejsce pobytu męża za granicą w znacznym oddaleniu od Pani miejsca zamieszkania), można nawet wnosić o całkowite
pozbawienie władzy rodzicielskiej męża.
W pozwie o rozwód także można zaproponować ustalenie kontaktów męża
z dziećmi, jeśli z jakichś powodów jest to
Pani potrzebne, np. wtedy, gdy nie mogą
się Państwo porozumieć w tej sprawie.
Swoboda w określeniu sposobu kontaktu
ojca z dziećmi jest duża i uzależniona jest
od potrzeb dzieci, ich relacji z ojcem,
a także oddalenia miejsca zamieszkania
ojca dzieci od Pani miejsca zamieszkania.
Ponadto należy wnieść o zasądzenie alimentów, co najmniej w rozsądnej kwocie
odpowiedniej ze względu na wiek dzieci
i możliwości zarobkowe męża. Wskazać
zatem należy w pozwie, jakie są potrzeby
dzieci, tzn. najlepiej podać, jakiej wysokości koszty powinny być ponoszone ze
względu na zaspokajanie ich potrzeb
(mieszkaniowe, żywieniowe, kosmetyki,
środki czystości, rozrywka, edukacja).
Dobrze jest te potrzeby udokumentować
(np. fakturami VAT, rachunkami itd.)
Ponadto należy podać informację, czym
zajmuje się mąż, jakie ma wykształcenie
i jakie zarobki może osiągać. Alimentów
można żądać w zasadzie od wytoczenia
powództwa i jednocześnie można też złożyć wniosek o tzw. zabezpieczenie alimentów na dzieci na czas procesu. Po
otrzymaniu postanowienia o zabezpieczeniu opatrzonego klauzulą wykonalności
może skierować Pani sprawę do komornika.
Marta Marek
Maciej Mikołajczyk
Piotr Janda
Radcowie prawni
ul. Wałbrzyska 33/7
58-160 Świebodzice

Pełnych radości
Świąt Bożego Narodzenia
I wszystkiego, co najlepsze
w nadchodzącym 2017 roku,
życzą

Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Zarządu
Nieruchomości
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Starosta deklaruje: nie będzie
likwidacji zawodówki
oświata
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Wracamy do sprawy przejęcia przez naszą gminę szkoły zawodowej w Świebodzicach

P

owiat łagodzi stanowisko, a starosta Piotr Fedorowicz deklaruje, że
dla niego najważniejsze
jest utrzymanie funkcjonowania
szkoły. Nie ma już mowy o wygaszaniu, likwidacji. Cieszymy
się, że nagłośnienie przez naszą
gazetę problemu doprowadziło
do rzeczowych rozmów, a ich
efekty mogą być jak najlepsze.
Przypomnijmy. W poprzednim wydaniu pisaliśmy o niepokojących planach Zarządu Powiatu wobec świebodzickiej zawodówki. Dyrekcja szkoły na
spotkaniu w starostwie ze wszystkimi dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych usłyszała, że
w świebodzickiej zawodówce
nie będzie naboru od 1 września
2017. Informację przekazał Stanisław Szelewa, dyrektor Wydziału Oświaty starostwa.

Na posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Powiatu Świdnickiego, która odbyła się w Świebodzicach pod koniec listopada,
temat został wywołany przez
obecnego na spotkaniu burmistrza Bogdana Kożuchowicza,
mocno zaniepokojonego taką
sytuacją.
Obecni na spotkaniu starosta
Piotr Fedorowicz i wicestarosta
Zygmunt Worsa próbowali wyjaśniać, że sprawa nie jest jeszcze przesądzona, mieli do burmistrza nawet pretensje, że wywołuje zamieszanie i sprowadza
na komisję media. Fakty były
jednak takie, że planowano wygasić szkołę.
Obecnie sytuacja się zmieniła
- po naszej publikacji powiat
zmienił zdecydowanie ton wypowiedzi w kwestii świebodzickiej zawodówki. Burmistrz Bog-

dan Kożuchowicz spotkał się ze
starostą i rozmawiał o zaistniałej
sytuacji.
- Jestem zadowolony po spotkaniu ze starostą Piotrem Fedorowiczem, który zadeklarował
jasno, że zależy mu na dalszym
funkcjonowaniu świebodzickiej
zawodówki i zapewnił mnie, że
szkoła zlikwidowana nie będzie
- mówi burmistrz Świebodzic
Bogdan Kożuchowicz. - Starosta
pozytywnie odniósł się także do
propozycji przejęcia przez Gminę Świebodzice tej szkoły i dalszego jej prowadzenia.
Piotr Fedorowicz zobowiązał
się być mediatorem w Zarządzie
Powiatu w sprawie negocjacji
dotyczących przejęcia szkoły
przez Świebodzice.
- Czy gmina Świebodzice jest
przygotowana na prowadzenie

Świebodzice przygotowują się
do reformy sieci szkół

R

eforma systemu edukacji
została przyjęta przez
Sejm a to oznacza, że
zmiany wejdą w życie od września 2017 roku. Jak jesteśmy na
nie przygotowani w mieście?
- zapytaliśmy Zofię Choińską,
Kierownik Wydziału Edukacji
i Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach.
- Jest przygotowany plan organizacji sieci oświaty na okres
przejściowy, czyli do momentu
wygaszania gimnazjów - mówi
Zofia Choińska. - Cały czas pracuje powołany przez burmistrza
Bogdana Kożuchowicza zespół

ds. reorganizacji oświaty, który
stara się tak zaplanować funkcjonowanie placówek, aby żaden nauczyciel nie stracił pracy
i tak będzie na pewno w okresie
najbliższych dwóch lat.
Po wejściu w życie reformy
oświaty sieć szkół będzie się
kształtować następująco (mówimy o okresie przejściowym, czyli do momentu wygaszenie gimnazjów):
Szkoła Podstawowa nr 2
z oddziałami gimnazjalnymi,
Szkoła Podstawowa nr 3
z oddziałami gimnazjalnymi,
Szkoła Podstawowa nr 4,

Szkoła Podstawowa Integracyjna z oddziałami gimnazjalnymi.
Po upływie okresu przejściowego szkoły te staną się szkoła
podstawowymi. Obecne Gimnazjum nr 1 stanie się częścią
Szkoły Podstawowej nr 3, jednak plany wobec tego obiektu
mogą jeszcze ulec zmianie
w sytuacji, gdy gmina przejmie
Zespół Szkół im. Stanisława
Prosińskiego - wówczas budynek po gimnazjum może stać się
siedzibą zawodówki, bo dotychczasowe budynki szkoły zawodowej należą do powiatu.

Pierwsza od lat inwestycja w szkole specjalnej

Doczekali się
espół Szkół Specjalnych,
w którym uczą się dzieci nieZ
pełnosprawne z miasta i okolicz-

nych miejscowości, będzie
w przyszłym roku poddany termomodernizacji. W przyjętym
niedawno budżecie Powiatu

Świdnickiego na 2017 rok inwestycja jest zagwarantowana.
To miła odmiana po tym, jak
przez wiele lat szkoła była traktowana raczej po macoszemu
przez swój organ prowadzący
- czyli powiat, a dwa lata temu

nieomal doszło do likwidacji
placówki. Szkoła została obroniona przez środowisko pedagogiczne i mocne stanowisko
władz Świebodzic.
Plany inwestycyjne pokazują,
że powiat zaczął także dostrzegać w placówce ważną rolę, jaką
pełni w mieście.
Zadanie opiewa na blisko 800
000 zł.
Zakres prac obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
ocieplenie stropu nad najwyższą
kondygnacją użytkową, wybudowanie kotłowni gazowej, wymianę instalacji centralnego
ogrzewania.
Termin realizacji to najprawdopodobniej przyszłoroczne wakacje.
I

dodatkowej placówki oświatowej? - pytamy burmistrza.
- Oczywiście, jesteśmy przygotowani na prowadzenie nowej
placówki, łącznie z konsekwencjami finansowymi - stanowczo
podkreśla burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - Najważniejsze
jest jednak dla mnie to, że starosta uznaje, podobnie jak ja, że
istnienie szkoły zawodowej
w Świebodzicach jest kwestią
nadrzędną.
W świebodzickiej zawodówce uczy się ponad setka uczniów
w różnych zawodach. Zdecydowana większość już na starcie
ma zapewnione bardzo dobre
praktyki w świebodzickich zakładach, jak i firmach działających w WSSE „InvestPark”, gdzie uczniowie zdobywają najwyższe umiejętności
np. w zawodach operatorów

obrabiarek CNC. Po zakończeniu nauki otrzymują propozycje
pracy w tych przedsiębiorstwach.
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O niepokojących ruchach władz powiatu w stosunku
do świebodzickiej szkoły zawodowej pisaliśmy
w poprzednim numerze Gazety Świebodzickiej

Orszak Trzech Króli 6 stycznia - godz. 13:00,
Rynek, przemarsz ulicami miasta do Parku
Miejskiego. Serdecznie zapraszamy!

