Najserdeczniejsze życzenia dla Babć i Dziadków
Świat bez nich byłby bardzo smutny. Do kogo chodzilibyśmy się wypłakać, poradzić albo zwyczajnie przytulić?
Kto robiłby dla nas najlepsze na świecie pierogi ruskie i naleśniki? Opowiadał cudne bajki, ciągał na saneczkach?
Mowa oczywiście o naszych najukochańszych Babciach i Dziadkach.
21 i 22 stycznia tradycyjnie przypada Wasze święto.
Chcemy Wam życzyć, Kochani, dużo, dużo zdrowia, radości, cierpliwości i tylko słonecznych, ciepłych dni na jesień życia.
Pociechy z wnucząt, jak najwięcej czasu spędzanego wspólnie, uśmiechu, serdeczności i spełnienia marzeń.
Redakcja Gazety Świebodzickiej
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irma Tower Investments kupiła
od świebodzickiego Famalenu
blisko hektarową działkę, zlokalizowaną w obrębie ulicy Strzegomskiej. Powstanie tu nowe centrum
handlowe z parkingiem i zapleczem.
I to nie koniec inwestycji na tym terenie.
W bezpośrednim sąsiedztwie Neonetu
jeszcze w tym roku rozpocznie działalność hala targowa z kilkudziesięcioma
punktami handlowo-usługowymi. Będzie się tu także mieścił pierwszy w naszym mieście kindergarten, czyli popularny małpi gaj dla najmłodszych. Inwestorem tego obiektu będzie Famalen.
Str. 3

To już w tę niedzielę!

Po raz 11. zapraszamy mieszkańców do wspólnego Kolędowania
z Burmistrzem.
22 stycznia 2017, godz. 16.00, MDK.
Zabierzcie ze sobą bliskich i dobry humor, na miejscu czeka
wspaniała atmosfera, pyszne ciastkai upominki.

MAMY dla Was
do wygrania

BEZPŁATNE
WEJŚCIÓWKI
na premierowe kino

w Świebodzicach.
Str. 4

4

Rozmowa
z burmistrzem
Bogdanem
Kożuchowiczem
na temat sytuacji
w największym
miejskim klubie
sportowym.

6

Rozpoczął się
proces Łukasza
M., który w kwietniu
ub. roku udusił
z zazdrości swoją
żonę. Na pierwszej
rozprawie wyszły
na jaw szokujące
fakty z przeszłości
oskarżonego.

7

Radosny,
kolorowy - ale
w okropnym zimnie
przeszedł tegoroczny
Orszak Trzech Króli.

Ruszamy
11
z nowa akcją
- Zaadoptuj psiaka

DZIĘKUJEMY

To wspaniały wynik tegoro
cznej zbiórki
dla Wielkiej Orkiestry Św
iątecznej Pomocy.
Podziękowania dla sztab
u, cu
wolontariuszy, wszystkich downych
, którzy włączyli się
w organizację 25. Finału
- no i dla wszystkich
tych, którzy wrzucili swój
grosz po to,
by pomagać maluszkom
i seniorom.

z Gazetą
Świebodzicką.

Pożegnaliśmy

Andrzeja
Szczykałę,

Relacja na str. 8-9-10

wieloletniego prezesa
MKS Victoria
Świebodzice, znanego
przedsiębiorcę,
działacza społecznego.
- Pomagał ludziom
- tak wspominają go
współpracownicy
i przyjaciele.
Wspomnienie o Panu
Andrzeju na str. 2

Odszedł Andrzej Szczykaa,
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wieloletni prezes MKS Victoria Świebodzice, znany w mieście przedsiębiorca, miłośnik sportu i społecznik

W

czwartek, 19
stycznia, pożegnaliśmy Andrzeja
Szczykałę. Dla
osób związanych z największym klubem sportowym to
nazwisko z pewnością nie jest
obce, przez wiele lat był prezesem Victorii Świebodzice.
Andrzej Szczykała w Zarządzie Klubu pojawił się już
26 czerwca 1995 r. - wówczas
jako kierownik sekcji piłki
ręcznej. Od 9 listopada 1998 r.
do 16 czerwca 2000 r. piastował funkcję Viceprezesa klubu
i koordynatora d/s. piłki ręcznej. 17 czerwca 2000 r. po raz

pierwszy został wybrany Prezesem Klubu - pełnił tę funkcję do 22 czerwca 2004 r.,
a następnie w latach 20042007 i 2012-2016 r.
- Współpracowałem z Andrzejem Szczykałą cztery lata,
był osobą, która dążyła do celu
bardzo konsekwentnie, starałem się go wspierać w tym
- mówi Euzebiusz Wojdat,
obecny prezes Victorii. - Był
człowiekiem otwartym, chętnie pomagał. Zawsze zabierał
głos w wielu sprawach, już na
początku jako kierownik sekcji piłki ręcznej miał swoje

propozycje i pomysły, które
forsował.
Był na każdym meczu, starał się nawet być na każdym
spotkaniu wyjazdowym, kiedy
tylko zdrowie mu pozwalało.
Wszyscy współpracujący
z Andrzejem Szczykałą podkreślają, że był człowiekiem
bardzo uczynnym, chętnie pomagającym innym. Pracował
do końca nawet, jak zdrowie
niezbyt już na to pozwalało.
- Pomagał wszystkim - zawodnikom, zawodniczkom,
ludziom w Świebodzicach - mówi Marek Gąsior, trener piłkarek ręcznych, współpracu-

jący wiele lat z Andrzejem
Szczykałą. - Żył sportem, kochał sport, i bardzo go promował. Odtworzył tak naprawdę
piłkę ręczną w latach 90-tych,
zdobyliśmy dzięki niemu mistrzostwo w piłce plażowej,
sporo zawodniczek trafiło do
ekstraklasy, mężczyźni zdobyli awans do II ligi. Znany
w środowisku sportowym
w całym województwie, był
wielkim pasjonatem sportu.
Wielki żal, że odszedł taki
człowiek.
Bliskim Pana Andrzeja Szczykały składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
Redakcja Gazety Świebodzickiej

Z żalem żegnamy

§ W naszej specjalnej rubryce prawnicy
odpowiadają na pytania naszych Czytelników

Prawnik radzi

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
póki pamięcią im się płaci”

wspaniałego Kolegę,
zaangażowanego całym sercem w sprawy sportu,
służącego pomocą i radą w każdej sytuacji,

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci

wieloletniego Prezesa naszego Klubu

Andrzeja Szczykały,

Ś.P. Andrzeja Szczykałę

wieloletniego Prezesa MKS Victoria Świebodzice,
przedsiębiorcy i filantropa.

Rodzinę i Najbliższych

W mojej pamięci pozostanie na zawsze
jako człowiek oddany swojej pasji i miłości do
sportu,
życzliwy i wrażliwy na potrzeby innych.

Prosimy o przyjęcie najszczerszych kondolencji.
Zarząd, Trenerzy, Zawodnicy i Członkowie
Miejskiego Klubu Sportowego
Victoria Świebodzice

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

Rodzinie i Najbliższym
Składam wyrazy najgłębszego żalu
i szczerego współczucia
Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz

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

Drodzy Czytelnicy, dziś kolejna porada prawna, 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 poruszamy kwestie wynajmu mieszkania od osoby prywatnej.
- Wynająłem mieszkanie na czas określony z możliwością wypowiedzenia. Mam teraz kupca na to mieszkanie i chciałbym wypowiedzieć umowę najemcom, tak żeby mieszkanie było wolne. Czy mogę
wypowiedzieć umowę najemcom? - pyta pan Karol. - Słyszałem, że
lokatorzy mieszkań są specjalnie chronieni. Z góry dziękuję za odpowiedź
Panie Karolu,
Najemca wynajmujący lokal mieszkalny jest chroniony ustawowo,
w tym podlega ochronie stałość stosunku najmu uprawniającego go
do korzystania z lokalu. W tym zakresie, w rozumieniu ustawy lokalem jest każdy lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, w tym także dom mieszkalny. Wedle ustawy o ochronie praw
lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, nie można wypowiedzieć umowy bez przyczyny. Wyłączne przyczyny zaś wypowiedzenia umowy najmu lokatorowi są zasadniczo następujące:
G używanie lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z
jego przeznaczeniem,
G niszczenie urządzeń przeznaczonych do wspólnego korzystania
przez mieszkańców,
G zaniedbywanie obowiązków umownych powodujące powstanie szkód,
G wykraczania w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, które czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali,
G zwłoka z zapłatą czynszu lub innych opłat za co najmniej trzy
okresy rozliczeniowe,
G wynajęcie, podnajęcie lub oddanie do bezpłatnego używania
lokalu lub jego części bez wymaganej zgody właściciela,
Właściciel może też wypowiedzieć umowę, jeśli zamierza zamieszkać w lokalu stanowiącym przedmiot najmu. Odpowiednie
okresy wypowiedzenia w tym przypadku wynoszą - pół roku (gdy
najemca ma gdzie zamieszkać), 3 lata (gdy najemca nie ma gdzie
zamieszkać).
W każdym przypadku należy pamiętać, iż wypowiedzenie umowy
kończy jedynie stosunek umowny najmu. W przypadku, gdy najemca odmawia opuszczenia lokalu konieczne będzie wystąpienie do
sądu o eksmisję. Warto też wspomnieć, iż najemca może otrzymać na
mocy wyroku sądowego prawo do lokalu socjalnego, które uniemożliwi eksmisję, o ile gmina nie zapewni lokatorowi lokalu socjalnego.
Wtedy właścicielowi należeć będzie się roszczenie o odszkodowanie
od gminy, jeśli lokator nie płaci za mieszkanie.
Odpowiadając na Pana pytanie, należy stwierdzić, iż nie można
wypowiedzieć umowy bez przyczyny ustawowej. Bez znaczenia jest
tu zawarcie w umowie zapisu uprawniającego wynajmującego do
wypowiedzenia umowy. Taki zapis umowny jest bezskuteczny.

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,
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irma Tower Investments
kupiła od świebodzickiego Famalenu blisko hektarową działkę, zlokalizowaną w obrębie ulicy Strzegomskiej. Powstanie tu nowe
centrum handlowe z parkingiem
i zapleczem. I to nie koniec inwestycji na tym terenie. W bezpośrednim sąsiedztwie Neonetu
jeszcze w tym roku rozpocznie
działalność hala targowa z kilkudziesięcioma punktami handlowo-usługowymi. Będzie się tu
także mieścił pierwszy w naszym mieście kindergarten, czyli
popularny małpi gaj dla najmłodszych. Inwestorem tego
obiektu będzie Famalen.
- Tak, potwierdzam, została
zawarta umowa przedwstępna
na sprzedaż gruntu firmie Tower
Investments, powstanie tu park
handlowy o powierzchni 2700 m
2 - mówi Adam Jennings prezes Famalenu. - Są już przygotowane projekty, grunty zostały
przebadane pod kątem bezpieczeństwa, inwestor rozpoczyna
budowę na wiosnę.
Park handlowy SHOPIN będzie zlokalizowany tuż za Biedronką przy ul. Strzegomskiej.
Wjazd do centrum będzie się
znajdował pomiędzy dotychczasowym sklepem Aldi a Biedronką właśnie.

Zakupy w jednym miejscu
- W naszym centrum znajdą
się sieciowe sklepy z branży
odzieżowej, wiodące marki sklepów sportowych, obuwniczych
oraz drogeria i apteka. Projekt
będzie dysponował parkingiem
z 80 miejscami postojowymi.
Otwarcie parku planowane jest
na listopad 2017r. - zapowiada
Wojciech Pietrzak, Członek
Zarządu Tower Investments.
Parki Handlowe „SHOPIN”
to projekt deweloperski, który
oparty jest na koncepcji partero-

wych budynków handlowych
bez części wspólnych wewnątrz
obiektu. Koncepcja ta pozwala
na bezpośrednie wejście do
każdego sklepu, co gwarantuje
klientom wygodę oraz skraca
czas robienia zakupów.
Budżet mającego powstać
parku handlowego to kilkanaście
milionów złotych. Mogą się tu
pojawić takie sieci, jak np.
Deichmann, JYSK, Takko.

