W tym numerze mamy dla Was - prawie Walentynkowy prezent,
czyli naklejka dla każdego, kto kocha swoje miasto!
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Płot Beckera znów
zniszczony - tym
razem uderzył
w niego kierowca
BMW.

Szokująca randka w lesie
cena 1 zł (w tym 8% VAT)

17 lutego 2017 G Nr 264 G ISNN 1897−2586 G nakład 1400 egz. G e−mail: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl

Znany łowca pedofilów
doprowadził
do zatrzymania
w Świebodzicach
chłopaka, który umówił
się na seks z 12-latką

5

Ferie
wystartowały
- i zaczęła się wiosna.

7

T

FOT. STOPKLTKA

o szokująca historia.
Dzięki działaniom pana
Krzysztofa, znanego jako łowca pedofilów,
świebodziccy policjanci zatrzymali 14 lutego młodego chłopaka, który umówił się na polnej
drodze w Świebodzicach z 12latką, ze Świebodzic.
16-letni Karol umawiał się na
intymne spotkanie z dziewczynkę przez internet, składając jej
niedwuznaczne propozycje. Nie
wiedział, że tą 12-latką jest były
wrocławski motorniczy Krzysztof Dymkowski, bezwzględny
tropiciel zboczeńców w sieci.
Zatrzymanie chłopaka nagrał
i opublikował na swoim profilu
FB.
Zdjęcie z zatrzymania pochodzi z filmu, zarejestrowanego
przez Krzysztofa Dymkowskiego.
Str. 4

10

Ekipa HBO kręciła
w naszych ruinach
I

znów w malowniczych resztkach po dawnym zakładzie Silena zagościła ekipa
filmowa. Powstały tu zdjęcia do
najnowszego serialu dla HBO
„Ślepnąc od świateł”.
Zdjęcia kręcono w nocy, z 7
na 8 lutego. Były bardzo widowiskowe - była to scena pożaru.
Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, na planie w Świebodzicach pojawił się jeden najbardziej popularnych obecnie polskich aktorów, którego znamy
z wielu sensacyjnych produkcji
- m. in. z roli nietuzinkowego
mafiosa, bezkompromisowego
prokuratora czy nałogowego
alkoholika. Niestety, musimy tak
napisać, ponieważ obsada filmu
owiana jest ścisłą tajemnicą,
a produkcja nie zdradza w zasadzie żadnych szczegółów dotyczących filmu.

Lada moment
ruszy budowa
nowego parku
handlowego
ShopIn przy
ul. Strzegomskiej.

Wiadomo, że film jest adaptacją głośnej powieści Jakuba
Żulczyka o tym samym tytule,
przedstawia historię sześciu dni

z życia dilera narkotykowego.
Zapowiada się dobre kino akcji.

Drużyna
harcerska
„Światło” obchodzi
15-lecie istnienia.

23 lutego

11

Dzień Kobiet

12

Tłusty Czwartek

8 marca

Więcej str. 3

i wyjątkowy
koncert życzeń
dla Świebodziczanek

Koniec z bieganiem...

Ruiny Sileny wciąż przyciągają filmowców.

Czy wiecie Państwo, że 86 lat temu
nad Świebodzicami przeszła trąba powietrzna?
Czyli dzisiejsze kataklizmy wcale nie są
takie niecodzienne.
O tym niezwykle ciekawym wydarzeniu,
zaczerpniętym z „Dziejów Miasta”, piszemy na str. 13

...po całym mieście
- wydziały powróciły
do budynku
przy ulicy
Żeromskiego 27.
Str. 8-9

Zaadoptuj
zwierzaka
- kolejne czworonogi
czekają
na kochających
opiekunów.

Co ma
wspólnego
ze Świebodzicami
słynny kompozytor
muzyki do filmów
Wojtka
Smarzowskiego?
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Dziś sprawy finansowe
§ PRAWNIK RADZI...

W naszej specjalnej rubryce prawnicy odpowiadają na pytania naszych Czytelników

Drodzy Czytelnicy, dziś kolejna porada prawna,
którą za naszym pośrednictwem udzielają
świebodziccy prawnicy: Pani Marta Marek,
Maciej Mikołajczyk i Piotr Janda

Z

apraszamy 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

- Toczyłam spór o zapłatę
odszkodowania. Podpisałam
ugodę z moim przeciwnikiem
w sądzie. Miał mi zapłacić
pieniądze w terminie 14 dni
od jej zawarcia. Do dzisiaj nie
dostałam żadnych pieniędzy.
Co mam robić? - pyta
zdesperowana Pani Aneta.
Podobnie jak wyroku ugoda
sądowa może zostać skierowana
do egzekucji. Zawarcie ugody
tworzy tytuł egzekucyjny. Ugoda sądowa może zostać zawarta
w postępowaniu pojednawczym,
w toku procesu lub w postępo-

waniu nieprocesowym. Zawarcie ugody sądowej ma wiele
zalet, szczególnie gdy się weźmie pod uwagę, iż w ten sposób
szybko można skończyć spór
sądowy, czyniąc sobie wzajemne ustępstwa. Po zawarciu ugody postępowanie jest umarzane.
Sądy często namawiają do zawierania ugód, co pozwala na
uniknięcie przewlekłości postępowania. Częstokroć ugody są
zawierane na pierwszej rozprawie. W celu skierowania ugody
do egzekucji należy postarać się
o tytuł wykonawczy. Tak jak
w przypadku wyroku należy
wystąpić do sądu, który zatwierdził ugodę, o nadanie klauzuli
wykonalności. Przedtem należy
odczekać pewien okres po to,
aby postanowienie o umorzeniu
postępowania uprawomocniło
się. Dzieje się tak zazwyczaj po
co najmniej 21 dniach od zatwierdzenia ugody przez sąd.
Wniosek należy opłacić w znakach sądowych lub przelewem

bankowym na właściwe konto
sądu. Opłata wynosi 6 zł od strony odpisu dokumentu z akt sprawy, a więc zależy od tego ile
stron ma ugoda. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
może obejmować te punkty
ugody, które są możliwe do zrealizowania (należności pieniężne, koszty postępowania).
Po uzyskaniu z sądu klauzuli
wykonalności otrzymujemy tzw.
tytuł wykonawczy, który uprawnia do wszczęcia egzekucji przeciwko dłużnikowi. Następnie
należy sporządzić wniosek egzekucyjny i skierować go do wybranego komornika sądowego,
najlepiej właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania dłużnika. Wniosek powinien obejmować wskazanie należności objętych egzekucją oraz sposoby
egzekucji (np. zajęcie rachunku
bankowego, wynagrodzenia za
pracę, wierzytelności, ruchomości). Do wniosku należy załączyć tytuł wykonawczy w oryginale. Dlatego tak ważne jest,
żeby nie utracić tytułu wykonawczego. Uzyskanie nowego
tytułu wykonawczego w miejsce
utraconego wymaga bowiem
wszczęcia sprawy sądowej.

Przekaż 1 procent
dla potrzebujących!

o końca kwietnia można wspomóc organizacje pożytku publicznego lub osoby prywatne, wpłacając na ich kontro 1 procent
D
podatku.

Wniosek należy opłacić u komornika, który wezwie do uiszczenia zaliczek na poczet postępowania (koszty korespondencji). Dodatkowo za odrębną
opłatą można wystąpić do
komornika o skorzystanie z systemu OGNIVO, który pozwala
na odnalezienie wszelkich kont
bankowych dłużnika, w tym za
dodatkową opłatą w bankach
spółdzielczych i SKOK-ach.
Dzięki temu można uzyskać
swoje pieniądze należne od dłużnika. Po zakończeniu postępowania i skutecznej egzekucji
komornik zwraca uiszczone
koszty komornicze, a tytuł wykonawczy pozostaje u komornika. W przypadku braku majątku
dłużnika jednakże nie uda się
uzyskać uregulowania należności. Egzekucja zakończy się bezskutecznie. Wtedy też komornik
zwróci tytuł wykonawczy, który
można po jakimś czasie znów
użyć i skierować sprawę ponownie do egzekucji.
Marta Marek
Maciej Mikołajczyk
Piotr Janda
Radcowie prawni
ul. Wałbrzyska 33/7
58-160 Świebodzice

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 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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
OGŁASZA konkurs plastyczny
pn. „Wielkanocne Tradycje”
Urząd Miejski w Świebodzicach zaprasza wszystkich
mieszkańców Świebodzic oraz okolic do wzięcia udziału
w konkursie plastycznym na kartkę świąteczną pn.:
„Wielkanocne Tradycje”.
Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
13 marca 2017r ., w sekretariacie Urzędu Miejskiego,
ul. Rynek 1, a także w Wydziale Promocji, Informacji
i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego, ul. Żeromskiego 27, pokój nr 9 i 10 (poniedziałki, środy, czwartki
w godz. 7:30-15:30, wtorki: 7:30-16:00 i piątki: 7:30-15:00)
lub nadsyłać pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek 1,
58-160 Świebodzice z dopiskiem: konkurs „Wielkanocne
Tradycje”.
Pełny regulamin konkursu dostępny na:
www.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

J. Słowackiego
Bpa I. Krasickiego
Zwycięstwa

l. mieszkalny 6 (2)
l. mieszkalny 4 (2)
l. mieszkalny 6 (14)

Nr działki obręb
gruntu
418/9
3
28
3
210
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.

Pani Magdalenie Stąpor

„Miłość mocniejsza jest niż śmierć”

Dyrektor Publicznego Zespołu
Szkół Integracyjnych
Najszczersze kondolencje
i wyrazy współczucia
Z powodu śmierci

Mamy

Wyrazy współczucia z powodu odejścia ukochanej

dla Pani Magdaleny Stąpor

Ukochanej Mamy
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Na ruinach Sileny ponownie zagościła ekipa filmowa. Powstały tu zdjęcia do najnowszego serialu dla HBO „Ślepnąc od świateł”

H

BO Polska pod konie
ubiegłego rokurozpoczęła prace nad ekranizacją książki „Ślepnąc
od świateł” Jakuba Żulczyka.
Sześcioodcinkowy mini serial
reżyseruje Krzysztof Skonieczny („Hardkor Disko”). Scenariusz napisali wspólnie autor
książki i reżyser. Będzie hit?
Najprawdopodobniej, bo Jakub
Żulczyk był współscenarzystą
rewelacyjnego „Belfra”.
Ekipa filmowa przez jeden
dzień kręciła w Świebodzicach.
Gdzie? Oczywiście, w ulubionej

scenerii wszystkich filmowców,
czyli ruinach Sileny.
Zdjęcia kręcone w nocy, z 7
na 8 lutego. Bardzo widowiskowe - była to scena pożaru.
- Był ogromny pożar, ludzie
uciekali z budynku - relacjonuje
Jakub Misztal, świebodziczanin,
biorący udział w scenie jako statysta.
Niestety, informacje z produkcji są bardzo ograniczone, a w zasadzie żadne. Na razie wiemy
tylko tyle, ile pojawiło się w ogólnopolskich mediach. W serwisie
Onet.pl pojawił się krótki opis
tego, o czym powiada film:
- „Sześć dni z życia dilera
kokainy w trakcie świąt
Bożego Narodzenia to

materiał na thriller, czarne kino,
z akcją, sensacją i mocnym, autorskim głosem - mówiła dla
Onet Film Izabela Łopuch,
Head of OriginalPro-duction
HBO Polska. - Ale chcemy również, żeby „Ślepnąc od świateł”
było mocną, może nawet brutalną w swojej szczerości - ale wypełnioną także ro-mantyzmem
i czarnym humorem - elegią
o Warszawie. Opowieścią o świecie, w którym wszelkie wartości
zostały odrzucone, a ludzie ze
swoimi uczuciami, marzeniami,
brakiem kontaktu z samym sobą,
dryfują w pustkę. Być może jedyną ucieczką z tej pustki jest
przyznanie się przed samym sobą, kim jest się naprawdę.
Trochę o serialu zdradził na
swoim FB autor książki i współautor scenariusza Jakub Żulczyk, donosząc, że zdjęcia do
„Ślepnąc...” są już na półmetku.
Zamieścił także bardzo ogólne
zdjęcie, które publikujemy na str. 1.
Jeszcze głębszą tajemnicą
owiana jest obsada filmu, wiemy
jednak, że zagrają w nim świetni,
polscy aktorzy. Na planie w Świebodzicach pojawiło się dwóch

Szachy dla każdego

z nich - jednego znamy z ról m.
in. nietuzinkowego mafiosa,
bezkompromisowego prokuratora czy nałogowego alkoholika.

odbyły się próbne zajęcia szachowe. Ale to
tylko wstęp, bo cykliczne warsztaty ruszają
1 marca i będą odbywać
się w każdą środę o godzinie 15.30.
Na zajęciach będzie
można nauczyć się podstaw gry w szachy, a następnie poznawać tajniki tej gry i podnosić poziom swoich umiejętności.
Nauka odbywa się
przy częściowej pomocy prezentacji multimedialnych.
Podczas zajęć uczestnicy poznają teorię gry,
rozwiązywać będą zadania szachowe, rozgry-

Ruiny naszego zakładu w ostatnich kilku
latach stały się atrakcyjnym miejscem dla
filmowców, świebodzicki zakład zagrał już
m. in. w „Mieście’44” i „Czasie honoru”
- dwóch polskich produkcjach, traktujących
o Powstaniu Warszawskim, a w 2016 roku
gościliśmy ekipę z Niemiec. Laureat Oskara,
Florian Henckel von Donnersmarck („Życie
na podsłuchu), kręcił tu zdjęcia
do najnowszego obrazu. Silena udawała
dawne Drezno.
Ekipa pojawiła się w ruinach Sileny
2 września. Nowy obraz nosi tytuł „Werk ohne Autor” (Dzieło bez autora), to epicki thriller
psychologiczny, opisujący trzy okresy niemieckiej historii. W rolach głównych wystąpią młodzi,
niemieccy aktorzy, autorem zdjęć jest pięciokrotnie nominowany do Oskara CalebDeschanel
(„Patriota”, „Pasja”).
Ruiny okazały się także atrakcyjne do ćwiczeń międzynarodowych ratowników-przewodników psów,
którzy właśnie u nas trenowali umiejętności wydobywania spod gruzów uwięzionych ludzi.
Świebodzickie ruiny obejrzał także
Wiceminister Kultury Jarosław Selin.
W październiku zatrzymał się na chwilę
w naszym mieście, podczas krótkiego
spotkania burmistrz Bogdan
Kożuchowicz przedstawił pokrótce
koncepcję zachowania części ruin na
potrzeby planów filmowych. Aby jednak
można było iść w tym kierunku, gmina
musi przejąć teren. Po raz kolejny
władze miasta złożyły wniosek
o ogłoszenie upadłości - i tym razem sąd
go nie odrzucił, zatem jest szansa,
by wreszcie unormować stosunki
właścicielskie.

o już taka miła tradycja
w naszym mieście, że z okazji
T
święta pań burmistrz oraz radni

wać partie oraz turnieje
treningowe.
Zajęcia prowadzone
są pod okiem doświadczonego instruktora Artura Adamka.
Zapraszamy każdego
od 5 lat do 105 lat!
I

podawania jakichkolwiek nazwisk. Ale zapewniamy, że to
pierwsza liga i serial z pewnością wart będzie obejrzenia.