6
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Mamy zagwarantowane pieniądze
na termomodernizację!
4
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rojekt Gminy Świebodzice, dotyczący termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej,
jest na pierwszym miejscu listy
projektów, wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
Całkowita wartość projektu to
3 852 241,42 PLN, dofinansowanie wyniesie 2 293 613,76
PLN.
Zarząd województwa, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WD 2014-2020
Działanie 3.3 Efektywność ener-

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

wieści z miasta

getyczna budynków użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym, Poddziałanie
3.3.4 Efektywność energetyczna
w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym ZIT AW.
Projekt Gminy Świebodzice,
tak wysoko oceniony przez
instytucję pośredniczącą, obejmuje termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Ofiar Oświęcimskich 58, budynek „A” Publicznego Przedszkola nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II przy ul. Księcia Bolka 17, budynek Urzędu
Miejskiego przy ul. Żeromskiego 27 oraz budynek Zespołu
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Mieszka Starego 4.

Większość wskazanych we
wniosku prac już została wykonana: w SP 4 i Przedszkolu nr 2
w roku bieżącym, prace dotyczące budynku UM przy ul. Że-

Większość zadań mamy już wykonanych, a to dodatkowo
zwiększa szansę na szybkie przyznanie środków - na zdjęciu
Przedszkole nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 4

Fotowoltaika - 52 chętnych

FOT. FOTOWOLTAIKA.INFO

statecznie 52 osoby zdecydowały się przystąpić do projektu
O
na montaż instalacji fotowoltaicz-

nych. Gmina Świebodzice, wraz
z kilkoma innymi samorządami
w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej, złożyła już stosowny wniosek
do Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych.
Wartość projektu to blisko 2 mln
zł, a dofinansowanie do każdego
złożonego wniosku wyniesie aż
85% wartości. Refinansowanie kosztów planowane jest po wykonaniu
instalacji.
Rozstrzygnięcie konkursu grantowego planowane jest w połowie
2017 roku.
Baterie fotowoltaiczne można
zastosować zarówno do ogrzania
domu, jak i podgrzania ciepłej wody.

Pokaż nam swój świąteczny
dom lub balkon!
ielu z nas przystraja na święta swoje
domy, posesje, dekoruje lampkami balW
kony i okna. Wszystko to pięknie prezentuje

się zwłaszcza po zmroku, dodaje klimatu
i stwarza wyjątkowy, świąteczny nastrój
- tym bardziej, że śniegu na razie jak na lekarstwo.
Zapraszamy Państwa do przesyłania do
nas zdjęć swoich świątecznych dekoracji
- będziemy je publikować na łamach Gazety
Świebodzickiej, a najładniejsze iluminacje
zostaną nagrodzone upominkami!
Wysyłajcie zdjęcia na adres:
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl.
Czekamy na świąteczne zdjęcia do 4 stycznia. Prosimy w mejlu o podanie imienia
i nazwiska oraz dokładnego adresu - to tylko
do wiadomości Redakcji.
A dziś prezentujemy pierwszy, pięknie
przystrojony dom, który wypatrzyliśmy na
ul. Piaskowej. Zdjęcie nie oddaje do końca

romskiego 27 dobiegają końca,
natomiast prace termomodernizacyjne w Zespole Szkół wykonane zostaną w roku 2017 r.
I

efektu - domek wygląda naprawdę prześlicznie, jeśli będą Państwo w okolicy ulicy Piaskowej koniecznie rozglądajcie się za oświetlonym i migoczącym domem.
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Nie zwalniają tempa
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ajęcia aktywizujące, odwiedziny w domu małego dziecka, pomoc osobom potrzebującym, zaangażowanie się w życie społeczne miasta - tak wygląda działalność Stowarzyszenia „Senior
=Aktywny Obywatel”, które powstało w naszym mieście niespełna rok temu. Stowarzyszenie
podsumowało swoją działalność
na uroczystej gali w Miejskim
Domu Kultury.
Stowarzyszenie jest efektem
pierwszej edycji projektu, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Fundacją Integracji Społecznej
PROM, pod nazwą „Senior=
Aktywny Obywatel”. Dzięki
drugiej edycji projektu powstała
Świebodzicka Rada Seniorów,

wydarzenia

w skład której weszła spora
grupa aktywnych członków Stowarzyszenia.
- Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do
powstania naszego stowarzyszenia, przede wszystkim pani dyrektor OPS Izabeli Siekierzyńskiej, która była pomysłodawcą
projektu, a także pani Dominice
Chylińskiej z Fundacji PROM,
koordynującej nasze działania.
Dziękujemy także za wszelką
pomoc i wsparcie ze strony
władz miasta i burmistrza Bogdana Kożuchowicza - podkreślała Bogumiła Kuliberda,
Prezes Stowarzyszenia „Senior=
Aktywny Obywatel”.
Podczas uroczystego podsumowania drugiej edycji projektu
na sali obecnych było wielu

zaproszonych goście: Przewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzicach Łukasz Kwadrans,
Wiceprzewodniczący Jan Klepiec, Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz, Zastępca Burmistrza Krystian Wołoszyn,
Prezes Fundacji Integracji Społecznej PROM Janusz Balkowski, dyrektor OPS Izabela Siekierzyńska oraz wielu innych.
Goście obejrzeli prezentację,
podsumowującą działania stowarzyszenia, a także występy
artystyczne w wykonaniu utalentowanych seniorów: wokalny
i taneczny.
- Ja już chyba mam zapewniony wstęp do waszego stowarzyszenia: bo śpiewacie i tańczycie,
a to dwie rzeczy, które bardzo
lubię - żartował w swoim wystąpieniu burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Bardzo się cieszę,
że taka organizacja powstała

właśnie w naszym mieście, dziękuję za dotychczasowe inicjatywy i wierzę, że będzie ich jeszcze więcej.
- Dołączam się do tych słów
uznania i pragnę zapewnić, że
zawsze możecie Państwo liczyć
na nasze wsparcie i pomoc
- podkreślał Przewodniczący
RM Łukasz Kwadrans. - Moim
marzeniem jest to, aby nastąpiła
jeszcze większa integracja pokoleniowa i współpraca np. z Młodzieżową Radą Miejską, która
także działa bardzo aktywnie. Tę
energię można by spożytkować
na wiele ciekawych działań.
Obecnie w Stowarzyszeniu
działa 67 osób. Panie - ale jest
też kilku panów - aktywizują się
sportowo i rekreacyjnie, skupiają na działaniach wolontariackich, odwiedzają np. regularnie
Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu.

Jedną z ciekawszych inicjatyw, podjętych przez seniorów,
skupionych w Świebodzickiej
Radzie Seniorów (w jej skład
wchodzą nie tylko członkowie
Stowarzyszenia „Senior=Aktywny Obywatel”, ale także
przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świebodzicach), jest
koperta życia - akcja skierowana
do osób przewlekle chorych,
starszych, samotnych, polegająca 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.
Informacje będą pomocne służbom ratowniczym w sytuacjach
zagrożenia zdrowia lub życia.
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Obie edycje projektu „Senior
=Aktywny Obywatel”, dofinansowane były z Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Osób Starszych na lata 20142020 ASOS.

I BOGUMIŁA KULIBERDA
I Prezes Stowarzyszenia „Senior=Aktywny
Obywatel”

Występy artystyczne, podziękowania - tak było na gali w MDK.
Na c dzień jest wielka energia, pomysły i chęć działania na rzecz
Miasta i mieszkańców

- Pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować
osobom, które nam na co dzień pomagają
i wspierają, ale także członkom naszego
Stowarzyszenia za wspaniałe występy podczas gali, dziękuję także
Panu Markowi Wiciakowi za opiekę artystyczną, Krzysztofowi
Kwiecińskiemu, Mateuszowi Brzuchaczowi, Marcinowi
Czarnemu. A ponieważ przed nami święta pragnę wszystkim
mieszkańcom naszego Miasta złożyć najserdeczniejsze życzenia
- spokojnych, ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

Uczniowie LO w szpitalu
becność, pomoc, uśmiech
to jedne z najcenniejszych
O
prezentów, jakie możemy do-

stać od drugiego człowieka.
Uczniowie naszego liceum
wraz z księdzem w roli św.
Mikołaja 5 grudnia, z okazji
Mikołajek, odwiedzili osoby
starsze w hospicjum. Młodzież,
rozdając słodkości pacjentom
oraz personelowi, starała się ich
wesprzeć i pomóc choć na
chwilę oderwać się od myśli
związanych z chorobą. Następnego dnia tj. 6 grudnia
uczniowie wraz ze św. Mikołajem udali się do pobliskiego
szpitala, w którym odwiedzili
dzieci. Wraz z ich pojawieniem
się na twarzach małych pacjen-

tów zagościł uśmiech i szczęście. Dla wielu z nich była to
pierwsza taka okazja, żeby móc
porozmawiać osobiście ze św.
Mikołajem oraz zrobić sobie

z nim zdjęcie, dlatego było to
dla nich wydarzenie tym bardziej niezwykłe.
Sylwia Umińska,
LO w Świebodzicach

wieści z miasta
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Historia pewnego fotela
Przyjechali do Świebodzic aż z Berlina,
w poszukiwaniu... fotela. Trafili do Miejskiej Biblioteki
Publicznej, by spotkać się z panią Joanną Lis.
Co mają wspólnego książki z meblami?
Okazuje się, że w tym wypadku sporo, bo chodzi
o tatę Pani Joasi, który w latach 60. XX wieku
zajmował się projektowaniem mebli i stworzył projekt
pewnego wyjątkowego fotela, którym zainteresowali się
producenci współczesnych, dizajnerskich mebli.