Hala Targowa Świebodzka
Ale to nie jedyna inwestycja
w obrębie ulicy Strzegomskiej.
Firma Famalen zamierza
zaadoptować jeden ze swoich
budynków, przylegających do
obiektu w którym znajduje się
obecnie Neonet, i stworzyć tam
nowoczesną i komfortową halę
targową. Będzie się nazywać
Hala Targowa Świebodzka.
- Jeśli ktoś ma skojarzenie
z wrocławskim Dworcem Świebodzkim to słusznie - uśmiecha
się szef Famalenu. - Nasz obiekt
zlokalizowany jest bowiem
w sąsiedztwie historycznego
dworca kolejowego, do którego
w XVII przyjeżdżały pociągi
zwłaśnie w wrocławskiego
Dworca Świebodzkiego (linia
kursowała z Wrocławia do Świebodzic i z powrotem).
Hala będzie miała ok. 1250
m2, z wydzielonymi ok. 30
punktami, o różnej wielkości
- od 15 do 25 m2, ale mogą być
nawet mniejsze, jeśli będą na nie
chętni. Największym wydzielonym obiektem będzie z pewnością małpi gaj, czyli plac zabaw
dla najmłodszych z przeróżnymi
atrakcjami, zjeżdżalniami, kulkami i częścią multimedialną.

Raj dla maluchów

- mówi Adam Jennings. - W sąsiedztwie będzie też zlokalizowana kawiarnia, zatem będzie to
miejsce, w którym będzie można
zrobić zakupy, zostawić dzieci
pod opieką na jakąś chwilę czy
napić się kawy i porozmawiać.
Oferta wynajmu pomieszczeń
skierowana jest przede wszystkim do lokalnych przedsiębiorców.
- Byłoby dobrze, gdyby
w obiekcie pojawili się np.
regionalni producenci żywności,
ofertujący dobrej jakości produkty - dodaje prezes Famalenu.
- Jest już spore zainteresowanie,
chcielibyśmy otworzyć obiekt
jeszcze w tym roku. Dodajmy,
że w planach jest także utworzenie na piętrze nowoczesnej siłowni.
Czy hala targowa stanie się
konkurencją dla miejskiego targowiska?
- Nie wiem, czy konkurencją,
z pewnością będzie to alternatywa, bo nie każdy chce robić
zakupy w deszczu, czy na mrozie, ale w cieple, z dachem nad
głową, możliwością zaparkowania auta - wylicza atuty Adam
Jennings.

FOT. UŻYCZONE

Świebodzice coraz atrakcyjniejsze dla inwestorów budujących obiekty handlowe

Tak będzie wyglądać Hala Targowa Świebodzka
Tu można otrzymać więcej
informacji na temat
wynajmu powierzchni hali:
e-mail:

Inwestycja ma kosztować ok.
2 mln zł.

A co z Kauflandem?

hala-swiebodzka@wp.pl
tel. 510 052 442

Strzegomska zamienia się w duże centrum
handlowe?
Jakby nie patrzeć - w obrębie tej ulicy przybywa atrakcyjnych
sklepów. Dotychczas królowała tu spożywka: mamy Biedronkę,
Polomarket, Aldi, ale także sieci z branży RTV AGD: Neonet,
Media Expert. Jest jeszcze Pepco i nieco dalej centrum chińskie.
Inwestorzy uważają to miejsce za atrakcyjny teren, więc inwestują.
A z naszych informacji wynika, że mieszkańcy są zadowoleni
z faktu, że sklepów przybywa, choć zapewne lokalnych kupców
to nie cieszy. Zobaczymy, czy po otwarciu nowej hali część
miejscowych sklepikarzy otworzy w niej swoje punkty, bo jak
wszyscy wiemy centrum miasta jest mocno zakorkowane, jest
kłopot z parkowaniem, a działa tam nadal sporo punktów
handlowo-usługowych.

Wielu Czytelników pytało nas
ostatnio, co się dzieje z
planowaną budową sklepu
firmy Kaufland. On także miał
powstać przy Strzegomskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu
Media Expert. Teren od dłuższego czasu jest ogrodzony, a firma,
która miała sklep budować - jak już pisaliśmy - uzyskała stosowne
pozwolenia i doprowadziła do uchylenia przez Wojewódzki Sąd
Administracyjny niekorzystnej dla siebie decyzji wojewody,
uniemożliwiającej budowę sklepu w Świebodzicach.
Jednak postępowanie się nie zakończyło, od decyzji WSA
odwołały się strony postępowania - i sprawa mocno utknęła.
Niedawno okazało się bowiem, że zmarła jedna z osób, będących
stroną tegoż postępowania i sąd musi teraz ustalić spadkobiercę
prawnego. To może potrwać kolejne miesiące, zatem nie należy
się spodziewać, że sprawa szybko znajdzie swój finał.
Przeciwko budowie Kauflandu protestowała świebodzicka
opozycja, tymczasem mieszkańcy chcieli kolejnego sklepu,
co wyrażali na portalach i forach. Wiele osób otwarcie mówiło,
że wolałoby przy Strzegomskiej Lidla... No cóż, nasz klient, nasz
pan.

Mamy dla Państwa wejściówki
- Nie ma takiego obiektu
w naszym mieście, a jest zapotrzebowanie choćby po to, by
wyprawić pociechom urodziny

na premierowe kino w Świebodzicach!

J

uż 3 lutego do Świebodzic ponownie zawita
cyfrowe kino z najnowszymi premierami
kinowymi. A my mamy dla
Państwa świetną wiadomość - znów rozdajemy bilety
na seanse!
Zapraszamy do udziału
w prostym konkursie, aby
wygrać wejściówki, trzeba
tylko zadzwonić pod wskazany poniżej numer i odpowiedzieć na proste pytania.
Ale po kolei - co zobaczymy 3 lutego w Miejskim
Domu Kultury?

Dla najmłodszych wyświetlona zostanie najnowsza produkcja z serii LEGO
- Batman, a dla starszej widowni mamy najnowszą
polską komedię „PolandJa”
z udziałem plejady najpopularniejszych aktorów: m. in.
Borysa Szyca, Jerzego Radziwiłowicza, Izy Kuny
czy Romy Gąsiorowskiej.
Seanse:
LEGO Batman - godz.
16:30
PolandJa - godz. 18:30

Do rozdania mamy 10
wejściówek: dwie podwójne na komedię oraz 6 pojedynczych na film dla dzieci.
Fundatorem biletów dla najmłodszych jest Klub Radnych Bogdana Kożuchowicza - dziękujemy.
Jak je otrzymać?
Zadzwoń na numer:
660 157 518
I odpowiedz na proste pytanie:
W jakim kraju zostały
wymyślone klocki LEGO?
Nie czekaj i dzwoń jak
najszybciej!
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Skupmy się na młodzieży
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Rozmowa z burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem o tym, co wydarzyło się w MKS Victoria Świebodzice

GŚ: - Panie burmistrzu,
jak Pan ocenia ostatnie
wydarzenia w naszym
największym klubie
sportowym - mam tu na myśli
odejście trenerów i sporej
części zawodników
pierwszego zespołu sekcji
piłki nożnej, rezygnację
z funkcji wiceprezesa
i sekretarza zarządu?
Bogdan Kożuchowicz:
- W pewnym sensie nie jest to
dla mnie zaskoczenie, bo sytuacja w klubie była mi znana od
pewnego czasu i podjęte przez
Zarząd kroki wpłynęły na takie
właśnie decyzje trenerów i zawodników.

G A czy zaskoczeniem było
dla Pana to, że Klub wypłacał
zawodnikom znaczące premie
meczowe, co w efekcie
spowodowało pogorszenie się
sytuacji finansowej Victorii?
- Zadaniem tego typu klubów,
korzystających z dotacji samorządu, jest przede wszystkim
propagowanie sportu wśród
dzieci i młodzieży, na takie cele
samorząd przekazuje dotacje
z budżetu, to zresztą wynika
z zadań własnych gminy. Nie ma
akceptacji dla sytuacji, gdy się
od tego odchodzi.
G A tak się właśnie stało
w Victorii?
- Koszty utrzymania klubu,
który jest stowarzyszeniem i ma

możliwości pozyskiwania środków także z innych, niż gmina
źródeł, przekroczyły przychody.
Powstał spory dług, który musi
zostać zredukowany. Chciałbym tu jednocześnie podkreślić,
że bardzo doceniam działalność
klubu w odniesieniu do dzieci
i młodzieży, przecież Victoria to
nie jest tylko pierwsza drużyna
seniorów, ale kilka grup dziecięcych i młodzieżowych. Tu nie
mam żadnych zastrzeżeń. Ale
pewne sprawy wymknęły się
chyba spod konroli.
G Czego Pan oczekuje w tej
chwili od Zarządu MKS
Victoria Świebodzice?
- Oczekuję reorganizacji, która pozwoli wyciszyć kwestie

finansowe i powrotu do priorytetów - czyli skupienia się na sekcjach dla dzieci i młodzieży,
juniorów młodszych i starszych.
Jeśli chodzi o rozgrywki w IV
lidze naszych seniorów - trzeba
do tego podejść rozsądnie, dostosować oczekiwania do możliwości.
G Podobno rozmawiał Pan
o sytuacji w miejskim klubie
z prezesem Dolnośląskiego
Związku Piłki Nożnej?
- To spotkanie miało na celu
przede wszystkim omówienie
sytuacji w klubie w kontekście
wiosennej rundy, prezes Andrzej
Padewski zaproponował pomoc,
jeśli chodzi o poszukiwania trenera czy nowych zawodników.

Himalaje hipokryzji

Z

dumienie, niesmak, zażenowanie - takie słowa cisną się
na usta po przeczytaniu wywiadu zamieszczonego
w lokalnym tabloidzie z radnym Dariuszem Skalnym.
Radny od ponad roku nie uczestniczy ani w pracach komisji, ani sesjach Rady Miejskiej, nie wykonuje tak naprawdę
powierzonego mu mandatu radnego, co nie przeszkadza mu
jednak pobierać diet.
Oczywiście, z potrąceniem za nieobecność, ale jednak są to
spore kwoty - w 2016
roku było to 9 228, 45
zł.
I ta sama osoba
publicznie zarzuca
władzom miejskim
łamanie demokracji
i zasad przyzwoitości. Jak to nazwać?
Himalaje hipokryzji? Bezczelność,
tupet, robienie sobie
„jaj” z wyborców?
Panie radny Dariuszu Skalny, czy
pana zdaniem właściwe wykonywanie mandatu i spotkania
z wyborcami polegają na radosnych wyprawach na narty do
Jakuszyc czy wycieczce do USA? Bo zdjęcia z takich właśnie
weekendowych wypraw zdobią pański profil na Facebooku.
Czy zabiera pan na te narty swoich wyborców i tam omawia
z nimi ważne sprawy? Jeśli tak - to tylko pogratulować oryginalności.
Obowiązkiem radnego jest przede wszystkim praca
w radzie i jej komisjach oraz innych organach, do których
radny został wyznaczony, a co najważniejsze - radny winny
jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej, utrzymywać stałą więź z mieszkańcami a w szczególności przyjmować zgłaszane przez mieszkańców postulaty i przedstawiać
je organom do rozpatrzenia.

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej
tel. 660 157 518

Dariusz Skalny nie wykonuje żadnego z wymienionych tu
obowiązków, nie pojawił się na cyklu półmetkowych spotkań
z wyborcami, organizowanych w listopadzie 2016 r., na żadnym z wtorkowych przyjęć radnych w ratuszu przez cały 2016
rok, ani nawet na miejskich imprezach - ale chętnie poucza
innych i grzmi o poszanowaniu demokracji, jednocześnie bez
mrugnięcia oka inkasując do kieszeni z pieniędzy podatników prawie 10 tys.
zł - tak naprawdę za
nic. Za bycie radnym z nazwy. Kolejna hipokryzja.
Radny twierdzi,
że nie złoży mandatu, by nie dać władzom okazji do
wprowadzenia do
Rady swoich ludzi.
A to już zwyczajne
oszczerstwo - sądy
dwóch instancji uznały wybory uzupełniające do Rady Miejskiej za zgodne z prawem. Prawda jest
taka, że komitety nie
zgłosiły swoich kandydatów do wyborów
- bo zwyczajnie przespały terminy. A to już kompletna kompromitacja...
Zajęcia zawodowe i rozwój osobisty jest ważny, to dla
wszystkich zrozumiałe. Ale jeśli te obowiązki uniemożliwiają
właściwe i rzetelne wypełnianie obietnic, złożonych wyborcom, wypadałoby zachować się uczciwie i z honorem. Albo
przynajmniej - jak mawiał prof. Władysław Bartoszewski
- przyzwoicie.
Radni Rady Miejskiej w Świebodzicach:
Zofia Marek, Teresa Małecka, Marek Jakubina,
Dariusz Błaszczyk, Jan Klepiec, Zdzisław Pantal, Łukasz
Kwadrans, Jacek Żygłowicz, Jerzy Kirklo, Zbigniew
Opaliński, Lesław Podhalicz, Piotr Krzyśpiak, Jarosław
Dąbrowski, Marek Gąsior, Sławomir Łukawski.