Filmowcy lubią Świebodzice

Rozśpiewany
Dzień Kobiet
- dla pań
na 8 marca

dniach 14 i 15
lutego w MiejW
skim Domu Kultury

Drugi to artysta znany np. z roli
w polskim filmie o... wampirach.
I tyle tylko możemy napisać, bo
produkcja absolutnie zakazuje

przygotowują dla nich muzyczny
upominek.
Tak będzie i w tym roku - w imieniu Burmistrza Bogdana Kożuchowicza oraz radnych Rady
Miejskiej zapraszamy gorąco panie na wyjątkowy Dzień Kobiet
do Miejskiego Domu Kultury.
Spotkanie rozpocznie się 8 marca, o godz. 17:00.
W programie, oprócz muzycznej niespodzianki od burmistrza
i radnych, jeszcze jeden, muzyczny upominek - recital Marcina
Januszkiewicza (aktor, znany m.
in. z serialu „Na wspólnej”).
Koncert nosi tytuł „Agnieszka
Osiecka - po męsku”. Usłyszą Państwo mniej lub bardziej znane
utwory z repertuaru ikony polskiej
piosenki, m.in. „Męski protest
song”, „Oczy tej małej”, „Wybacz
mamasza” i inne. Recital będzie
wzbogacony o kilka utworów
Władysława Szpilmana oraz
utwory autorstwa samego Marcina.
Na panie czeka także słodki
poczęstunek.
Serdecznie zapraszamy.

Sex randka z dzieckiem
4
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16-latek umówił się na seks z 12-latką ze Świebodzic
w lesie między Lubiechowem a Wałbrzychem.
Nie wiedział, że tą 12-latką jest znany łowca
pedofilów z Wrocławia, Krzysztof Dymkowski.
Chłopak został zatrzymany przez świebodzickich
funkcjonariuszy w obecności pana Krzysztofa,
który spotkanie sfilmował

T

o szokująca historia.
Dzięki działaniom pana
Krzysztofa, znanego jako łowca pedofilów,
policjanci zatrzymali 14 lutego
młodego chłopaka, który umówił się na polnej drodze w Świebodzicach z 12-latką, ze Świebodzic.
16-letni Karol M. umawiał
się na intymne spotkanie z dziewczynką przez Internet, składając
jej niedwuznaczne propozycje,
związane z seksem. Były tak
wulgarne, że nie nadają się do
zacytowania.
Umówili się w Świebodzicach, za stadionem Victorii,
w okolicach ul. Sportowej, na
leśnej drodze w kierunku Lubiechowa.
Chłopak nie spodziewał się
kompletnie zasadzki, jaką na
niego przygotowali policjanci,
zawiadomienie przez pana Krzysztofa. Bo to on był ową 12latką, która odpowiedziała w sieci na ogłoszenia Karola M.

Namawiał na seks
- Spotkanie miało się odbyć
o 12:00, na leśnej drodze, chłopak ogłosił się na Wałbrzych,
namawiał dziewczynkę m. in. na
seks analny, różne czynności
seksualne, oglądanie filmów
porno, ale nie przy rodzicach

- mówi Krzysztof Dymkowski.
- Nastolatka chciała się z nim
spotkać w Galerii w Wałbrzychu
- czyli w miejscu bezpiecznym,
ale on sam wybrał miejsce sex
randki, w Świebodzicach na
polnej drodze w lesie, w kierunku Lubiechowa koło przejazdu
kolejowego .
Łowca pedofilów powiadomił
dzień wcześniej KGP oraz KWP
Wrocław, przesłał wydruki rozmów pocztą elektroniczną.
Zastawiono pułapkę.
- W dniu pułapki udałem się
z firmą Combat Security do KPP
Świdnica. naradziliśmy się z policjantami, daliśmy im też nasze
radiostacje, aby słyszeli nas - relacjonuje Dymkowski. - Udaliśmy się na kilka aut w miejsce
pułapki . Było to trudne miejsce:
śnieg, lód, nie było gdzie schować samochodów. Poszedłem
pieszo drogą od Lubiechowa,
reszta czekała schowana w lesie
od strony Świebodzic.
Gdy szedłem drogą, zobaczyłem idącego chłopaka, miał czarną kurtkę i czerwony plecak,
zaszedłem mu drogę, ale zanim
się odezwałem do niego, przez
radiostację powiadomiłem policjantów, że widzę sprawcę.
Zaczepiłem go: „czy dobrze
idę na Palmiarnię w Lubiechowie?” Chłopak wytłumaczył, jak
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Rozmowa
z Krzysztofem Dymkowskim

marca!
Zdjęcie pochodzi
z materiału filmowego
nagranego
przez Krzysztofa
Dymkowskiego podczas
zatrzymania chłopaka

nieletnią, sprawą zajmie się Sąd
Rodzinny. Chłopak trafił do
Policyjnej Izby Dziecka we
Wrocławiu, w kolejnym etapie
zostanie mu przedstawiony zarzut i zostanie zwolniony do domu.

Pedofil czy napalony
nastolatek?
mam iść, kątem oka widziałem,
że policja już jest na pozycjach,
udawałem więc, że idę dalej, ale
szybko ruszyłem za nastolatkiem.
Chłopak podszedł do dziewczynki czekającej na przejeździe, ona zapytała: „czy to z tobą
się umówiłam?”. Chłopak potwierdził, wtedy policja wkroczyła do akcji.

- Zatrzymaliśmy Karola M.,
we wskazanym miejscu, twierdził, że umówił się z dziewczynką, by ją przestrzec i przemówić
jej do rozumu - mówi Robert
Brożyna, Zastępca Komendanta
Komisariatu Policji w Świebodzicach. - W ramach czynności
policjanci przeszukali jego
mieszkanie, zabezpieczyli laptop
i telefon. Ponieważ jest osobą

Kim jest łowca pedofilów?
Krzysztof Dymkowski z Wrocławia od 11 lat
bezlitośnie tropi pedofilów w sieci. Wyszukuje
podejrzane ogłoszenia i podszywa się pod
12-14-letnią dziewczynkę, umawia się
na spotkanie - i wystawia policji. Dzięki niemu zatrzymano
kilkudziesięciu zboczeńców. Dymkowski nagrywa zatrzymania
i umieszcza je w sieci, z własnym komentarzem. Współpracuje
z wydziałem do sp. cyberprzestępczości KGP. Jak sam mówi:
„łapie zboczeńców, nie zwykłych ludzi”. Dla jednych jest
bohaterem, inni mówią, że działa na granicy prawa. Faktem jest,
że doprowadził do zatrzymań wielu pedofilów, a policja traktuje
jego zgłoszenia poważnie.

Z NOTATNIKA STRAŻY
MIEJSKIEJ
I 6 lutego, g. 19:20 - ul. Świdnicka, leżący na ulicy mężczyzna, jak się okazało
pod wpływem alkoholu. Patrol przyjechał, ale delikwent oświadczył, że nie
potrzebuje pomocy i o własnych siłach udał się do miejsca zamieszkania
I 7.02., g. 14:30 - ul. Królowej Elżbiety, spalanie odpadów niedozwolonych.
Straż Miejska otrzymała anonimowe zgłoszenie. Właściciel się tłumaczył,
że to co spala, to nie odpady. Nie przekonał strażników i dostał mandat 200 zł.
I 7.02., g. 16:35 - ul. Ciernie, przystanek autobusowy, leżący mężczyzna
na przystanku, pod wpływem alkoholu. Osobę doprowadzono
do wytrzeźwienia do Komisariatu Policji.
I 7.02., g. 17:10 - ul. Strzegomska, bezpański pies - tak brzmiało zgłoszenie.
Zwierzę zostało odwieziono do lecznicy w Strzegomiu. Jednak właścicielka
zgłosiła się po swojego zwierzaka. Okazało się, , że kobieta wychodzi do pracy,
ale ponieważ ma niesprawną furtkę, pies często się wydostaje i biega
po mieście. Warto naprawić furtkę, by nie płacić więcej mandatów.
I 7.02., g. 16:30 - ul. Pułaskiego, stwierdzono zaparkowane auta w obrębie
znaku zakazu zatrzymywania się. Strażnicy zostawili wezwania
za wycieraczkami. Trzech kierowców otrzymało pouczenia, bo stawili się
od razu - to mieszkańcy tego rejonu. Ale jeden kierujący całkowicie zignorował
wezwanie, w związku z tym wszczęto postępowanie zmierzające do ustalenia
kim jest ta osoba i ukaranie jej.
I 08.02., g. 10:55 - ul. Ciernie 53, bezpański pies biegający wokół posesji.
W dniu zgłoszenia nie stwierdzono tego, jednak nazajutrz pojawiła się ta sama
interwencja - i pies rzeczywiście biegał. Spory owczarek niemiecki trafił
do lecznicy weterynaryjnej w Strzegomiu.
I 08.02., g. 16:20 - ul. Łączna 11, palący się kosz na śmieci,
wezwano Straż Pożarną.
I 08.02., g. 17:10 - ul. Pileckiego, bezpański pies, został odwieziony
do Strzegomia do tamtejszej lecznicy.
I 09.02., g. 14:15 - nieprawidłowo zaparkowane auto, ul. Piasta 16, częściowo
na trawniku. Właściciel zignorował wezwanie, jest wszczęte postępowanie.
I 13.02., g. 11:00 - plac Dworcowy, pies wypuszczony sam, bez opieki,
właściciel został ukarany mandatem w wysokości 100 zł.
I 13.02., g. 11:30 - kolejny, bezpański zwierzak, ul. Wolności, lecznica
w Strzegomiu
I 14.02., g. 14:10, ul. Żeromskiego, spalanie odpadów i zadymienie klatki
schodowej - okazało się, że mieszkaniec rozpalił prawidłowo węglem
i drewnem, ale niewyczyszczone przewody kominowe najprawdopodobniej
spowodowały zadymienie. Straż nakazała zaprzestać używanie pieca,
powiadomiono też administratora, czyli Miejski Zarząd Nieruchomości.

Wywieźli
z zakładu
cenne
wióry
Do nietypowej
kradzieży doszło
na terenie zakładu
Capricorn. Władze
firmy zawiadomiły
policję o kradzieży
odpadóww
z mosiądzu.
Wartość wiórów
oszacowano na 900 zł.
Dyrekcja miała pewne
podejrzenia
w stosunku do swoich
pracowników.
Policja przesłuchała
dwie osoby
- i rzeczywiście
okazało się, że dwaj
panowie umówili się
i wywieźli trzy skrzynie
wiórów w celu
sprzedaży ich na złom.
Podczas przesłuchania
twierdzili, że owszem,
wzięli odpady,
ale myśleli, że są
niepotrzebne.
Ich szefowie mają
chyba inne zdanie
w tej kwestii, skoro
zgłosili kradzież.
Mienie odzyskano,
a jakie kroki podejmie
pracodawca - to już
wewnętrzna sprawa
firmy.

Chłopak podczas zatrzymania
stawiał opór, krzyczał, że to pomyłka, że to spotkanie miało
zupełnie inny cel, że chciał
dziewczynkę „odstraszyć”.
- Na wydrukach rozmów widać wyraźnie, po co się umówił,
około 5 minut przed zatrzymaniem napisał do dziecka wiadomość o treści „czy wzięłaś
gumki”, czyli cel spotkania w lesie mamy jasny - Dymkowski
nie ma wątpliwości. - Fakt, przeważnie łapiemy dorosłe osoby,

w następnym wydaniu
Gazety Świebodzickiej

tutaj mamy dzieciaka lat 16, ale
w korespondencji widać wyraźnie, po co umówił się w lesie.
Jak chciał dziecko ostrzec, to
mógł się spotkać w galerii, a nie
w lesie. Chciał grzyby zbierać
i pakować w prezerwatywy???
O dalszym losie chłopaka
zdecyduje Sąd Rodzinny. Przestępstwo, którego chciał się dopuścić, czyli doprowadzenie do
obcowania płciowego z małoletnim, zagrożona jest karą od 2 do
12 lat pozbawienia wolności.
Szokujący jest wiek chłopaka
i rodzaj propozycji, jakie składał
- przypomnijmy 12-letniemu
dziecku! Nawet dla samego
Dymkowskiego wiek nastolatka
jest dużym zaskoczeniem. - Dlatego nazwałem go Kadet-Pedofil
- przyznaje. - Mam nadzieję, że
sąd się nim szybko zajmie, rodzice też.
I

Mama wykazała się czujnością
Miniony tydzień okazał się feralny dla przestępców, nagabujących
nieletnie osoby przez Internet. Zatrzymano jeszcze jedną osobę,
33-letniego mieszkańca Świebodzic, który za pośrednictwem
portalu FB składał propozycje seksu 13-letiej dziewczynce!
Tu na szczęście czujnością wykazała się mama, który zauważyła,
że córka rozmawia z kimś podejrzanym.
33-latek został zatrzymany, zabezpieczono jego laptop.
Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policyjny.
Grozi mu do 2 lat więzienia.