Radni szykują się
do Wielkiego Grania
15

Czytaj nas 5 stycznia!

REKLAMUJ SIĘ!
tel. 660 157 518

7

Z PRAC MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ

grudnia odbyła się XI
- ostatnia już w tym
roku sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świebodzicach. Młodzi radni głównie
zajmowali się organizacją 25.
Finału WOŚP w Świebodzicach
i debaty skierowanej do młodzieży ze szkół średnich. Dokonaliśmy również ogólnego
podsumowania „Gry MiejskiejNa Ratunek Świętemu Mikołajowi”, która odbyła się 6 grudnia. W oczach radnych całe
przedsięwzięcie wypadło bardzo
dobrze, jednak sami zauważyliśmy kilka niedociągnięć. Dlatego też mamy nadzieje, że
w przyszłości nasze kolejne inicjatywy będą jeszcze lepsze
i tego sobie życzymy w nadcho-

Więcej o tej ciekawej historii w następnym wydaniu
Gazety Świebodzickiej.
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dzącym Nowym Roku.
Na czwartkowej sesji podjęliśmy również bardzo trudne
decyzje dotyczące wykluczenia
niektórych radnych. Wniosek
o wykluczenie złożyło kliku radnych. Młodzi argumentowali
przede wszystkim brak zaangażowania z ich strony oraz zaniedbywanie przez nich zadań
i obowiązków młodzieżowego
radnego. W nowym roku skład
rady zostanie uzupełniony.
Korzystając z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy życzyć
wszystkim Państwu zdrowych,
radosnych i błogosławionych
świąt, spędzonych w gronie
rodzinnym. Niech ten magiczny
czas przyniesie ze sobą odrobi-

Młodzieżowa Rada Miejska w Świebodzicach
nę odpoczynku, wytchnienia
oraz dni spędzonych z najbliższymi. Natomiast niech z Nowym Rokiem Państwa zmar-

twienia i kłopoty pójdą w zapomnienie, a w ich miejsce niech
przyjdzie uśmiech, radość i miłość.

Z PRAC ŚWIEBODZICKIEJ RADY SENIORÓW
wiebodzicka Rada Seniorów zbiera fundusze na
Ś
kopertę życia, w styczniu pla-

nowane jest spokanie ze wszystkimi organizacjami, działającymi na rzecz osób starszych
w mieście.
Podczas grudniowego Jarmarku Bożonarodzeniowego
panie z ŚRS dwukrotnie pojawiły się w domkach kiermaszowych, sprzedając własnoręcznie upieczone ciasta i wykonane stroiki oraz
kartki. Udało się
zebrać ponad 600 zł.
- Teraz będziemy
szu-kać sponsorów,
którzy wesprą ten
projekt, mamy także
pomoc ze strony
Ośrodka Pomocy

Tysiące pierogów
i uszek na wigilię

FOT. UŻYCZONE

Pracowity tydzień miały panie z Wielobranżowej
Spółdzielni Socjalnej ZINA. Trzeba było ulepić stosy
pierogów i uszek na wigilijne stoły dla świebodziczan,
którzy chętnie zaopatrują się w wyroby naszych
przedsiębiorczych pań.
Ale uśmiechy na twarzach świadczą, że była to praca
miła...

Społecznej - mówi Henryk
Sawa, Przewodniczący Świebodzickiej Rady Seniorów.
Rada chce także na początku
nowego roku zainicjować spotkanie ze wszystkimi organizacjami, działającymi w mieście
na rzecz osób starszych.
- Powinniśmy współdziałać,
bo przecież wszystkim nam
chodzi o to samo, o działanie
na rzecz seniorów - mówi Henryk Sawa. - Będę dążył do tego,
żeby środowisko się porozumiało i wspólnie podejmowało
inicjatywy.
Sesja Świebodzickiej Rady
Seniorów planowana jest na I
dekadę stycznia 2017 roku.
I

Ławeczki już są
A przy okazji mamy dobrą wiadomość dla seniorów, którzy na jednym
ze spotkań otwartych mieszkańców miasta z burmistrzem Bogdanem
Kożuchowiczemi radnymi Rady Miejskiej prosili o postawienie
ławeczek na ul. Browarowej. Dwie ławki stoją już w okolicach
cmentarza od dwóch tygodni.

Opłatek z przedsiębiorcami
8
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O świąteczny nastrój zadbali wokaliści - przede wszystkim Magda
White, oraz uczniowie Gimnazjum nr 1

W

spierają miejskie imprezy, włączają się
aktywnie w życie
miasta, ale przede
wszystkim budują lokalną gospodarkę i rynek pracy. Przedsiębiorcy ze Świebodzic to grupa, o której w sposób szczególny
pamięta burmistrz Bogdan Kożuchowicz. Co roku, tuż przed
Bożym Narodzeniem, zaprasza
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w klimacie świąt

lokalne środowisko na opłatkowe spotkanie - by podziękować,
za to co było, i prosić o kolejny,
dobry rok współpracy.
Takie spotkanie odbyło się
w przedświąteczny wtorek, 20
grudnia. W Miejskim Domu Kultury spotkali się przedstawiciele
biznesu, szefowie miejskich spółek, dyrektorzy instytucji, szkół,
kierownicy jednostek. Gospo-

darze spotkania - burmistrz Bogdan Kożuchowicz i Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz
Kwadrans podkreślali, jak cenią
sobie dobrą współpracę samorządu i prywatnego sektora.
- Jesteście z nami od wielu lat,
chciałbym zatem w tym szczególnym okresie złożyć najserdeczniejsze podziękowania, wyrazić też ogromne uznanie dla
Państwa pracy i zaangażowania
w to, co robicie na co dzień
- podkreślał burmistrz Bogdan

Kożuchowicz. - Szczególnie dziękuję tym z Państwa, którzy
wspierają piękną akcję krwiodawstwa, organizowaną cyklinie
przez miasto. Wszyscy wiemy,
że dar krwi to najcenniejszy dar,
jaki można podarować.
Burmistrz i Przewodniczący
RM nie tylko dziękowali, ale
i też wyrażali życzenia i nadzieję, że dobre relacje, jakie udało
się przez lata wypracować, będą
podtrzymywane i rozwijane.
Symbolicznym dowodem uzna-

Podziękowania trafiły także, m. in., do siostry Jowity Styś,
dyrektor DPS czy Janusza Kozendry, Komendanta Komisariatu
Policji w Świebodzicach

FOT. UŻYCZONE0

W serdecznej atmosferze
Ostatni tydzień przed świętami obfitował w wigilijne spotkania.
Jako jedni z pierwszych do swojego wigilijnego stołu zaprosili
podopieczni Świetlicy Środowiskowej „Tęczowa Gromada”
oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.
Na tych spotkaniach nie mogło zabraknąć przyjaciół,
jak i osób wspierających te organizacje - przede wszystkim
Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza, Zastępcy Burmistrza
Krystiana Wołoszyna, ale także Przewodniczącego Rady
Miejskiej Łukasza Kwadransa czy Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej Izabeli Siekierzyńskiej.
Gościem specjalnym był Maciej Badora, Prezes Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”, który przekazał
grant w wysokości 3.500 zł na zakup tablicy interaktywnej
wraz z rzutnikiem do świetlicy.

Spotkanie ze środowiskiem biznesowym to nie tylko okazja
do podziękowań - ale i złożenia świątecznych życzeń
nia i wdzięczności były świąteczne upominki i gwiazdy betlejemskie, które trafiły do blisko
osiemdziesięciu osób.
Na uroczystej gali pojawiło
się wielu zaproszonych gości, m.
in. ksiądz dziekan Józef Siemasz, Zastępca Burmistrza Krystian Wołoszyn, Sekretarz Miasta Anna Żygadło, Skarbnik Miasta Luiza Glass-Sokólska, radni
powiatowi i miejscy.

