„Eks-trenerka psów, uczeń piekarski i ich herszt Karol - napadli na kierowniczkę sklepu!”, „Złodziej
skradł masło i kiełbasę na szkodę Caritas”, „kupił i zabił świnię o wadze 45 kg. Czeka go surowa kara”.
Takie nagłówki i anonse o naszym mieście pojawiały się w prasie lokalnej w 1959 roku ub. wieku.
Dziś w naszej gazecie pierwsza część z serii „Świebodzice w wycinkach prasowych”. Zbiory pochodzą z nieocenionej
kolekcji Pana Cyryla Ratajskiego, który gromadził przez niemal pół wieku wszystkie notatki prasowe poświęcone
Świebodzicom. Zapraszamy do lektury, można się nieźle ubawić.
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Nowa sieć
szkół przyjęta
- wieści z sesji
Rady Miejskiej
w Świebodzicach.

Ratunek w lodówce
cena 1 zł (w tym 8% VAT)
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Projekt „Świebodzicka koperta życia” jest
gotowy. A przynajmniej można powiedzieć,
że rusza. Pierwsze 800
kopert już jest i wkrótce seniorzy będą mogli
je odbierać.
- Najważniejsze,
żeby nasi seniorzy
zrozumieli, że koperty
życia mogą im uratować życie. Trzeba je
odebrać, wypełnić
i trzymać w lodówce
po to, by pogotowie
czy inne służby ratownicze wiedziały, jak
szybko i skutecznie
pomóc - mówią Halina
Blaźniak i Henryk Sawa
ze Świebodzickiej Rady
Seniorów.
Dlaczego koperta jest
taka ważna i co powinna zawierać? - str. 3

Mieszkańcy
7inwestycje
dziękują za ważne
- kanał
na Cierniach
i udrożnienie wjazdu
do posesji.

Ferie były
7- zobacz
odlotowe
obszerny
fotoreportaż.
Studniówka
10
LO
w Świebodzicach

FOT. AGNIESZKA BIELAWSKA-PĘKALA

- było czerwono.

16 marca,
Miejski
Dom
Kultury
ulica
Wolności 13
Godz. 10:00-13:00
Zapraszamy młodzież
z miasta i nie tylko.
Piąte, a więc jubileuszowe
Targi znów zgromadzą
w jednym miejscu placówki
oświatowe oraz instytucje
planowania kariery z całego
regionu, a ich przedstawiciele
pomogą Wam podjąć
decyzję dotyczącą
kształtowania ścieżki
edukacyjnej
i zawodowej.

Rozśpiewany Dzień Kobiet
- zapraszamy na wyjątkowy
wieczór do MDK
imieniu Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza
oraz radnych Rady Miejskiej zapraszamy gorąco panie
W
na wyjątkowy Dzień Kobiet do Miejskiego Domu Kultury.

Spotkanie rozpocznie się 8 marca,
o godz. 17:00.
W programie - same muzyczne niespodzianki. Przede wszystkim, dla świebodziczanek zaśpiewa burmistrz Bogdan
Kożuchowicz i radni - m. in. Jarosław
Dąbrowski, Jacek Żygłowicz, Zbigniew
Opaliński. Jaki repertuar szykują nasi
samorządowcy - tego zdradzić nie możemy, ale zapewnili nas, że pilnie i sumiennie
ćwiczą.
Oprócz tego 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
i kwiaty. Obecność obowiązkowa!
I
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Ministerstwo
Kultury wsparło
naszą parafię
pw. Św. Mikołaja.
Dofinansuje
osuszanie murów
i renowację
zabytkowego
sarkofagu
Hochbergów.

Wychowała pokolenia
uczniów i pedagogów
2
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WSPOMNIENIE

W

lutym br. pożegnaliśmy Ewę Danutę Kuracińską, osobę niezwykle zasłużoną dla rozwoju
świebodzickiej oświaty. Była
świetnym pedagogiem, osobą
bezkompromisową. Wierzyła
w młodych ludzi, którym chętnie
powierzała kierownicze stanowiska.
Urodziła się 17 grudnia 1937
roku w Hucie Różanieckiej, jej
dzieciństwo przypadło na lata
wojenne. W wieku zaledwie 17
lat rozpoczęła pracę jako nauczyciel. Pracowała w Narolu,
później w Witoszowie.
Na początku lat 60. zamieszkała w Świebodzicach, gdzie
podjęła pracę w Szkole Podstawowej Nr 5. Praca z dziećmi
była jej pasją. Wychowała wiele

pokoleń, była szanowanym i lubianym pedagogiem.
W latach 80. pełniła w mieście
funkcję wizytatora, a następnie
inspektora oświaty i wychowania. Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana.
Była osobą sumienną, odpowiedzialną, pełną energii i wytrwałą w dążeniu do wyznaczonych sobie celów. Ceniła uczciwość i prawdomówność.
Pasję i oświatowe „geny” przekazała córkom.
- Mama potrafiła podejmować
bardzo odważne jak na tamte
czasy decyzje, powierzając np.
bardzo młodym nauczycielom
funkcje kierownicze - wspomina
Magdalena Stąpor, dyrektor
Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych w Świebodzicach.

- Jako ówczesny inspektor oświaty podjęła decyzję o budowie
nowej szkoły na Osiedlu Piastowskim, a po jej wybudowaniu
funkcję dyrektora powierzyła
bardzo młodej nauczycielce.
Miała intuicję, podejmowała decyzje bez wahania. Zawsze zresztą umiała wskazać właściwą
drogę, pomóc w sytuacjach wydawałoby się bez wyjścia...

O co ten hałas?
AD VOCEM

Szanowni Czytelnicy, pozwalam sobie w tym miejscu zamieścić
odpowiedź na obraźliwy felieton, zamieszczony w „Gazecie
Świebodzic” autorstwa redaktor naczelnej tej gazety, pani
Agnieszki Dobkiewicz. Wybaczcie proszę, że publikuję ten
materiał w gazecie samorządowej, nie mam jednak żadnej
pewności, że pani Redaktor będzie łaskawa zamieścić moje
wyjaśnienie, a czuję się w obowiązku poinformować opinię
publiczną o faktach, a nie domysłach i teoriach spiskowych.
Z poważaniem
Agnieszka Bielawska-Pękala
Rzecznik Prasowy UM w Świebodzicach
Redaktor naczelna „Gazety Świebodzickiej”

Pani Ewa Kuracińska odeszła
na emeryturę w 1990 roku mimo, że mogła jeszcze pracować
i służyć cenną wiedzą. To była
jej osobista decyzja.
W pamięci wielu pedagogów
pozostanie jako ktoś wyjątkowy,
który wskazał tę właściwą ścieżkę, był ogromnym autorytetem
i przyjacielem.
I

W numerze 18 „Gazety Świebodzic” redaktor Agnieszka
Dobkiewicz odsądziła mnie od czci i wiary zarzucając, jakobym
„zataiła” przed nią informację o zbiórce krwi, przypadającej
na 23 lutego. Dowodem na to ma być fakt przesłania Komunikatu
Rzecznika Prasowego Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
zawierającego informację o zbiórce, w dniu 17 lutego,
co spowodowało, że informacja ta nie została zamieszczona
w ww. periodyku, a zatem nie dotarła do wielu potencjalnych
krwiodawców.
Muszę przyznać, że sformułowanie to wprawiło mnie w zdumienie
i zażenowanie - bo jak można zataić coś, co funkcjonuje
w przestrzeni publicznej niemal od dwóch miesięcy?
Oto dowody.
Po pierwsze: - plakat z zapowiedzią zbiórki dostępny był
na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach:
www.swiebodzice.pl od 2 lutego - wystarczyło zatem czasami
zajrzeć do serwisu.
Po drugie: - Komunikat Rzecznika Prasowego Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach z zapowiedzią akcji wysłany został do lokalnych
i regionalnych mediów 17 lutego - czyli prawie na tydzień przed
terminem zbiórki - co jest zwyczajowo stosowanym i w zupełności
wystarczającym terminem na dotarcie do mieszkańców
z informacją. Przypomnę tylko, że „Gazeta Świebodzic” nie jest tu
jedynym źródłem informacji - są także portale internetowe,
tygodniki powiatowe, gazeta samorządowa, etc.
Po trzecie: - Pani Redaktor Dobkiewicz, tak jak i inni dziennikarze,
do których wysyłane są Komunikaty Prasowe Rzecznika
Prasowego Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, informację
o planowanych terminach zbiórek w ciągu całego 2017 roku
otrzymała już w styczniu - dokładnie 9.01.2017 r., w komunikacie
związanym z akcją promująca krwiodawstwo mieście.