1,2 mln zł

Tyle będzie kosztować
adaptacja 4 lokali
na nowe mieszkania socjalne
w Świebodzicach.
Większość pokryje
dotacja unijna

G Co będzie dalej
z największym klubem
sportowym w mieście?
- Myślę, że należy przyjąć
rozwiązania restrukturyzacyjne,
zaproponowane przez większość
członków Zarządu i wspólnie
realizować te założenia. Jeśli
ktoś tych założeń nie jest w stanie zaakceptować, wydaje mi
się, że najlepszym wyjściem będzie po prostu wyłączenie się
z prac Zarządu.
Oczywiście, gmina nadal będzie finansować sport, ale oczekuję przejrzystości i powrotu do
istoty działań klubu, czyli propagowania aktywności wśród naszych najmłodszych mieszkańców.

G Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała
Agnieszka Bielawska-Pękala

Gmina pracuje nad
stworzeniem nowej sieci szkół

ostatnich dniach w przestrzeni
publicznej oraz lokalnych meW
diach pojawiło się wiele niepokojów,

a czasami nawet dezinformacji w sprawie przygotowywanej przez gminę
nowej sieci szkół. Zapytaliśmy więc
burmistrza Bogdana Kożuchowicza
o bieżącą sytuację.
- Chciałbym uspokoić rodziców
i uczniów naszych szkół, którzy być
może zostali celowo wprowadzeni
w takie właśnie poczucie niepokoju
związane z przyszłością świebodzickich placówek, zwłaszcza gimnazjów
- mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Gminny zespół ds. reformy
oświatowej pracuje intensywnie od
wielu miesięcy, słuchamy wszystkich
zgłaszanych postulatów i głosów środowisk, analizujemy nowe przepisy
tak, by przygotować propozycje, zapewniającą komfort i bezpieczeństwo
nauki i pracy, zarówno dla uczniów,
jak i nauczycieli - podkreśla burmistrz.
To, co jest pewne na dziś - i też jak
najbardziej logiczne - to fakt, że Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 i 4
pozostaną szkołami podstawowymi,

które powiększą się o dwa roczniki.
Dwa istniejące zespoły szkół, czyli
Publiczny Zespół Szkół PodstawowoGimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi oraz Publiczny Zespół Szkół
Integracyjnych po wygaszeniu roczników gimnazjów także staną się podstawówkami.
Trwają w tej chwili intensywne analizy co do jedynego samodzielnego
gimnazjum, czyli Gimnazjum nr 1.
- To gimnazjum musi być wygaszone, natomiast nad dalszymi planami
wobec tej placówki będziemy szczególnie uważnie pracować tak, by ani
młodzież, ani nauczyciele nie odczuli
żadnych negatywnych skutków - podkreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Jest kilka koncepcji, o których
na razie za wcześnie mówić, natomiast
pragnę podkreślić, że jakiekolwiek
wzbudzanie niepokojów i snucie czarnych scenariuszy odnośnie tej placówki jest wysoce nieuzasadnione. Podnoszenie alarmu, straszenie jest po prostu
szkodliwe i domyślam się, że służy
czyimś określonym interesom.
I

Nowa organizacja w edukacji
Ustawa o reformie systemu oświaty została podpisana przez Prezydenta RP
niespełna dwa tygodnie temu, samorządy mają czas do marca br., by
ostatecznie zatwierdzić nowe sieci szkół.
Zgodnie z jej założeniami ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły
podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
4-letniego technikum, 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły
policealnej ulegnie przekształceniu.
Wprowadzona zostanie
G 8-letnia szkoła podstawowa,
G 4-letnie liceum ogólnokształcące,
G 5-letnie technikum,
G 3-letnia branżowa szkoła pierwszego stopnia,
G 2-letnia branżowa szkoła drugiego stopnia,
G 3-letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
G szkoła policealna
Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Nie będzie już naboru
do gimnazjów, dotychczasowe roczniki dokończą jednak swoją naukę.
Uczniowie kończący w tym roku szkolnym klasę VI szkoły podstawowej staną
się uczniami VII klasy szkoły podstawowej.
Ministerstwo proponuje wygaszanie gimnazjów poprzez różne warianty,
np. przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w 8-letnią szkołę
podstawową, przekształcenie w liceum ogólnokształcące albo technikum,
włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego albo technikum
lub też przekształcenie gimnazjum w branżową szkołę I stopnia.

Pożyczki

Przekaż 1 procent
dla potrzebujących!

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

wieści z miasta/regionu

dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Do końca kwietnia można wspomóc organizacje
pożytku publicznego lub osoby prywatne,
wpłacając na ich kontro 1 procent podatku.
Każdy podatnik, zarówno prowadzący
działalność gospodarczą, jak i osoba fizyczna,
odlicza sobie ten 1 procent od podatku,
który musi oddać fiskusowi.
Należy wpisać to w odpowiedniej rubryce
na zeznaniu podatkowym. Odliczoną kwotę

P

odmioty Ekonomii Społecznej będą mogły uzyskać atrakcyjne środki na
rozwój działalności. Ponad 8,5 mln zł trafi do minimum
134 podmiotów z terenu czterech województw. Z końcem roku, w obecności Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
FRW podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
upoważniającą do zarządzania
funduszem pożyczkowym. PES
będą mogły korzystać z programu przez 1,5 roku.
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zaprezentował nowy projekt i jego warunki. Podmioty
Ekonomii Społecznej z terenu
województwa dolnośląskiego,
lubuskiego, wielkopolskiego
i opolskiego, już od 1 lutego
będą mogły otrzymać niskooprocentowane wsparcie finansowe pochodzące z Programu
Wiedza Edukacja Rozwój 20142020.
Wkroczyliśmy w nowy dla
nas obszar, jakim jest wsparcie
finansowe Podmiotów Ekonomii Społecznej. To projekt wdrażany przez ministerstwo na szeroką skalę i mający na celu finansowanie potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych, a także
zapewnienie bieżącej płynności
PES, które ze względu na istotę
swojej działalności, mają ograniczone możliwości na uzyskanie
finansowania komercyjnego
- wyjaśniał Robert Jagła, Prezes
Zarządu Funduszu Regionu
Wałbrzyskiego.
W ramach projektu dostępne
są dwa rodzaje pożyczek. Pożyczka na start (dla PES działa-

jących do 12 miesięcy), w kwocie do 100 tys. zł, która oprocentowana jest na poziomie 1,75%
(z możliwością obniżenia do
0,88%). Drugim produktem jest
pożyczka na rozwój w wysokości do 500 tys. zł. Jej oprocentowanie uzależnione jest od kwoty
finansowania. W przypadku pożyczek do 100 tys. zł jest to
1,75% (z możliwością obniżenia
do 0,88%), natomiast powyżej
tej kwoty oprocentowanie ustalone jest na warunkach rynkowych. Oprocentowanie pożyczek o wartości powyżej 100 tys.
zł może jednak zostać obniżone
do poziomu 1,75%, jeśli w ramach pożyczki zostanie utworzone minimum jedno miejsce
pracy.
Środki będzie można przeznaczyć m.in. na finansowanie rozpoczęcia działalności, zakup
wyposażenia, maszyn, urządzeń,
aparatów, środków transportu,
pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, rozszerzenie

działalności przedsiębiorstwa,
czy tworzenie nowych miejsc
pracy.
Do ubiegania się o pożyczkę
uprawnione są Podmioty Ekonomii Społecznej takie jak:
przedsiębiorstwa
społeczne
(w tym spółdzielnie socjalne)
oraz podmioty reintegracyjne
(Centra Integracji Społecznej
i Kluby Integracji Społecznej,
Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej). Dzięki projektowi, przez
FRW wsparte zostaną minimum
134 Podmioty Ekonomii Społecznej oraz powstaną nowe
miejsca pracy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, tj. w części za którą
odpowiada Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.
I

Mają plan pracy

Z PRAC ŚWIEBODZICKIEJ RADY SENIORÓW

poniedziałek, 9 stycznia,
po raz pierwszy w tym
W
roku obradowała Świebodzicka

Rada Seniorów. W spotkaniu
wzięły także udział zaproszone
przez radnych panie: Izabela
Siekierzyńska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
Ilona Szczygielska, Kierownik
Wydziału Promocji UM.
Radni przyjęli plan pracy na
rok bieżący. Najważniejszym
tematem, nad którym skupią się
nasi seniorzy, będzie wprowadzenie koperty życia.
- Tematem wiodącym będzie
wdrożenie koperty życia, chcemy to zaangażować służby ratownicze, zostały także powołane trzy zespoły: ds. wdrażania

koperty, współpracy z mediami
i współpracy ze służbami ratowniczymi - wymienia Henryk
Sawa, Przewodniczący ŚRS.
- Chcielibyśmy także uruchomić
skrzynkę uwag i wniosków
w ratuszu, aby osoby zainteresowane mogły wrzucać tam swoje
pomysły. Naszym długofalowym celem będzie doprowadzenie do wdrożenia akcji „Świebodzice - miastem przyjaznym seniorom”, tu chodzi głownie
o likwidację barier architektonicznych. Chcielibyśmy także
uczestniczyć w wydarzeniach
miejskich i nawiązać współpracę
ze wszystkimi organizacjami,
działającymi na rzecz osób starszych.

Świebodzicka Rada Senorów
aktywnie włącza się w imprezy
miejskie, panie były obecne m.
in. na Jarmarku Bożonarodzeniowym w grudniu 2016 roku,
a także podczas tegorocznego
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - tu z kolei zasłynęły wydzierganiem najdłuższego szalika (ponad 50 metrów), który obecnie „otula” ratusz miejski za sprawą burmistrz
Bogdana Kożuchowicza. Burmistrz wylicytował cieplutkie
metry włóczki.

piątek, 20 I 2017
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wpłacamy na konto wskazanej organizacji
lub osoby.
Zapraszamy świebodzickie organizacje i osoby,
które mogą w ten sposób zbierać datki,
do przesłania do nas swoich banerów,
umieścimy je bezpłatnie na łamach
Gazety Świebodzickiej w wydaniach do końca
kwietnia. Wysłajcie na adres:
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl

Z zazdrości nękał też inną
6

piątek 13 I 2017
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ukasz M., który udusił
swoją żonę, stanął przed
sądem. Już podczas
pierwszej rozprawy wyszły na jaw szokujące fakty
- mężczyzna miał sądowy zakaz
zbliżania się do poprzedniej partnerki, bo ją nękał!
To będzie z pewnością sprawa, którą media będą szeroko
relacjonować. Zabójstwo z zazdrości to „gratka” dla brukowców i tabloidów. A za sprawą
kryje się wielka tragedia rodziny
i dramat niemal szekspirowski
- mąż udusił żonę z chorobliwej
zazdrości.
Do zdarzenia doszło w kwietniu 2016 r. W jednym z mieszkań na Osiedlu Piastowskim bliscy znaleźli ciało młodej kobiety, a obok niej siedział zakrwawiony mąż.
Łukasz M., choć od początku
był głównym podejrzanym, nie
przyznawał się do zabójstwa.
Mówił najpierw, że wraz z żoną
zostali napadnięci przez nieznanego mężczyznę. On stracił
przytomność, a gdy się obudził,

żona już nie żyła. O napadzie
miały świadczyć rany od noża,
jakie Łukasz miał na szyi i rękach. Ale w trakcie przesłuchań
przyznał się, że to on udusił Justynę, w trakcie kłótni małżeńskiej, lecz że był to wypadek.
Próbował uspokoić krzyczącą
żonę, a tym celu zacisnął jej na
ustach rękę. - Nie chciałem zabić
- twierdził także przed sądem.
Mężczyzna zeznawał, że żona
wpadła w szał i zaatakowała go
nożem, ale prokurator nie dał
wiary jego zeznaniom. Rany,
które mężczyzna miał na ciele,
najprawdopodobniej sam je sobie zadał, by upozorować napad.
Wątpliwości było więcej, na niekorzyść mężczyzny zeznawali
także w toku przesłuchań rodzina i przyjaciele dziewczyny, potwierdzając informacje o chorobliwej zazdrości Łukasza.
Dochodziło do tego, że mężczyzna kontrolował telefon Justyny, przychodził po nią do
pracy, rozliczał z każdego wyjścia. Kobieta miała dość, już po
kilku miesiącach zorientowała

O sprawie pialiśmy w kwietniu 2016 r.

się, że ma do czynienia z człowiekiem niebezpiecznym, chciała odejść. Była zdecydowana się
wyprowadzić do rodziców, tamtego feralnego dnia wróciła do
mieszkania po swoje rzeczy. Nie
przypuszczała, że już z niego nie
wyjdzie...
Mężczyzna odpowiada za zabójstwo, za co grozi od 8 lat
więzienia nawet do dożywocia.