Spotkanie miało świąteczną
oprawę artystyczną - mieliśmy
okazję wysłuchać uczniów Gimnazjum nr 1 oraz fenomenalnej
Magdy White, jazzowej wokalistki, która tego samego dnia,
wieczorem, dała w MDK świetny koncert, a w repertuarze nie
zabrakło świątecznych utworów.
I
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Otwarci na drugiego
człowieka
szkaniowej, Piotr Zalewski
Prezes ZWiK, ksiądz Mirosław
Benedyk, szefowa Zarządu Okręgu Halina Mirska, Bogusław
Krzysztofowicz z firmy Hades
i wielu innych. Gości uroczyście
powitali przewodniczący Jan
Welc i sekretarz Halina Kiel.
Zanim nastąpił moment kulminacyjny, czyli życzenia i łamanie
się opłatkiem, zobaczyliśmy
wzruszającą opowieść o narodzinach dzieciątka Jezus, w prosty, ale jakże wymowny sposób
przedstawioną przez uczniów
Zespołu Szkół Specjalnych. Grupa „Aniobełki” pod artystyczną

opieką Elżbiety Dziakowicz
przypomniała nam, na czym
polega sens Bożego Narodzenia.
Nie mogło też zabraknąć kolęd w wykonaniu zespołu Akord
pod kierownictwem Teresy
Małeckiej.
Specjalne podziękowania i życzenia złożył burmistrz Bogdan
Kożuchowcz.
- Życzę Państwu zdrowia,
radości, energii, oby się Wam
darzyło w Nowym Roku, dziękuję także za waszą otwartość na
potrzeby drugiego człowieka-

mówił burmistrz, obdarowując
Jana Welca koszem słodkości.
Ale i pan burmistrz dostał prezent - kalendarz ze zdjęciem pań,
uczestniczących w projekcie
aktywującym osoby starsze.
Po tych uprzejmościach błogosławieństwa udzielił jeszcze
zebranym ksiądz Mirosław
- i można już było połamać się
opłatkiem. Na stołach czekały
świąteczne pyszności: barszcz
i krokiety, pierogi, ryba po grecku i wiele innych.
I

Wzruszający spektakl, ciepłe życzenia, rodzinna atmosfera - tak
było na opłatkowym spotkaniu w Polskim Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

FOT. AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA

N

iezwykle serdecznie
i rodzinnie było na
dorocznym spotkaniu
opłatkowym w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dopisali
goście i przyjaciele organizacji,
a o wzruszenia artystyczne zadbali uczniowie Zespołu Szkół
Specjalnych.
Wigilia w Związku odbyła się
w środę, 21 grudnia. Wśród gości honorowych byli m. in. Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, Wiceprzewodniczący
RM Jan Klepiec, Elżbieta
Krzan Prezes Spółdzielni Mie-

Budżet
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obywatelski?
Tak, warto
D

obiega końca 2016 rok, postanowiliśmy zatem sprawdzić, jak wygląda realizacja zadań zgłoszonych
przez świebodziczan do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Prawie
wszystkie tematy udało się załatwić,
a kilka jest zagwarantowanych do
realizacji na 2017 rok. To oznacza,
że warto zgłaszać swoje inicjatywy
do budżetu!
Podczas gdy sąsiednia Świdnica
chciała zlikwidować budżet obywatelski, Świebodzice kontynuują taką
formę uczestniczenia w planowaniu
inwestycji miejskich przez mieszkańców już kolejny rok - inicjatywy
na 2017 przedstawimy Państwu
w noworocznych wydaniach Gazety.
Dziś prezentujemy, jak wygląda
sytuacja z rokiem 2016 i jest ona
naprawdę dobra.

Zadania zrealizowane zaznaczyliśmy kolorem zielonym, żółtym są
sprawy przeniesione na rok 2017,
a czerwone to te, które nie udało się
zrealizować, ale nie z powodu złej
woli władz miasta, tylko przyczyn
obiektywnych - np. planowana inwestycja przez Zakład Gazowniczy.
Zresztą, są to naprawdę tylko dwa
zadania.
Warto też zaznaczyć, że w trakcie
roku pojawiło się kilka dodatkowych
zadań, które można spokojnie uznać
za inicjatywy obywatelskie - to chociażby modernizacja podwórka przy
ul. Jeleniogórskiej czy budowa kilkudziesięciu miejsc postojowych
przy ul. Dąbrówki. Te problemy zostały zgłoszone przez mieszkańców
i radnych - i zostały zrealizowane.

towskim. Prace w ekspresowym
tempie wykonał ZGK Świebodzice
Sp. z o.o.
Zadanie to zostało w całości sfinansowane z budżetu gminy, a było
odpowiedzią na zapotrzebowanie

W utworzenie miejsc postojowych
zabiegali radni z osiedla: Jarosław
Dąbrowski, Piotr Krzyśpiak, Łukasz Kwadrans i Zofia Marek.
Koszt tego zadania to ok. 90 tys.
zł.

I

Miejsca jest dość
ilkadziesiąt nowych miejsc po- mieszkańców, nie mających gdzie
stojowych służy już mieszkań- zaparkować swojego auta w tym
K
ców ul. Dąbrówki na Osiedlu Pias- rejonie.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Jarmark Bożonarodzeniowy

piątek, 23 XII 2016

11

„Kolorowe jarmarki...”

Oj, było i kolorowo, i wesoło, tanecznie,
śpiewnie, smacznie. Jak na prawdziwym
świątecznym kiermaszu przystało

T

egoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy - mimo
kapryśnej pogody - dostarczył wielu radości
i świątecznego nastroju. Wspaniale zaprezentowały się szkoły,
instytucje miejskie i organizacje
społeczne. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział
w zabawie!
- Ja mam kożuch w nazwisku,
to nie zmarznę, ale Wy się ruszajcie, bawcie, świętujcie, żebyśmy się nie dali zimnu - tak
żartował burmistrz Bogdan Kożuchowicz podczas otwarcia
świebodzickiego jarmarku. Ażart
był bardzo a propos - w niedzielę, 11 grudnia, wiało, padało
i było naprawdę zimno.
Burmistrz Kożuchowicz otworzył jarmark wspólnie z księdzem dziekanem Józefem Siemaszem, proboszczem parafii
pw. Św. Mikołaja. No i zaczęliśmy tygodniowe świętowanie.
Atrakcji było naprawdę mnóstwo przez wszystkie dni - i warto

podkreślić, że każdego dnia było
coś nowego, zmieniał się także
asortyment prezentowany w domkach: fotoboksik z Mikołajem,
zagrody ze zwierzakami, które
można było pogłaskać, przejażdżki na osiołkach, szczudlarze,
aniołki ze Śnieżki, częstujące
odwiedzających słodkościami.
Wysłuchaliśmy wielu cudownych, świątecznych koncertów,
w wykonaniu wspaniałych i bardzo utalentowanych artystów:
w niedzielę, 11 grudnia, wystąpiła Małgorzata Pauka, studentka wrocławskiej PWST, a w sobotę, 17 grudnia, równie fantastycznie zaśpiewała Magda
White, jazzowa wokalistka.
Oprócz tego codziennie koncertowali uczniowie świebodzickich szkół oraz podopieczni
Miejskiego Domu Kultury. Dla
najmłodszych były wesołe animacje i teatrzyk w wykonaniu
aktorów z wałbrzyskiego Teatru
Lalki i Aktora.

DOMKI WYGLĄDAŁY
KLIMATYCZNIE
- I ZAWIERAŁY W SOBIE
PRZERÓŻNE CUDOWNOŚCI

Fotoboksik z Mikołajem - na zdjęcie skusili się burmistrz Bogdan
Kożuchowicz i ksiądz Józef Siemasz

ŻYWE ZWIERZĘTA: OWCE, KONIE,
OSIOŁKI, BYŁY WIELKĄ
ATRAKCJĄ JARMARKU

Anioły duże i małe - znak rozpoznawczy naszego kiermaszu
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„ K o l o r o w e j a r m a r k i . . .”
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Na podsumowanie otwarcia
pojawił się Kuba Jakuszonek,
najmłodszy uczestnik IV edycji
programu Master Chef, który
częstował wszystkich przepysznym, wigilijnym kompotem
i makowo-migdałowym deserem, a rozgrzewający finał zapewniła Marta Jasińska i jej
świąteczna zumba.
Dużym powodzeniem cieszyło się także pakowanie prezentów, bajkowy domek Świętego
Mikołaja

Co można było zakupić na
jarmarku? W drewnianych domkach kryły się naprawdę unikatowe ozdoby bożonarodzeniowe, domowe wypieki, ręcznie
robione stroiki, bombki, bolesławiecka ceramika, wyroby skórzane, zabawki, miody, ekologiczna żywność, przepyszne,
swojskie wędliny i wiele, wiele
innych.
Obok ratusza można się było
także zaopatrzyć w żywe choinki i pokaźne pęki jemioły.
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Swoje rękodzieło i wypieki
prezentowali w domkach m. in.
członkowie Świebodzickiej Rady Seniorów, Środowiskowego
Domu Samopomocy, Centrum
Misja24 i świebodzickie szkoły:
SP 2, SP 3, SP 4, Przedszkole nr
2 i 3, Gimnazjum nr 1 i 2, Zespół
Szkół Integracyjnych, Liceum
Ogólnokształcące i Gimnazjum
Akademickie, a także Zespół
Szkół Specjalnych.
Szkoły prezentowały także
występy artystyczne - oczywiś-
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cie nawiązujące do klimatu
świąt, świąteczne piosenki zaśpiewali także podopieczni Świetlicy Środowiskowej i Zespołu
Szkół Specjalnych oraz DPS-u.
Warto dodać, że nasz jarmark
odwiedzili także zagraniczni
goście - w czwartek, 15 grudnia,
bigos i pierogi z grzybami degustowała na Rynku Jana Cechova, burmistrz Jilemnic, która
odwiedziła nas wraz z dwiema
współpracowniczkami. Panie
chwaliły świąteczne potrawy

Pyszności od Kuby Jakuszonka, na rozgrzewkę...

i kupiły kilka drobiazgów na
kiermaszu.
A w sobotę na jarmark „wpadli” goście z niemieckiego Juterboga, którzy spędzili u nas
dwa dni.
W poniedziałek, 12 grudnia,
w ramach jarmarku odbyło się
także wręczenie nagród dla zwycięzców i wyróżnionych w miejskim konkursie na Najładniejszą
kartkę świąteczną. Relację z tego
wydarzenia znajdą Państwo na
str. 15.