Dziś temat poręczeń

I po czwarte: - gdyby Pani Dobkiewicz tak bardzo zależało
na poinformowaniu swoich Czytelników o zbiórce krwi, mogła to
przecież zrobić nawet po 17 lutego - zamieszczając informację na
gazetowym profilu Facebook. Niestety, żadnej wzmianki na temat
akcji na funpage’u „Gazety Świebodzic” nie znalazłam.

§ PRAWNIK RADZI...

Pani Magdalenie Stąpor
Dyrektor Publicznego Zespołu
Szkół Integracyjnych

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
- Poręczyłem umowę pożyczki
znajomej osobie. Teraz
komornik zwrócił się
przeciwko mnie. Czy mogę
czegoś żądać od tej osoby,
za którą poręczyłem i kiedy?
- pyta zaniepokojony pan
Marek.

- Poręczenie tworzy tzw. dług
solidarny. Każdy ze współdłużników
solidarnych
może
wystąpić przeciwko drugiemu
współdłużnikowi z tzw. regresem. Może Pan więc żądać od

osoby, za którą Pan poręczył
zwrotu tej kwoty, która została
od Pana ściągnięta przez komornika lub którą Pan dobrowolnie
zapłacił. Dopóki jednak wierzyciel nie jest zaspokojony, czy to
przez Pana, czy przez dłużnika
głównego, to nie może Pan
dokonywać żadnych rozliczeń
między sobą a osobą, za którą
Pan poręczył. Poręczyciel odpowiada bowiem za cudzy dług
całym majątkiem i jego odpowiedzialność jest nieograniczona. Dopiero po zaspokojeniu
wierzyciela będzie Pan mógł
wystąpić o zwrot świadczenia
wyegzekwowanego z Pana
majątku lub przez Pana zapłaconego.
Marta Marek
Maciej Mikołajczyk
Piotr Janda
Radcowie prawni
ul. Wałbrzyska 33/7
58-160 Świebodzice

A tak już zupełnie na koniec - pragnę panią redaktor uspokoić
- zbiórka krwi w dniu 23 lutego cieszyła się rekordową frekwencją
- 53 osoby zarejestrowane, 40 oddało krew. To najlepszy dowód
na to, że informacja do potencjalnych krwiodawców dotarła na czas.

Najszczersze kondolencje
i wyrazy współczucia

Z powodu śmierci

Mamy
Składa Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz

Wyrazy głębokiego współczucia
dla naszego kolegi

Andrzeja Jachyma i całej Rodziny
z powodu śmierci

Taty Aleksandra Jachyma
Składają
Zarząd Klubu Sportowego „Rekin”,

Post scriptum
W felietonie pojawiło się jeszcze wiele zarzutów - że nie powinnam
łączyć funkcji rzecznika i redaktora gazety samorządowej bo coś
z tym jest „nie tak” - choć takie rozwiązania funkcjonują od lat
w samorządzie w Strzegomiu czy Żarowie. Że przecież pobieram
za to publiczne pieniądze - cóż, dostaję pensję za rzetelnie
i sumiennie wykonywaną prace, czy pani Dobkiewicz nie dostaje
wynagrodzenia za swoją?
Często prezentowana niechęć Pani Reaktor do gazety
samorządowej (nazywanej pogardliwie „biuletynem” i „tubą
propagandową”) i mojej osoby ma dla mnie proste uzasadnienie
- „Gazeta Świebodzicka” jest dla nowego periodyku solą w oku.
Bo nie tylko wielu mieszkańców ją czyta (i w dodatku kupuje
z własnej i nieprzymuszonej woli), ale być może nawet ośmiela się
bardziej cenić, niż pełne sensacji i natarczywych materiałów
wydawnictwo, reprezentowane przez Panią Redaktor Dobkiewicz.
Każdy czyta to, co lubi i to do Czytelników należy ostateczny
wybór. Przypomnę tylko, że prasa samorządowa ma
w Świebodzicach tradycje, sięgające lat 90. ubiegłego wieku
i świebodziczanie są przyzwyczajeni do gazety miejskiej.
Proszę więc nie osądzać, nie oceniać pogardliwie, a zostawić
Czytelnikom decyzję, jaka gazeta i jakie treści im odpowiadają.

Trenerzy, Zawodnicy oraz Rodzice

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic

Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna
w Świebodzicach,
ul. Świdnicka 15
e−mail:
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
redaktor naczelny:
Agnieszka Bielawska−Pękala

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Bielawska-Pękala

dział reklamy:
tel. 660 157 518 - godz. 8.00-18.00

zastrzega sobie prawo do zmian
i skrótów w nadesłanych listach
i tekstach.

Redakcja nie odpowiada za treść
publikowanych listów
i ogłoszeń, materiałów
niezamówionych nie zwraca,

Druk: Drukarnia Polskapresse
Bielany Wrocławskie,
Nakład: 1400 egzemplarzy
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Pierwsze 800 kopert życia już jest!

N

ajważniejsze, żeby
nasi seniorzy zrozumieli, że koperty życia
mogą im uratować
życie. Trzeba je odebrać, wypełnić i trzymać w lodówce po to,
by pogotowie czy inne służby
ratownicze wiedziały, jak szybko i skutecznie pomóc - mówią
Halina Blaźniak i Henryk Sawa ze Świebodzickiej Rady Seniorów. Pierwszy projekt naszych radnych właśnie ujrzał
światło dzienne.
Koperty życia funkcjonują już
w wielu miastach Polski. Są to
specjalne formularze, które zawierają najważniejsze informacje o osobie, której trzeba udzielić pomocy - czyli, na jakie schorzenia cierpi, ile ma lat, jakie
przyjmuje leki, itp. To zdecydowanie ułatwi służbom ratowniczym działanie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.
Formularz
umieszczony
w przezroczystej kopercie powinien być przechowywany w lodówce. Dlaczego właśnie tam?
Bo lodówkę ma w domu każdy
i łatwo ją w mieszkaniu „namierzyć”. Jeśli dodatkowo na lodówce jest naklejka informująca
o kopercie życia, służby mają
ułatwione zadanie.
Wprowadzenie takiej koperty
w Świebodzicach to główny cel

działania powstałej w ubiegłym
roku Świebodzickiej Rady Seniorów.
- Według naszej wiedzy
w mieście jest 4.700 osób powyżej 65. Roku życia. Takie osoby
powinny mieć w domu kopertę
życia - mówi Halina Blaźniak,
jedna z pomysłodawczyń koperty. - Na razie mamy 800 sztuk, to
na początek, ale chcielibyśmy,
żeby wszyscy seniorzy taką kopertę otrzymali. Ona naprawdę
może uratować życie.
500 kopert kupił samorząd, na
300 zarobili sami seniorzy podczas ubiegłorocznego Jarmarku
Bożonarodzeniowego.
To jednak wciąż za mało.
- Chcemy wystąpić do sponsorów, może dużych firm działających w mieście, o wsparcie tej
akcji - dodaje Henryk Sawa,
przewodniczący ŚRS.
15 marca w ratuszu odbędzie
się spotkanie burmistrza Bogdana Kożuchowicza z udziałem
służb ratowniczych i pomocowych, mających na celu przybliżenie idei koperty życia. Następnie rozpocznie się dystrybucja kopert wśród osób starszych
- każdy, kto zgłosi się po kopertę
otrzyma także ulotkę informującą, co dalej z formularzem
trzeba zrobić.