Płot Beckera znów zniszczony

P

ieczołowicie odnowione
w 2013 roku ogrodzenie
wokół dawnego domu Gustava Beckera przy ul. Łącznej,
znów zostało poważnie uszkodzone. Tym razem przez kierowcę, który uderzył w płot z takim
impetem, że przewrócił jeden
z potężnych, wykonanych z piaskowca słupów. W dodatku porzucił auto na miejscu zdarzenia.
Sprawę wyjaśnia Komisariat Policji w Świebodzicach.
Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek, 6 lutego, w godzinach popołudniowych. BMW
uderzyło w ogrodzenie, a kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Straż Miejska pilnowała
porzuconego auta do momentu
przyjazdu ekipy policyjnej. Fun-

kcjonariusze sprawdzili właściciela auta, to mieszkaniec Strzegomia. Ten jednak twierdzi, że to
nie on był kierowcą, wskazując
na inną osobę. Policja ustaliła
mężczyznę, są z nim prowadzone czynności.

Magistrat będzie dochodził
roszczeń od sprawcy zniszczeń.
Trwa szacowanie strat powstałych na skutek uderzenia auta.

Krótka historia posiadłości
Ogrodzenie zostało zrekonstruowane w dwóch etapach, w 2012
i 2013 roku. Ma unikalną formę (styl art deco z lat 20-tych XX
wieku), otacza piękny, choć zaniedbany park (który będzie
poddany rewitalizacji w ramach dużego projektu, na który Gmina
Świebodzice otrzymała dofinansowanie). Ciekawostką jest także
fakt, iż w budynku tym mieszkał znany w całej XIX-wiecznej
Europie, słynny świebodzicki zegarmistrz Gustav Becker.
Koszt rekonstrukcji ogrodzenia wyniósł blisko 180 tys. zł.
Kwota ta została w całości pokryta z budżetu gminy.

I

Ferie rozpoczęte
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

W

poniedziałe,k 13
lutego, było kino,
dzisiaj, we wtorek,
14 lutego, dzieci
biorące udział w zimowisku organizowanym przez Miejski
Dom Kultury pojechały na wycieczkę do Osówki. Ferie
w Świebodzicach rozpoczęły się
na dobre.
Blisko 50-osobowa grupa,
ubrana w ciepłe kombinezony
i zaopatrzona w termosy z herba-

wieści z miasta

Wszystko o podatku VAT
się w Świebodzicach w poniedziałek, 13 lutego. Szkolenie
zorganizował Narodowy Instytut
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tą, wyruszyła spod MDK o godz.
9:00. Przed wyjazdem udanej
wyprawy, i całego, zimowego
wypoczynku, życzył uczestnikom Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz.
- Bawcie się wspaniale, wypoczywajcie i wracajcie pełni energii do szkoły, za którą zapewne
już bardzo tęsknicie - żartował
pan burmistrz.
Jeszcze tylko słodki cukierek
na drogę od burmistrza i uś-

Z zajęć podczas ferii korzystają także podopieczni Świetlicy
Środowiskowej Tęczowa Gromada - dzieci wybiorą się
na wycieczki np. do Rzeczki i Andrzejówki, będzie wyprawa
nad jeziorko Daisy, basen, lodowisko i zajęcia stacjonarne.
Zimowiska szkolne odbywają się także w Szkole Podstawowej nr 4
oraz Zespole Szkół Integracyjnych.
Można także zaglądać do Oddziału Dziecięcego Miejskiej Biblioteki
Publicznej - tu także na maluchy czekają sympatyczne panie
bibliotekarki, które przygotowują animacje, zabawy i spotkania
z ciekawą książką.

odatek VAT w jednostkach
P
samorządu terytorialnego”
- to tytuł szkolenia, jakie odbyło

piątek, 17 II 2017

Samorządu Terytorialnego dla
pracowników samorządowych
z całego regionu.
Wykład poprowadziła pani
Aneta Dobczyńska - doradca
podatkowy, zajmująca się zagad-

miechnięta grupa wsiadła do autokaru. Przed nimi dwa tygodnie
atrakcji, wycieczek - m. in. na
Wielką Sowę, do Krzeszowa,
wyjścia na basen, ogniska z pieczeniem kiełbasek, wizyty w kinie i wiele innych.
Ciekawie będzie też na obiektach OSiR Świebodzice sp. z oo.

nieniami z zakresu podatków od
2001 r., od wielu lat współpracująca z samorządami.
W otwarciu spotkania wziął
udział Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz.
- Witamy w Świebodzicach,
życzę Państwu owocnego spo-

Przygotowano dla dzieci sportową półkolonię, ale także dla
wszystkich chętnych będą organizowane turnieje piłki siatkowej i koszykowej, rozgrywki na
kręgielni, w tenisa stołowego.
Wszyscy uczniowie mogą wejść
na krytą pływalnię za 3 złote.
I

tkania, przekazane informacje
z pewnością przydadzą się
w codziennej pracy - mówił burmistrz.
W szkoleniu wzięło udział kilkadziesiąt osób.
I

Będzie kontynuacja programu Maluch
mina Świebodzice otrzymała dofinansowanie na kontynuację programu
G
Maluch, realizowanego w Żłobku nr 2 w

Świebodzicach. Kwota dofinansowania to 36 960 zł.
Maluch to program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Zakłada:
G stworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych instytucji
opiekuńczo-edukacyjnych dla małych dzieci,
G poprawę standardów funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat (w wyjątkowych przypadkach do 4 lat),
G umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności
zawodowej,
G wspomożenie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu
instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla małych dzieci (zgodnie
z potrzebami lokalnej społeczności),
G szkolenie dziennych opiekunów.

Umiem pływać!

mina Świebodzice przystąpiła do projekG
tu „Umiem pływać”, w którym udział
wezmą dwie podstawówki miejskie: Szkoła

TARGIRA zaczaruje nas
w czerwcu
T

o już pewne - na oficjalnym funpage’u organizatorów znalazła się
informacja, że tegoroczna
edycja VII Festiwalu Sztuki i
Rzemiosła TARGIRA ART
odbędzie się w dniach 16 - 18
czerwca 2017 r. - jak zwykle
na Hali Osir w Świebodzicach. Zapraszamy wystawców
do zgłaszania się. Zielony
kameleon z pracowni Borowskich oraz inne „gady” zagoszczą także w tym roku.
Jedną z atrakcji tegorocznej
TARGIRY art. będzie wystawa malarstwa Jarosława Jaśnikowskiego - rzeczywistość
alternatywna, czas, zegary.
Polecamy - to wyjątkowa
impreza pod patronatem Gazety Świebodzickiej!
I

Podstawowa Nr 2 i nr 3.
Łącznie udział weźmie 8 grup, maksymalnie 120 dzieci. Nauka
pływania odbywać się będzie w Wodnym Centrum Rekreacji
w Świebodzicach. Realizator to Dolnośląska Federacja Sportu.

Nie ma
zagrożenia, ale...
piątek 17 II 2017

G W przypadku wykonywania

T

ematem ognisk występowania ptasiej grypy w naszym regionie zajmowali się przedstawiciele gmin na
spotkaniu w Wydziale Zarządzania
Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Świdnicy.
Powiatowy Lekarz Weterynarii Andrzej
Bielarczyk uspokajał, że w powiecie świdnickim nie odnotowano pojawienia się wirusa, ale w powiatach ościennych wystąpiły
pierwsze ogniska ptasiej grypy (wirus
H5N8). Aktualnie obecność wirusa stwierdzono w 23 krajach Unii Europejskiej,
w tym w Polsce.
Najważniejsza jest profilaktyka, dlatego
apelujemy do wszystkich hodowców drobiu,
bez względu na to czy posiadają kilka czy
kilka tysięcy sztuk o szczególną uwagę
i dostosowanie się do zaleceń Powiatowego
Lekarza Weterynarii:

G Nie karm drobiu na zewnątrz
budynków inwentarskich
G Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swo-

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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czynności związanych z obsługą
drobiu stosuj odzież i obuwie
ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu
G Stosuj maty dezynfekcyjne
w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany
jest drób oraz przy wjazdach
i wyjazdach z gospodarstw
G Zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz
pasza przed dostępem zwierzą
dzikich, w tym ptaków
G Obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących
objawach natychmiast powiadom
lekarza weterynarii.

bodnego poruszania się po otwartym wybiegu
G Nie wykorzystuj do pojenia
drobiu wody ze zbiorników, do
których mają dostęp dzikie ptaki
G Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj
Na szczęście wirus H5N8 nie
ręce wodą z mydłem
jest groźny dla człowieka.

FOT. ARCHIWUM
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Powróćmy
jak za dawnych lat...
To słowa pewnego popularnego przed laty
szlagieru - a my dziś przypominamy Państwu
archiwalne zdjęcie naszej Warszawianki, stawu,
który ma ponownie odzyskać swój blask i stać
się miejscem rekreacji i odpoczynku.
Obiekt będzie poddany gruntownej
rewitalizacji, na co Gmina Świebodzice ma już
zagwarantowaną dużą dotację unijną
(w sumie zrewitalizowanych będzie
aż 12 obszarów zieleni w całych Świebodzicach,
pisaliśmy o tym obszernie na łamach
Gazety Świebodzickiej).
Czy nad stawem zaroi się znów od kąpiących?
Tak było w 1930 roku. Na to interesujące,
archiwalne zdjęcie, natrafiliśmy na portalu
dolny-slask.org.pl, a udostępnił je internauta
ukrywający się pod nickiem dasio1974.

ADOPTUJ ZWIERZAKA Z GAZETĄ ŚWIEBODZICKĄ
ziś kolejne zwierzęta, które polecają się do
adopcji. Kontynuujemy wspólną akcję Gazety
D
Świebodzickiej i Zespołu Szkół Integracyjnych,

którego wolontariusze chętnie odwiedzają wałbrzyskie schronisko dla zwierząt, wyprowadzają
psy i koty na spacery, otaczają je czułością
i poczuciem posiadania ukochanego pana czy pani.
Wszystkie te psy i koty bardzo na to czekają, niektóre już bardzo długo...

OFERTA PRACY
Firma „TESTER” Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach, ul. Wałbrzyska 18 A,
profesjonalny producent układów automatyki i sterowania,
posiadająca ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży elektronicznej
poszukuje osoby do pracy na stanowisko:

Kocurek KITEK

KONSTRUKTOR - TECHNOLOG
w jej towarzystwie. Szaleje za przysmakami, do
których skacze i się cieszy. Lubi być głaskana
i doceniana, a każdy kto miał możliwość z nią spacerować ,wie jakim jest super pieskiem. Kto podaruje jej dom, by jej życie nie skończyło się na
schroniskowym boksie?

BORYS

Duży, pięknie umaszczony ok. 5 letni kocurek
szuka nowego domku. Kotek w grudniu trafił do
wałbrzyskiego schroniska, ponieważ zmarła jego
dotychczasowa opiekunka, a nie było nikogo, kto
chciałby go adoptować. Kocurek lubi człowieka
i mizianki, potrafi korzystać z kuwety, nie jest
wybredny w jedzeniu. Ma bure futerko w czarne
prążki. Jest przebadany, odrobaczony, odpchlony,
przeprowadzone ma testy na FeLV/ FIL-wynik
ujemny, jest zaczipowany oraz zaszczepiony przeciwko wściekliźnie. 7 lutego przeszedł zabieg
kastracji i za kilka dni może trafić już do nowego
domku. Kontakt do wolontariusza: 692 629 894.

LUNA
Luna to popielata sunia, wesoła energiczna
i kontaktowa. Ma tylko 3 latka, a niestety większość swojego życia spędziła w schronisku, bo już
aż 2 lata. Lunka to miła dziewczyna, lekko zadziorna do inny piesków, ale z ludźmi dogaduje się
świetnie. Uwielbia spacery ,na których w ogóle nie
ciągnie i można sobie sympatycznie spacerować

Borysek jest dużym, przyjaznym pieskiem.
W schronisku przebywa od 2010 roku! To jest bardzo długo, ale on nie traci nadziei na wolność
i dobry dom. Borys ma około 10 lat, jest bardzo
energicznym pieskiem, na spacerach czuje się
świetnie, lubi przysmaki, ale za to nie lubi siedzieć
sam w schronisku . Lubi być głaskany i jest spokojny . Może ktoś zechce stworzyć dom dla dojrzałego pieska?
Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu
ul. Łokietka 7, tel. 74 84 24 223
Informacja telefoniczna
w dni powszednie od godz. 9.00 do 16.00
w sobotę i niedzielę od godz. 10.00 do 12.00.

Opis stanowiska pracy:
G tworzenie programów do linii technologicznej, projektowanie, uruchamianie i optymalizacja procesów produkcyjnych,
G analiza defektów i wskazanie przyczyn ich
powstawania,
G monitorowanie i nadzorowanie poprawy
wyników jakościowych,
G tworzenie i zarządzanie dokumentacją
technologiczną,
G prowadzenie szkoleń pracowników bezpośrednio produkcyjnych związanych z danym
procesem,
G rozwijanie oraz wdrażanie nowych technologii do procesu produkcyjnego,
G analiza wykonalności nowych projektów,
G współpraca z serwisem zewnętrznym,
G konstruowanie i oprogramowanie interfejsów komunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych,
G tworzenie aplikacji użytkowych na platformy PC i mobilne,
G programowanie mikrokontrolerów jednoukładowych.
Od osób aplikujących na stanowisko konstruktor - technolog oczekujemy:
G wykształcenie wyższe techniczne preferowane: elektronika, elektrotechnika, mechatronika, automatyka),
G znajomość procesów montażowych płyt
elektronicznych, w szczególności zagadnień
związanych z procesem montażu SMT,
G znajomość zasad dokumentacji i rysunku
technicznego,
G umiejętność zarządzania procesami,
G umiejętność programowania mikrokontrolerów jednoukładowych, sprawne przyswajanie
rozwiązań różnych producentów,

G znajomość tematyki interfejsów komunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych,
umiejętność ich konstruowania i oprogramowania,
G tworzenie aplikacji użytkowych na platformy PC i mobilne, znajomość technik konstruowania programowych interfejsów użytkownika,
G znajomość języka angielskiego w stopniu
podstawowym,
Oferujemy:
G umowę o pracę na cały etat (pierwsza
umowa na okres próbny),
G stabilne zatrudnienie

Miejsca wykonywania pracy:
„TESTER” Sp. z o.o.,
ul. Wałbrzyska 18A, 58-160 Świebodzice
Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, zaświadczenia,
dyplomy ukończenia szkoleń, kursów, które są
niezbędne do wykonywania pracy, o którą stara
się kandydat) na adres firmy: „TESTER” Sp.
z o.o., ul. Wałbrzyska 18A , 58-160 Świebodzice.
Dokumenty aplikacyjne można również
przesyłać na adres e - mail: tester@tester.net.pl
Przyjmowane będą tylko dokumenty zawierająca podpisaną klauzulę „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o Ochronie Danych Osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
Osoba wskazana przez pracodawcę do kontaktu: Joanna Szuchnik, tel. 74 854 30 46,
e-mail: jszuchnik@tester.net.pl.