Kradzione na niby
U

dawał napad i zgłosił, że
skradziono mu dużą sumę pieniędzy. Okazało
się, że sam je ukradł swojemu
pracodawcy i roztrwonił na
weekendowe balangi. Świebodziccy policjanci dobrze znali
gagatka - i szybko go zwinęli.
23-latek zgłosił się najpierw
do świebodzickiego komisariatu. Tu jednak nikt nie dał wiary
historyjce o napadzie i kradzieży 20 tys. zł. Mężczyzna postanowił więc poszukać szczęścia
w Świdnicy.
- „Na klatce schodowej napadło na mnie dwóch napastników,
pobili mnie i zabrali 20 tys. złotych” - z takimi słowami do
świdnickiej komendy policji
zgłosił się we wtorek, 17 stycznia, 23-letni mężczyzna - mówi
Grzegorz Oleśkiewicz, oficer
prasowy KPP w Świdnicy. - Jak

relacjonował, w godzinach porannych, kiedy szedł do pracy,
na klatce schodowej jego bloku
w Świebodzicach napadło na
niego dwóch zamaskowanych
napastników, którzy pobili go
i dokonali kradzieży 20 tys. złotych, telefonu komórkowego
oraz portfela z dokumentami.
Skradziona gotówka miała być
trzydniowym utargiem zebranym przez zgłaszającego z sieci
aptek, z których to pieniędzy,
jako przedstawiciel handlowy,
miał się tego dnia rozliczyć ze
swoim pracodawcą.
Wątpliwości funkcjonariuszy
Wydziału Kryminalnego świdnickiej komendy wzbudziły
pewne podawane przez zgłaszającego okoliczności. Wobec tego
przeprowadzili drobiazgowe
i długotrwałe rozpytanie mężczyzny, w trakcie którego przy-

znał się, że żadnego rozboju nie
było, a całą historię wymyślił.
Należące do pracodawcy pieniądze wydał natomiast na weekendowe imprezy i spłatę części
swoich długów.
- Aby uwiarygodnić podawaną wersję zdarzeń i przekonać
śledczych, że został napadnięty,
23-latek jeszcze przed wizytą na
komendzie policji podarł swoją
kurtkę, a telefon komórkowy
i portfel z dokumentami wrzucił
do rzeki - dodaje Oleśkiewicz
Za wprowadzenie w błąd organów ścigania i zawiadomienie
o niepopełnionym przestępstwie
mężczyźnie grozi teraz do 2 lat
pozbawienia wolności. Chłopak
będzie się musiał jeszcze wytłumaczyć przed swoim pracodawcom, któremu musi zwrócić 20
tys. zł.
I

Istnieje sobowtór Zgrzebnickiego!
grzebnicki jest w mieście,
chodzi po Pełcznicy! - taki
Z
telefon otrzymali kilka dni temu

świebodziccy policjanci. Patrol
natychmiast pojechał na miejsce.
Funkcjonariusze zatrzymali idącego ulicą mężczyznę - i zdębieli. To Grzegorz
Zgrzebnicki! Dopiero po wylegitymowaniu mężczyzny okazało się, że to ktoś zupełnie inny,
jednak niesamowicie wprost podobno do poszukiwanego zabójcy.
To mieszkaniec jednej z podwałbrzyskich miejscowości, którzy przyjeżdża do Świebodzic
do swojej dziewczyny.
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§ pod paragrafem

- Funkcjonariusze potwierdzili, że mężczyzna ten był łudząco
podobny do poszukiwanego
przestępcy, niewykluczone że to
właśnie ta osoba była widywana
w mieście i stąd pojawiały się
telefony o rzekomym pobycie
przestępcy w Świebodzicach
- mówi Janusz Kozendra, Komendant Komisariatu Policji
w Świebodzicach.
Oskarżony o brutalne zabójstwo Piotra A. Grzegorz
Zgrzebnicki jest poszukiwany
od wielu miesięcy, także przez
Europol. Świebodziczanin widnieje na liście 60 najgroźniejszych przestępców w Europie.

Pierwsza rozprawa w świdnickim sądzie odbyła się w poniedziałek, 16 stycznia. Przesłuchiwany przez sąd Łukasz M.
niemal przy każdym pytaniu
zasłaniał się niepamięcią.
Przyznał, że był o żonę zazdrosny, bo była ładna i ją kochał.
Twierdził też, że żona go zdradzała, o czym świadczyły jakieś
rzekome SMS-y, choć później

sądu, uzyskując sądowy zakaz
zbliżania się.
Żonobójcy grozi nawet dożywocie. Rodzice dziewczyny żądają także od niego zadośćuczynienia za doznane krzywdy.
Na grobie Justyny nie znajdziemy nazwiska jej męża-zabójcy - została pochowana pod
swoim panieńskim nazwiskiem,
by nie mieć nic wspólnego
z człowiekiem, który odebrał jej
to, co najcenniejsze. Życie.

Z NOTATNIKA STRAŻY MIEJSKIEJ
I 13 stycznia, g. 18:30 - ul. Kolejowa, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym - jedne
z najczęstszych wykroczeń. Na ławeczkach rozsiedli sie amatorzy trunków, którzy bez większego skrępowania posilali się tym i owym. Nałożono na nich mandat karny 100 zł.
I 13 stycznia, g. 15:10 - ul. Młynarska, włamanie do mieszkania, będącego w gminnymi
zasobie mieszkaniowym (do przyznania osobom
oczekującym z listy). Sprawca został ujęty na
gorąco i przekazany patrolowi policji. Okazał się
nim Roman S. Mieszkanie było puste, nie było w
nim niczego cennego. Mężczyzna zamierzał
zasiedlić nielegalnie to mieszkanie. Dwa poprzednie spalił...
I 13 stycznia, g. 12:35 - zgłoszenie ochrony
sklepu dotyczące zatrzymania sprawcy kradzieży. Okazało się, że w Biedronce złapano nieletniego, który próbował wynieść słodycze. Niewykluczone, że był to głupi zakład, bo przed sklepem czekali koledzy. Chłopak został doprowadzony do Komisariatu Policji
I 13 stycznia, g. 12:00 - kradzież grzejników
nadających się na złom. Odnaleziono je na terenie skupu złomu. Poszkodowanego pouczono
o konieczności zgłoszenia zawiadomienia na
policję, ustalono sprawcę - to Marek R.

I 12 stycznia, g. 18:50 - interwencja wobec
grupy młodych osób, rzucających metalowymi
wkładami do koszy ulicznych na ul. Strzegomskiej. Dowcipinisie zostali doprowadzeni do
komisariatu, dwóch sprawców zostało ukaranych
mandatami w wysokości 400 i 200 zł
I 12 stycznia, g. 16:00 - spożywanie alkoholu
w miejscu publicznym, ul. Strzegomska, przed
Polo Marketem. Sprawca otrzymał mandat
w wysokości 100 zł. Amator trunków trafił się
także na przystanku autobusowym na Alejach
Lipowych - też kosztowało go to 100 zł.
I 12 stycznia, g. 15:00 - ul. Graniczna, po
ulicy biegał agresywny pies, bez jakiegokolwiek
nadzoru. Właściciel został ukarany mandatem
w wysokości 100 zł.
I 11 stycznia, 11:30 - ul. Prusa, podczas kontroli podwórza stwierdzono brak karoserii pojazdu. Krótko mówiąc - ktoś rozebrał auto, ale zostawił resztki na podwórzu. Straż Miejska ustala
właściciela pojazdu.
I Straż Miejska kontroluje sytuację osób bezdomnych, mieszkających na terenie Świebodzic.
Są to obecnie trzy osoby, mieszkające na działkach, w ogrodowych altankach. Są pod stałym
nadzorem służb, nie chcą jednak skorzystać
z pobytu w jakimkolwiek schronisku.

Wpadł bandyta, wyrywający
starszym paniom torebki!
wiebodziccy policjanci zatrzymali 40-letniego mężŚ
czyznę, mieszkańca Świebo-

Zapadł się pod ziemię tuż po
zbrodni, czyli po 10 lipca 2016 r.

zmienił zeznania, że były też
jakieś liściki.
Zmiany zeznań w toku całego
śledztwa było zresztą więcej, co
z pewnością nie świadczy na
korzyść oskarżonego. Podobnie
jak ujawniony fakt, że mężczyzna nękał w podobny sposób
swoją poprzednią partnerkę!
Dziewczyna miała jednak więcej
szczęścia i przenikliwości - szybko zerwała znajomość a nękającego mężczyznę podała do

dzic, który dokonał kradzieży
z włamaniem w jednym z mieszkań przy ul. Krasickiego.
Okazało się jednak, że ta
sprawa to najlżejsze przestępstwo, jakie bandyta ma na swoim koncie.
- W toku czynności ustaliliśmy, że człowiek ten jest
sprawcą czterech zuchwałych
kradzieży na tzw. wyrwę, które

miały miejsce na terenie miasta
w ubiegłym roku - mówi Janusz Kozendra, Komendant
Komisariatu Policji w Świebodzicach. - Atakował na ulicy
starsze kobiety i wyrywał im
torebki, w których przeważnie
były pieniądze i dokumenty.
Sprawca przyznał się do tych
czynów.
I to jeszcze nie koniec
występków tego pana - w toku
kolejnych czynności potwierdziło się, że mężczyzna jest

REKLAMUJ SIĘ! tel. 660 157 518

sprawcą napadu rozbójniczego
w jednym ze świebodzickich
sklepów, w którym ukradł telewizor.
- Mężczyzna był już karany
za kradzieże, jest nam dobrze
znany - potwierdza komendant.
- W czwartek został doprowadzony do prokuratury, a ta zdecyduje o dalszych środkach
zapobiegawczych.
40-latkow grozi nawet do 10
lat więzienia.
I

W mrozie z królami
Orszak Trzech Króli w Świebodzicach
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yło naprawdę zimno,
ale nie zniechęciło to
dużej grupy świebodziczan do wzięcia udziału
w dorocznych jasełkach ulicznych. Orszak Trzech Króli po
raz kolejny przemierzył ulice
naszego Miasta 6 stycznia.
Organizatorem orszaku była
tradycyjnie parafia pw. Św. Mikołaja oraz Fundacja REM.
Uczestników
przywitali
wspólnie Zastępca Burmistrza
Miasta Krystian Wołoszyn
i ksiądz dziekan Józef Siemasz,
proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja. W tłumie zebranych pod
ratuszem osób można było
wypatrzeć także radnych miejskich: Wiceprzewodniczącego
RM Jana Klepca, Teresę Małecką, Marka Jakubinę czy
Lesława Podhalicza a także
Jacka Żygłowicza. W radosnym pochodzie uczestniczyła

także radna powiatowa Violetta
Chorąży.
Po odśpiewaniu kilku kolęd
w wykonaniu zespołu Akord
oraz dzieci i młodzieży ze świebodzickich szkół, orszak wyruszył ulicami miasta wprost do
Parku Miejskiego, gdzie monarchowie oddali pokłon Świętej
Rodzinie.
Trzej królowie podróżowali
konno, a za nimi szli rozśpiewani uczestnicy, pogrupowani
w trzy „podorszaki”, oznaczone
konkretnymi kolorami: zielonym, czerwonym i niebieskim.
Kolory te symbolizowały kontynenty, z których przybyli mędrcy
- i parafie, uczestniczące w orszaku.
Po drodze mogliśmy obejrzeć
scenki rodzajowe, przygotowane
przez młodzież. Barwnemu pochodowi towarzyszyło tegorocz-
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ne przesłanie orszaku: Pokój
i Dobro.
Kulminacyjnym momentem
był wjazd kolorowego orszaku
do parku, gdzie czekało wiele
atrakcji: żywe zwierzęta w zagrodach, a na zziębniętych wędrowców ciepłe napoje i gorąca
grochówka. Rozgrzewające były
także góralskie pieśni i kolędy
w wykonaniu zespołu „Elektrogórale”.
Organizacja orszaku została
wsparta z budżetu Gminy Świebodzice w ramach konkursu na
datacje dla organizacji pozarządowych, propagujących kulturę i tradycję.