Rodzice zapłacili - toaleta
będzie znów otwarta

P

amiętacie Państwo, jak informowaliśmy niedawno o kolejnych aktach wandalizmu
w miejskim szalecie? Tym razem imprezkę w WC urządziła
sobie 10-osobowa grupka nastolatków, którzy zniszczyli i uszkodzili niemalże wszystkie urządzenia, jakie się tylko dało. Na
szczęście wchodzącą i wychodzącą grupę zarejestrowała kamera monitoringu, zainstalowana w przedsionku i łatwo było
ustalić personalia młodocianych
wandali. Były wśród nich także
dziewczęta.
Urząd Miejski złożył zawiadomienie na policji, a ta szybko
dotarła do sprawców. I stał się

cud - sprawcy, a raczej ich rodziciele, pokryli szkody wyrządzone przez rozwydrzone dzieciaki.
- Po raz pierwszy doszło do
sytuacji, że sprawcy zniszczeń
pokryli koszty naprawy - nie
ukrywa miłego zaskoczenia
Sekretarz Miasta Anna Żygadło. - Toaleta zostanie wkrótce
ponownie udostępniona mieszkańcom.
To było drugie, poważne
zniszczenie szaletu na przestrzeni kilku miesięcy. Niestety,
sprawcy pierwszego incydentu
do dziś nie zapłacili za koszty
naprawy, a te wyniosły ponad
1000 zł.

W kopercie powinny się znaleźć:
G lista chorób, na które cierpimy,
G nazwy przyjmowanych lekarstw
G numer PESEL, a także numery telefonów do najbliższej rodziny

lub opiekunów.
Przyjęło się, że tak przygotowana informacja jest ważna rok,
po roku (lub w miarę potrzeb) powinna być aktualizowana.
Obowiązkowo należy co jakiś czas sprawdzić, czy zapiski są
czytelne. Może się bowiem zdażyć, że z jakiegoś powodu koperta
ulegnie zniszczeniu. Wtedy trzeba przygotować nową.
Dokładne dane nie są na razie znane, ale ratownicy szacują,
że koperty życia uratowały już w całej Polsce co najmniej kilkaset
osób.

Jak i gdzie odebrać kopertę?
Kopertę życia będzie można odebrać w Urzędzie Miejskim
w Świebodzicach, podczas specjalnych dyżurów członków
Świebodzickiej Rady Seniorów. Termin tych dyżurów będzie
w najbliższych dniach ustalony, dlatego pełną informację na ten
temat podamy Państwu w następnym wydaniu Gazety
Świebodzickiej - 17 marca.

- Bo nie chodzi o to, żeby
kopertę wziąć i położyć gdzieś
na półce - podkreśla Halina Blaź-

niak. - Trzeba z tym pójść do
swojego lekarza pierwszego
kontaktu, wypełnić ją i podbić

w przychodni. Tam muszą się
znaleźć informacje potrzebne
ratownikom medycznym.
W kopercie znajdują się także
dwie naklejki. Jedną z nich nale-

ży umieścić na wewnętrznej
stronie drzwi wejściowych, drugą - na lodówce.
I

Uwaga, sprzedają zepsute laptopy!
strzegamy mieszkańców Świebodzic przed szajką oszustów. Grasują
O
pod największymi supermarketami. Oferują w okazyjnej cenie używane laptopy. Niestety - sprzęt nadaje się na śmietnik i nie przedstawia żadnej

wartości. Kupujący przekonują się o tym boleśnie dopiero w momencie, gdy
udają się z komputerem do punktu serwisowego.
- Miałem już kilka takich osób. Ludzie zapłacili od 250 do 500 zł za samą
obudowę. W środku niestety nie ma nic, laptop został całkowicie wyczyszczony z dysku i całej zawartości - mówi pan Mirosław Wojciechowski,
właściciel Computer Servis, znajdującego się w Rynku, który zaalarmował

Przeprowadzki ciąg dalszy

rwa przenoszenie wydziałów do nowo wyT
remontowanego budynku

nas o procederze. - Sprzęt oferowany jest jako wyjątkowa okazja, nie ma
zasilacza, więc kupujący nie mają szans sprawdzić, czy jest sprawny.
Z opisu, podanego przez osoby poszkodowane wynika, że laptopy oferuje
dwóch mężczyzn, jeden z nich ma śniadą cerę. Poruszają się samochodem
na zagranicznych numerach rejestracyjnych. Swoje ofiary nagabują m. in.
pod Tesco i Biedronką.
Przestrzegamy wszystkich przed kupowaniem czegokolwiek, a zwłaszcza
tak wartościowych przedmiotów, od ulicznych sprzedawców. Osobom
poszkodowanym sugerujemy zgłoszenie sprawy na policję.

Przeprowadzka wydziałów
zbliża się już ku końcowi

przy ul. Żeromskiego 27.
Po zakończonej gruntownej modernizacji budynku wydziały, które na
czas prac zostały przeniesione w kilka różnych
punktów miasta, wracają
na swoje miejsce m. in.
z ul. Świdnickiej czy dworca PKP.

Wydziały, które już Państwo znajdą na Żeromskiego oraz harmonogram ostatniej przeprowadzki
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
Wydział Egzekucji i Windykacji
Wydział Finansowo-Budżetowy - płace
Wydział Finansowo-Budżetowy- podatki
Wydział Finansowo-Budżetowy
Z-ca Skarbnika i księgowość
KASA Urzędu - w dniu 03.03.br. kasa nieczynna - od dnia 06.03.br.
kasa obsługuje mieszkańców przy ul. Żeromskiego 27
Biuro Podawcze - od dnia 06.03.br. wszelką korespondencję kierowaną do Urzędu
należy składać przy ul. Żeromskiego 27 w Biurze Podawczym
O sprawie pisaliśmy 3 lutego

parter p. 3 i 3 A
I piętro p. 16 i 16A
I piętro p. 17 i 18
I piętro p. 9 i 10
parter p. 4,5,6,7
parter p. 2 i 2 A
I piętro p. 13
I piętro p. 11
I piętro p. 14 i 15
parter p. 1
parter p. 1

Sieć, która zadowala każdego
4
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N

a sesji Rady Miejskiej
Świebodzic w dniu 21
lutego 2017 r. Rada
przyjęła uchwałę o projekcie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego.
Na mocy uchwały w Świebodzicach funkcjonować będą
cztery szkoły podstawowe: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Tajnego Nauczania, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im.
Władysława Broniewskiego,
Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 4 im. Janusza Korczaka oraz
Publiczna Szkoła Podstawowa
Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza.
Dwie spośród wymienionych
szkół są obecnie zespołami, które w naturalny sposób przekształcą się w podstawówki. Jedyne
samodzielne gimnazjum - Gim-

46 mieszkańców
chce w tym roku
usunąć azbest
ze swoich posesji

N

a ostatnim posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej poruszono między innymi zagadnienie usuwania azbestu z terenu gminy. Jak
Państwo zapewne pamiętają,
nasze miasto przyjęło Program
Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy
Świebodzice na lata 2009-2032.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

wieści z sesji

nazjum Nr 1 im. Sybiraków,
zostanie wygaszone. W budynku
będą kontynuowane funkcje
oświatowe, rozważanych jest
kilka rozwiązań.
To, jak uzasadniał na posiedzeniu Komisji Oświaty burmistrz Bogdan Kożuchowicz,
najprostsze i najlogiczniejsze
rozwiązanie, jeśli chodzi o przekształcenie szkół.
Co znamienne, propozycja
przedstawiona przez burmistrza
Bogdana Kożuchowicza, nie
wywołała w zasadzie żadnej dyskusji ani na posiedzeniu Komisji Oświaty, ani na sesji, co
tylko potwierdza, że rozwiązanie
zadowoliło nawet opozycję. Jedynym głosem w sprawie szkół
był głos radnego Szafrańca,
który po raz kolejny domagał się
wprowadzenia numeru 1 dla Zespołu Szkół Integracyjnych. Jego zdaniem, to postulat także

ZDANIEM RADNEGO
G ZOFIA MAREK
G Przewodnicząca Komisji Oświaty

i Wychowania, Kultury, Sportu Zdrowia
i Pomocy Społecznej
- Przyjęty projekt sieci szkół jest kompromisem, spełniającym
oczekiwania tak naprawdę wszystkich: i rodziców, i środowisk
nauczycielskich, ale także mieszkańców. Przed nami teraz
najważniejsza rzecz, czyli etap wdrażania i temu procesowi
trzeba będzie poświęcić szczególną uwagę.
Projekt nowej sieci szkół został przyjęty 17 głosami radnych przy
dwóch wstrzymujących się
uczącej się młodzieży, głównie
absolwentów tej placówki.
Jednak dyrektor szkoły ma na
ten temat zupełnie inne zdanie.
- W żadnym wypadku nie
czujemy się gorsi bez numeru
w nazwie, nie było nigdy w naszym środowisku takiego pro-

szkoła integracyjna. Więc po co
to komplikować?
Wniosek radnego Szafrańca
został ostatecznie poddany pod
głosowanie na sesji, ale przepadł.
Uchwała w sprawie projektu
sieci szkół w mieście podlega

jeszcze opinii kuratorium, po jej
uzyskaniu Rada Miejska ponownie będzie musiała procedować
i przyjąć akt.
Nowa sieć szkół będzie obowiązywać od dnia 1 września
2019 r.
I