Oj, było anielsko na naszym Rynku

Pięknie zaśpiewała Małgorzata Pauka
We wtorek, 14 grudnia, na jarmarku „rządził” Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych

RĘCZNIE
ROBIONE
OZDOBY
NA STOISKU
MISJI24

Nasz jarmark odwiedzili także goście z zaprzyjaźnionego Juterboga

Torebki, portfele, plecki - idealne na świąteczny prezent

Wspaniały występ dzieciaków z „Dwójki”, którym akompaniował
- na akordeonie- ksiądz Mirosław Benedyk

Przepiękne stoisko z ceramiką z Bolesławca

A TU ZAWSZE BYŁA KOLEJKA
- PO PACHNĄCE, SWOJSKIE, BEZ KONSERWANTÓW,
KIEŁBASY, SZYNKI, KASZANKI

13

Mamy nadzieję, że wszyscy,
którzy odwiedzili świebodzicki
jarmark, nie odeszli z pustymi
rękami, było w czym wybierać
i mimo niesprzyjającej pogody
można było spędzić naprawdę
miłe, świąteczne chwile.
Kolejny świąteczny kiermasz
już za rok.
Świąteczny jarmark przygotował Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej
UM.
I
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Jarmark Bożonarodzeniowy

Świebodzicka Rada Seniorów zapraszała na pyszne, domowe
ciasta
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Goście z Jilemnic pod ratuszem skosztowali polskiego,
świątecznego bigosu i pierogów z kapistą. - To je dobre!- orzekła
burmistrz Jana Cechova

Stoisko Szkoły Podstawowej nr 3

FOT. ABP, WERONIKA TOMCZYK

Rodzice z zapałem fotografowali swoje pociechy

Pięknie
zaprezentowały
się
przedszkolaki
z Dwójki

Bajkowy Domek Świętego Mikołaja i jego Elfa cieszył się
powodzeniem wśród maluchów

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

Ś.P. Jerzego Franczaka

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

Ś.P. Kazimiery Dymek,

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

Ś.P. Józefy Knapik

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

Ś.P. Stanisława Piórka

- Żona, Syn, Synowa, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Jarosława Nowaka,

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

Ś.P. Franciszka Dąbrowskiego

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

Ś.P. Dorotę Bielawską

- Syn, Wnuk, Bracia i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Czesława Drabczyka,

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

Nagrody w blasku choinkowych lampek
Gazeta Świebodzicka
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W

poniedziałek 12 grudnia w pięknej, późnopopołudniowej scenerii
migoczących lampek wręczone
zostały nagrody i wyróżnienia
dla najlepszych autorów tegorocznych kartek bożonarodzeniowych. Nazwiska zwycięzców
prezentowaliśmy w poprzednim
wydaniu Gazety.
Prezenty i dyplomy laureatom
wręczyli: Zastępca Burmistrza

wieści z miasta

Miasta Krystian Wołoszyn oraz
Małgorzata Kuriata z Banku
BZ WBK w Świebodzicach.
Były też oczywiście występy
artystyczne - tym razem w wykonaniu uczniów z Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 4 i Świetlicy Środowiskowej „Tęczowa
Gromada”.
Przygotowano także animacje
dla najmłodszych.
I

Szczepienia HPV ruszyły
ozpoczęła się II tura szczepień dziewcząt przeciwko
R
groźnemu wirusowi HPV, odpo-

wiedzialnemu za m. in. nowotwór szyjki macicy. Już piąty rok
samorząd finansuje te szczepienia. Realizowane są w Miejski
Ośrodku Zdrowia przy Alejach
Lipowych.
W tegorocznym budżecie przeznaczono ma to 31.000 zł.
Szczepionkę otrzyma ponad 90
dziewcząt, w trzech dawkach.
Gdyby rodzice chcieli je sami
sfinansować, musieliby wydać
co najmniej kilkaset złotych.
Obecnie dziewczęta przyjmują drugą dawkę szczepionki,

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

Licealiści w szkole specjalnej
zasami coś, co dla nas
jest małym gestem, dla
C
innych może być jedną

z najszczęśliwszych chwil.
Taką chwilę 7 grudnia św.
Mikołaje oraz śnieżynki
pod opieką pani Ireny Horbaczewskiej z naszego liceum starali się podarować
podopiecznym z Zespołu
Szkół Specjalnych w Świebodzicach. Dzięki zbiórce
uczniów i harcerzy ze szczepu ,,IMAGO” im. Batalionu Zośka udało nam się zebrać około 72 paczek, które
zostały przekazane niepełnosprawnym dzieciom. Dodatkowo, dla umilenia czasu, uczniowie przygotowali
gry oraz zabawy, w których
można było wygrać dodatkowe nagrody. Ku naszemu
zaskoczeniu Mikołaje również dostali prezenty... podopieczni przygotowali dla
nas upominki w postaci
własnoręcznie wykonanych
przepięknych prac plastycznych oraz występu artystycznego.
Dzieci w tym dniu otrzymały również prezenty
w imieniu Klubu Seniorów
od radnej miasta Świebodzice pani Teresy Maleckiej, a także od państwa
Agnieszki i Jarosława Karolczaków. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Sylwia Umińska,
LO w Świebodzicach
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„Nie jesteśmy w stanie zmienić świata, ale my możemy pomóc ludziom, by na tym świecie lepiej się odnaleźli, by wygrywali
swoje życie. I temu służy Paczka.” Ks. Jacek Stryczek

J

uż po raz kolejny w Świebodzicach została zorganizowana ogólnopolska akcja
„Szlachetna Paczka”. Projekt polega na świadczeniu pomocy bezpośredniej, w ramach
której darczyńcy przygotowują
paczki dla konkretnej, wybranej
przez siebie rodziny w potrzebie.
Pierwszym krokiem jest wybór
rodziny, która wymaga wsparcia. Na stronie szlachetnapaczka.pl od 19 listopada widniały
opisy rodzin w których darczyńca mógł poznać jej historię,
potrzeby oraz to w jaki sposób
zmaga się z trudnościami. Po
wybraniu rodziny darczyńca
otrzymuje identyfikator rodziny,
opis, wykaz potrzeb oraz dane
kontaktowe do wolontariusza,
który opiekuje się wybraną rodziną. Szukając rodzin współpracujemy z różnymi instytucjami, ponieważ chcemy dotrzeć do
naprawdę potrzebujących osób,
które nie mają wsparcia innych
i zostają pozostawione same sobie.
W tym roku w Świebodzicach
„Szlachetną Paczkę” pod nadzorem koordynator regionalnej
Anny Paździur zorganizowało
11 wolontariuszy: Jan Chruszcz
(lider), Paulina Mikosz, Justyna Gąsior, Marlena Prochera,
Angelika Laskowska, Sławomir Madej, Patrycja Kluska,
Alicja Grzesiak, Magdalena
Gallus, Dominik Łukaszewicz,
Agnieszka Łysoń. Bazę - dzięki
uprzejmości pani dyrektor Magdaleny Stąpor - stanowił Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych, w którym w październiku
odbyło się szkolenie wolontariuszy z całego regionu, a podczas

finału, który odbył się w ubiegły
weekend, szkoła pełniła funkcję
głównej bazy rejonowej Szlachetnej Paczki. Sala gimnastyczna była magazynem paczek, na
stołówce goszczono darczyńców domowymi wypiekami,
a w szkolnym holu zorganizowano główny sztab projektu.
Wolontariusze w listopadzie
odwiedzili ponad 40 rodzin, a do
projektu włączono ostatecznie
24 rodziny, głównie ze Świebodzic. Szlachetne Paczki otrzymało jednak ponad 30 rodzin,
ponieważ wolontariusze znajdowali potrzebujących ludzi również po zakończeniu ogólnopolskiej weryfikacji i nikogo nie
pozostawiono bez pomocy. Łączna wartość przekazanych podarków dla potrzebujących to w samych Świebodzicach blisko 50
000 złotych, a w całej Polsce
prawie 47,5 mln.
Wszystkie paczki zostały zawiezione do potrzebujących rodzin w tzw. Weekend Cudów
- 10-11 grudnia 2016 r. dzięki
wielkiemu zaangażowaniu nauczyciela i uczniów Publicznego
Zespołu Szkół Integracyjnych:
p. Łukasza Fortuny, Piotra
i Pawła Wysoczańskich, Dawida Płazy, harcerzy: Józefa
Melańczuka i Sebastiana Partyki oraz p. Mateusza Brzuchacza.
Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, bez których Szlachetnej Paczki by nie było. Znakomita większość z nich odpowiedzialnie zrealizowała zadanie zgodnie z ideą mądrej pomocy. Niestety, wśród niektórych
darczyńców nadal pokutuje
przekonanie, że ubodzy ludzie

powinni się cieszyć z wielu kartonów zawierających głównie
stare, używane ubrania, sprzęty
AGD i zniszczone zabawki.
Wyraźnie podkreślamy raz jeszcze, że główną ideą projektu jest
nie tylko pomoc rzeczowa, ale
przede wszystkim wsparcie moralne, psychiczne, które ma dać
siłę na podjęcie walki o własne
życie i szczęście. Paczka pokazuje rodzinie, że nie jest pozostawiona sama sobie i jest dla kogoś
ważna. Ofiarowanie kilku nowych, modnych ubrań zdecydowanie lepiej spełni tę funkcję niż
kilkanaście kartonów zawierających stare, przypadkowe, czasem zniszczone ubrania i zabawki. Ideą Szlachetnej Paczki jest
odpowiedź na konkretne, najistotniejsze potrzeby rodziny,
bez których nie może ona normalnie funkcjonować. Nie wszyscy potrzebujący jednak w tym
roku mogli liczyć na taką mądrą
i przemyślaną pomoc. Na drugi
dzień po weryfikacji zawartości
paczki kilkoro wolontariuszy na
własną rękę kupowało dla dzieci buty i kurtki, których w obiecanej paczce nie było...
Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy odpowiedzialnie i z ogromną miłością
wypełnili swoje zadanie, dzięki
Wam święta tych rodzin będą na
pewno niezapomniane.
Lider i wolontariusze
Szlachetnej Paczki 2016
w Świebodzicach