Zimno, ale
wesoło i kolorowo
- tak było
na tegorocznym
Orszaku
Trzech Króli

Reszta „dworzan” wędrowała pod kolorowymi proporcami:
niebieskim, czerwonym i zielonym

Zebranych witali wiceburmistrz Krystian Wołoszyn i ksiądz Józef
Siemasz

ENERGETYCZNI
„ELEKTROGÓRALE”
Królowie przyjechali konno, by złożyć pokłon dzieciątku Jezus

Mała prośba do organizatorów
Jasełka były z pewnością udaną imprezą - ale ze względu na
naprawdę kiepską pogodę tego dnia organizatorzy powinni nieco
skrócić czas jej trwania i trasę przemarszu. Dokuczliwe zimno
i padający co chwilę śnieg dały się we znaki wszystkim,
a najbardziej maluchom, których zziębnięte i czerwone od mrozu
buźki mówiły same z siebie. Prosimy więc, aby następnym razem
dostosować program imprezy do warunków atmosferycznych,
bo chyba wszystkim nam zależy, by wspominać wydarzenie
z radością, nie przez pryzmat kataru czy grypy.

Rozkręciliśmy się na 78 tysięcy złotych!
8
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hociaż nie o rekordy
w tym wszystkim chodzi, nie o rywalizację
z innymi, także ważnymi akcjami, ale o zwyczajne
pomaganie drugiemu człowiekowi - tak, znowu pobiliśmy
rekord Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Dokładnie 78
179, 58 zł - tyle przekazali świebodziczanie na rzecz ratowania
najmłodszych pacjentów i godnej opieki dla seniorów. Wielkie,
wielkie dziękujemy dla wszystkich, którzy wsparli akcję Jurka
Owsiaka.
- Świebodziczanie, jesteście
najwspanialsi! - dziękowała na

gorąco wzruszona Zofia Marek,
szefowa świebodzickiego sztabu
WOŚP.
Wielkie i jubileuszowe - bo
25. - granie miało miejsce w całej Polsce 15 stycznia. W Świebodzicach jak zawsze spotkaliśmy się w hali sportowo-widowiskowej OSiR Świebodzice
Sp. z o.o., gdzie od godz. 13:00
do 20:00 odbywało się mnóstwo
imprez i wydarzeń.
Świebodzicki finał WOŚP
otworzyli wspólnie: Zofia Marek i Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz, który po raz kolejny honorowo patronował
akcji.

- Świebodzice od lat pokazują, że mają wielkie serca, dziś
możemy to zrobić ponownie,
dziękuję organizatorom, całemu
sztabowi a przede wszystkim
wspaniałej młodzieży, która aktywnie uczestniczy w przygotowaniu tego wydarzenia, ale
i zbieraniu pieniędzy - podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Kilka ciepłych słów powiedział także Prezes OSiR Janusz
Zieliński.
- Odbywało się tu wiele wspaniałych koncertów, ale ten jest
wyjątkowy, najważniejszy, cie-

szę się, że znów możemy tu gościć Orkiestrę - zapewniał.
Świebodzickie finały WOŚP
mają swój niepowtarzalny charakter - to mnóstwo występów
na scenie w wykonaniu przedszkolaków i uczniów świebodzickich szkół, ale także stoiska
z ciastami i słodkościami, przygotowane przez szkoły, loterie
fantowe, kramy z różnościami,
kąciki zabaw dla najmłodszych;
ale także np. przejazdy zabytkowymi pojazdami - w tym roku
pod halą kursował SKOT z Muzeum Broni i Militariów w Witoszowie. Podczas trwania akcji
panie ze Świebodzickiej Rady

Seniorów „wydziergały” wspólnie ponad 50-metrowy szalik,
który zostanie najprawdopodobniej przerobiony na ciepłe kocyki dla zwierzaków ze świdnickiego schroniska. Akcja „Ogrzej
się naszym szalikiem”- to coś
czego jeszcze nie było na świebodzickim finale. Najdłuższy
szalik na drutach ma być symbolem ciepła, dbałości o drugiego
człowieka i integracji pokoleniowej.
A na ulicach miasta niestrudzenie kwestowało 110 wolontariuszy - tego dnia młodzi ludzie
z charakterystycznymi identyfikatorami i puszkami Orkiestry

korzystali z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.
A w hali zawsze czekała na nich
gorąca herbata i coś na ząb.
Od 11 do 15. w holu Zespołu
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych można było oddać krew, do
czego gorąco zapraszali członkowie Klubu Honorowych
Dawców Krwi w Świebodzicach wraz ze swoją nową, sympatyczną maskotką, Kropelką.
Zbiórka była bardzo udana krew oddały 32 osoby spośród
50 zarejestrowanych. Zebrano
14,4 litra bezcennego leku,
a warto dodać, że aż 14 osób
oddało krew po raz pierwszy.

- To świetny wynik w regionie, nasi krwiodawcy nigdy nie
zawiodą potrzebujących - mówi
Katarzyna Młynarkiewicz,
prezes świebodzickiego HDK.
Finałowym momentem było
tradycyjne Światełko do Nieba.
- W imieniu całego Sztabu
w Świebodzicach dziękuję - z serca za serce - wszystkim mieszkańcom miasta, rodzicom, szkołom, przedszkolakom, ofiarodawcom, absolutnie wszystkim
za piękny, rodzinny klimat naszego Finału - podsumowuje Zofia Marek. - O naszym wyniku
mówił w TVN o północy Jurek
Owsiak, zebraliśmy jak na nasze

miasto naprawdę kosmiczną
kwotę 78 179, 58 zł. Dziękuję!!
Zdjęcia ze świebodzickiego
Finału można także obejrzeć na
funpage-u świebodzickiego sztabu:
facebook.com/
sztabwośpświebodzice

Nasze wyniki
w ostatnich latach
2016 - 64 578,27 zł
2015 - ponad 53 000 zł
2014 - 46 631,26 zł
2013 - 41.229,96 zł

Z wizytą w sztabie głównym

Co można było wylicytować?

Aby zebrać dodatkową energię do niesienia pomocy
potrzebującym, przedstawiciele świebodzickiego sztabu
z szefową Zofią Marek na czele na kilka dni przed 25.
Finałem zawitali do Warszawy na spotkanie z samym głównym
dyrygentem orkiestry - Jurkiem Owsiakiem.
Podczas gdy Jurek podpisywał gadżety, które podczas finału
mogli licytować świebodziczanie, nasza ekipa chłonęła wyjątkową
atmosferę głównej bazy Orkiestry. Nie mogło też zabraknąć
pamiątkowego zdjęcia.

Żelaznym punktem finału była oczywiście licytacja darów
od przyjaciół Orkiestry, z której zebrano także rekordową kwotę
blisko 14 tys. zł. Licytowano mnóstwo wyjątkowych przedmiotów,
np. zdjęcie Jurka Owsiaka z jego autografem (na zdjęciu), gadżety
Orkiestry, przeloty szybowcem ufundowane przez Towarzystwo
Lotnicze w Świebodzicach, srebrną biżuterię przekazaną
przez szefową Sztabu, tybetański kindżał od burmistrza Bogdana
Kożuchowicza - od wielu lat burmistrz przekazuje go po to,
by gonastępnie samemu wylicytować - za coraz wyższą kwotę
- i przekazać na następny finał.
Były też rożnego rodzaju vouchery, talony na zabiegi kosmetyczne,
masaże, poduszka z autografem zespołu KOMBII i wiele innych,
niepowtarzalnych przedmiotów.

WOLONTARIUSZE Z CHARAKTERYSTYCZNYMI
PUSZKAMI BYLI WIDOCZNI W KAŻDYM PUNKCIE MIASTA

Imprezę otworzyli tradycyjnie Zosia Marek, nasz dobry duch Orkiestry - już po raz 16. Jako szefowa!
Gratulacje - i honorowy patron Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz

Występy najmłodszych jak zawsze budziły wzruszenie u rodziców

Wylicytowany
przez burmistrza
szalik otulił
na razie
ratuszową
wieżę.
Super
pomysł!

Świebodziccy krwiodawcy są z Orkiestrą od kilku lat - zbiórki w trakcie finałów zawsze są bardzo udane

Stoiska z różnościami kusiły pysznymi ciastami i loteriami fantowymi - skusiły też i pana burmistrza

10

piątek, 20 I 20178

WOŚP
ZOBACZ RELACJĘ VIDEO
NA WWW.SWIEBODZICE.PL
MIEJSKA TELEWIZJA INTERNETOWA

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Najmłodsi na Orkiestrze przypominali nam, dla kogo po raz
kolejny zbieramy pieniądze - na sprzęt ratujący życie właśnie
dzieciom. Ale także dla godnej opieki osób starszych

Przejazdy SKOT-em cieszyły się ogromnym zainteresowaniem

Było głośno, radośnie, bo w tle wspaniałej zabawy - równie
wspaniały cel: pomaganie
Ostatnia puszka rozliczona uff - i już wszystko było jasne, mamy
kolejny rekord! Jako ciekawostkę dodajmy, że po raz pierwszy
świebodzicki sztab zbierał także datki on-line

Dziergały, dziergały - aż wydziergały 50 metrów szalika. Nasze dzielne panie ze Świebodzickiej
Rady Seniorów też pomagały, jak się dało

Zdjęcia: Agnieszka Bielawska-Pękala, SZTAB WOŚP
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społeczeństwo/ogłoszenia

Max i Zoja czekają na nowy dom
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ZAADOPTUJ PSIAKA Z GAZETĄ ŚWIEBODZICKĄ

W

około 5 lat - nie pozwólmy, by
stracił swoje najlepsze lata
w schronisku,w którym przebywa od 2014 roku! Na początku
był wycofany i w ogóle nie
chciał mieć kontaktu z człowiekiem, teraz jest to wesoły i piękny psiak - na pewno ma w sobie
jakiś typ rasy - bardzo pięknej.
Maks nie powinien iść do domu
z innymi psami, ponieważ nie
każdego akceptuje. Lubi spędzać
czas na spacerkach, uwielbia być
głaskany. Jest bardzo łagodny
i przyjaźnie nastawiony do ludzi.
Max poleca się do adopcji.

spólnie z Zespołem
Szkół Integracyjnych w Świebodzicach rozpoczynamy
na naszych łamach akcję adopcyjną psiaków ze Schroniska dla
Zwierząt w Wałbrzychu. Uczniowie i nauczyciele z ZSI są
w schronisku częstymi gośćmi,
bo jako wolontariusze przyjeżdżają tu regularnie, by wyprowadzać pieski na spacer i pobawić się z nimi. Te wspaniałe
zwierzaki czekają na nowy dom,
może ktoś z Państwa zechce taki
właśnie ciepły i kochający dom
dla nich stworzyć?
Dziękujemy Pani Justynie
Gąsior za jak zwykle wrażliwe
serducho na potrzeby innych.
Dziś nasi pierwsi bohaterowie:

Kontakt: Schronisko
dla Zwierząt w Wałbrzychu
ul. Łokietka 7 (Podgórze)
Czynne pn.-pt. 9.00-16.00,
sb.-niedz. 9.00-13.00
tel. 74 842 42 23

ZOJA
Trafiła do schroniska po śmierci właściciela. Jest niedużą
dziewczyną, bardzo spokojną
i sympatyczną. W schronisku
jest od września 2016 r.
Zoja to jeszcze młoda psinka,
bo ma tylko 4 lata. Potrzebuje
ruchu i dużoo miłości, bo na

MAX
Przedstawiamy małego i wesołego pieska, w tej chwili ma

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)

B U R M I S TR Z M I AS TAŚ WI E B O D Z I C E
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców budynku zlokalizowanego
przy ul. Park Miejski 1 w Świebodzicach, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku
przy ul. Park Miejski 1 w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 280/19
o powierzchni 140 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą
Nr SW1S/00018162/8. Udział w częściach wspólnych oraz prawie współużytkowania wieczystego gruntu
wynosi 15,67%. Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku i składa się z kuchni,
w.c. i dwóch pokoi o łącznej powierzchni 34,77 m2. Wysokość pomieszczeń wynosi 2,62 m.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową.
Ogrzewanie piecowe (kuchnia węglowa przenośna w kuchni z podkową grzewczą).
Stan techniczny lokalu dostateczny. Elementy wykończeniowe lokalu oraz stolarka okienna i drzwiowa, podłogi,
tynki - kwalifikują się do remontu lub wymiany. W narożnikach ścian widoczne ich zawilgocenie. Układ
funkcjonalny pomieszczeń średni. Pomieszczenie przechodnie. Sprzedaż lokalu następuje bez pomieszczeń
przynależnych.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena gruntu

pewno ciężko jej bez właściciela odnaleźć się w nowej, schroniskowej rzeczywistości .
Uśmiechnięta i mądra Zoja
czeka na dom!
I

11

34.700,00 zł
33.080,00 zł
1.620,00 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.