Nie wycinajmy

Żołnierze Wyklęci - pamiętamy

owe - i przepraszamy za wyrażenie - bezrefleksyjne przepisy przygotowane przez Ministra Środowiska umożliN
wiają obecnie wycięcie drzew, znajdujących się na prywat-

Narodowym Dniu
Pamięci o Żołnierzach
Wyklętych, czyli 1 marca, Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz i radni złożyli
kwiaty na grobie Ś.P. Podpułkownika Władysława Supronia PS. „Mucha”, członka polskiego, wojennego podziemia,
żołnierza Armii Krajowej, jednego z Żołnierzy Wyklętych.
Pan Władysław spoczywa na
cmentarzu komunalnym przy ul.
Wałbrzyskiej.
Wiązanki oraz znicze złożyli:
burmistrz Bogdan Kożuchowicz, radni: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Klepiec
oraz Zofia Marek.
Jak zawsze o naszym zmarłym mieszkańcu pamiętało wojsko - wojskowe honory oddał
zmarłemu kpt. Jacek Baran
z Wojskowej Komendy Uzupełnień.
- Od kilku lat w tym szczególnym dniu wspominamy ciepło
Pana Władysława, człowieka
o niezwykle heroicznym życiorysie, który przeżył tortury i kilkuletnie więzienie, skazany na
wielokrotną karę śmierci. A jednocześnie zachował wielką pogodę ducha, serdeczność i życzliwość dla innych. Był wyjątkowym człowiekiem, poznanie Go

nych posesjach, bez jakiegokolwiek pozwolenia. I niestety,
społeczeństwo rzuciło się do pił, tnąc jak popadnie, w myśl
zasady - skoro można, to wycinam, bo moje!
Sprawą zajmowała się - na razie bardzo krótko - Komisja
Ochrony Środowiska, radni wyrazili zaniepokojenie w związku z nowymi przepisami, a my apelujemy do wszystkich
o zdrowy rozsądek. Jeśli drzewo rzeczywiście zagraża zdrowiu i bezpieczeństwo, trudno, pewnie trzeba je usunąć. Ale nie
ścinajmy starych, kilkudziesięcioletnich roślin tylko dlatego,
że np. trzeba jesienią grabić liście, więc lepiej wyciąć i posadzić nijaką tuję z Castoramy.
Drodzy Państwo, stare drzewa to część naszej historii, a te
liściaste dodatkowo dbają o czystość powietrza w naszym najbliższym toczeniu! Tyle się mówiło jeszcze do niedawna o trującym smogu - a przecież drzewa, właśnie liściaste, powodują
oczyszczanie powietrza z toksycznych związków.

ZDANIEM RADNEGO
Na początku br. burmistrz wydał zarządzenie dotyczące przyznawania dotacji na tego typu
działania i Gmina Świebodzice
wystąpiła do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
o udzielenie takiego wsparcia.
- Wpłynęło do nas 48 wniosków od mieszkańców, zainteresowanych usunięciem azbestu ze
swoich posesji - chodzi głównie
o pokrycia dachowe - wyjaśniała
na komisji Krystyna Górczyńska, Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska UM. - Szacowany koszt tego usunięcia to 56 tys.
zł, z czego 85% będzie pochodzić z dotacji.
WFOŚ do końca kwietnia
ogłosi wyniki przyznania środków, jeśli gmina otrzyma dofinansowanie, będzie wyłoniony
wykonawca, który zajmie się
usunięciem niebezpiecznych
materiałów. Szacuje się, że byłoby to ok. 70 ton azbestu - to
sporo zważywszy, że na terenie
całego Miasta zinwentaryzowano 252 tony tego materiału.

blemu, gdyby pan radny zapytał
nas o opinię, chętnie byśmy ją
przedstawili - mówi Magdalena
Stąpor. - Naszym wyróżnikiem
jest słowo „integracyjna”, po
zmianie będziemy jedyną szkołą
integracyjną w mieście, więc
gdybyśmy mieli numer sugerowałoby to, że jest jeszcze inna

G JERZY KIRKLO
G Przewodniczący Komisji Ochrony

Środowiska
- Komisja przygotuje wniosek, by nakazać
wykonanie nowych nasadzeń w sytuacjach, gdy drzewa
zostały już wycięte. Nowa ustawa w budzi w nas naprawdę
wielki sprzeciw, mamy nadzieję, że szybko zostanie
zmieniona, ale tego, co zostało wycięte, nie da się już
przywrócić więc będziemy postulować o to, by pojawiły się
nowe rośliny.

W

Pan Władysław Suproń za działalność w AK i WiN w 1946 roku
została resztowany i skazany na wielokrotną karę śmierci.
Choć karę zamieniono na więzienie, pan Władysław spędził
10 długich i ciężkich lat za kratkami, gdzie odebrano mu nie tylko
wolność, ale i godność ludzką. Ale on przetrwał to i wiele
następnych lat szykanowania przez Bezpiekę jego i najbliższych.
Pan Władysław otrzymał jedno z najwyższych odznaczeń
państwowych - Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski.
Uroczystość odbyła się kilka lat temu w ratuszu z udziałem
burmistrza Bogdana Kożuchowicza i ministra z Kancelarii
Prezydenta RP.
było dla mnie wielkim honorem.
Cześć Jego Pamięci - powiedział

Na płatne patrole i więcej na przedszkola
wota 10 tys. zł to tegoroczne
wsparcie, jakie Gmina ŚwieboK
dzice przekaże na organizację dodatkowych pieszych patroli policyjnych w mieście. Uchwałę w tej
sprawie podjęto jednogłośnie na
sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach w dniu 21 lutego br.
Płatne patrole organizowane są
przede wszystkim w weekendy.

Radni przyjęli także uchwałę
wprowadzającą zmiany do tegorocznego budżetu gminy. Zwiększyły się dochody i wydatki budżetu o kwotę blisko 1 mln zł. Jest
to efekt zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę
303.228 zł oraz dotacja dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
na kwotę 686.394 zł.

burmistrz Bogdan Kożuchowicz.

Warto przypomnieć, że w roku 2016
wsparcie naszej gminy dla policji
wyniosło blisko 100 tys. zł. 85 tys.
przekazano na zakup dwóch
nowoczesnych radiowozów,
które od kilku miesięcy patrolują
miasto. Samorząd przekazał także
10 tys. z na płatne patrole, 5 tys. zł
dorzuciła Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Świebodzicach.

Do 30 kwietnia można jeszcze korzystać z dotacji na przyłącza kanalizacyjne
dotacje w 2016 roku, 48
wniosków w roku bieżą82
cym - tak wygląda sytuacja jeśli

chodzi o zainteresowanie świebodziczan z korzystania z wsparcia na budowę przyłącza do

miejskiej sieci kanalizacyjnej.
Wciąż jednak są osoby, które nie
wypełniły obowiązku włączenia
się do sieci, a czas nagli.
Możliwość skorzystania z dotacji upływa za dwa miesiące,

warto się pospieszyć i złożyć
wniosek. Przypominamy, że
można otrzymać do 3 tys. zł.
Radny Tomasz Czekaj zwrócił jednak uwagę na poważne
utrudnienie da mieszkańców

- otóż jest problem z uzyskaniem
warunków technicznych na wykonanie przyłącza
- Wiem o tym problemie, jest
to rzeczywiście duże utrudnienie, pan burmistrz będzie podej-

mował w tej sprawie dalsze działania - zapewniła Krystyna
Górczyńska.
Związek nie wywiązał się
z obowiązku przekazania pełnej
dokumentacji technicznej sieci,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie mógł wydawać warunków technicznych, ale mamy
dobrą wiadomość - od ubiegłego
tygodnia ZWiK takie warunki
już wydaje.