Pani Zosia otrzymała piękną
paczkę, było w niej m. in. jej
wymarzone Pismo Święte

Wolontariusze z PZSI - Piotr i Paweł Wysoczańscy, Dawid Płaza
przez 2 dni pracowali przy transporcie paczek

Dzielni wolontariusze
Justyna Gąsior i Pani Zosia - obie szczęśliwe i wzruszone

Od Redakcji
Po raz kolejny Zespół Szkół Integracyjnych w Świebodzicach
stał się bazą dobrych ludzi. Jakoś tak się składa, że to właśnie tutaj
skupia się pozytywna energia i życzliwość płynąca od wielu osób
z całego miasta. Wszystkim, którzy tak często i bezinteresownie
angażują się w rozliczne akcje - dziękujemy i gratulujemy.
Jesteście przykładem dla innych.
Zwłaszcza w dzisiejszych smutnych czasach, gdy tak rzadko
chcemy dać coś od siebie innym.
Harcerze pakują auta z paczkami

Strażacy też przywieźli piękną paczkę

Wszystkim Klientom,
Współpracownikom i Przyjaciołom
życzymy pełnych miłości i spokoju
Świąt Bożego Narodzenia
Zarząd oraz Pracownicy
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Świebodzicach

Fenomenalna
Magda
18
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łos niczym Adele, lekka chrypka, głębokie
brzmienie, sympatyczny uśmiech i świetne
interpretacje utworów - tak
w skrócie można napisać o artystce, którą mieliśmy okazję zobaczyć i usłyszeć w ostatnim
czasie w Świebodzicach. Magda White - pod tym pseudonimem ukrywa się Magdalena
Kucharzewska, pochodząca
z Wałbrzycha a mieszkająca obecnie we Włoszech artystka. Mag-
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da zaprezentowała się świebodzickiej publiczności podczas
Jarmarku Bożonarodzeniowego,
ale przede wszystkim na koncercie, który odbył się w Miejskim
Domu Kultury we wtorek, 20
grudnia. Tu usłyszeliśmy utwory
z nowej płyty wokalistki.
Mini recital w wykonaniu
Magdy uświetnił także doroczną
galę świąteczną, organizowaną
przez Burmistrza Bogdana Kożuchowicza dla środowiska biznesowego.

Refleksyjnie i poetycko
ak własnie zakończyła działalność kulturalną w roku
T
2016 Miejska Biblioteka Pu-

bliczna im. Marii Dąbrowskiej
w Świebodzicach, zapraszając
na spotkanie z Krystyną ZajkoMinkiewicz.
Krystyna Zajko-Minkiewicz
jest z wykształcenia magistrem
filologii polskiej (studentka prof.
Jana Miodka) i emerytowaną
nauczycielką języka polskiego.
Przez większość zawodowego
życia raczej o poezji mówiła, niż
pisała, ucząc języka polskiego
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Legnicy. Jest zdania, że
poezja nie może być przemetaforyzowana, stąd bliskie jej spojrzenie na poezję mistrza Staffa,
jak i Tadeusza Różewicza, który
twierdził, że nie będzie upiększał
słowa.
Strażniczka własności niemodnych to tytuł jednego z wierszy Krystyny Zajko-Minkie-

wicz, ale również jej poetyckie
i życiowe credo. Strażniczka
wartości trwałych i niezmiennych, co nieustannie wyraża
w swojej poezji. I choć pisać
zaczęła późno, w swojej poezji
podejmuje tematy ważne w życiu każdego człowieka: miłość,
piękno, samotność, smutek, przemijanie. Nie lubi słowa „współczuję”, które toleruje jedynie
w odniesieniu do doświadczenia
śmierci. W każdym innym przypadku zamienia je na „jak mogę
ci pomóc”, co stara się udowadniać także swoją twórczością.
Refleksyjne, nostalgiczne, czasami także humorystyczne wiersze Krystyny Zajko-Minkiewicz
wprowadziły zebranych w szczególny czas świąteczny tworząc
pełną ciepła atmosferę i niepowtarzalny klimat podkreślony
przez świąteczną scenografię
przygotowaną przez bibliotekarki ze świebodzickiej biblioteki.

Nasi cudowni artyści
Gazeta Świebodzicka
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C

iepły, rodzinny klimat,
zapach
pierników,
świąteczny wystrój,
a przede wszystkim
kolędy grane przez uczniów sekcji instrumentalnej MDK sprawiły, że każdy mógł poczuć magię nadchodzących świąt Bożego Narodzenia podczas dorocznego Święta Piernika
w Miejskim Domu Kultury.
Podziękowania należą się nie
tylko wspaniałym i lekko stremowanym artystom, ale także
instruktorom: Wiktorowi oraz
Bartoszowi Wawrzkowiczom
za rozwój i przygotowanie młodych muzyków.
Uczniowie jak i nauczyciele,
otrzymali zasłużone podziękowania w formie braw od licznie
zgromadzonej tego dnia publiczności.

Świąteczna Quintessenza
Nie mogło być inaczej, skoro w tle choinka. Świąteczny
koncert kwartetu Quintessenza jak zawsze dostarczył
publiczności wzruszeń i przeżyć artystycznych.
W repertuarze nie zabrakło utworów kojarzących się
ze świętami i Wigilią.

sport
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olejny rok z rzędu Maciej Więcek ze Stowarzyszenia Bona Fide Świebodzice wspólnie z Mariuszem Cieślińskim
z KO GYM Świebodzice organizowali Turniej Muay Thai Open
Poland II. Impreza ponownie
przyciągnęła miłośników sportów walki, pozwoliła także na
prezentację młodych, utalentowanych zawodników.
- Za cel główny imprezy postawiliśmy sobie wspólnie z Mariuszem Cieślińskim propagowanie sportu wśród młodzieży
- mówi Maciej Więcek. - Na gali
wielu zawodników miało swoje

debiuty, startowali młodzi sportowcy w wieku 11-14 lat, ale
również i doświadczenie fighterzy.
Podczas tegorocznego turnieju Muay Thai Open Poland 2 zaprezentowali się zawodnicy
z klubów Best Gym Grodno,
Ringside GYM Berlin, NakMuay Szczecie, FightKlub Katowice, KO GYM Wrocław
i oczywiście z naszego klubu
KO GYM Świebodzice. Walkę
sparingową odbył znany z gal telewizyjnych zawodnik grupy
TYMEX BOXING PROMOTION Michał Leśniak, który
pokonał Piotra Tobolskiego.

Coś dla siłaczy
Nie masz pomysłu, jak spędzić ostatnie dni starego roku?
To może na siłowni miejskiej? Polecamy Sylwestrowe
Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Coś dla prawdziwych
panów i pań...
Szczegóły na plakacie.

MUAY THAI OPEN
POLAND II
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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Na gali nie mogło zabraknąć osób, które od lat wspierają sport
w mieście: burmistrza Bogdana Kożuchowicza i zastępcy
Krystiana Wołoszyna
I to nie jedyne niespdzianki
turnieju.
- Na gali mieliśmy zaszczyt
gościć Mistrza Świata Muay
Thai Marcina Parchetę, Mistrzów Polski Muay Thai 2016
Grzegorza Cioska i Jarka Zawodni, znanego z gal boksu Łu-

kasza Zygmunta. Ponadto swoją obecnością zaszczyciła nas
delegacja z partnerskiego miasta
Juterbog, która gościła w Świebodzicach - podkreśla Maciej
Więcek.
Impreza wpisuje się już
w doroczny kalendarz znaczą-

Walki były widowiskowe, pełne emocji i zaciętej rywalizacji,
świetna porcja sportowej adrenaliny!
cych wydarzeń sportowych
w Świebodzicach, a dzięki Maciejowi i Mariuszowi sport i związane z nim wartości trafiają do
czasami mocno „rozpalonych”
głów młodych ludzi - dając cie-

kawą alternatywę na spędzanie
wolnego czasu i budowanie własnej osobowości. Gratulacje,
panowie, a przy okazji dziękujemy za świetną promocję Świebodzic!