Możesz się
bawić
i pomóc

imieniu organizatorów Dyrekcji Szkoły PodstaW
wowej nr 2 - zapraszamy na bal

charytatywny z okazji 70-lecia
istnienia placówki, który odbędzie się w ostatnią sobotę stycznia, czyli 28. Bal ma także cel
charytatywny. Podczas zabawy
zbierane będą datki na leczenie
jednej z nauczycielek szkoły.
Wydarzenie objął Honorowym Patronatem Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz.
Szczegóły na plakacie.
Zapraszamy na wyjątkowy

koncert kolęd
zespołu „Najlepszy Team”
29 stycznia o godz. 15:00
Kościół pw. Św. Piotra
i Pawła

Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 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 niemieszkalnego nr 1 przy ul. Park Miejski 1
w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Park Miejski 1 lub ksero
dowodu osobistego z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 3.500,00 zł w terminie do 24 lutego 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 27.02.2017 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 06.02.2017 r. w godz. 11.00-11.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

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

Ulica

Nazwa nieruchomości

B. Chrobrego
Strzegomska
Strzegomska
Strzegomska
Strzegomska
Strzegomska
Zamkowa
Świdnicka
Świdnicka
Zwycięstwa
Wałbrzyska
Wałbrzyska
Wałbrzyska
Wałbrzyska
Wałbrzyska

l. mieszkalny 4 ( 2 B)
l. mieszkalny 1 ( 36)
l. mieszkalny 2 (36)
l. mieszkalny 3 (36)
l. mieszkalny 4 (36)
l. mieszkalny 5 (36)
l. mieszkalny 4 (11)
l. mieszkalny 4 (9)
l. mieszkalny 3 (16)
l. mieszkalny 3 (18)
l. mieszkalny 1 (23)
l. mieszkalny 4 (23)
l. mieszkalny 2 (23)
l. mieszkalny 3 (23)
l. mieszkalny 5 (23)

Nr działki gruntu
412 , 482
606/2
606/2
606/2
606/2
606/2
261
314/1
520
212
729
729
729
729
729

obręb
1
4
4
4
4
4
2
3
3
3
3
3
3
3
3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r, poz. 2147) mogą złożyć stosowny wniosek
o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Tysiące książek
na wyciągnięcie ręki
12

kultura

piątek, 20 I 2017

C

zytelnicy korzystający
z Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach od
stycznia 2017 roku zyskali dostęp do 16 000 e-booków - bestsellerów, nowości, ale również
klasyki - beletrystyki, literatury
faktu, reportaży i innych popularnych kategorii, za pośrednictwem portalu Legimi.com, do
którego licencję wykupiła świebodzicka biblioteka.
- Wystarczy, że na podstawie
otrzymanego w bibliotece uni-

kalnego kodu Czytelnik założy
konto i pobierze bezpłatną aplikację Legimi, wówczas wszystkie bez wyjątku książki dostępne
w abonamencie będzie można
czytać na smartfonie, tablecie,
komputerze lub czytniku - mówi
Małgorzata Grudzińska, dyrektor MBP w Świebodzicach.
- Warunkiem jest posiadanie karty bibliotecznej. Serdecznie zapraszam do korzystania z nowej
oferty.
I

Ruszyły zapisy na Zimowisko w MDK 2017
Warunkiem zapisania dziecka jest
wypełnienie karty kwalifikacyjnej
oraz akceptacja regulaminu. Wypełnione
dokumenty należy złożyć w siedzibie
MDK, lub wysłać pocztą elektroniczną.
A oto propozycja tegorocznego
wypoczynku zimowego w Miejskim
Domu Kultury:
I Kino - Strzegom
Godz. 10.30 - Wyjazd ze Świebodzic
Godz. 14.00 - Powrót
I Dzikowiec Wielki (Ośrodek
Sportowo-Rekreacyjny - Góra Dzikowiec
w Boguszowie-Gorcach)
Godz. 09.30 - wyjazd ze Świebodzic
Godz. 10.15 - przyjazd na Polanę u
podnóża Dzikowca
Godz. 11.00 - 13.30 - spotkanie przy
ognisku z pracownikiem GOPR, pieczenie
kiełbasek, zjazdy na sankach (prosimy o
zabranie własnego sprzętu)
Godz. 14.30 - powrót do Świebodzic
I Wizyta w jaskini nietoperzy.
Lodowisko
Godz. 09.00 - wyjazd z Świebodzic
Godz. 9.30 - Przyjazd do STACJI
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W NADLEŚNICTWIE ŚWIDNICA.
Zajęcia w grupach. Funkcje lasu.

Drewno jako produkt przyjazny
człowiekowi, zastosowanie drewna,
rozpoznawanie gatunków drzew po
drewnie oraz wizyta w jaskini nietoperzy
Godz. 11.30 - przejazd na lodowisko
Godz. 12.15 - Ślizganie się na lodzie,
wyjazd w drogę powrotną
Godz. 14.30 - powrót do Świebodzic
I Krzeszów
Godz. 9.00 - wyjazd ze Świebodzic
Godz. 10.00 - przyjazd do Krzeszowa,
podział na dwie grupy: 1. Uczestniczy w
zajęciach edukacyjnych wraz z
warsztatami na terenie szkółki leśnej. 2 .
Uczestniczy w seansie filmowym w „kinie
za rogiem”.
Godz. 13.00 - wyjazd w drogę powrotną
Godz. 14.00 - przyjazd do Świebodzic.
I Wodne Centrum Rekreacji
Godz. 10.20 - wyjście z MDK na basen
Godz. 13.00 - wyjście z basenu
Godz. 14.00 - Powrót do MDK
I Kino - Strzegom
Godz. 10.30 - Wyjazd ze Świebodzic
Godz. 14.00 – Powrót
I Wielka Sowa
Godz. 10.00 - wyjazd ze Świebodzic
Godz. 10.45 - przyjazd pod Górę Sokolec
Godz. 11.00 - 14.00 - spotkanie z

pracownikiem GOPR, zjazdy na sankach
(prosimy o zabranie własnego sprzętu)
Godz. 15.00 - powrót do Świebodzic
I Dębrznik (Ośrodek Górskiej Turystyki
Jeździeckiej „KONIEWO”)
Godz. 9.00 - wyjazd z Świebodzic
Godz. 9.45 - przyjazd do Dębrznika
Godz. 10.00 - Uczestnictwo w opiece nad
koniem, jazda na koniu , jazda na
sankach, ognisko wraz z pieczeniem
kiełbasek, herbata.
Godz. 13.15 - wyjazd w drogę powrotną
Godz. 14.00 - przyjazd do Świebodzic
I Osówka (Podziemne Miasta)
Godz. 09.00 - wyjazd z Świebodzic
Godz. 10.00 - Przyjazd do Podziemnego
Miasta Osówka-Turyści dowiadują się o
powstawaniu obiektu, zdarzeniach na
frontach II wojny światowej, o budowie
kompleksów w Górach Sowich oraz
wiele ciekawostek związanych z Osówką,
Górami Sowimi, Dolnym Śląskiem.
Godz. 12.30 - ognisko z pieczeniem
kiełbasek
Godz. 13.30 - wyjazd w drogę powrotną
Godz. 14.30 - powrót do Świebodzic
I Wodne Centrum Rekreacji
Godz. 10.20 - wyjście z MDK na basen
Godz. 13.00 - wyjście z basenu
Godz. 14.00 - Powrót do MDK

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Historii pewnego fotela
ciąg dalszy
racamy do opisywanej już przez nas, ciekawej historii
poszukiwania świebodzickiego fotela. Po raz kolejny
W
gośćmi świebodzickiej biblioteki byli właściciele Galerii POLI-

TURA Design - Michał Szarko i Przybyrad Paszyn, którzy
odkrywają historię jednego z najpopularniejszych foteli okresu
PRL-u oraz biografię jego autora - świebodziczanina Henryka
Lisa. Te informacje wzbogacą projekt IKONY POLSKIEGO
DESIGNU, który realizują Michał Szarko i Przybyrad Paszyn
oraz posłużą do stworzenia strony internetowej, zawierającej
informacje o projektantach z lat pięćdziesiątych, sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia.
- Światowa pozycja i uznanie wzornictwa zawsze wyrasta z
jakiegoś źródła - mówią Michał Szarko i Przybyrad Paszyn. - W
Polsce mamy do czynienia z czarną dziurą jeśli chodzi o historię i
początki rodzimego designu, a przecież obecni, notabene cenieni
na świecie projektanci są uczniami wybitnych projektantów z
okresu PRL-u. Budując współczesną pozycję naszego kraju na
arenie międzynarodowej często zapominamy, że aktualny rozwój
i osiągnięcia wynikają z przeszłości. Naszym celem jest przypisanie jak największej ilości anonimowych projektów do ich autorów, a tym samy odtworzenie i umocnienie tradycji polskiego
wzornictwa przemysłowego - zarówno w Polsce jak i za granicą dodają właściciele Galerii POLITURA.
Działalność obu panów obejmuje obszar zdecydowanie niszowy, gdzie poszukiwanie informacji o projektantach i ich projektach wymaga detektywistycznej wręcz dociekliwości. Takim właśnie sposobem projektanci natrafili na informację dotyczącą przekazania świebodzickiej bibliotece obrazów Hanny KrzewskiejLis przez córkę Hanny i Henryka Lisów. Przy okazji wspominają, jak rozszyfrowywali inicjał imienia Henryka Lisa, kiedy już
wiedzieli, że autorem projektu jest H. Lis. Pomocny przy tego
rodzaju poszukiwaniach Internet, w tym konkretnym przypadku
okazał się kompletnie bezużyteczny. Nasi czytelnicy mogą osobiście przekonać się, jak wyglądały poszukiwania w sieci, wpisując w popularną wyszukiwarkę hasło „H. Lis”. Jednak informacja o przekazaniu obrazów ukazała się na internetowej stronie
miejskiej, jak również w Gazecie Świebodzickiej, której archiwalne numery edytowane są na stronie www Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Świebodzicach. A kontakt z Biblioteką zaowocował
konkretnymi rozwiązaniami.