Świebodzicki street
workout gotowy!
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

D

la miłośników parkuru
i ćwiczeń siłowych to
będzie prawdziwa gratka. W sąsiedztwie Blis-

wieści z sesji/miasta

ko Boisko na Osiedlu Piastowskim stanęły już urządzenia do
street workoutu. Miłośnicy nowoczesnych dyscyplin sportu

powinni być usatysfakcjonowani - park zamontowała firma
FlowParks, profesjonalny i ceniony przez fachowców dostawca urządzeń do ćwiczeń.
Na pierwszy rzut oka street
workout wygląda dość dziwnie
- jakieś drabinki, rurki, barierki
- co to w ogóle jest? Ale to są
właśnie urządzenie do ćwiczeń
parkourowych i streetowych

(wyjaśnienie obu terminów
w ramce).
Mamy tu więc m. in. poręcze
do podciągania, drabinki do
wspinania, kółka gimnastyczne,
ławeczkę, drążek „żmijkę”,
climba bar, rura do pole dance,
drążki na różnych wysokościach, a także tablicę, na której
pokazano przykładowe rodzaje
ćwiczeń.
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Urządzenia zostały dobrane
po konsultacji z młodymi ludźmi, uprawiającymi taki sport.
Pozostała jeszcze do wykonania nawierzchnia, ale tak naprawdę ćwiczyć już można, bo
pogoda dopisuje.
Budowa Street workoutu nieco przesunęła się w czasie, wykonawca nie zdążył z terminami,
ale są tego pozytywne skutki
- gmina zaoszczędziła w ten spo-
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sób ok. 20 tys. zł i zamiast 60
zapłaciliśmy 40 tys. zł.
- Budowę placu zgłosili
mieszkańcy w ramach budżetu
obywatelskiego na 2016 rok,
przepraszam za mały poślizg nie z winy miasta. Mam nadzieję, że miejsce to będzie służyć
rekreacji i będzie kolejną, ciekawą alternatywą do uprawiania
sportu - mówi burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.

Co to jest parkur i street workoaut?
Parkour jest formą aktywności fizycznej polegającą
na efektywnym, użytecznym i bezpiecznym przemieszczaniu się
po dowolnym terenie. W praktyce osoba uprawiająca parkour
- zwana traceurem (czyt. traserem) - przeskakuje przez murki
i barierki, wspina się na ściany i skacze między wszelkimi
napotkanymi przeszkodami.
Street workout (pol. uliczny trening) aktywność fizyczna
polegająca na wykorzystywaniu elementów zabudowy miejskiej
do wykonywania ćwiczeń opartych głównie o kalistenikę.
Mimo że taki typ treningu jest w powszechnym użyciu od długiego
czasu, określenie 'street workout' powstało dopiero około
2009 roku.

Czy firma działa
nielegalnie?

P

odczas lutowej sesji
radny Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice stwierdził, że
firma „Ergo-Plast” działa nielegalnie.
Gmina wszczęła właśnie procedurę administracyjną w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przetwarzanie
odpadów sztucznych
przy ul. Tadeusza Kościuszki 1”.
- Ja rozumiem, że pan
bierze pod uwagę fakt,
że firma, która od 3 lat

działa nielegalnie, teraz
zgłasza się o legalizację,
uważam, że w aspekcie
tego nie powinna dostać
zgody na składowanie
odpadów - zwrócił się
Mariusz Szafraniec do
burmistrza Bogdana
Kożuchowicza.
Burmistrz odpowiedział, że trudna sytuacja
na ul. Kościuszki jest
znana od lat.
- Przyjmuję pana
uwagę, obecnie wezwaliśmy inwestora do uzupełnienia dokumentów
i dopiero po tym zostanie podjęta decyzja.

Sienkiewicz
wyląduje w sądzie?

oże nie dokładnie wielki pisarz, ale ulica
nosząca jego imię. Okazuje się być to miejsce
M
niezwykle pechowe. Po raz kolejny doszło do

uszkodzenia kostki w nawierzchni drogi mimo, iż
dwukrotnie dokonywane były poprawki. W ramach
gwarancji wykonywał je wykonawca, ale jak widać,
coś od początku zostało zrobione źle, bo problem
powraca.
Obecnie wykonawca odmawia kontynuowania
napraw, bo upłynął termin gwarancji. Miasto stoi
jednak na stanowisku, że w sytuacji, gdy usterka nie
została tak naprawdę usunięta, gwarancja powinna
zostać przedłużona. Wiele wskazuje, że spór znajdzie swój finał w sądzie.
- Wielokrotnie zgłaszałem kwestie ul. Sienkiewicza, poprawki były robione, ale jak widać nie dały
efektu, miasto powinno wyegzekwować od wykonawcy należyte naprawienie ulicy - przyznaje radny
Jan Klepiec.

Przyznali, że przespali...
J
ak bumerang wraca co jakiś czas
na sesjach temat wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej,
które odbyły się w 2015 roku.
Opozycja nie może przeboleć, że
nie dopełniła obowiązków i przegapiła termin rejestrowania kandydatów do Rady. Oczywiście, winą za
swoje niedopatrzenie od początku
obarcza burmistrza, przewodniczącego rady, nawet komisarza wyborczego - bo za słabo poinformowali.
A przecież od początku było
jasne, że ludzie odpowiedzialni za
rejestrację komitetów zwyczajnie
nie dopełnili swoich powinności,
związanych z wymaganymi do rejestracji terminami, choć jako ludzie
zaangażowani w życie publiczne
powinni tego szczególnie pilnować.
W końcu co niektórzy się do tego
przyznali, ale i tak nie obeszło się
bez awantury.
W każdym razie na sesji w dniu
21 lutego padło wyraźnie zdanie
potwierdzające to, o czym pisaliśmy

piętnastu radnych wytknęła panu
radnemu w swoim oświadczeniu.
Wyartykouwano w nim głośno to,
co mówi wielu zbulwersowanych
mieszkańców. „Radny Skalny bie-

już na łamach wielokrotnie - i to
z ust radnego opozycyjnego.

Ktoś jednak przespał

- Ja przespałem ten termin, ale 18
tys. wyborców nie musi wchodzić
na BIP, ci ludzie mogli startować
- przyznał radny Mariusz Szafraniec z Obywatelskich Świebodzic,
przekonując jednak nadal, że wybory te odbyły się w sposób nieprawidłowy.
A poszło o oświadczenie radnych,
które opublikowaliśmy w naszej
gazecie, dotyczące nieetycznego zachowania radnego tego ugrupowania, Dariusza Skalnego (Gazeta
Świebodzicka nr 262, „Himalaje
hipokryzji”).
Radny Skalny w publicznych
wypowiedziach zarzucił burmistrzowi łamanie zasad demokracji,
wprowadzanie do Rady „po cichu”
swoich radnych. Dostało się także
i komisarzowi wyborczemu. Dodajmy od razu - sądy dwóch instancji
stwierdziły, że wybory zostały poda-

Po roku i miesiącu nieobecności
radny Dariusz Skalny pojawił się
w końcu na sesji
ne do publicznej wiadomości i przeprowadzone zgodnie z prawem.

Moralność Kalego?
Tymczasem radny Skalny, zarzucając nieetyczne i niedemokratyczne zachowania innym, pobiera diety
z kasy miejskiej mimo, iż od ponad
roku nie uczestniczy w żadnych pracach Rady Miejskiej - ani sesjach,
ani komisjach. I to właśnie grupa

Radny Dąbrowski wnioskuje o złotówkową dietę za nieobecność
Pokłosiem całej sytuacji okazał się wniosek, złożony przez radnego Jarosława Dąbrowskiego
z Klubu Radnych Bogdana Kożuchowicza.
Radny zaproponował radzie do dyskusji propozycję obniżenie diety radnych miasta Świebodzic
do kwoty w wysokości 1 zł w przypadku długotrwałej nieobecności w posiedzeniach wysokiej Rady.
Oto fragment uzasadnienia:
- Niniejszy wniosek jest efektem głębokich moich przemyśleń jako radnego
dotyczących mechanizmu wypłacania środków publicznych jakim są diety
w świetle długotrwałej nieobecności podczas posiedzeń Rady Miasta Świebodzic.
Dokonując rzeczowej oceny w postawach prezentowanych przez Pana radnego Dariusza
Skalnego ze Stowarzyszenia Obywatelskiego Świebodzice, zauważam dysonans względem norm obyczajowych
i społecznych osoby pełniącej mandat radnego w świetle otrzymywanych poborów.
Wyrażam głębokie przekonanie, że powyższy wniosek znajdzie z Państwa strony akceptacje podjętych działań
w kontekście procesu budowaniu postaw mających swój zasięg także w elementarnym postrzeganiu funkcji
gospodarowania pieniędzy publicznych oraz jakości ekonomicznego myślenia osób obdarowanych publicznym
mandatem.

rze dietę tak naprawdę za nic, za
bycie radnym z nazwy. Rocznie to
blisko 10 tys. zł” - napisali radni
w oświadczeniu.
Oświadczenie podziałało na
członków Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice niczym płachta
na byka. Na radnego Skalnego chyba także bo nieoczekiwanie, niczym
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, pojawił się na sesji w dniu 21
lutego.