Budowa rusza
za kilka tygodni
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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Z końcem br. roku firma Tower Investments planuje
otwarcie parku handlowego ShopIN
w Świebodzicach. Obiekt będzie zlokalizowany
w rejonie ul. Strzegomskiej - za istniejącą Biedronką

O

inwestycji informowaliśmy Państwa w Nr
262 (Gazeta Świebodzicka, 20 stycznia

2017 r.).
Park handlowy zaoferuje 8
sklepów, w tym m.in. sklep

obuwniczy, odzieżowy oraz
z artykułami wyposażenia
wnętrz. Łączna powierzchnia
najmu wyniesie 2 700 metrów
kwadratowych. Przy obiekcie
znajdować się

będzie wygodny parking na 75
samochodów. Park handlowy
ShopIN wpisuje się w handlowy
charakter okolicy. W pobliżu
obiektu, przy ul. Strzegomskiej
znajdują się Polo Market, Aldi,
Biedronka, Rossmann i Neonet.
- ShopIN w Świebodzicach
uzupełni ofertę handlową sklepów już działających przy ulicy
Strzegomskiej. Ta okolica przyciąga wielu mieszkańców miasta i powiatu świdnickiego,
którzy w tej okolicy robią zakupy. Dzięki odpowiedniemu
doborowi najemców nasz
obiekt idealnie wpisze się
w życie mieszkańców Miasta
- mówi Bartosz Kazimierczuk, prezes spółki Tower
Investments S.A.
Parki Handlowe „SHOPIN” to projekt deweloperski, który oparty jest na koncepcji parterowych budynków handlowych bez części
wspólnych wewnątrz obiektu. Koncepcja ta pozwala na
bezpośrednie wejście do
każdego sklepu, co gwa-

Dotacje za ich opinią
P

owinniśmy się częściej
spotykać, bardziej aktywizować nasze organizacje,
żeby wyszły do ludzi, i żeby
ludzie, nasi mieszkańcy, chcieli
w nich działać - apelowała na
ostatnim w starej kadencji posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego wiceprzewodnicząca Jadwiga Pichurska. Wszyscy byli w tym
temacie zgodni, a burmistrz
Bogdan Kożuchowicz dodał
jeszcze, że czeka w Radzie na
ludzi, którzy naprawdę będą
chcieli coś zrobić dla organizacji. Przed nami wybory na nową
kadencję.
W posiedzeniu wziął udział
niepełny skład Rady - na zaproszenie burmistrza Bogdana Kożuchowicza odpowiedzieli: Przewodniczący GRPP Grzegorz
Glegoła, wiceprzewodnicząca
Jadwiga Pichurska, Ilona
Szczygielska Kierownik Wydziału Promocji i Informacji
UM, Izabela Siekierzyńska
Dyrektor OPS, radna Teresa
Małecka oraz Weronika Tom-

czyk z Wydziału PIW. W połowie spotkania dołączyła Barbara Kościelniak z Klubu Rekin.
- Chciałbym zwrócić się do
Państwa z prośbą o włączenie się
w procedurę rozdziału środków
z budżetu gminy dla organizacji
w ramach przyznawanej dotacji
- mówił burmistrz. - Wiele organizacji w naszym mieście oczekuje od gminy wsparcia finansowego, niestety bywa tak, że potem, gdy my prosimy o pomoc,
włączenie się w jakieś wspólne
projekty - okazuje się, że nie ma
odzewu.
Frekwencja pokazała zresztą,
jak to z tą aktywnością jest - niektórych trzeba było po prostu
wykreślić z listy członków, bo
nie pojawiali się na kilku kolejnych spotkaniach (tak było
z przedstawicielem Stowarzyszenia „Obywatelskie Świebodzice”, organizacji, która chętnie
i głośno krytykuje wszelkiego
rodzaju działania i pomysły samorządu), a doświadczenia corocznego rozdziału dotacji także

potwierdzają, że apetyt u niektórych wzrasta w miarę jedzenia, przy czym odmowa przyznania wnioskowanej kwoty
spotyka się z protestem.
- Sprawdziłem, jak to wygląda
w innych gminach - aktywność
Gminnych Rad Działalności
Pożytku Publicznego jest widoczna tam, gdzie nie ma dotacji z budżetu gminy - zauważył
szef Towarzystwa Lotniczego.
- Wtedy jest autentyczna aktywność, zabieganie o środki.
W Świebodzicach organizacje
mają dobrą sytuację, środki co
roku są zapewnione i to na wysokim poziomie. .
Członkowie GRPP uznali, że
kwestią bezdyskusyjną jest wybranie do nowej Rady takich
osób, które będą rzeczywiście
chciały w niej pracować. Zostanie także położony nacisk na
wzmocnienie kompetencji i znaczenia Rady poprzez uświadomienie działającym w mieście
organizacjom, że swoje działania muszą propagować poprzez
współdziałanie i bieżący kontakt
z GRPP.
I co najistotniejsze - w regulaminie przyznawania dotacji
gminnych z budżetu miasta pojawi się zapis, że organizacja
może się ubiegać o takie wsparcie wyłącznie po uzyskaniu opinii Gminnej Rady.
Z naszej strony deklarujemy
pełną współpracę i udostępnienie łamów Gazety Świebodzickiej dla informacji nie tylko
o działaniach Rady, ale i chętnych i aktywnych organizacji
w mieście.
I
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Obok hala targowa
W tym roku ma także powstać jeszcze jeden obiekt handlowy,
zlokalizowany w obrębie ul. Strzegomskiej Będzie to hala targowa
z kilkudziesięcioma punktami handlowo-usługowymi oraz małpim
gajem, czyli salą zabaw dla najmłodszych. Inwestorem będzie
świebodzicka firma Famalen, która już rozpoczęła adaptację
budynku na ten cel.
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. Są także plany, by na piętrze
obiektu powstała nowoczesna siłownia.
Inwestycja ma kosztować ok. 2 mln zł.

FOT. WIZAULIZACJA TOWER INVESTMENTS

Nowy park handlowy w Świebodzicach

piątek, 17 II 2017

rantuje 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.
Budowa ShopINw Świebodzicach rozpocznie się w najbliższych tygodniach, a jej zakoń-

Lodowa fontanna
na „Księżycu”

czenie planowane jest na koniec
2017 roku.
Powyżej prezentujemy Państwu wizualizację nowego parku
handlowego.

Nie, to nie żart. Taka oto przepiękna, lodowa fontanna zdobiła
przez ostatnie, mroźne dni główne wejście do Hotelu i Restauracji
„Księżyc”. Wyglądała niezwykle malowniczo, ale przyszły
dodatnie temperatury i wszystko wróciło do normy.

Wydziały powróciły do budynku UM przy Żeromskiego 27
8
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P

o ponad rocznym remoncie budynek
urzędu przy ul. Żeromskiego 27 ponownie funkcjonuje. Mieszkańcy
znajdą tu wszystkie te wydziały,
które wcześniej mieściły się w budynku,
a także nowe jednostki. Przeprowadzka trwa
od połowy lutego, ale ostatnie wydziały
powrócą na swoje miejsce na początku
marca. Nowością będzie wygodne i jasne
pomieszczenie, w którym znajdą się biuro
podawcze i kasa.
- To było bardzo duże, ale potrzebne zadanie - przyznaje burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Budynek wymagał przede wszystkim
dostosowania do aktualnych wymogów, chociażby związanych z obsługą osób niepełno-

wieści z miasta

sprawnych, ale generalnie poprawy jakości
obsługi mieszkańców. Ta inwestycja była
odkładana na półkę przez wiele lat, i cieszę
się, że udało się ją zrealizować. Obecnie
mieszkańcy będą mieli do dyspozycji jasne,
przestrzenne pomieszczenia, a co najważniejsze większość tych najbardziej
potrzebnych z punktu widzenia mieszkańca
wydziałów, znajdzie się w jednym miejscu.
Wykaz wydziałów znajdą Państwo w ramce poniżej.
Ale przeprowadzka potrwa jeszcze kilka
tygodni, ponieważ Wydział FinansowoBudżetowy i Skarbnik Miasta przeniesie się
na Żeromskiego dopiero w marcu, po zakończeniu bilansu. Wtedy na Żeromskiego
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przejdą także kasa i biuro podawcze. Na
razie wszelkie dokumenty składamy jeszcze
w ratuszu, na parterze.
Po zakończeniu przeprowadzki na ul.
Żeromskiego do ratusza powróci Wydział
Infrastruktury Technicznej, który mieści się
obecnie w budynku po dawnej siedzibie
Straży Miejskiej, przy ul. Żeromskiego 1517. Z kolei Straż Miejska, która wyprowadziła się na dworzec PKP, już tam pozostanie.
Po opuszczeniu pomieszczeń USC przez
Wydział FB odzyskana zostanie Sala Toastów.
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Zakres prac
I TERMOMODERNIZACJA

2 ,1

Elementy zewnętrzne budynku
G ocieplenie elewacji
G ocieplenie części dachu i stropodachu, wymiana pokrycia
dachowego,
G wymiana stolarki okiennej
Elementy wewnętrzne budynku
G wykonanie nowych posadzek wraz z ich ociepleniem w piwnicy
G przebudowa istniejącej instalacji c.o.

mln zł

I

I POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE

to koszt prac zw
iązanych
z remontem bu
dynku

PO REMONCIE
Nowa elewacja przyciąga wzrok - wieczorem wygląda jeszcze piękniej, dzięki iluminacji
Odbiór budynku miał miejsce pod koniec stycznia br. - uczestniczył w nim burmistrz
Bogdan Kożuchowicz i prezes firmy wykonującej remont

PRZED REMONTEM

To zupełnie nowe pomieszczenie - duża sala z biurem podawczym i kasą,
gdzie mieszkańcy będą składać dokumenty i dokonywać opłat

Z tyłu budynku, od ul. Krasickiego, zamontowano windę
dla wózków
Piwnice z pancernymi drzwiami

Elementy zewnętrzne budynku
G likwidacja istniejącego szamba i podłączenie budynku do miejskiej
sieci kanalizacyjnej.
G wymiana istniejącego przyłącza wodnego
G zabudowanie „studni podwórka”
G wykonanie żelbetowych schodów zewnętrznych,
oraz zamontowanie podnośnika dla wózków inwalidzkich
G wykonanie zadaszenia ze szkła bezpiecznego ze stalową
konstrukcją wsporczą nad nowym wejściem do budynku
G wykonanie remontu elewacji frontowej i bocznych
wraz z elementami wystroju sztukatorskiego
G wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
G wykonanie renowacji istniejących, głównych drzwi wejściowych
do budynku
Elementy wewnętrzne budynku
G usunięcie uszkodzonych tynków, wykonanie izolacji ścian
i posadzek piwnicy oraz renowacja pomieszczeń piwnicy
z usunięciem skutków długotrwałego zawilgocenia
G naprawa i wzmocnienie istniejących stropów drewnianych,
rozebranie starych podłóg i wykonanie nowej podbudowy
pod posadzki i podłogi
G wykonanie remontu i wzmocnienia elementów więźby dachowej
G wykonanie nowych ścianek działowych na parterze i piętrze
G dostosowanie wewnętrznej klatki schodowej do wymagań
przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego
G wykonanie nowych podłóg i posadzek oraz renowacji istniejącej
posadzki w przedsionku i holu wejściowym na parterze
G remont istniejących tynków i wykonanie nowych
G wymiana drzwi wewnętrznych
G malowanie pomieszczeń i układanie glazury w pomieszczeniach
sanitarnych
G wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń z wykorzystaniem
istniejących kanałów i wykonaniem nowych kanałów
G wykonanie nowych instalacji wodnych i kanalizacyjnych
G wykonanie instalacji
hydrantowej p. poż.
G wykonanie instalacji
elektrycznej oświetlenia
ogólnego i gniazd
wtykowych
z pozostawieniem
istniejącego przyłącza
do budynku, instalacji
sygnalizacji pożaru w pom.
1.13 - kancelaria tajna
G wykonanie sieci
strukturalnej komputerowej,
teletechnicznej,
elektrycznej

Kolejne wydziały zostaną przeniesione z Ratusza Miejskiego
do nowej siedziby w dniach 20.02.2017 r. - 3.03.2017 r.
Nazwa Wydziału
(data przeniesienia Wydziału do nowej siedziby)

Nowa lokalizacja Wydziału
przy ul. Żeromskiego 27

Wydział Egzekucji i Windykacji (20.02.br.)

parter

p. 2 i 2 A

Wydział Finansowo-Budżetowy - płace (27.02.br.)

I piętro

p. 13

Wydział Finansowo-Budżetowy- podatki (22-23.02br.)

I piętro

p. 11

Wydział Finansowo-Budżetowy-Z-ca Skarbnika
i księgowość (28.02.br.)

I piętro

p. 14 i 15

KASA Urzędu
- w dniu 03.03.br. kasa nieczynna
- od dnia 06.03.br. kasa obsługuje
mieszkańców przy ul. Żeromskiego 27

parter

p. 1

Biuro Podawcze
od dnia 06.03.br. wszelką korespondencję
kierowaną do Urzędu należy składać
przy ul. Żeromskiego 27 w Biurze Podawczym.

pater

p. 1
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Na Żeromskiego znajdziesz obecnie następujące Wydziały
Wydział Ochrony Środowiska
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej
Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencji Ludności
i Działalności Gospodarczej

Detale i smaczki
parter
I piętro
I piętro
I piętro

p. 3 i 3 A
p. 16 i 16A
p. 17 i 18
p. 9 i 10

parter

p. 4,5,6,7

Z uwagi na wykonanie bilansu rocznego Wydział Finansowo-Budżetowy przeniesie się
na ul. Żeromskiego na początku marca. Do tego czasu kasa urzędu, jak również biuro podawcze, pozostaną
jeszcze w ratuszu.