Michał Szarko i Przybyrad Paszyn mają ogromną wiedzę dotyczącą produkcji mebli w okresie PRL-u, jak również organizacji
przemysłu meblarskiego w Polsce w tamtym okresie. Twierdzą,
że szczęśliwym przypadkiem było, że fotel autorstwa Henryka
Lisa trafił do produkcji w macierzystej fabryce projektanta, gdyż
powszechną praktyką po zatwierdzeniu projektów w
Zjednoczeniu było przekazywanie ich do produkcji fabryce, która
aktualnie miała wolne moce produkcyjne lub technologię,
potrzebną do wytwarzania konkretnego mebla. Taki przekazany
projekt bardzo często trafiał do fabryki anonimowo, gdyż sprawy
projektowe załatwiane były na poziomie Zjednoczenia, a prawa
autorskie i ochrona własności intelektualnej były w okresie PRLu pojęciami z obszaru abstrakcji, co prowadziło do sytuacji, kiedy
projektant jednego z najpopularniejszych mebli pozostawał kompletnie anonimowy.
Zainteresowanie modelem fotela Henryka Lisa wynika z przekonania, że w okresie, kiedy powstał spełniał podstawowe funkcje nowoczesnego designu: funkcjonalną, estetyczną i był niewymagający w produkcji. Te wszystkie cechy posiadał fotel projektu
Henryka Lisa, który być może niebawem znów pojawi się w produkcji dzięki młodym adeptom dizajnerskiej pasji, którzy świetnie
czują się w klimacie, jaki przywołują swoją działalnością, dbając
jednocześnie o rzetelne dokumentowanie historii i biografii projektantów kultowych polskich mebli.
Małgorzata Grudzińska
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ogłoszenia i komunikaty

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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego L1
w budynku przy ul. Granicznej 9 w Świebodzicach. Udział w częściach wspólnych budynku
i we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 18,56%.
Nieruchomość, w której znajduje się lokal użytkowy położony jest na działce nr 654/1 o powierzchni 199 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą SW1S/00028147/0.
Lokal usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z dwóch pomieszczeń, umywalni, w.c. i zaplecza o łącznej
powierzchni 70,30 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Ogrzewanie
elektryczne. Stan techniczny lokalu zły. Elementy wykończeniowe lokalu oraz stolarka okienna ( drewniana) i
drzwiowa, podłogi, tynki oraz instalacje wod.-kan. i elektryczna - kwalifikują się do wymiany lub remontu.
Lokal posiada pomieszczenie przynależne tj piwnicę o powierzchni 4,90 m2. Udział w częściach wspólnych
budynku oraz gruntu pod tym budynkiem wynosi 18,56%.
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Cena wywoławcza
Cena lokalu
Cena gruntu

Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2017 r. o godz. 11.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, Rynek 1, Sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 7.600,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
przy ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 24 lutego 2017 r. do godz. 14.30.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 1111 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowej
Oddział Świebodzice.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddział Świebodzice na Konto
Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 1111 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do
Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 08.02.2016 r. w godz. 10.00-10.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stornie www.bip.swiebodzice.pl

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 20.01.2017 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 6
w budynku przy ul. Łącznej 21

384/5

Pełcznica 1

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

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 20.01.2017 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości
Lokal mieszkalny nr 4
w budynku przy ul. Bolesława Prusa 10
Lokal mieszkalny nr 4a
w budynku przy ul. Bolesława Prusa 10

Numer działki

Położenie/obręb

373/91

Śródmieście 3

373/91

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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców budynku zlokalizowanego przy ul. Ofiar Oświęcimskich 21
w Świebodzicach, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich 21
w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 413/1 o powierzchni 206 m2, dla której Sąd Rejonowy
w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00025151/0. Udział w częściach wspólnych oraz prawie
współużytkowania wieczystego gruntu wynosi 9,08 %. Lokal mieszkalny usytuowany jest na drugim piętrze
i składa się z kuchni, przedpokoju i pokoju o łącznej powierzchni 31,70 m2. Lokal wyposażony jest w instalację
elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie piecowe - piec przenośny w kuchni. Stan techniczny
lokalu dostateczny. Elementy wykończeniowe lokalu, stolarka drzwiowa, podłogi, tynki i instalacje kwalifikują
się do remontu lub wymiany. Do lokalu przylegają dwa pomieszczenia gospodarcze (wejście z kuchni
i przedpokoju), które stanowią części wspólne nieruchomości. Pomieszczenia przechodne, słabo nasłonecznione.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług wielofunkcyjnych.
CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena gruntu

76.000,00 zł
74.006,00 zł
1.994,00 zł

piątek, 20 I 2017

21.820,00 zł
20.705,00 zł
1.115,00 zł

I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu stanowi 15% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste - 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku,
bez wezwania, z góry za dany rok. Wysokość tej opłaty może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata,
jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2017 r. o godz. 12.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z § 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek
1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu niemieszkalnego nr 8 przy ul. Ofiar Oświęcimskich 21
w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Ofiar Oświęcimskich 21
lub ksero dowodu osobistego z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 2.200,00 zł w terminie do 24 lutego 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 27.02.2017 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 09.02.2017 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

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.

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

OGŁOSZENIA DROBNE
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
G Sprzedam
zagospodarowaną działkę
budowlaną powierzchnia
913 m2, Ciernie 23,
Tel. 601 690 210

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice

Dzikie drużyny zagrały
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sport

W

dniach 28-30.12.2016 r. w hali sportowo-widowiskowej
OSiR Świebodzice Sp. z o.o. odbył się trzydniowy
NOWOROCZNY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIKICH DRUŻYN.
W turnieju udział wzięło 10 zespołów.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
G I.miejsce FC ADIDAS
G II.miejsce FC ROLNICY
G III.miejsce DRUŻYNA MISTRZÓW
G IV.miejsce PIEROGI RUSKIE

Zimowe Mistrzostwa
DOZP 2016

W

dniach 9 i 10 grudnia
2016 w Nowej Rudzie
odbyły sie Zimowe
Mistrzostwa DOZP 2016.
W zawodach wzięło udział 513
zawodników z 54 klubów
głównie z Dolnego Śląska.
Rywalizowali ze sobą pływacy
z roczników 2005 i starsi. KS
Rekin Świebodzice wystawił
reprezentację w składzie: 2005
- Szymon Bak, Mateusz Karniszewski, Igor Orłowski
i Antoni Tokarski, 2004 - Julia Chryplewicz, Maria Kutyło, Mateusz Biełous i Gracjan Giezek., rocznik 2003
- Aleksandra Obajtek, Paweł
Hyckowski, Maciej Jachym,
Tymoteusz Kołaczek, Filip
Woliński, rocznik 2002 - Marcelina Glejzer, Zuzanna Grylewicz, Alicja Maziar, Marta
Proce, Hanna Zawadzka, Andrzej Damsz, Miłosz Knihnicki, Stanisław Tokarski,
rocznik 2001 - Wojciech Surowiecki, rocznik 2000 - Martyna Borczyk, Vanessa Popiel, Kornelia Strzępek, Amadeusz Kołaczek, Sebastian
Słomiński, rocznik 1999 - Jakub Ołdak, rocznik 1995 - Agnieszka Gajdowska.
Były to dwa bardzo ciężkie
dni dla naszych zawodników,
większość z nich miała po 6-7
startów indywidualnych oraz
starty w sztafetach. Zawodnicy
zmagali się zarówno na dystansach sprinterskich 50 i 100
metrowych jak również na długich - nawet 800 i 1500 metrów. W I bloku zawodów wystartowali zawodnicy pływający długie dystanse 800 metrów i 1500 metrów stylem
dowolnym oraz 400 m stylem
zmiennym. Nasi medaliści
z I bloku: Alicja Maziar - brąz
800 dw, Sebastian Słomiński
- brąz 400 zm.
Drugi blok rozpoczęły zmagania sztafet mieszanych 4x50
metrów stylem zmiennym. Trener wystawił w tej konkurencji

trzy składy sztafetowe. Dwie
z nich wywalczyły medale.
Sztafeta: Hanna Zawadzka,
Aleksandra Obajtek, Wojciech
Surowiecki i Miłosz Knihnicki
- złoto w kat. 13-15 lat, sztafeta:
Jakub Ołdak, Vanessa Popiel,
Sebastian Słomiński i Kornelia
Strzępek - brąz w kat. Open.
Indywidualne starty w II bloku rozegrano na dystansach: 50
metrowym w stylu motylkowym, 100 metrowym w stylu
zmiennym i grzbietowym oraz
200 metrowym w stylu dowolnym i klasycznym. Nasi zawodnicy zdobyli medale:
Aleksandra Obajtek - złoto 200
kl, Hanna Zawadzka - brąz 100
zm, Martyna Borczyk - brąz
100 gr. Pierwszy dzień zawodów zakończono bardzo widowiskowymi i bardzo lubianymi
przez zawodników sztafetami.
Tym razem były to sztafety
4x100 metrów stylem dowolnym. Z naszego klubu wystartowały dwie sztafety. Sebastian
Słomiński, Wojciech Surowiecki, Miłosz Knihnicki i Jakub
Ołdak wywalczyli srebro.
Drugi dzień Zimowych Mistrzostw DOZP zaczęto występem sztafet mieszanych 4x50
metrów stylem dowolnym. Na
trzy startujące nasze sztafety
dwie zdobyły medal. Sztafeta
Hanna Zawadzka, Wojciech
Surowiecki, Miłosz Knihnicki
i Aleksandra Obajtek - brąz
w kat.13-15 lat i sztafeta Agnieszka Gajdowska, Jakub Oł-

dak, Vanessa Popiel i Sebastian
Słomiński - srebro w kat.Open
W drugim dniu pływacy
rywalizowali w konkurencjach:
50 metrów stylem grzbietowym, dowolnym i klasycznym,
100 metrów stylem dowolnym,
klasycznym i motylkowym,
200 metrów stylem zmiennym,
motylkowym i grzbietowym
oraz 400 metrów stylem dowolnym. Nasi medaliści: Aleksandra Obajtek - złoto 100 kl oraz
brąz 50 kl; Hanna Zawadzka brąz 200 gr; Martyna Borczyk
- srebro 50 gr; Kornelia Strzępek - srebro 200 gr i brąz 50 gr;
Agnieszka Gajdowska - srebro
50 dw i brąz 100 dw; Sebastian
Słomiński - srebro 200 gr i 100
kl. Przed przerwą obiadową
drugiego dnia wystartowały
sztafety 4x100 stylem zmiennym. Z dwóch walczących naszych drużyn jedna - Sebastian
Słomiński, Wojciech Surowiecki, Miłosz Knihnicki i Jakub
Ołdak - zdobyła srebro.
Zawodnicy KS Rekin Świebodzice podczas swoich startów na tegorocznych Zimowych Mistrzostwach DOZP
ustanowili mnóstwo życiówek
i zdobyli 21 medali -3 złote,
7 srebrnych i 11 brązowych.
Roczniki 2004 i 2003 walczyły
o wejście do Kadry Wojewódzkiej, teraz czekamy na wyniki.
Gratulujemy naszym zawodnikom udanych startów. Trenerom i rodzicom dziękujemy za
fachowe wsparcie i wspaniały
doping.

Królem strzelców w NOWOROCZNYM TURNIEJU PIŁKI
NOZNEJ został Filip Sosnowicz, zaś najlepszym bramkarzem
Jakub Klimecki. Drużyny z miejsc I-IV otrzymały karnety wstępu
do Wodnego Centrum Rekreacji. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za wspólną zabawę.