Weekendowy radny
Zabrał nawet na sesji głos wyrażając oburzenie faktem, iż do oświadczenia zostało dołączone prywatne zdjęcie pana radnego, wykonane w czasie wolnym, gdy pan
radny nie jest radnym...
To z kolei też ciekawe, bo w wypowiedziach publicznych sam radny Skalny powtarzał, że spotyka się
z wyborcami... w weekendy. Można
więc przypuszczać, że zdjęcie pochodzi właśnie z takiego „weekendowego” spotkania z wyborcami.
Najwyraźniej zdjęciem z sesji radni
nie dysponowali, bo nie dało się
przez ostatni rok takiego zdjęcia
wykonać.
Ocenę całej tej sytuacji pozostawiamy naszym Czytelnikom.
Przyznają jednak chyba Państwo,
że święte oburzenie i wysokie poczucie moralności wobec innych
jakoś kłóci się z faktem pobierania
bez żadnych wyrzutów sumienia
okrągłych sumek za nic.

Dojazd do posesji już udrożniony,
6
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wieści z miasta

tak jak chcieli mieszkańcy
Z

przyjemnością informujemy o pozytywnym
rozwiązaniu problemu,
zgłoszonego przez mieszkańców Cierni podczas półmetkowych spotkań burmistrza miasta oraz radnych. Na spotkaniu
z mieszkańcami Cierni została
poruszona kwestia utrudnionego
dojazdu do posesji, związanego
z nieprawidłowym parkowaniem aut pracowników Capricornu na terenach zielonych,
przylegających bezpośrednio do
rzeki Pełcznicy. Auta utrudniały,
a wręcz blokowały dojazd do
posesji. Na spotkaniu burmistrz
Bogdan Kożuchowicz zadeklarował jasno, że zajmie się jak
najszybszym zlikwidowaniem
problemu.

Miasto niezwłocznie po zgłoszeniu tematu wystąpiło do
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, właściciela obszaru, z wnioskiem o zgodę na wygrodzenie części terenu i oznakowanie go znakiem B1 - czyli
zakazu ruchu tak, by umożliwić
mieszkańcom dojazd do swoich
domów.
RZGW wraziło taką zgodę
i dosłownie kilka dni temu ZGK
Świebodzice sp. z o.o. przystąpiło do prac.
Pojawiły się żółte słupki, uniemożliwiające zaparkowanie na
części terenu tak, by można było
swobodnie dojechać do posesji.
Znak zakazu ruchu już się pojawił, wkrótce zostanie także usta-

FOT. ARCHIWUM

Przetarg na remont
krytej pływalni

Wodne Centrum Rekreacji, choć jest obiektem stosunkowo
młodym, wymaga już modernizacji i dostosowania do
oczekiwań klientów

12-osobowa sauna,
tężnie i nowe
zjeżdżalnie

zeka nas w tym roku poważna inwestycja, związaC
na z przebudową i remontem

Wodnego Centrum Rekreacji.
W Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się już przetarg na to zadanie, przewiduje
się, że wyłoniony w przetargu
wykonawca wejdzie na plac
budowy w maju.
Zakres prac jest duży, bo
dotyczyć będzie zarówno urządzeń związanych z filtrowaniem wody (większość trzeba
już po prostu wymienić), jak
i pomieszczeń. Program Funkcjonalno-Użytkowy obejmuje
m. in. przebudowę pomieszczeń szatni i natrysków na
pomieszczenia
saunarium
i tężni solnej, wraz z montażem
tężni solankowej, 3 nowych
saun i wanny schładzającej
z wytwornicą lodu. Planowana
jest także przebudowa pomieszczenia holu wejściowego, modernizacja strefy natrysków i toalet z przystosowaniem kabiny i osprzętu dla
osób niepełnosprawnych, wymiana istniejącej wanny jacuz-

zi i dostawienie nowej, 12-osobowej wanny jacuzzi.
W ramach prac zostanie także wymienione oświetlenia
hali basenowej na oświetlenie
typu LED, podobnie w szatniach i sanitariatach.

wiona tablica informująca o zakazie parkowania.
Mamy nadzieję, że właściciele posesji odetchnęli z ulgą i mo-

gą wreszcie bez przeszkód i swobodnie wyjeżdżać i dojeżdżać do
swoich domów.
I

P

dlatego zdecydowałem o przeprowadzeniu tej inwestycji, choć
wymagała sporych nakładów - przyznaje burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Inwestycja kosztowała około 400 tys. zł. Dla
wielu może się wydawać
czymś niewiarygodnym
- ot, jakiś kanał, i za takie
pieniądze? Ale zakres prac był
naprawdę duży. A co najważniejsze - dla ludzi mieszkających w tym rejonie (ulica Boczna), inwestycja ma ogromne
znaczenie.
- To był stary, zamulony i niedrożny kanał, przy każdym deszczu byliśmy totalnie zalewani
- wspomina pan Andrzej Namlik. - Od dwudziestu lat prosiłem

Kanał, który wreszcie
nie straszy

rzez dwadzieścia lat mieszkańcy tej części Cierni przy
każdym deszczu drżeli
o swoje posesje. Dziś śpią spokojnie. - Dziękujemy burmistrzowi, że zrobił to, co inni
przez dziesiątki lat nie byli
w stanie załatwić - mówi pan
Andrzej Namlik.
To między innymi w bezpośrednim sąsiedztwie posesji Państwa Namlików został wyczyszczony i pogłębiony na odcinku
200 metrów kanał, odprowadzający wody deszczowe. Prace na
polecenie Gminy Świebodzice
wykonał Zakład Wodociągów
i Kanalizacji. Burmistrz Bogdan
Kożuchowicz osobiście sprawdzał postęp prac.
- Wiem, że było to bardzo
ważne dla tych mieszkańców,

Słupki uniemożliwiają zaparkowania auta na części terenu, znak
zakaz ruchu jest także jasną informacją dla kierujących

Nowy, Elektroniczny
System Obsługi Kasowej

Zakres prac obejmuje także
m. in. remont zjeżdżalni, wymianę zjeżdżalni w brodziku,
czy montaż monitoringu na
sali basenu, saunarium i tężni
solankowej. To chyba dobra
wiadomość dla wszystkich
korzystających z obiektu
- w razie jakichkolwiek drażliwych sytuacji będzie można je
wyjaśnić sięgając po nagrania
z kamer.
Wszystko to oznacza wyłączenie obiektu z użytkowania
na wiele miesięcy. Jak wielokrotnie podkreślał burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, prace
są konieczne do przeprowadzenia, ale rozpoczną się
w okresie letnim, czyli w momencie, gdy alternatywnie będzie można korzystać z kąpieliska letniego.
I

Rów został oczyszczony, pogłębiony, częściowo obmurowany.
Prace trwały kilka miesięcy
o wykonanie tych prac, ale
dopiero burmistrz Kożuchowicz
dostrzegł, że jest to potrzebne
i jesteśmy mu za to bardzo

Nowe barierki na Mikulicza
i dojściu do WSK

ZGK Świebodzice wymienił niedawno stare barierki przy ul. Mikulicza,
przy wjeździe na ul. Zamkową. Były już w bardzo złym stanie i nie zapewniały
żadnego bezpieczeństwa. Barierki już od kilku miesięcy są także zamontowane
na odnowionym w 2016 roku dojściu z ul. Długiej do Osiedla WSK. Żółte
poręczę z pewnością przydały się zimą, gdy nawierzchnia chodnika była
oblodzona i zaśnieżona. Wszystko to sprawia, że piesi mogą w sposób
bezpieczny i wygodny poruszać się w tym rejonie.

wdzięczni. Prace zostały wykonane bardzo dobrze i wreszcie
odetchnęliśmy.
I

Był śnieg, lód, basen,
sanki i dobra zabawa
ferie
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T

egoroczne ferie spełniły
chyba
oczekiwania
wszystkich dzieci. Bo
i śniegu nie zabrakło,
można było uprawiać sporty
zimowe, zwiedzać ciekawe
miejsca, szaleć na lodowisku
albo na basenie. Jeszcze kino,
teatr, duża dawka sportu - i tylko
jak zwykle nie wiadomo, dlaczego to wszystko się tak szybko
skończyło?!
Ferie w mieście obfitowały
w atrakcje, bo zimowiska przygotowały liczne instytucje miejskie i szkoły. Oto nasze podsumowanie w pigułce - i tak jest to
tylko mały wycinek, bo choć
przygotowaliśmy aż 3 strony na
relację z ferii atrakcji było tak
wiele, że nie sposób wszystkie tu
pokazać!