Budynek urzędu znajduje się w rejestrze zabytków i wszelkie prace
były wykonywane pod nadzorem konserwatorskim. W ramach
prac zostały zachowane walory architektoniczne tego
neoklasycystycznego obiektu, odtworzono dodatkowo wieżyczki,
których nie było od wielu lat.
Na parterze, przy wejściu do budynku zachowana została
oryginalna posadzka z terakoty, podobnie, jeśli chodzi o poręcze
schodów i balustrady – tu także odtworzono brakujące elementy.
Uwagę przykuwają także drzwi wejściowe, i zachowane w dwóch
miejscach wewnątrz podwójne drzwi drewniane.
Powstały estetyczne toalety - także dla
niepełnosprawnych

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej przeprowadził się jako jeden z pierwszych

Nasze „światełka”
świętują jubileusz
10
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Świebodzicka Drużyna
Harcerek „Światło” im.
Św. Łucji jest najdłużej
działająca drużyną w Świebodzicach. Uczą, bawią, a przede wszystkim nie zapominają
o tradycji i wartościach.
- Działamy w ramach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, gdzie wychowujemy dzieci
i młodzież w oparciu o wartości
chrześcijańskie - podkreśla Wiktoria Dziewit, drużynowa.
Początki drużyny sięgają 22
marca 2002 r., kiedy to odbyła
się pierwsza zbiórka. Przez
ostatnie 15 lat harcerki współpracowały ze szkołami i parafiami w mieście. Drużyna skupia

społeczeństwo

w swoich szeregach dziewczęta
w wieku 11-18 lat, które działają
w zastępach (po 5-6 os.).
- Staramy się ciągle rozwijać
a potwierdzeniem tego jest zwycięstwo naszej drużyny w konkursie „Drużyna w Szkole” programu Wolontariat Harcerski
w Szkole współfinansowany
przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej - podkreśla z dumą
drużynowa.
„Światełka” mają też osiągnięcia muzyczne - w ostatnich
trzech latach zajęły I miejsca
podczas Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Konik Polny” (impreza
dla harcerek i harcerzy z Dolnego Śląska). Warto dodać, że

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Alinę Atamanik
- Siostry, Brat z Rodzinami
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Kazimiery Brodowskiej,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córki, Wnuki, Prawnuki, Praprawnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Stanisława Trusewicza
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Grażynę Paruzel
- Dzieci, Wnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Michała Pompy,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Marii Koperskiej
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Syn, Synowa, Wnuki, Prawnuk, Siostra i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Elżbietę Szyłkowską
- Mąż, Dzieci, Wnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Bolesława Wysk,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córka, Zięć, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

festiwal dwukrotnie organizowany był w Świebodzicach.
W tym roku dziewczęta planują
nagrać swoją płytę.
W 2017 roku drużyna świętuje 15 urodziny.
- Przez cały rok organizujemy
różne wydarzenia związane z naszym Jubileuszem. W styczniu
odbył się bal, na którym bawiło
się ok. 90 harcerek, harcerzy,
rodziców i harcerek, które kiedyś należały do naszej drużyny.
W marcu szykujemy się do
głównych obchodów naszych
urodzin - zapowiada Wiktoria
Dziewit.
W kwietniu w Świebodzicach
odbędzie się Turniej Zastępów

Św. Jerzego, którego organizatorką jest przyboczna drużyny
- pwd. Magdalena Krajewska
wędr. Nasze miasto odwiedzą
harcerki i harcerze z całego Dolnego Śląska i będę współzawodniczyć o miano najlepszego zastępu w Okręgu.

Ś.P. Janiny Bondaronek
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuki, Prawnuczka i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Ryszarda Stryjskiego
- Żona, Dzieci, Wnuczka, Siostra i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Alicji Grzybowskiej,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Matka, Córki, Siostra, Zięciowie, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Stanisława Chmielewskiego
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Córka, Syn, Synowa, Zięć, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Annę Sadowską
- Córka, Syn, Synowa, Zięć, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Ewy Kuczyńskiej,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i
bolesnym czasie
- Córki, Zięciowie, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Marii Siwek
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki, Praprawnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Lubomira Łuc
- Żona i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Anny Noszczyk,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele
ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córka, Zięć, Wnuczka i Rodzina

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Kino coraz bliżej
Już 3 marca w Miejskim Domu Kultury zobaczymy dwie
najnowsze premiery kinowe.
Czekają na nas „LEGO: Batman” oraz „PolandJa”.
Seanse:
Godz. 16:30 i 18:30.
Przypominamy zwycięzcom w naszym konkursie, by stawili
się tego dnia w MDK! Nazwiska publikowaliśmy
w poprzednim wydaniu.

Bal charytatywny
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

oświata
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i jubileusz 70-lecia Publicznej SP Nr 2

W

tym roku Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Nauczycieli Tajnego
Nauczania obchodzi piękną,
okrągłą 70 rocznicę powstania.
Dokładnie 70 lat temu uruchomiono pierwszy oddział szkolny.
Przez długie dziesięciolecia
kształtowała się wspaniała tradycja Szkoły, która wychowywała
kolejne pokolenia. Z jej murów
wyszli nasi dziadkowie, rodzice

i wielu spośród nas.
Obchody rocznicy zainaugurował wielki bal charytatywny,
który odbył się 28 stycznia 2017
roku w sali „Metalowiec”
w Świebodzicach. Wśród gości
był Burmistrz Miasta Pan Bogdan Kożuchowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Łukasz Kwadrans. Bal uświetnili
także swoją obecnością Radni:
Pan Jarosław Dąbrowski i Pan
Sławomir Łukawski. Przybyli

Nauczyciele i Dyrekcja szkoły,
Rodzice, absolwenci. Cel był
szczytny, bo oprócz dobrej zabawy, zbierano pieniądze na leczenie naszej chorej Koleżanki.
Otwarte serca Gości sprawiły, że
licytacja przeszła oczekiwania
organizatorów. Cudowni ludzie
wspomogli zbiórkę w każdy możliwy sposób. Nie zabrakło Sponsorów, dzięki którym wpływy
z balu przekroczyły 9 000 zł!

Podziękowania dla sponsorów
Organizatorzy kierują ogromne podziękowania w stronę wszystkich Darczyńców, którymi byli:
Burmistrz Miasta Świebodzice Pan Bogdan Kożuchowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Łukasz
Kwadrans, Radni Rady Miejskiej: Pani Zofia Marek, Pan Jarosław Dąbrowski oraz Pan Sławomir
Łukawski, Państwo: Beata i Krzysztof Kryjak, Krystyna Kozak, Magdalena Olek, Barbara Grobelna,
Janina Potrzebka, Danuta Lis, Katarzyna Borowska, Katarzyna Odzimkowska, Małgorzata Wachnik,
Kazimiera Kamilla Nabielec, Bar „Smakosz”, Pizzeria „Roma”, „Ciukuruku” - Kraina Łakoci, Studio
urody „Ayana” Justyny Muchy, Agnieszka i Andrzej Jachym, Salon kosmetyczny „Sylwia”, Studio
Masażu - Sylwia Komenda, Zakład kosmetyczny „Natura”, Studio „Sima” Marzena Sosnowicz, zakład
fryzjerski Małgorzaty Styrny, Renata Różańska - salon kosmetyczny „Sylwia”, Prezes Janusz Zieliński
oraz Zarząd OSiR Świebodzice Sp. z o.o., Bogumiła Canibał, Bernard Winter, Marzena Budek - salon
kosmetyczny „Marcena”, kwiaciarnia - Mieczysława Balińska, Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Świebodzicach, Zarząd „Śnieżka-Invest”, Bogusław Krzysztofowicz, Cecylia i Krzysztof Tabiś firma
„Aquapol”, Jan Nowakowski i Violetta Arendarczyk - salon Toyoty, Małgorzata Wysoczańska, zespół
Hot Music Bandi, Restauracja Pensjonat Galery.

Informacja dla kombatantów
rząd do Spraw Kombatantów i Osób RepresjonowaU
nych informuje, że w roku 2017

nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej realizowanych przez
gminę, tj. ustalanie prawa i wypłata pomocy pieniężnej kombatantom, ofiarom represji i wdowom/wdowcom pozostałym po
osobach uprawnionych wynikających z art. 19b ust 1 ustawy
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach bodących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. poz. 1255).
Kombatanci i inne osoby
uprawnione znajdujące się
w trudnej sytuacji mogą zwrócić
się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji
Szefa Urzędu oraz szczegółowe
informacje dotyczące procedury
wnioskowania o pomoc są opublikowane na stronie internetowej Urzędu:
www.kombatanci.gov.pl.
Ponadto, w związku z wynikającym z postępującego wieku,
wzrostem potrzeb środowiska
kombatanckiego uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej
uwagi na art. 18 ustawy z dnia
24 stycznia 1991 r. o kombatantach..., który stanowi, że „kombatanci i inne osoby uprawnione
korzystają z pierwszeństwa do
środowiskowej opieki socjalnej
w miejscu zamieszkania, w uzy-

skaniu miejsc w domach pomocy społecznej, w szczególności
w domach przeznaczonych dla
kombatantów", a także art. 47c
i art. 57 ust. 2 pkt 10 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 roku
(tekst jednolity Dz. U. z 2016
roku, poz. 1793 ze zm.) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które stanowią, iż
kombatanci uprawnieni są do
korzystania poza kolejnością ze
świadczeń opieki zdrowotnej
oraz z usług farmaceutycznych
udzielanych w aptekach, jak
również do przyjęcia przez lekarzy specjalistów bez skierowania
od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczeniodawca ma
obowiązek udzielić świadczeń
opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca powinien wyznaczyć
inny termin poza kolejnością
przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone
w terminie późniejszym niż
w ciągu 7 dni roboczych od dnia
zgłoszenia.
Istotnym uprawnieniem, jakie
posiadają kombatanci, jest także
prawo do nieodpłatnej pomocy
prawnej w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1255).
Urząd, podejmując działania
na rzecz środowiska kombatanckiego, w dniu 3 stycznia br. podpisał porozumienie z Centralnym Ośrodkiem Sportu, na mo-

cy którego członkowie Korpusu
Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej będą
mogli wypoczywać w podległych COS Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku,
Zakopanem, WładysławowieCetniewie, Giżycku, Wałczu
i Spalę. Dzięki zawartemu porozumieniu Weterani będą mogli
korzystać z Ośrodków Przygotowań Olimpijskich na specjalnych, preferencyjnych warunkach. Dlatego zwracam się
z prośbą do Szanownych Państwa o przekazanie, w miarę
możliwości, powyższych informacji zainteresowanym kombatantom - członkom Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość
RP. Szczegóły i dokumenty do
pobrania znajdują się na stronie
internetowej Urzędu.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że od dnia 31 sierpnia
2015 roku Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych realizuje ustawę
z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 roku poz.
693 ze zm.). Osoby uprawnione
na podstawie tej ustawy mogą
ubiegać się o przyznanie przez
Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych świadczenia pieniężnego
i pomocy pieniężnej.
Szczegóły dotyczące uzyskania statusu działacza opozycji
i osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także
zasad ubiegania się o świadczenie i pomoc - stronie internetowej USKiOR.
I

Szczególne podziękowania
pragniemy złożyć Panu Burmistrzowi Bogdanowi Kożuchowiczowi, który objął bal honorowym patronatem.

Już dziś zapraszamy na kolejne atrakcje związane z obchodami 70-lecia szkoły. 2017 rok
upłynie pod znakiem okrągłego
jubileuszu szkoły, a towarzyszyć

mu będzie wiele specjalnych
wydarzeń. Wśród nich będzie m.
in. tworzenie szkolnej izby
pamięci czy wykonanie pamiątkowego zdjęcia z lotu ptaka.

KRÓTKO...

Zmagania z językiem angielskim
W Szkole Podstawowej Nr 4 po raz pierwszy odbył się
Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „English
Champions”. Organizatorami konkursu, w którym wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe ze Świebodzic
oraz szkoła podstawowa z Dobromierza i Olszan, były
nau-czycielki j. angielskiego w „Czwórce” - Małgorzata
Głombicka, Magdalena Zębek i Judyta Nowak.
Konkurs przeprowadzony był w formie ustnej i pisemnej, a obejmował: SPELLING - czyli literowanie wyrazów, ROZSYPANKI - zabawa z układaniem zdań, OBRAZEK - podanie jak największej ilości słów,
odnalezionych na obrazku oraz SCENKI SYTUACYJNE.
W przerwach konkursu wszyscy obejrzeli przedstawienie w j. an-gielskim pt.: „Czerwony Kapturek” w wykonaniu uczniów klasy 6 a oraz prezentację multimedialną o krajach anglojęzycznych.
Publiczność oklaskiwała uczestników gromkimi brawami.
Jury w składzie: p. Małgorzata Głombicka, p. Marta Filipińska-Hałdaś, p. Aneta Sterna,
p. Wioleta Jamróz wyłoniło następujących zwycięzców:
I miejsce - Zespół Szkół Integracyjnych w Świebodzicach w składzie: Martyna Oleksyn, Kalina
Bartosiewicz, Amelia Byra, Michał Drab.
II miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Świebodzicach w składzie: Jakub Rutkowski,
Kacper Nawojski, Wiktoria Trzcińska, Julia Bazyluk.
III miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Świebodzicach w składzie: Anna Wójcik,
Jonatan Luchowski, Filip Sosnowicz, Hubert Cytarzyński.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody, które wręczyła dzieciom Pani
Dyrektor. Podziękowania za solidną pracę otrzymało również jury i nauczyciele przygotowujący
uczniów do konkursu.
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok!

Bal Literek i Kosmitów

Maluchy z Przedszkola Nr 2 wiedzą, co to karnawał. Na ich balu rządziły literki. Każde dziecko
miało na sobie kolorową literkę, aby w kulminacyjnym punkcie zabawy odtańczyć Bal Literek. Każdy
moment zachęcania dzieci do poznawania liter i czytania jest dobry.
Dzieci z Przedszkola Nr 3 też bawiły się na wspaniałym balu. Tematem przewodnim był kosmos.
Tego dnia już od rana pojawiły się kolorowe i tajemnicze postacie. Dzieci były przebrane za bohaterów z „Gwiezdnych wojen”, nie zabrało Ufoludków, Kosmicznych Stworków i Księżniczek z obcych
planet, a wszystko to odbyło się w kosmicznej scenerii, pełnej gwiazd i planet.
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CZY WIECIE, ŻE…

FOT. MAŁGORZATA GRUDZIŃSKA

ma świebodzickie korzenie!