Oficjalne wyniki turnieju

PRZEDWALKI

1 KACPER KAZEK (KO GYM ŚWIEBODZICE) VS Kamil Matras
(KO GYM Świebodzice) 50-54 kg Junior/Cadet
2 MICHAŁ WIECZOREK (KO Gym Świebodzice )- Marek Rawski
(KO Gym Świebodzice) -79kg
3 Krzysztof Kościelnik (KO Gym Świebodzice) vs MACIEJ
KARPIŃSKI 85kg KO GYM Wrocław
Sparing bokserski
MICHAŁ LEŚNIAK - Piotr Tobolski

KARTA GŁÓWNA

1. DAWID GRYGORY ( NakMuay Szczecin) vs Patryk Marek
(KO Gym Wrocław ) 63,5kg
2. Wlad Yafimau (FightKlub Katowice) VS Artur Gabryelski
(KO GYM ŚWIEBODZICE) 66kg- remis
3. Egor Shanchuk (Best Gym Grodno BLR ) VS WIKTOR
GALIMSKI (KO Gym Świebodzice) 44kg CADET
4. Marcin Sendecki (FightKlub Katowice) VS PAWEŁ SAKOWICZ
(KO Gym Świebodzice) 68kg (catch weight)
5. NIKOLAI KAZIALETSKI (Best Gym Grodno BLR) VS Paweł
Poliwoczak (KO Gym Świebodzice
6. Mateusz Mickiewicz (KO Gym Świebodzice ) VS JAKUB
PIEKARSKI (KO GYM Wrocław ) 63,5 kg
7. YAHYA MIRZAE (Ringside GYM BERLIN) VS Oskar Idczak
(KO Gym Świebodzice ) 67kg
8. Yaroslav Strachinsky (Best Gym Grodno BLR) VS KACPER
SZYDLIK (KO Gym Świebodzice ) 44kg CADET
9. ARTUR KWIECIEŃ (KO Gym Wrocław ) VS Dawid Wąsowski
(KO Gym Świebodzice ) 81kg

WALKA WIECZORU

10. MUJTABA YOUSOFI (Ringside Gym BERLIN) VS Paweł
Kędzia (KO GYM WROCŁAW) 71kg PRO AM

Podziękowania
Sędziowie turnieju:
Steffen Ramlow - Referee und Scoring
Jörg Krause - Referee und Scoring
Christian Kunitz - Scoring
Herr Pityu Otto (Scoring) - Scoring
Organizatorzy składają podziękowania wszystkim, którzy wsparli
projekt:
Burmistrzowi Miasta Świebodzice Panu Bogdanowi
Kożuchowiczowi
Radnemu Sławomirowi Łukawskiemu
Centrum Pucharowemu w Świebodzicach
- www.centrumpucharowe.com.pl - Tomaszowi Megesowi
Firmie DRAGON- www.dragon-sports.pl
Pizzerii Gregor Świebodzice - www.pizzeriagregor.pl/
- Grzegorzowi Polewskiemu
Pensjonatowi Sportowemu Świebodzice
- www.pensjonatsportowy.pl Remikowi Saneckiemu i Adrianie
Saneckiej
Dorianowi Skrzydlewskiemu za przywiezienie ringu

Mikołajkowe Gry i Zabawy
w Wodzie
sport
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ak co roku z okazji Mikołajek OSiR Świebodzice
Sp. z o.o. i Stowarzyszenie
Pomocy na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Świebodzicach zorganizowali
gry i zabawy w wodzie. Zawody
odbyły się 6 grudnia w Wodnym
Centrum Rekreacji. Ich uczestnikami byli podopieczni ośrodków
dla osób niepełnosprawnych
z powiatów wałbrzyskiego i świdnickiego.
W wodnych zmaganiach rywalizowały 4 drużyny, podopieczni: Domu Pomocy Społecznej z Jaskulina, Warsztatów
Terapii Zajęciowej z Mokrze-

szowa, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z
Wałbrzycha oraz gospodarze zawodów członkowie Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej
ze Świebodzic.
Zawodnicy zmagali się w 5
konkurencjach: podawaniu piłki
górą, biegu w wodzie z piłką
przez przeszkody, pływaniu
z makaronem, holowaniu z wykorzystaniem koła ratowniczego
oraz rzutem piłeczką do koła
ratunkowego.
Zawody wygrali podopieczni
Stowarzyszenia Pomocy na
Rzecz Dzieci i Młodzieży Nie-
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pełnosprawnej ze Świebodzic. II
miejsce zajęli wychowankowie
Warsztatów Terapii Zajęciowej
z Mokrzeszowa, III Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy z Wałbrzycha, a IV
Domu Pomocy Społecznej z Jaskulina.
Dziękujemy panu Jackowi
Rapczyńskiemu ze Szkoły Pływania Genus i członkom Klubu
Sportowego Rekin za prowadzenie zawodów oraz Centrum Pucharowemu w Świebodzicach za
ufundowanie pucharów i medali
dla zawodników.
OSiR Świebodzice

Mikołajki w Wodnym Centrum Rekreacji

6

grudnia do Wodnego Centrum Rekreacji zawitał Święty Mikołaj, przynosząc dzieciom słodycze i drobne upominki. Tego dnia na naszej krytej
pływalni na najmłodszych czekało
wiele rozmaitych atrakcji.
Każde dziecko mogło wykupić
bilet za 3 zł oraz wziąć udział
w licznych grach i zabawach
w wodzie. Na najmłodszych czekali
animatorzy, którzy uprzyjemniali
kąpiele wodne konkursami z nagrodami. Animacje te prowadzili instruktorzy nauki pływania z OSiR
Świebodzice Sp. z o.o.: Krzysztof
Kiecenka, Arkadiusz Szymczak
i Ireneusz Terefenko.

Mastersi w akcji
dniach 3-4 grudnia 2016 r w stolicy odbyły się XXI Otwarte MisW
trzostwa Warszawy w Pływaniu w kate-

gorii Masters. Impreza, która od wielu lat
cieszy się dużym zainteresowaniem odbyła się w na pływalni w Parku Wodnym
Warszawianka. Na obiekcie o rozmiarach olimpijskich rywalizowało z sobą
360 zawodników i zawodniczek, którzy
reprezentowali 52 kluby z Polski, Ukrainy, Rosji i Białorusi. Warszawskie zawody zamykają w tym roku zarówno sezon jak i zmagania Mastersów w Pucharze Polski w roku 2016. KS Rekin Świebodzice reprezentowała trzy osobowa
ekipa: Aleksandra Hebel, Marek Stu-

Żaki górą
czyński i Karol Żemier. Nasi zawodnicy pokazali się w stolicy z jak najlepszej
strony zajmując w klasyfikacji medalowej ósme miejsce. Mastersi KS Rekin
zdobyli 8 medali: 7 złotych ( Aleksandra
Hebel -1, Marek Stuczyński - 3 i Karol
Żemier - 3) oraz 1 srebrny (Aleksandra
Hebel).
Choć zabrakło tym razem życiówek,
to Rekiny na zakończenie sezonu 2016
Mastersów potwierdziły zdobytymi medalami, żę należą do czołówki pływackiej. Życzymy równie udanych startów
w kolejnym roku.

Osiągnięcia indywidualne:
Aleksandra Hebel

G 50 m dw - 34,19
G 100 m dw - 1:17,93
G 100 m gr - 1:33,64 - II miejsce
G 200 m gr - 3:22,25 - I miejsce

Marek Stuczyński
G 50 m kl - 31,63 - I miejsce
G 100 m kl - 1:13,42 - I miejsce
G 200 m kl - 2:45,59 - I miejsce
Karol Żemier
G 50 m gr - 29,30 - I miejsce
G 100 m gr - 1:04,38 - I miejsce
G 200 m gr - 2:22,86 - I miejsce

grudnia 2016 r. został rozegrany mikołajkowy turniej piłki
11
nożnej żaków organizowany przez

GCKiS Żarów. Występująca w tym
turnieju drużyna MKS Victorii Świebodzice spisała się bardzo dobrze nie
przegrywając żadnego meczu.
Wyniki naszej drużyny:
MKS Victoria Świebodzice - AKS
Strzegom 1:1
MKS Victoria Świebodzice - GC
KiS II Żarów 4:0
MKS Victoria Świebodzice - GC
KiS I Żarów 0:0
MKS Victoria Świebodzice - Polonia Stal Świdnica 3:0

Skład MKS Victorii Świebodzice:
Sikora P., Surowiecki, Kak, Choptiany, Partyka, Pelc, Owsianny, Nogajczyk, Maliborski.
W niedzielę, 18 grudnia 2016 r. odbył się halowy turniej juniorów młodszych w piłce nożnej o Puchar Prezesa MKS Victorii Świebodzice.
W turnieju oprócz zespołu MKS
Victorii Świebodzice wystąpili: Górnik Wałbrzych, GKS Zagłębie Wałbrzych, Pogoń Pieszyce, Pogoń Wleń,
Kuźnia Jawor, Polonia Stal Świdnica,
LKS Bystrzyca Górna, Zieloni Łagiewniki oraz Łużyce Lubań.
I
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ogłoszenia i komunikaty

piątek, 23 XII 2016

Gazeta Świebodzicka
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

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

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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic,
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2
w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 431/36 o powierzchni 188 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00034845/8.
Udział w częściach wspólnych oraz prawie współwłasności gruntu wynosi 9,63%.
Lokal usytuowany jest na parterze budynku i składa się z pokoju, kuchni i przedpokoju
o łącznej powierzchni 37,50 m2. Konieczne jest przeprowadzenie odwilgocenie ścian w pokoju.
Stolarka okienna drewniana skrzynkowa oraz drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
w dostatecznym stanie technicznym.