Zimowisko w Miejskim
Domu Kultury
Podczas dwóch feryjnych tygodni MDK zaproponował naj-

młodszym m. in. wyprawę do
Podziemnego Miasta Osówka,
Krzeszowa, na Wielką Sowę czy
do Dębrznika - Ośrodka Turystyki Konnej. W międzyczasie
dzieci regularnie odwiedzały
kino, basen oraz świdnickie
lodowisko. Była także wizyta
edukacyjna w Jaskini Nietoperzy i wyprawa saneczkowo-narciarska na górę Dzikowiec.
Półkolonię w MDK odwiedził
na samym początku Burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, życząc
nie tylko udanego odpoczynku,
ale i obdarowując wszystkich
słodkościami. Był to niewątpliwie bardzo miły akcent.

Mnóstwo atrakcyjnych
wycieczek, wyprawy
na sanki, na lodowisko,
do kina i na basen.
Zimowisko w MDK
znów na szóstkę!

Zwiedzanie
tajemniczej
Osówki
dostarczyło
sporo
wrażeń

Szaleństwa na lodowisku i próby
zaprzyjaźnienia się z potężnymi
czworonogami. No, były emocje!
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Sportowa półkolonia
w OSiR Świebodzice
sp. z o.o.
Sportowa półkolonia także
cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dzieci korzystały z zajęć w Wodnym Centrum Rekreacji, w hali sportowej uczestnicy
półkolonii grali w piłkę nożną,
koszykową i ręczną, a także
w badmintona i tenisa stołowego. Dużą atrakcją była możliwość strzelania z łuku i rzucania
rzutkami do tarczy. Dzieci
uczestniczyły także w zajęciach
plenerowych.
Wspaniałą zabawę stanowiły
także zajęcia w kręgielni i wizyta w Klubie Sportów Walki KO
GYM Świebodzice, gdzie zajęcia prowadził Mariusz Cieśliń-

ferie
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Oddział Dziecięcy
Miejskiej Biblioteki
Publicznej

ski. Dzieci brały udział w zajęciach Fly Fitness, czyli ćwiczeniach łączących elementy akrobatyki, gimnastyki artystycznej
i tańca w podwieszanych do sufitu szarfach. Uczestnicy półkolonii mieli możliwość spróbowania swoich sił w jeździe na łyżwach w czasie wyjazdów na
lodowisko do Świdnicy.
Półkolonia zakończyła się
wręczeniem dyplomów, medali
oraz pamiątkowych upominków.

Biblioteka jak zawsze zaproponowała małym czytelnikom
coś atrakcyjnego w czasie ferii.
Było więc walentynkowe spotkanie, połączone oczywiście
z promocją czytelnictwa i ciekawych książek. Największą atrakcją był z pewnością teatrzyk dla
najmłodszych. 23 lutego biblio-

Zimowa laba,
ale na sportowo,
czyli aktywnie - chętnych
do takiego wypoczynku
nie brakowało

ferie
teka już po raz czwarty gościła
Teatr Edukacji i Profilaktyki
„MASKA” z Krakowa. W ramach ferii dzieci obejrzały
przedstawienie pt. „W księdze
się mieści świat opowieści”.
W spotkaniu uczestniczyło
150 osób.

Teatrzyk był chyba
największą atrakcją
ferii w bibliotece

Półkolonie w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 4
Każdego dnia na uczestników
zimowiska czekały nowe atrakcje. Dzieci bawiły się wyśmienicie podczas pobytu na krytej pływalni, lodowisku, kręgielni.
Ciekawą atrakcją była wycieczka do Zamku Książ, wspólne
pieczenie kiełbasek, zwiedzanie
Stadniny Ogierów Książ. Inne
atrakcje to na przykład gry i zabawy z harcerzami, zajęcia sportowe Taekwondo, spektakl te-

atralny ,,W głowie się mieści
świat opowieści", nauka gry
w szachy oraz wiele innych.

Uczniowie „Czwórki”
mieli do wyboru
bardzo zróżnicowane
zajęcia, wycieczki
i zabawy,
więc z pewnością
każdy znalazł coś
atrakcyjnego
dla siebie

Półkolonie w Publicznym
Zespole Szkół
Integracyjnych
Na uczniów tej szkoły także
czekało mnóstwo atrakcji. Były
wycieczki, zabawy na świeżym
powietrzu i ciekawe warsztaty.
Prowadzący nauczyciele zorganizowali warsztaty kulinarne,
podczas których dzieci dowiedziały się, czym jest hummus
i pesto i oczywiście miały możliwość degustacji.
W ramach półkolonii odbyły
się wielokrotnie warsztaty artystyczne (plastyczno-techniczne).
Dzieci wykonały m.in. „Szklaną
Kulę Marzeń”- w której rysowały i malowały swoje marzenia.
Odbywały się także gry i zabawy sportowe na sali gimnastycznej oraz na świeżym powie-
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trzu, a także zajęcia komputerowe.
Półkoloniści wzięli także
udział w tworzeniu scenografii
i rekwizytów do sesji zdjęciowej
pt. „Zimowe portrety”. Zwieńczeniem półkolonii były wspaniałe warsztaty florystyczne prowadzone przez właścicielkę
kwiaciarni „Gosia”, panią Małgorzatę Dominik.

Warsztaty kulinarne,
florystyczne, plastyczne,
ale także beztroska
zabawa na świeżym
powietrzu i trochę sportu
- tak było w PZSI

Dzieci z Czwórki pomaszerowały na wycieczkę do Książa

Nie ma to jak pyszne i zdrowe kanapki

Raz na lodzie, raz w wodzie

Zimowisko w Czwórce - na sportowo

Świetlica środowiskowa
„Tęczowa Gromada”
Czego tu nie było - i Walentynkowa dyskoteka, wycieczka
do Rzeczki połączona z wejściem do schroniska Orzeł.
Świetliczaki odwiedziły także
Teatr Lalek w Wałbrzychu, gdzie
mieli okazję obejrzeć niesamowity spektakl pt. „Piotruś Pan”.
W Tłusty Czwartek wszyscy
bezkarnie objadali się pączkami,
ale kalorie szybko zostały spalone na lodowisku.
Wielką atrakcją była także
wyprawa do Andrzejówki, gdzie
wszyscy mogli do woli poszaleć
na sankach. W przerwach między zajęciami wyjazdowymi
dzieci korzystały z krytej pływalni.

Dzieci uczęszczające
do świetlicy jak co roku
nie miały ani chwili czasu
na nudę. Opiekunowie
zorganizowali moc
atrakcji, wycieczek
i zajęć na miejscu
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Fly Fitness to była niezła zabawa

Warsztaty kulinarne w ZSI. Więc co to jest ten hummus?

Czerwień rządziła
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Pozostały zaledwie dwa miesiące... Chyba najwyższy czas
zacząć się przygotowywać!

Studniówka jest zawsze dla
maturzystów wyjątkowym wydarzeniem, na które czekają prawie trzy lata i na pewno będą ją
miło wspominać. No, ale nic nie
może przecież wiecznie trwać
i po udanej zabawie, harcach
i swawoli nadszedł czas tylko na
naukę, bo już za niecałe trzy
miesiące matura!
W tym roku maturzystki postawiły na czerwień - suknie
w odcieniach tego koloru były
bardzo wyrazistym akcentem
studniówki. Czerwony kolor podobno przynosi szczęście na maturze, do dziś pielęgnowana jest
tradycja o posiadaniu czegoś
czerwonego na egzaminie.
Trzymamy kciuki za naszych
licealistów i życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym.