Andrzej Trzaska podczas jednej z ostatnich wizyt
w Świebodzicach, w „Koronie Śląskiej”

M

ikołaj Trzaska, znany muzyk i kompozytor muzyki do
większości filmów
Wojciecha Smarzowskiego jest
synem świebodzickiego pioniera
- Andrzeja Trzaski - bohatera
pierwszej i drugiej części książki
Pionierskie lata Świebodzic (red.
Małgorzata Grudzińska, Janusz Kujat). Andrzej Trzaska
jest znanym gdańskim malarzem
- marynistą, absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Z zamiłowania jest ceramikiem, wielokrotnym uczestnikiem Bolesławieckiego Święto
Ceramiki.

Andrzej Trzaska urodził się
w Warszawie i mieszkał tam do
końca Powstania Warszawskiego. Po jego upadku, pobycie
w obozie w Pruszkowie i Grudziądzu oraz u rodziny, rodzice
postanowili wyjechać na Ziemie
Odzyskane do Jeleniej Góry.
Przymusowy przystanek w Świebodzicach (ówczesnym Fryborku) i przypadkowe spotkanie
z burmistrzem miasta Romińskim sprawiło, że rodzina Trzasków pozostała tu na dłużej.
Rodzice Andrzeja zatrudnili
się w Powszechnej Spółdzielni
Spożywców „Pionier”, mama
w biurze, ojciec - z ogromnym

gastronomicznym doświadczeniem - „poszedł na swoje”, czyli
objął w posiadanie punkt gastronomiczny na kąpielisku, które
do tamtej bodaj chwili nosiło
niemiecką nazwę „Wilhelmsbad”. Nazwę „Warszawianka”
wymyśliła - zakochana w Warszawie i tęskniąca za nią - mama
Andrzeja Trzaski - Gabriela.
Ojciec Andrzeja Trzaski Antoni, przed wojną pracował
w najelegantszych warszawskich lokalach: „Simon i Stecki”,
„U Bouqeta”, „Hotel Europejski”, a podczas okupacji w „Bohemie” i słynnym „Cafe Clubie”
(nur für Deutsche), na który
dwukrotnie polskie podziemie
przeprowadzało zamachy.
Po szkole średniej - liceum
w Świdnicy - Andrzej Trzaska
zamieszkał w Gdańsku. Z wykształcenia jest malarzem, choć
we wspomnianej książce wspomina również o edukacji muzycznej, którą pobierał u pana
Michalskiego - niewidomego
polskojęzycznego autochtona
mieszkającego przy ulicy Ceglanej (obecna Marii CurieSkłodowskiej). Pan Michalski
przed wojną był stroicielem gongów w fabryce zegarów. Według
wspomnień świebodzickich pionierów pobierających lekcje gry
na fortepianie, pan Michalski
miał psa, imieniem Loj - niezwykle muzykalnego, który wył
niemiłosiernie, kiedy uczeń fał-

szował. To humorystyczne
wspomnienie pojawiało się
w wielu pionierskich opowieściach.
Mikołaj Trzaska kontynuuje
artystyczne rodzinne pasje. Studiował malarstwo, ale życie
poświęcił muzyce. Brał udział
w wielu muzycznych projektach
z udziałem najwybitniejszych
polskich i zagranicznych muzyków: Tomasz Stańko, Tymon
Tymański, Leszek Możdżer,
Lester Bowie, Fisz i Emade.
Był założycielem lub współzałożycielem grup muzycznych, takich jak: Miłość, Łoskot, Ircha,
Shofar.
Muzyka Mikołaja Trzaski jest
niespokojna - jak on sam, o czym
można się przekonać, śledząc
jego biografię. Udział w różnorodnych muzycznych projektach
międzynarodowych, a także literacko-muzycznych - współpraca z Marcinem Świetlickim,
Andrzejem Stasiukiem i Jurijem Andruchowyczem. A przede wszystkim muzyka filmowa:
Pod Mocnym Aniołem, Drogówka, Róża, Dom zły, Wołyń.
Sam twórca tak powiedział
o swojej muzyce, w jednym
z wywiadów: Ja może właśnie
mam trochę problem. Zbyt egzotyczny jestem. Moja muzyka
właśnie taka jest, a nie inna (...)
moja muzyka to jest trudna
osoba.
Małgorzata Grudzińska

Gazeta Świebodzicka
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Pożegnanie karnawału
w rytmach samby
iebanalne „ostatki” przygotowuje nam ARTTESS,
N
miejsce wielu działań twórczych

w naszym mieście. Tym razem
będzie to Tłusty Czwartek
w wydaniu brazylijskim i niezwykle gorącym.
Będziemy mogli nie tylko
poznać kolebkę najgorętszego
tańca świata, ale i zbliżyć się
nieco do kultury Brazylii. Tłustoczwartkowe spotkanie w galerii ARTTESS będzie wprowadzeniem do cyklicznych warsztatów samby, prowadzonych
przez instruktorkę Annę Tarkę.
Zobaczymy pokaz slajdów z podróży do tego egzotycznego dla
nas kraju oraz poznamy podstawowe kroki tanecznej królowej
karnawału - samby. W sam raz,
by spalić kalorie po zjedzeniu
w tym dniu pączków!
Gorąco i tanecznie zapraszamy!
G a l e r i a

A R T T E S S

(budynek Łaźni, ul. Aleje Lipowe 12)

Czwartek, 23 lutego 2017
godz.17:00.

Ania Tarka - taniec jest obecny w jej życiu od dziecka. Przez
lata zgłębiała wiele technik ru-

Dodatkowo
spotkanie
z dietetyczką

chowych, takich jak: jazz, modern, afro. Sambę poznała
w 2006 roku w Polskim Teatrze
Tańca, gdzie spotkała swojego
mistrza - Ivana Vasconellos da
Silva. Potem były wyjazdy do
Brazylii i nauka samby w Salvador da Bahia - centrum rdzennej samby. Doskonali swoje
umiejętności pod okiem cenionych nauczycieli tańca z Brazylii. Kilka tygodni temu wróciła z podróży po Brazylii i przywiozła ze sobą nowe kroki
i piękną muzykę. Od lat interesuje się kulturą i tańcami Brazylii.

Cyfrowy Świat Seniora...

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA POLECA
ięgając po książkę Janusza
Głowackiego Good night,
S
Dżerzi nic o niej nie wiedziałam,

prócz tego, że jej autorem jest

znany pisarz, wiele lat mieszkający w Stanach Zjednoczonych.
A ponieważ jego twórczość jest
mi znana wyłącznie z tytułów
książek, jakie kupuje biblioteka,
postanowiłam bliżej poznać jego
pisarstwo. Miłym zaskoczeniem
było, kiedy okazało się, że jest to
biografia, i to biografia literacka,
innego, mieszkającego w Stanach Zjednoczonych pisarza
- Jerzego Kosińskiego. Tytułowy Dżerzi to właśnie Jerzy Kosiński, zwany tak przez swoich
amerykańskich przyjaciół. Ten
kto oczekiwałby jednak grzeczniutkiej lub wręcz szkolnej „urodził się... „ i „zmarł...” srodze się
zawiedzie, ponieważ jest to najbardziej skandalizująca biografia, jaką można sobie wyobrazić.
A jednocześnie najbardziej smutna.

Janusz Głowacki rozprawia
się z legendą Kosińskiego,
z legendą, której twórcą w dużej
mierze był chyba sam Kosiński,
otoczony atmosferą skandalu
i niedopowiedzeń, którą nieustannie podsycał. Janusz Głowacki odnosi się w książce i do
stworzonej przez samego Kosińskiego przeszłości wojennej,
i do okoliczności wyjazdu z Polski, i do jego bogatej literackiej
twórczości. W przypadku tego
pisarza nigdy nie było wiadome,
co jest prawdą, a co nie. I relacja
samego Kosińskiego nigdy niczego nie wyjaśniała, co najwyżej plątała wszystko jeszcze bardziej.
Fascynujący zarówno dla
mężczyzn, jak i kobiet, z nikim
nie potrafiący stworzyć bliskiego związku, Jerzy Kosiński po-

Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach
zaprasza na promocję książki dr Anny Grużlewskiej
„Żydzi z prowincji.
Świdnicki i Wałbrzyski Okręg Synagogalny 1812-1945.”

Książka przedstawia historię żydowskich społeczności osiadłych w Świdnicy, Wałbrzychu,
Dzierżoniowie, Świebodzicach i Strzegomiu w latach 1812-1945.
Promocja książki połączona z wykładem Autorki odbędzie się 2 marca 2017 roku
o godzinie 17.00 w Bibliotece przy ulicy Świdnickiej 15.
Możliwość zakupu książki w cenie 30 zł. Zapraszamy

zostawał w małżeństwie, które
gwarantowało mu dostatnie życie i możliwość pisania bez
konieczności martwienia się
o płacenie rachunków, a wręcz
zaspokajało jego najbardziej
wyrafinowane zachcianki. Tłem
dla jego bogatego życia jest środowisko nowojorskiej bohemy literatów, krytyków, dramaturgów, wszelkiej maści artystów,
emigrantów z Europy Wschodniej. Spokojna narracja prozy
Głowackiego doskonale łagodzi
i równoważy burzliwe wątki
opisane przez niego w książce,
dotyczące głównego bohatera.
Bohatera, do którego znakomicie pasują słowa Janusza Głowackiego, że „... Ameryka nikogo takiego przed nim nie widziała.”
Małgorzata Grudzińska

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świebodzicachzakończył
się kolejny kurs podstaw obsługi komputera dla seniorów.
W
Kursy komputerowe prowadzone sąjuż od 2009 r. i cieszą się tak

dużą popularnością, iżchętne osoby czekają na swoją kolej od kilku
do kilkunastu miesięcy.
Zajęcia prowadzone są przez pracowników biblioteki oddziału dla
dorosłych i obejmują m.in.:
G zapoznanie się z komputerem (włącznie, wyłączanie, działanie
myszki, klawiatury),
G zapoznanie się z systemem operacyjnym komputera,
G nauka obsługi programów do pisania,
G nauka poruszania się w internecie,
G zapoznanie się z portalami informacyjnymi,
G założenie poczty elektronicznej i poznanie zasad jej działania,
G wysyłanie i odbieranie wiadomości, dodawanie załączników
w poczcie elektronicznej.
Nauka prowadzona jest w sposób indywidualny lub grupach. Jest
to uzależnione od rodzaju sprzętu jaki posiadają kursanci. Uczestnicy
którzy nie posiadają komputera przenośnego uczą się na sprzęcie stacjonarnym jaki znajduje się w naszej placówce. Na zakończenie
otrzymują dyplomy ukończenia kursu.
MBP Świebodzice
Agnieszka Konieczna

Przez Świebodzice przeszła
kiedyś trąba powietrzna!
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

historia miasta

N

a ciekawy artykuł, dotyczący tego niecodziennego zdarzenia, natknęliśmy się w styczniowym wydaniu „Dziejów
Miasta”. Za zgodą wydawcy przedrukowujemy obszerne
fragmenty tej wartej uwagi historii - wprawdzie kataklizm
miał miejsce w 1931 roku, ale przecież w obliczu dzisiejszych zmian
klimatycznych nie jest wykluczona powtórka.
Autorką artykułu jest Maria Palichleb.

Feralny majowy piątek
1931 roku
w Świebodzicach
i Dolnej Pełcznicy
Do niedawna niewiele wiedzieliśmy o trąbie powietrznej,
która przeszła nad Dolną Pełcznicą i naszym miastem, 15
maja 1931 roku. Informował
o tym katastrofalnym w skutkach zdarzeniu krótki zapis
Brunaona Lungmusa, kontynuatora kroniki J.E.F. Würffla,
który (jak zwykle) temat ten
potraktował bardzo lakonicznie:
„[...] poczyniła duże szkody
w zabudowaniach. Straty wyceniono na ponad 200 tysięcy
marek. Ludzie jednak nie ulegli
nieszczęśliwym wypadkom”.
Rzeczowe uzupełnienie przekazał naszej redakcji dawny
mieszkaniec, Pan Erwin Scholz:
„w latach dwudziestych [minionego wieku] w Parku Miejskim
istniał drewniany budynek,
oznaczony na mapie jako szkoła
letnia [...] był to budynek szkoły
dla dzieci upośledzonych.
W roku 1931 miasto nawiedziła
trąba powietrzna, która zmiotła
go z powierzchni ziemi.
Obszerniejszą (niż w kronice)
informację
przeczytamy
w adressbuchu z 1932 roku,
w rozdziale „Z minionych freiburskich dni”, opracowanym
przez rektora Szkoły Realnej,
Paula Schlabsa, zamieszkałego
przy Friedrichstrasse 21 (ob.
Aleje Lipowe): „1931, 15 maja
przeszła nad Dolną Pełcznicą
i Freiburgiem trąba powietrzna,
wyrządzając w okamgnieniu
olbrzymie szkody materialne.
Domy zostały pozbawione dachów, wybite szyby okienne,
drzewa wyrwane z korzeniami
i powalone, Hilfschule zniszczona. Bezsilność człowieka stanęła
naprzeciw niszczycielskich sił
natury. Widzieliśmy te pełne
grozy sceny i przeżyliśmy je;
będą one wspominane ze strachem i przerażeniem. Wyrządzone szkody zostały oszacowa-