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1
w budynku przy ul. Strzegomskiej 36A w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 606/1
o powierzchni 138 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą
Nr SW1S/00040036/9. Udział w częściach wspólnych oraz prawie współwłasności gruntu wynosi 43,54%.
Lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku i składa się z kuchni, łazienka + WC, przedpokoju
i pokoju o łącznej powierzchni 43,80 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną,
kanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie piecowe. Stan techniczny lokalu zły. Elementy wykończeniowe lokalu
oraz stolarka drzwiowa, podłogi, tynki, instalacje - kwalifikują się do remontu lub wymiany.
Pomieszczenie kuchni i pokoju podzielone są lekkimi ściankami działowymi przeznaczonymi do
rozbiórki. Wejście do lokalu poprzez dobudowaną, o konstrukcji drewnianej, klatkę schodową.
Zarówno deski zewnętrzne jako i biegi schodowe kwalifikują się do wymiany. Układ funkcjonalny
pomieszczeń średni. Lokal wymaga wykonania remontu polegającego m.in. na wykonaniu prawidłowej
wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach: kuchni, łazience oraz wykonanie wyczystek w przewodzie
kominowym spalinowym zewnętrznym (zalecenie kominiarskie). Lokal posiada pomieszczenia
przynależne tj : pom. gospodarcze (na parterze) o powierzchni użytkowej: 8,40 m2.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Instalacje w dostatecznym stanie
technicznym, wymagają częściowej wymiany, zwłaszcza instalacja elektryczna. Ogrzewanie lokalu centralne
etażowe węglowe, kocioł c.o. stojący blaszany usytuowany w kuchni. Stan techniczny instalacji c.o. mierny,
wymaga gruntownego remontu bądź wymiany. W.c. Usytuowane na klatce schodowej. Do lokalu przynależna jest
piwnica o powierzchni 1,10 m2. Ogólnie lokal przyjęto w stanie technicznym dostatecznym.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena gruntu

26.000,00 zł
24.938,00 zł
1.062,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 01 lutego 2017 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 2 w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego
z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 2 600 zł w terminie do 27 stycznia 2017 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 30.01.2017 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność na konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do
Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowy w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 11.01.2017 r. w godz. 10.00-10.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.
Na nieruchomość lokalową będącą przedmiotem przetargu został przeprowadzony przetarg w dniu 07.09.2016 r.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena gruntu

39.100,00 zł
35.240,00 zł
3.860,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 01 lutego 2017 r. o godz. 11.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek
1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Strzegomskiej 36A w
Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego z
wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 4 000 zł w terminie do 27 stycznia 2017 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 30.01.2017 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność na konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do
Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowy w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 12.01.2017 r. w godz. 10.45-11.00.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

OGŁOSZENIA DROBNE

Burmistrz Miasta Świebodzice

G Sprzedam fotel do masażu JOY 200 czarny,
w stanie idealnym, z gwarancją.
Masuje wszystkie partie kręgosłupa,
cena do uzgodnienia, Tel. 603 344 013

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

G Sprzedam mieszkanie po kapitalnym
remoncie, 46 m2, z antresolą, wykończone

i pięknie urządzone, cena do dyskusji,
Tel. 510 037 105
G Sprzedam zagospodarowaną działkę
budowlaną powierzchnia 913 m2,
Ciernie 23,
Tel. 601 690 210

Ulica

Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

obręb

Os. Sudeckie
Kolejowa

l. mieszkalny 19 (3C)
l. mieszkalny 2 (11)

73
263

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.

KUPON
OGŁOSZENIOWY

Firma CAST SP.J.
- europejski i krajowy lider
w produkcji i dystrybucji folii stretch,

TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

pakowacz oraz operator przewijarki.

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

poszukuje pracowników na stanowisko

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice

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.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

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

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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców miasta Świebodzice,
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Świdnickiej 48 w Świebodzicach.
Budynek położony jest na działce nr 641/1 o powierzchni 182 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00018138/1.

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców miasta Świebodzice,
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 2 w Świebodzicach.
Budynek położony jest na działce nr 385 o powierzchni 559 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00018090/2.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na II piętrze, składa się z dwóch pokoi i kuchni o łącznej powierzchni
36,38 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Instalacje
w dostatecznym stanie technicznym, wymagają częściowej wymiany. Ogrzewanie lokalu za pomocą pieca
kaflowego usytuowanego w pokoju. W kuchni zamontowana kabina prysznicowa, jednak wymaga ona likwidacji
lub legalizacji (zamontowana została bez zgody MZN - Świebodzice). Likwidacji wymaga również okap
w kuchni, konieczne jest wykonanie wentylacji wywiewnej w kuchni, zgodnie z zaleceniami Kominiarskiej
Spółdzielni Pracy. w.c. usytuowane jest na półpiętrze klatki schodowej, przylega do lokalu, jest do wyłącznego
korzystania przez właściciela najemcy lokalu nr 6. Pomieszczenie to stanowi część wspólną nieruchomości.
Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu. Udział w częściach wspólnych i współużytkowaniu wieczystym
gruntu wynosi 10,38%.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku i składa się z kuchni, łazienki z WC i pokoju
o łącznej powierzchni 38,90 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową.
Ogrzewanie piecowe. Wentylacja do wykonania Stan techniczny lokalu dostateczny. W lokalu został
przeprowadzony remont polegający na wymianie instalacji elektrycznej w części łazienki z WC, zamontowaniu
kuchenki gazowej wraz z robotami towarzyszącymi, rozebraniu ścianki w kuchni, naprawie drzwi wejściowych
do lokalu, wykonaniu łazienki z WC, odnowieniu malatury podłogi w pokoju, wymianie wykładziny PCV
w kuchni i odnowieniu malatury ścian i sufitów w lokalu. Układ funkcjonalny pomieszczeń średni. Lokal posiada
pomieszczenia przynależne tj pom. gospodarcze po WC o powierzchni: 3,20 m2. Do powierzchni pomieszczenia
wliczona jest w 50% powierzchnia przedsionka. Udział w częściach wspólnych i współużytkowaniu wieczystym
gruntu wynosi 3,74%.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej z wbudowanymi usługami.

CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena gruntu

CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena gruntu

50.000,00 zł
48.730,00 zł
1.270,00 zł

48.000,00 zł
46.118,00 zł
1.882,00 zł

I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu stanowi 15% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste - 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku,
bez wezwania, z góry za dany rok. Wysokość tej opłaty może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata,
jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu stanowi 15% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste - 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku,
bez wezwania, z góry za dany rok. Wysokość tej opłaty może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata,
jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Przetarg odbędzie się w dniu 01 lutego 2017 r. o godz. 10.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.

Przetarg odbędzie się w dniu 01 lutego 2017 r. o godz. 11.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.

Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby zamierzające
uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1
następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Świdnickiej 48 w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego
z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 5 000 zł w terminie do 27 stycznia 2017 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 30.01.2017 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność na konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
udać się do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowy w sprawie sposobu zarządu nieruchomością
wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 09.01.2017 r. w godz. 12.30-12.45.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Stefana Żeromskiego 2 w
Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego z
wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 4 800 zł w terminie do 27 stycznia 2017 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 30.01.2017 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność na konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
udać się do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowy w sprawie sposobu zarządu nieruchomością
wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 09.01.2017 r. w godz. 11.40-11.55.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

OGŁOSZENIE

Szukam zguby

Burmistrz Miasta Świebodzice
prosi zainteresowanych właścicieli gospodarstw rolnych
z terenu Gminy Świebodzice, o złożenie oferty
w sprawie zapewnienia w swoim gospodarstwie rolnym miejsca
dla zwierząt gospodarskich przekazanych przez tut. Urząd.
Przypadki przekazania zwierzęcia gospodarskiego przez Urząd Miejski w Świebodzicach mogą dotyczyć np.
zgłoszenia do tut. Urzędu bezdomnego zwierzęcia gospodarskiego znalezionego na terenie Gminy Świebodzice
lub konieczności odebrania zwierzęcia gospodarskiego z innego gospodarstwa na podstawie przepisów ustawy
o ochronie zwierząt.
Gospodarstwo rolne powinno spełniać minimalne warunki utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt
gospodarskich, o których mowa w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
1) z dnia 15 lutego 2010 r w sprawie wymagań sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt
gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. nr 56 poz.
344 z późn. zm.).
2) z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich,
innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 116 poz.
778).
Osoba, która zapewnia miejsce dla zwierząt gospodarskich nie może być karana za naruszenie przepisów ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 t.j.).
Warunki płatności:
- do uzgodnienia po przedłożeniu oferty
Ofertę prosimy przedłożyć do tut. Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2016 r.
Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz

W dniu 15 grudnia 2016 r.
zgubiono kolczyk.
Uczciwego znalazcę
proszę o kontakt.
Nagroda 100 zł.
Małgorzata Grudzińska,
tel. 691-782-793.

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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