Jest nowy trener I drużyny MKS
Victoria Świebodzice

poprzednim numerze
pisaliśmy o zawirowaW
niach w naszym największym

klubie sportowym MKS Victoria
Świebodzice. Odeszło dwóch
trenerów oraz spora grupa zawodników I drużyny seniorów,
ze swoich funkcji zrezygnowali
wiceprezes i sekretarz klubu.
A wszystko dlatego, że Prezes
Euzebiusz Wojdat wprowadził
program oszczędnościowy od
nowego roku. Dla niektórych
nowe warunki okazały się nie do
przyjęcia.
Na nowych zasadach finansowych nie chcieli pracować dwaj
dotychczasowi trenerzy zespołu:
Ryszard Mordak oraz Wojciech
Wierzbicki. Kilkunastu zawodników także nie pojawiło się na
pierwszym treningu 10 stycznia
br. Ale zawirowania objęły tak
naprawdę tylko I zespół, wszystkie grupy młodzieżowe trenują
według harmonogramu pod
okiem dotychczasowych szkoleniowców: Przemysława Satyły,
Krzysztofa Króla i Mariusza
Błaszczaka.
Klub pozyskał także nowego
trenera dla seniorów - to Krzysztof Wierzbicki z Wodzisławia
Śląskiego.
- Sytuacja jest opanowana,
treningi się rozpoczęły, choć rzeczywiście frekwencja na spotkaniach I zespołu jest słaba, ale
trudno, zawodnicy nie przyjęli
moich warunków, więc będziemy szukać nowych
- mówi Euzebiusz
Wojdat, Prezes Victorii. - Niewykluczone, że sięgniemy po
rezerwy.
Całe zamieszanie
spowodowane jest
trudną sytuacją finansową klubu i ostrymi cięciami, jakie wdrożył prezes
Wojdat po to, by
zniwelować dług,
sięgający dziś blisko 90.000 zł. Taka polityka nie
spodobała się niektórym członkom
Zarządu, stąd rezygnacja
Ro-

KRZYSZTOF WIERZBICKI - trener pierwszej drużyny seniorów
Trenerem pierwszej drużyny seniorów został Krzysztof Wierzbicki,
poniżej krótka informacją o obecnym szkoleniowcu.
Wykształcenie wyższe mgr wychowania fizycznego (AWF
Katowice, II klasa trenerska licencja UEFA A). Jest byłym piłkarzem
takich klubów jak Flota Świnoujście, wychowanek Celuloza Odra
Wodzisław Śl., Victoria Jaworzno, Dozamet Nowa Sól, ROW
Rybnik, Rymer Niedobczyce.
Jako trener zaczynał jeszcze jako czynny zawodnik w 1986 roku,
trenując niższe klasy rozgrywkowe począwszy od B kl.
do okręgówki, trenował też młodzież w Odrze Wodzisław Śl.
- rocznik 1979.
W wieku 37 lat był trenerem m. in. takich klubów jak Morcinek
Kaczyce (IV liga), Mamry Giżycko (kl. ok. awans do IV ligi),
Ligota Turawska (IV liga), Opole\Stal Kraśnik (III liga),
Wojewódzka liga juniorów Flota Świnoujście.
Do 30.11.2016 r. był trenerem Finishparkiet -Drwęca Nowe Miasto
Lubawskie III liga gr. I.

berta Mazurkiewicza z funkcji
wiceprezesa i Marka Wojtysiaka z funkcji sekretarza. Obaj
panowie zachowali na razie
członkostwo w Zarządzie, ale
czy w tej sytuacji, skoro nie zgadzają się z nową polityką klubu,
ich udział w pracach Zarządu ma
jakikolwiek sens?
- Nie widzę możliwości
współpracy z osobami, które nie
akceptują pewnych ustaleń i kierunków przyjętych po to, by
Klub mógł wyjść na prostą - nie
ukrywa Euzebiusz Wojdat. - Ale
ostateczną decyzję pozostawiam
oczywiście samym zaintere-

sowanym. Większość członków
Zarządu na szczęście rozumie,
że nowa sytuacja wymaga trudnych, ale niezbędnych decyzji.
Dotychczasowa strona klubu
www.victoriaswiebodzice.futbol
owo.pl nie działa, ale Klub uruchomił nowy funpage na Facebooku. Zapraszamy na:
www.facebook.com/
mksvictoriaswiebodzice.
Tu zamieszczane będą aktualne newsy, a pierwszy z nich dotyczy nowego trenera I zespołu.
O sprawie pisaliśmy szerzej
w poprzednim wydaniu

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

ogłoszenia/komunikaty

piątek, 20 I 2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

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

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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3
w budynku przy ul. Piaskowej 1A wraz z udziałem we współwłasności tego budynku
i udziałem we współwłasności gruntu pod tym budynkiem oraz udziału we współwłasności nieruchomości
przyległej ( podwórko ) w granicach działki nr 2/24, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach.
Budynek położony jest na działce nr 2/26 o powierzchni 568 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00084576/6. Udział w częściach wspólnych budynku
oraz udział we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 25,47%.
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BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1
w budynku przy ul. Piaskowej 1A wraz z udziałem we współwłasności tego budynku
i udziałem we współwłasności gruntu pod tym budynkiem oraz udziału we współwłasności
nieruchomości przyległej ( podwórko ) w granicach działki nr 2/24, obręb Śródmieście 3
w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 2/26 o powierzchni 568 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00084576/6.
Udział w częściach wspólnych budynku oraz udział we współwłasności gruntu
pod tym budynkiem wynosi 30,81%.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku i składa się z pokoju, kuchni, łazienki z w.c.,
przedpokoju i trzech pomieszczeń gospodarczych o łącznej powierzchni 39,22 m2. Lokal wyposażony jest
w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Instalacje w dostatecznym stanie technicznym,
wymagają częściowej wymiany i modernizacji. Instalacja elektryczna wymaga całkowitej wymiany. Ogrzewanie
za pomocą centralnego ogrzewania etażowego na paliwo stałe. System centralnego ogrzewania jest w złym stanie
technicznym, wymaga wymiany. Kocioł usytuowany jest w łazience. W kuchni i łazience konieczne jest
wykonanie wentylacji wywiewnej i czerpni powietrza, zgodnie z zaleceniami Spółdzielni Kominiarskiej. Gazowy
przepływowy ogrzewacz wody zainstalowany jest w łazience wymaga wymiany bądź likwidacji, konieczne jest
sprawdzenie szczelności instalacji. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 9,16 m2 oraz pomieszczenie
gospodarcze strychowe o pow. 15,11 m2. Poziom posadzki w lokalu jest powyżej poziomu pomieszczenia
gospodarczego strychowego przynależnego do lokalu. Ogólnie lokal przyjęto w dostatecznym stanie
technicznym, standard wykończenia mierny.
Działka zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej, w średniej odległości od centrum miasta i obiektów
użyteczności publicznej. Funkcjonalnie stanowi podwórko przydomowe dla budynków mieszkalnych
wielorodzinnych i gospodarczych. Nieruchomość nie zabudowana. Dojście do nieruchomości poprzez drogę
o nawierzchni utwardzonej - ul. Piaskową. Nieruchomość ma kształt nieregularny. Teren płaski. Nasłonecznienie
dobre. Nieruchomość usytuowana na terenie z dobrym dostępem do uzbrojenia miejskiego. W pobliżu znajduje
się koryto rzeczki Pełcznica.
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
36.072,00 zł w tym:
Cena lokalu
26.160,00 zł
Cena udziału
w gruncie pod budynkiem
8.040,00 zł
Cena udziału gruntu
w działce 2/24 (podwórko)
1.872,00 zł. netto
Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 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:
• Pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Piaskowej 1A
w Świebodzicach,
• zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego
z wpisem adresu zamieszkania
• potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 3.650,00 zł
Powyższe dokumenty należy złożyć do tut. Urzędu w terminie do 24.02.2017 r. włącznie.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na paterze budynku i składa się z trzech pokoi, kuchni i schowka o łącznej
powierzchni 64,29 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Instalacje
w dostatecznym stanie technicznym, wymagają częściowej wymiany. Instalacja elektryczna wymaga całkowitej
wymiany. Konieczne jest przeniesienie kotła c.o. na węgiel z pokoju do kuchni, zgodnie z zaleceniami Spółdzielni
Kominiarskiej. W kuchni konieczne jest wykonanie wentylacji wywiewnej i czerpni powietrza. W chwili obecnej
lokal nie posiada dopływu wody, brak zamontowanego wodomierza oraz zlewu. W.c. wspólne usytuowane
w podwórku posesji. Budynek w.c. przeznaczony jest do rozbiórki, zatem zachodzi konieczność wykonania w.c.
w lokalu. Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 12,49 m2. Ogólnie lokal przyjęto w dostatecznym stenie
technicznym, standard wykończenia mierny. Udział w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności
gruntu wynosi 30,81%.
Działka zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej, w średniej odległości od centrum miasta i obiektów
użyteczności publicznej. Funkcjonalnie stanowi podwórko przydomowe dla budynków mieszkalnych
wielorodzinnych i gospodarczych. Nieruchomość nie zabudowana. Dojście do nieruchomości poprzez drogę
o nawierzchni utwardzonej - ul. Piaskową. Nieruchomość ma kształt nieregularny. Teren płaski. Nasłonecznienie
dobre. Nieruchomość usytuowana na terenie z dobrym dostępem do uzbrojenia miejskiego. W pobliżu znajduje
się koryto rzeczki Pełcznica.
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
55.772,00 zł w tym:
Cena lokalu
44.180,00 zł
Cena udziału
w gruncie pod budynkiem
9.720,00 zł
Cena udziału gruntu
w działce 2/24 (podwórko)
1.872,00 zł. netto
Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2017 r. o godz. 10.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby zamierzające
uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1
następujące dokumenty:
• Pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Piaskowej 1A
w Świebodzicach,
• zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego
z wpisem adresu zamieszkania
• potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 5.600,00 zł
Powyższe dokumenty należy złożyć do tut. Urzędu w terminie do 24.02.2017 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 27.02.2017 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
Miejskiego Zarządu Nieruchomości z /s przy ul. Świdnickiej 7 w Świebodzicach w celu dokonania wyboru
Zarządcy nieruchomości wspólnej.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 06.02.2017 r. w godz. 10.20-10.35.

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 27.02.2017 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
Miejskiego Zarządu Nieruchomości z /s przy ul. Świdnickiej 7 w Świebodzicach w celu dokonania wyboru
Zarządcy nieruchomości wspólnej.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 06.02.2017 r. w godz. 10.00-10.15.

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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców miasta Świebodzice, na sprzedaż lokalu użytkowego L1 w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 10 w Świebodzicach.
Udział w częściach wspólnych budynku i we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 10,62%.
Nieruchomość, w której znajduje się lokal użytkowy położony jest na
działce nr 431/50 o powierzchni 160 m2,dla której Sąd Rejonowy
w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą SW1S/00082906/5.
Lokal usytuowany jest na parterze budynku o powierzchni użytkowej 14,74
m2, posiada wejście od strony ul. Wałbrzyskiej. Ściany są częściowo
zawilgocone, Posadzka betonowa, silnie zniszczona. Drzwi wejściowe
i witryna sklepowa wymagają wymiany. Lokal wyposażony jest
w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Instalacje w miernym stanie
technicznym, wymagają częściowej wymiany. Ogrzewanie lokalu za
pomocą przenośnego grzejnika elektrycznego. Brak pomieszczeń
przynależnych do lokalu. Ogólnie stan techniczny lokalu i jego
wyposażenie określono jak dostateczne.
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta
Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Cena wywoławcza
Cena lokalu:
Cena gruntu:

18.100,00 zł
17.655,00 zł
445,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2017 r. o godz. 12.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, 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 użytkowego L1
przy ul. Wałbrzyskiej 10 w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach
lub ksero dowodu osobistego z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 1.850,00 zł
Powyższe dokumenty należy złożyć do tut. Urzędu w terminie do
24.02.2017 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 27.02.2017 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.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 13.02.2017 r. w godz. 10.0010.15.
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 stornie www.bip.swiebodzice.pl
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Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

Ś.P. Jerzego Pukajczyka

- Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina

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

Ś.P. Jana Jaworskiego
- Córka i Syn z Rodzinami

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

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

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

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

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

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Żona i Rodzina

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

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

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

- Córka, Syn, Synowa, Zięć, Wnuki i Rodzina

- Mama i Rodzina

Ś.P. Zuzanny Szyłkowskiej,

Ś.P. Józefa Bukreja

Ś.P. Jadwigi Hądzlik

Ś.P. Anieli Skrzelowskiej,

Ś.P. Stanisława Sojaka

Ś.P. Krzysztofa Surokowskiego

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

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

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

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

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

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

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

Ś.P. Urszuli Szymetat,

Ś.P. Anny Krężel

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

Ś.P. Reginę Libudę

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

Ś.P. Bogumiły Przyborowskiej,

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

Ś.P. Karoliny Pawłowskiej

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

Ś.P. Marii Komarnickiej,

Ś.P. Sabiny Krzak

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

Ś.P. Andrzeja Szczykałę

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

Ś.P. Jerzego Żółtaszka,

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Córki, Syn, Rodzeństwo, Wnuki i Rodzina

10 lat zmian
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

D

ziś kolejna część podsumowania tego, co w ostatnich
dzie-sięciu latach zostało zrealizowane w naszym mieście, zarówno w sferze infrastruktury,
jak i oświaty, rekreacji, itp. Jednocześnie serdecznie Państwa przepraszamy
za błędy w poprzedniej wkładce - niestety, przez pomyłkę do druku została
skierowana wersja robocza, z naniesionymi poprawkami.

Bardzo serdecznie przepraszamy
Czytelników za to niedopatrzenie.
Przed nami trzecia, ostatnia część
podsumowania, która ukaże się 3 lutego.
Redakcja
Gazety Świebodzickiej
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