ne na ponad 200 tysięcy marek.
Nie było ofiar w ludziach. W tę
rzeczową informację zostały
wpisane emocje.
(...)
Oto archiwalne nagłówki:
„Szkody spowodowane przez
burzę we Freiburgu”
„Zniszczenia [spowodowane]
przez trąbę powietrzną
nad Pełcznicą/Freiburg”
„Szkody wyrządzone przez
niszczycielską trąbę
powietrzną”
„Trąba powietrzna nad Freiburgiem”
„Niespodziewana poważna
katastrofa pogodowa”.
Z chronologii zachowanych
materiałów wynika, że najpierw
informacja o kataklizmie pojawiła się w niedzielnym wydaniu
Breslauer Neueste Nachrichten
(Najnowsze Wiadomości Wrocławskie - nr 133 z 17 maja).
Autor wylicza zniszczenia: domy i budynki gospodarcze pozbawione dachów, wybite niemal
wszystkie szyby w oknach, wyrwane z korzeniami i połamane
stuletnie drzewa (jak zapałki),
całkowicie zniszczony drewniany budynek szkoły w Parku
Miejskim (po którym pozostał
tylko betonowy podest, obmurowany kamieniami granitowymi,
trwający aż do rewitalizacji
parku), zerwany dach z Fabryki
Zegarów, który znalazł się na
placu przed budynkiem stacyjnym.
Bardzo obrazowo został przedstawiony krajobraz po przejściu
trąby powietrznej: ulice, drogi,
podwórza gospodarstw „zasłane” gałęziami drzew, dachówkami, cegłami, odłamkami szkła.
W oczach piszącego nabiera on
cech apokaliptycznych. Warto
przytoczyć tu następujący komentarz: „Obecne pokolenie
naszego miasta i Pełcznicy nigdy
do tej pory nie doświadczyło
takich widoków. Wszędzie obraz spustoszeń, dokonanych

przez straszliwe siły przyrody”.
Przymiotnik „naszego” miasta
pozwala na wysnucie hipotezy,
że autor był mieszkańcem grodu
nad Pełcznicą. Może pracował
w redakcji Freiburger Bote i telefonicznie lub telegraficznie przekazał tę relację? Od razu przystąpiono do oszacowania szkód,
na które przeznaczono 75.000
RM i od razu je rozdysponowano: 35.000 RM - dla Fabryki
Zegarów, 25.000 RM na Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy.
Pozostałe 1.500 RM - na usunięcie zniszczeń na gruntach miejskich i prywatnych. Tak szybkie
działanie świadczy o dużej operatywności ówczesnych włodarzy. Można tylko przypuszczać,
że dziś cała procedura trwałaby
miesiące, a może nawet dłużej?!
Ponadto, Magistrat wnioskował
utworzenie rządowych miejsc
pomocy poszkodowanym. Jeden
z naocznych świadków szczegółowo określił warunki powstania cyklonu: „Na częściowo klarownym i częściowo lekko zachmurzonym niebie pojawił się
nagle, przejmujący grozą szum
w powietrzu. Na północnowschodnią część miasta i Dolną
Pełcznicę napłynęły z szaloną
prędkością czarne chmury”.
Zgodnie z zasadami, rządzącymi
mechanizmem powstawania tego kataklizmu, przypłynęły one
z południowo-zachodniej części
ówczesnej Pełcznicy. Autorzy
i świadkowie podkreślali, że
w piątek, 15 maja 1931 roku,
było bardzo ciepło, termometry
wskazywały bardzo wysoką
temperaturę, typową dla letnich,
upalnych dni. Precyzyjniej
przedstawił nadchodzący orkan
inny obserwator: „Wiatr tak
wirował pył, że w jednej chwili
zasłonił miedzę oddzielającą

„Folgenbusch” od Pełcznicy.
Nagle tuman kurzu podniósł się
z ziemi do chmury w kształcie
wirującej śruby, niczym fantom.
Charakterystyczne było zachowanie zwierząt, które jak wściekłe, szturmowały stajnie, obory,
kurniki, by znaleźć schronienie
przed szalejącym żywiołem.
Olbrzymi, czarny tuman kurzu
spowił całe miasto, czyniąc je
niewidocznym”. Jest to rzeczowy i jednocześnie bardzo sugestywny opis kataklizmu, zamieszczony w „Schlesische
Bergwachter”. Autor, powołując
się na relację naocznych świadków podaje, że chmura lejkowatego kształtu nadeszła od strony
„Folgen”. Jak rozszyfrować tę
tajemniczą nazwę, która nie
figuruje w skorowidzu ustalonych nazw miejscowości na
Ziemiach Od zyskanych z 1948
roku, opracowanym przez profesora Stanisława Rosponda?
Marek Mikołajczak wyjaśnia, że
„Folgen” to skrót funkcjonujący
w języku potocznym ówczesnych mieszkańców od Folgendorf.
Po wojnie wprowadzono nazwę Rędziny lub Rzędziny. Była
to kolonia, składająca się z pięciu domów, przed Olszanami
(istniejąca do dziś). Właśnie od
tej strony nadeszła trąba powietrzna: „Przeszła przez pola
i łąki Pełcznicy, wirując na
pastwiskach, dotarła do jednego
z gospodarstw Prowincjonalnego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego które nosiły wtedy numery: 32, 33, 38, 40”.
(...)
Freiburger Bote przedstawił
pełna listę dystrybucji Śródków
finansowych, po oszacowaniu

szkód, która wyglądała następująco: Fabryka Zegarów - 35.000
RM; Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny - 20.000 RM; posesja
Schwamma - 900 RM; Josef
Sindermann ul. Piaskowa 5A
- 500 RM; majster stolarski
Gimmler ul. Piaskowa 8 - 800
RM; grunt miejski ul. Kolejowa
21 - 300 RM; Przemysł Lniarski
- 3.500 RM; Średnia Szkoła dla
Dziewcząt (Aleje Lipowe 1-100
RM; Otto Schlodder & Paul
Seifert - 1.250 RM; Paul Erfurth,
konrektor - 150 RM. Magistrat
złożył w niosek o dotację rządową na pomoc poszkodowanym.
Należy pamiętać, że rok 1931
był kolejnym, trwającego ogólnoświatowego kryzysu ekonomicznego, a ogólna kondycja
finansowa miasta nie była dobra,
mimo to przeznaczono 10.000
marek na usuwanie skutków
trąby powietrznej. Breślauer
Zeitung podała, że „jedna kobieta zaginęła.” Jaki był jej los?
Może wkrótce odnalazła się, bo
dostępne źródła nie mówią
o ofiarach śmiertelnych tego
kataklizmu. Trzy dni później,
władze miasta wystosowały pismo do redakcji gazety Wielkich
Berlińskich Wiadomości, mieszczącej się przy Friedrichstrasse
216.
Do przekazanej wcześniej
wiadomości, o skutkach kataklizmu, zostały dołączone fotografie, z prośbą o publikację ich na
łamach berlińskich dzienników.
Dołączono wyrazy wdzięczności, że ukażą się w gazetach
o dużej randze i poczytności.
Być może, w jakimś berlińskim
archiwum lub bibliotece zachowały się wspomniane zdjęcia,
o ile nie uległy zniszczeniu
w pożodze wojennej. Możemy
się tylko zastanawiać, kto był ich
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autorem? Czy Max Hahn - fotograf z ulicy Kolejowej 15, czy
może Vincent Zeidel, kontynuator działalności renomowanego
atelier Roberta Rennera (ul.
Strzegomska 8)? A może, wśród
wysłanych dokumentów były
też fotografie amatorskie? Następnego dnia (19 maja) burmistrz Ewald Berger wystosował pilne pismo do redaktora
Heinricha Guttmanna z Berlińskiej Ilustrowanej Gazety (Berliner Ilustrierten Zeitung) z prośbą o zamieszczenie kolejnych
zdjęć. Panowie znali się osobiście, bo E. Berger podpisał się:
„pana znajomy z Peitz”11 16
maja Stowarzyszenie Właścicieli Posesji i Domów zwróciło się
do Magistratu z prośbą ośrodki
finansowe, niezbędne na pokrycie kosztów usuwania szkód,
powstałych w wyniku działania
niszczycielskich sił przyrody.
Przedstawiono w nim obrazowo
stan posesji i domów jako „godny pożałowania”: znaczne ubytki w dachach, wybite szyby
- a przede wszystkim brak funduszy na prace remontowe.
(...)
Na podstawie przedstawionego obrazu zniszczeń, w prasowych doniesieniach, można podjąć próbę określenia (w przybliżeniu) siły trąby powietrznej,
mierzonej w skali Fujity: FO wiatr o prędkości 64-116 km/h;
F1 - wiatr o prędkości 117-118
km/h, może niszczyć drzewa,
budynki gospodarcze, elementy
dachów, przewracać lekkie
pojazdy, spychać jadące samochody.; F2 - wiatr o prędkości
181-253 km/h, zrywa dachy,
przewraca samochody.12 Po
upływie kilkudziesięciu lat trudno precyzyjnie ustalić siłę tego
kataklizmu. Z pewnością można
przypisać mu stopień F1. Gdyby
uwzględnić informację o ciężarówkach podnoszonych na wysokość kilku metrów w gorę
(Freiburger Bote - 20 m!) jego
siła mogłaby być większa. Być
może był to pierwszy etap kształtowania się cyklonu i w pobliżu
gospodarstwa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jego był największy? Meteorolodzy podają,
że przeciętnie, średnica trąby
powietrznej sięga do 250 metrów, a średnia długość jej drogi
to około 5-9 km i ta nasza mieści
się w tych granicach. Należy
zastanowić się, czy z naszej perspektywy opisane wydarzenie
ma jakieś znaczenie? Pamiętajmy jednak, że ówcześni mieszkańcy (w ciągu kilku minut)
przeżyli chwile grozy, wielu
z nich straciło mienie lub było
ono zniszczone. Katastrofalna
pogoda, zasygnalizowana przez
Brunona Lungmusa, uzupełniona przez Paula Schlabsa13 - ujrzała „światło dzienne”, w pełniejszym wymiarze, dzięki zasobom Archiwum Państwowego
w Kamieńcu Ząbkowickim.
(skróty pochodzą od Redakcji)
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My na lodowisko,
Świdnica na nasz basen

- Rekiny znów z medalami

2005 - Emilia Cajzer, Szymon
Bak, Igor Orłowski i Antoni
Tokarski, rocznik 2004 - Maria
Kutyło, rocznik 2003 - Aleksandra Obajtek, Paweł Hyckowski i Maciej Jachym, rocznik 2002 - Zuzanna Grylewicz,
Alicja Maziar, Marta Proce,
Hanna Zawadzka, Andrzej
Damsz, Miłosz Knihnicki
i Stanisław Tokarski, rocznik
2000 - Sebastian Słomiński
i rocznik 1999 - Jakub Ołdak.
Pierwszego dnia rywalizacji
rozegrano tylko jedną konkurencję - 400 metrów stylem dowolnym. W najdłuższej konkurencji
wystartowali: Kamila Świdnicka, Alicja Maziar, Hanna Zawadzka i Maciej Jachym.

www.wozniak-nieruchomosci.pl
58-300 Wałbrzych, ul. Pługa 9/1
576-999-077
698-956-007
74-663-80-29

Skupujemy mieszkania za gotówkę, może być zadłużone lub z zajęciem komorniczym.
Zapraszamy Tel. 576-999-077 tel. 74-663-80-29.
Chcesz szybko sprzedać nieruchomość umów się na bezpłatną wycenę.
Tel. 576-999-077 tel. 74-663-80-29
I Apartament z ogródkiem
powierzchnia 120 m2, 3 pokoje,
salon z aneksem, 2 łazienki,
garderoba. Stan deweloperski.
Cena 309 000 zł, Tel. 576-999-077,
74-663-80-29
I Dom Osiedle Słoneczne.
3 pokoje, salon z aneksem
kuchennym, 2 łazienki, garderoba,
taras, podpiwniczony, wiatrołap,
garaż, 200 m2, duża działka,
stan surowy zamknięty,
299 000 zł do negocjacji.
Tel. 576-999-077,
74-663-80-29
I 2 pokoje, widna kuchnia,
łazienka z WC, I piętro, kamienica,
centrum Świebodzic, po remoncie,
38 m2 cena 99 000 zł
do negocjacji.
Tel. 576-999-077,
74-663-80-29
I Do wynajęcia lokal
przy ul. Strzegomskiej idealny
pod placówkę bankową 100 m2
parter, witryny, 6 000 zł.
Polecam Tel. 576-999-077,
74-663-80-29
I 2 pokoje, duży salon z aneksem
kuchennym, łazienka z WC,
po generalnym remoncie,
wysoki parter, Osiedle Piastowskie,

mieszkanie umeblowane
w wysokim standardzie, 61 m2.
Cena 209 000 zł. Tel. 576-999-077,
74-663-80-29

14,60 ar. Wysoki standard
wykonania. Powierzchnia 194 m2.
Cena 840 000 do negocjacji.
Tel. 576-999-077, 74-663-80-29

I Działki - 3,5 km od Świebodzic,
powierzchnia 11,48ar, media
na granicy działki, malownicza
okolica. 74 000 zł.
Tel. 576-999-077, 74-663-80-29

I 4 pokoje, widna kuchnia
łazienka z WC, przedpokój,
mieszkanie po remoncie, I piętro,
70 m2. Cena 215 000 zł,
cena do negocjacji.
Tel. 576-999-077,
74-663-80-29

I 2 pokoje, widna kuchnia,
łazienka z WC, ogródek, kamienica,
po generalnym remoncie, 40 m2.
Cena 99 000 zł do negocjacji.
Tel. 576-999-077, 74-663-80-29
I Sypialnia, salon z aneksem
z balkonem, łazienka z WC,
przedpokój nowe budownictwo,
stan deweloperski. 36,65 m2.
Cena 110 000 zł.
Tel. 576-999-077, 74-663-80-29
I 2 pokoje, widna kuchnia,
łazienka, WC, przedpokój duży
balkon, słoneczne, wysoki parter,
po remoncie, nowe budownictwo,
52 m2. Cena 152 000 zł
Tel. 576-999-077, 74-663-80-29
I Dom parterowy z poddaszem
użytkowym. 3 pokoje, duży salon
+ kuchnia z jadalnią, gabinet,
garderoba, garaż w bryle,
kotłownia, pralnia duża działka

I Salon z aneksem kuchennym,
sypialnia, łazienka z WC,
przedpokój, wysoki standard
wykończenia, parter, centrum
Świebodzic. Cena 216 000 zł,
do negocjacji. Tel. 576-999-077,
74-663-80-29
I Dom w zabudowie szeregowej
- 3 pokoje, salon z aneksem
kuchennym, 2 łazienki, wiatrołap,
garaż, duża działka 7 ar,
stan deweloperski, cena 350 000 zł
Tel. 576-999-077, 74-663-80-29

Dla zdecydowan
ych klientów

pilnie poszukuj
emy mieszkań,
domów, lokali
do wynajęcia
na terenie Świe
bodzic
oraz pobliskich
miejscowości.
Tel. 576-999-07
7, 74-663-80-29

Paweł Hyckowski - srebro na
50 gr i Hanna Zawadzka - 2
srebra na 50 mt i 100 dw oraz
udział w finałach OPEN.
W finale OPEN na 50 mt Hania
wywalczyła trzecie miejsce, a na
100 m dw drugie miejsce.
Podczas tych trzydniowych
zawodów nasz klub zdobył 13
medali (2 złote, 6 srebrnych i 5
brązowych), w tym 3 podczas
finałów OPEN (1 srebro i 2 brązy), co pozwoliło zająć nam 8
miejsce w klasyfikacji medalowej. Nasi zawodnicy ustanowili
bardzo wiele rekordów życiowych jak również rekordy klubu.
Rywalizacja na katowickich
zawodach była dla naszych starszych zawodników sprawdzianem ich formy przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski.
Trenerzy mogli zaobserwować,
co jeszcze należy poprawić
w technice naszych pływaków,
by Mistrzostwa wypadły jak najlepiej. Teraz pomimo rozpoczynających się ferii zawodnicy będą doszlifowywać swoją formę
pod czujnym okiem trenerów.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za wspaniałe starty
oraz trenerom i rodzicom za
wsparcie i życzymy powodzenia
na Mistrzostwach.
I

Seniorzy
trenują
imo trudności kadrowych I
M
zespół Victorii przystąpił
do sparringów. Wciąż trwa testo-

W zamian młodzi świdniczanie
mogą się pluskać w naszym
Wodnym Centrum Rekreacji.
Wszystko dzięki porozumieniu władz Świebodzic i Świdnicy. W trakcie zimowego wypoczynku nasze dzieciaki mogą
codziennie przez godzinę korzystać ze świdnickiego lodowiska,
a atrakcja jest spora, bo takiego
obiektu Świebodzice nie posiadają. Z kolei dzieci ze Świdnicy
chętnie pływają na basenie, którego u siebie nie mają.

FOT. OSIR.ŚWIDNICA.PL

W

dniach 03-05 lutego 2017 rozgrywano na pływalni akademickiej w Katowicach zawody pływackie Puchar SILESIA. Kolejny raz basen AWF Katowice stał się areną
zmagań najlepszych pływaków
z całej Polski i nie tylko - pojawili się również zawodnicy
z Białorusi i Ukrainy. Katowice
gościły 832 zawodników z 67
klubów, a wśród nich takie
gwiazdy jak Tomasz Polewka
i Michał Poprawa.
KS Rekin Świebodzice wystawił 19 osobową reprezentację: rocznik 2007 - Angelika
Kurowska, rocznik 2006 Kamila Świdnicka, rocznik

Wszyscy nasi zawodnicy ustanowili nowe rekordy życiowe,
a Hanna Zawadzka zdobyła
brązowy medal.
Drugiego i trzeciego dnia
zmagania odbywały się na zasadzie eliminacji i finałów OPEN.
W sobotnich konkurencjach mogliśmy podziwiać umiejętności
pływackie oraz formę Rekinów
w konkurencjach: 200 i 50
metrów stylem dowolnym, 100
i 50 m stylem klasycznym, 100
m stylem motylkowym i 100 m
stylem grzbietowym. Nasz dorobek medalowy z drugiego dnia
zawodów to: Hanna Zawadzka
- złoto na 200 dw, srebro na 50
dw, brąz na 100 mt oraz udział
w finałach OPEN w trzech konkurencjach - 200 dw, 50 dw i 100
mt, Paweł Hyckowski - złoto na
100 gr i Aleksandra Obajtek
- 2 brązy na 50 i 100 kl.
Pomimo olbrzymiego zmęczenia po sobotnich startach nasi
zawodnicy dzielnie przystąpili
do zmagań niedzielnych dokładając do naszych zdobyczy kolejne medale. W tym dniu odbyły się starty w konkurencjach: 50
metrów stylem motylkowym
i grzbietowym oraz 100 metrów
stylem dowolnym i zmiennym.
Medale wywalczyli: Aleksandra Obajtek - srebro na 100 zm,

wiebodzickie dzieci w czasie
ferii mogą za darmo korzyŚ
stać ze świdnickiego lodowiska.

Dzieciaki „obwozi” autobus
świdnickiego MPK.
Wyjazdy organizowane są od
poniedziałku do piątku z parkingu Wodnego Centrum Rekreacji. Zbiórka 9:15. Udział w wyjeździe dla dzieci i młodzieży
jest bezpłatny - zarówno przejazd, jak i korzystanie z obiektu.
OSiR Świebodzice zapewnia
opiekę wychowawcy. Warunkiem uczestniczenia jest dostarczenie zgody rodziców/prawnych opiekunów (do pobrania
na stronie internetowej
www.osir.swiebodzice.pl).
Więcej informacji pod nt tel.
74 666 96 20 w. 21.

II miejsce młodzików
sobotę, 11.02.2017 r. podopieczni Przemysława Satyły
W
w Turnieju Javoria Cup rozgrywanym w Jaworze zajęli 2 miejsce przegrywając w finale z Lechią Dzierżoniów 0-1.

W turnieju wzięło udział 10 drużyn. Najlepszym bramkarzem turnieju został Adam Tarkowski z MKS Victorii Świebodzice. W grupie pokonaliśmy Bolko Bolków, Polonie Stal Świdnica i Karkonosze
Jelenia Góra, w półfinale pokonaliśmy po rzutach karnych UKS
Javorię Javor.

wanie zawodników i rozgrywane są mecze testowe.
Trzon zespołu tworzy siedmiu
zawodników ze starego składu,
reszta to zawodnicy z rezerw.
- Nie stać nas na nowych
zawodników, musimy sobie na
razie radzić z takim składem,
jaki mamy, intensywnie trenujemy i przygotowujemy się do
rundy wiosennej - mówi Euzebiusz Wojdat, Prezes MKS
Victoria Świebodzice.
A rozgrywki startują już za
miesiąc - 11 marca gramy zaległy mecz z rundy jesiennje
z liderem tabeli. - Będziemy grać
na sto procent i z pełnym zaangażowaniem - zapowiada prezes
Victorii.

Weekend z piłką ręczną

N

ajmłodsze adeptki piłki ręcznej, dziewczynki z roczników 2004-2006 rozegrały w sobotę 4 lutego turniej o mistrzostwo Dolnego
Śląska. W rywalizacji z koleżankami z Legnicy
przegrały 11:18.. Dla naszej drużyny bramki
w meczu zdobywały: Marta Wiej (2), Emilia
Kaczmarczyk (1), Małgorzata Pichurska (3),
Oliwia Markowska (4), Zuzanna Hyży (1).
W drugim spotkaniu zawodniczki MKS Victoria
Świebodzice pokonały zespół MKS Zagłębie
Lubin 20:15. Bramki dla naszego zespołu w tym
meczu zdobyły: Marta Wiej (8), Emilia Kaczmarczyk (3), Nikola Brandys (1), Małgorzata
Pichurska (3), Oliwia Markowska (5).
W niedzielę 5 lutego drugi zespół młodziczek
MKS Victoria Świebodzice podejmował UKS
Dobroszyce. Nasze zawodniczki wygrały 29:9.

Zwycięstwo, poprzez celne rzuty, zagwarantowały
dla naszego zespołu: Wiktoria Jankowska (9),
Marta Wiej (4), Oliwia Korpas (4), Kornelia
Kamińska (8), Małgorzata Pichurska (1),
Oliwia Markowska (2), Emilia Kaczmarczyk
(1). Pierwszy zespół młodziczek MKS Victoria
Świebodzice pokonał na swoim parkiecie drużynę
MKS Zagłębie Lubin 20:17. Gratulujemy.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

ogłoszenia/komunikaty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

Nieruchomość gruntowa w pośredniej strefie miasta, na terenie obszaru zabudowy produkcyjno – usługowej,
wchodzącego w skład Podstrefy Świebodzice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”
Sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu. Kształt działki - regularny, teren płaski, rozłóg dobry. Działka usytuowana jest na
terenie częściowo uzbrojonym. Tuż przy nieruchomości biegnie sieć kolektora sanitarnego. Dojazd drogą
utwardzoną o nawierzchni asfaltowej ( ul. Strzegomska) - wylotową w kierunku Strzegomia i Olszan, następnie
poprzez nowo wybudowaną drogę - ul. Strefową, przebiegającą przez teren Podstrefy. W sąsiedztwie zlokalizowane jest lądowisko trawiaste i oczyszczalnia ścieków.
Użytek: Bp, RII, RIIIa, RIIIb i RIVa. Nieruchomość wymaga zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji
rolniczej.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice
Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.

Burmistrz Miasta Świebodzice

Nazwa nieruchomości

Numer działki

Położenie/obręb

I Nieruchomość niezabudowana
I Lokal mieszkalny nr 5

238/3 i 237/2

Pełcznica 2

321/17

Śródmieście 3

527/32

Śródmieście 3

502/6

Ciernie 4

373/57

Śródmieście 3

475/1

Śródmieście 3

475/9

Śródmieście 3

w budynku przy ul. Świdnickiej 19
I Lokal mieszkalny nr 3
w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 6
I Lokal mieszkalny nr 9
w budynku przy ul. Ciernie 19
I Lokal mieszkalny 9
w budynku przy ul. Bolesława Prusa 6
I Lokal mieszkalny 14
w budynku przy ul. Wiejskiej 3
I Nieruchomość zabudowana
(podwórko) ul. Wiejska 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek
o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Cena wywoławcza nieruchomości - 610.600,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący w dniu przetargu podatek VAT.
Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania
pisemnych ofert w terminie do 06 kwietnia 2017 r. do godz. 14.30.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach pod adresem:
Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1 z dopiskiem:
„Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości gruntowej w granicach działki nr 526,
obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach przy ul. Strefowej na cele zabudowy produkcyjno-usługowej”.
Oferta pisemna powinna zawierać:
- imię i nazwisko, nazwę (firmy) oraz adres (siedzibę) oferenta;
- jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę cyfrowo i słownie, wyższą od ceny wywoławczej,
- informacje o prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej,
- koncepcję zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wraz z wizualizacją graficzną
podejmowanego przedsięwzięcia na tej nieruchomości,
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy
oraz braku zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS wg stanu, co najmniej na dzień 01 marzec 2017 r.
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- dowód wpłaty wadium w wysokości 61.060,00 zł., w przypadku regulowania wadium za pośrednictwem
banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110
0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice najpóźniej do dnia 06.04.2017 r. do
godz. 14.30.
Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach,
Rynek 1, pok. nr 7, dnia 11 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia
umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Świebodzice.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice na Konto Gminy
Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe, a także
zobowiązany będzie uzyskać zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo :
1. odkupu nieruchomości w trybie kodeksu cywilnego, jeżeli Nabywca nieruchomości odstąpi od realizacji
zobowiązań inwestycyjnych określonych w ofercie, bądź dokona jej sprzedaży,
2. swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
Osoby nabywające nieruchomość na rzecz firmy, powinny posiadać przy sobie pisemne pełnomocnictwo lub
dokumenty potwierdzające własność firmy.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych powinni posiadać przy sobie notarialne
pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast w przypadku
reprezentowania innych osób wyłącznie w przetargu, winni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez
notariusza podpisem upoważniającego.
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pok. 15, tel. 74 666 95 25.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone przetargi w dniach 27.08.2015r.,
25.11.2015 r., 11.05.2016 r. i 12.10.2016 r.

15

informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 17.02.2017 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
na terenie miasta Świebodzice

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., 12147 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 z późn. zm.)
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach
działki nr 526 o powierzchni 1,9140 ha, której klasa bonitacyjna gleby stanowi RII - 0,2766,
RIIIa - 0,9998, RIV a - 0,5875, Bp - 0,0501, stanowiącej własność Gminy Świebodzice,
obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgi Wieczyste Nr SW1S/00076273/3.

piątek, 17 II 2017

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
B. Prusa
B. Chrobrego
M. Kopernika
Rynek
Al.Lipowe
Of.Oświęcimskich
Zamkowa
Wałbrzyska
A. Mickiewicza
Os.Sudeckie

Nazwa nieruchomości
l. mieszkalny 3 (20)
l. mieszkalny 5 (2C)
l. mieszkalny 1 (5)
l. mieszkalny 4 (3)
l. mieszkalny 2 (9)
l. mieszkalny 5 (3)
l. mieszkalny 7(4)
l. mieszkalny 3 (6)
l. mieszkalny 1 (3 A)
l. mieszkalny 13 (3 C)

Nr działki gruntu
345/9
412 i 482
388
384/1
278/2
336/1
258/15
434/2
522/21
73

obręb
3
1
3
3
3
2
2
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.

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
Wałbrzyska

Nazwa nieruchomości
l. mieszkalny 5 (23)

Nr działki gruntu
729

obręb
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.

Wójt Gminy Dobromierz
uprzejmie informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obrębu Szymanów i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obrębu Gniewków w dniach od 13 lutego 2017 r. do 6 marca 2017 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz
w godzinach od 10.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi ustaleniami odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 r. o godz. 14.00.
Ewentualne uwagi do przyjętych ustaleń w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania
na środowisko należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2017 r.

KUPON
OGŁOSZENIOWY

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
G Zamienię dwa małe
mieszkania na jedno duże.
1. pokój z kuchnią, łazienka
z WC, przedpokój. 36 m.
- parter.
2. pokój z kuchnią
bez łazienki, WC na
półpiętrze.38m.- 1piętro.
na 2 lub 3 pokoje z łazienką,
wysoki parter lub 1 piętro.
Więcej informacji
tel. 885 355 877

G Zamienię pokój z kuchnią,
łazienka, przedpokój,
2 piwnice, ogrzewane
piecami, pow.36m kw.
wysoki parter na 2 lub 3
pokoje z łazienką, wysokim
parterze lub 1 piętrze.
Więcej informacji
tel. 885 355 877
G sprzedam zderzak
do Fiata Seicento,
kolor niebieskie, nowy,
nieużywany,
cena do uzgodnienia,
tel. 603 344 013

TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
imię i nazwisko: ____________________________
adres: ___________________________________
nr telefonu: _______________________________
Dane teleadresowe do wiadomości redakcji.

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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