Świebodzice
niczym gorąca
Brazylia
yjątkowe „ostatki” przygotowała
galeria ARTTESS, miejsce wielu
W
działań twórczych w naszym mieście.

Panie spalały tłustoczwartkowe kalorie
w rytmach samby, ćwicząc kroki pod
okiem wykwalifikowanej instruktorki
Anny Tarki.
Spotkanie w galerii ARTTESS zorganizowała właścicielka i artystyczna dusza
naszego miasta, malarka, fotograf i kreatorka różnych działań Teresa AnniukGulak. Spotkanie było wprowadzeniem
do cyklicznych warsztatów samby, prowadzonych przez instruktorkę Annę Tarkę.
Panie nie tylko uczyły się podstawowych kroków samby, ale także obejrzały
pokaz slajdów z wyprawy do światowej
stolicy tego tańca - Brazylii. Była więc
okazja, by nie tylko zjeść pączka, ale także
od razu spalić niepotrzebne kalorie.
O zasadach właściwego i zbilansowanego
odżywiania się opowiedziała zaproszona
na to spotkanie pani dietetyk.
Było gorąco, pysznie i ciekawie! Dziękujemy i czekamy na kolejne, interesując
projekty ARTTESS!
I

Łaziki wędrują przez cały rok

FOT. ŁAZIKI

radycyjnie, na sto dni
przed maturą, uczniowie
i nauczyciele z Liceum
Ogólnokształcącego
w Świebodzicach bawili się na
balu studniówkowym. W tym
roku bal ten odbył się w sobotę
tuż przed feriami 11 lutego
w restauracji ,,Księżyc” w Świebodzicach. Po części oficjalnej,
uroczystym otwarciu balu przez
dyrektor Dorotę Ciołek, maturzyści i ich wychowawcy oraz
dyrekcja LO dostojnie zatańczyli poloneza. A później była już
tylko zabawa do białego rana.
Muzyka, obsługa cateringu,
a także niezwykle elegancki wystrój sali - wszystko to podkreślało wyjątkowość tego wieczoru. Uczniowie i nauczyciele
wspaniale się bawili.

oświata

FOT. LO W ŚWIEBODZICACH

T
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FOT. ARTTESS
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Koło PTTK „Świebodzickie Łaziki” bez względu na pogodę i porę roku z pasją
poznaje i przybliża swoim członkom najpiękniejsze szlaki i miejsca Dolnego
Śląska. Pierwsza tegoroczna wycieczka naszych „Łazików” to malowniczy
spacerek na nartach z Polany Jakuszyckiej do schroniska Orle. Piękna zima
i dobre humory dopisały, co widać na zadowolonych twarzach uczestników.
Kolejna wyprawa już w marcu.

Uczniowie LO w Muzeum
Gazeta Świebodzicka
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Pana Tadeusza we Wrocławiu

P

an Tadeusz” - epos narodowy, przez wielu uwielbiany, przez wielu znienawidzony. Aby ułatwić
nam jego zrozumienie, jak i sam
życiorys autora, uczniowie klas
drugich naszego liceum, wraz
z nauczycielami, dnia 7 lutego
2017 roku wybrali się na wycieczkę do Wrocławiado Muzeum Pana Tadeusza. Dzięki temu,
nawet oporni na Mickiewicza

Brawo, Aniu

i jego twórczość, uczniowie
przekonali się do niego i w nieco
inny sposób mogli się nauczyć
czegoś o wieszczu. W Muzeum
Pana Tadeusza mogliśmy zobaczyć rękopis arcydzieła Adama
Mickiewicza. Dodatkowo w tym
Muzeum zaprojektowano 17 sal
ekspozycji stałej, zgromadzono
200 zabytkowych eksponatów,
100 gier, aplikacji i elementów
animacji. Dzięki wizycie w tym

Anna Wójcik została
laureatką Ogólnopolskiego
Konkursu Języka
Angielskiego OLIMPUS.
Ania zajęła 13 miejsce
w Polsce i otrzymała
Dyplom Laureata,
zdobywając 200 pkt.
na 240 możliwych.
Dziewczynka wykazała się
ogromną wiedzą
z zakresu słownictwa,
gramatyki angielskiej,
czytania teksu ze
zrozumieniem
oraz zagadnień
związanych
z komunikacją
w j. angielskim.
Ani serdecznie
gratulujemy
i trzymamy kciuki
za kolejne konkursy,
w których weźmie udział!

Karnawałowo w „Trójce”

Tuż przed feriami uczniowie SP 3 urządzili sobie karnawałową
zabawę. Oczywiście, obowiązkowe były wymyślne stroje
- od piratów, przez księżniczki po... Lorda Veidera.

miejscu, mogliśmy nie tylko
poznać od początku do końca
historię ,,Pana Tadeusza”, ale
także obyczajowość staropolską,
prześledzić jak rozumiana była
przez wieki wolność szlachecka,
osobista, artystyczna i polityczna, a wszystko to urozmaicały
nam multimedia. Ponadto uczniowie mogli stać się świadkami
historii, poznać współczesnych
bohaterów. Mogliśmy posłuchać

Szkoła zawodowa
z wizytą w Segepo

oryginalnych przemówień polityków, obejrzeć przesłuchanie
przez wizjer w więziennych
drzwiach, a nawet zasiąść przy
biurku cenzora i zobaczyć, jak
kaleczono teksty w tamtych czasach - czasach PRL-u. Wizyta

w tym muzeum jest świetną okazją na powtórkę materiału lub
zapoznanie się z nim - miejmy
nadzieję, że wspomnienia z wycieczki wrócą podczas matury.
Sylwia Umińska
LO Świebodzice

Oświaty. Konkurs odbył się dnia
10 lutego 2017 roku,a organizatorem było Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru we
Wrocławiu oraz Ośrodek Pamięć i Przyszłość. Konkurs odbył się w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Spośród
wielu uczestników ze szkół po-

nadgimnazjalnych z województwa dolnośląskiego aż dwoje
uczniów z naszego liceum zostało nagrodzonych. Maciej Dembiński otrzymał wyróżnienie,
natomiast Aleksandra Mazurkiewicz zajęła III miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

zięki współpracy z Fundacją ALAE uczniowie zespoły Szkół im. Prosińskiego gościli z wizytą studyjną
D
u naszego czołowego producenta elementów tłoczonych.

Uczniowie najpierw obejrzeli zakład, a następnie, już
w Fundacji, zapoznali się z najnowszymi urządzeniami,
wykorzystywanymi w procesie produkcyjnym - automatem do toczenia krzywkowego praz urządzeniem pomiarowym Tesa Visio 300. Była to dla uczniów doskonała okazja by zapoznać się z funkcjonowaniem współczesnego
przemysłu.
Segepo-Refa ma swój zakład w Podstrefie Świebodzice
Specjalnej Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej „InvestPark”.

Licealiści zabłysnęli

T

rzecie miejsce i wyróżnienie dla uczniów LO
w Świebodzicach w I Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim Poezji Sybirackiej „Wiersze ojców naszych”.
Utalentowani uczniowie naszej szkoły: Maciej Dembiński,
Aleksandra Mazurkiewicz

oraz Natalia Wróblewska, pod
opieką pani Ireny Horbaczewskiej i pani Ewy Wiśniewskiej,
zaprezentowali swoje talenty
recytatorskie na I Dolnośląskim
Konkursie Recytatorskim Poezji
Sybirackiej „Wiersze ojców
naszych” pod honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora
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Minister da na mury i sarkofag
Świebodzicka parafia otrzyma wsparcie z Ministerstwa Kultury

K

Ksiądz dziekan Józef Siemasz, proboszcz parafii, na razie
ostrożnie cieszy się z dotacji, bo
jeszcze oficjalnych dokumentów
nie otrzymał.
- Najpilniejszą sprawą
jest osuszenie murów
świątyni, wilgoć to wielki problem - przyznaje
duszpasterz. - W tej chwili zdjęta jest suprema,
mury schną, w następnym etapie, po osusze-

niu, wnętrze zostanie otynkowane.
Za pozyskane pieniądze parafia chce także przeprowadzić
renowację jednego z unikatowych sarkofagów, znajdujących
się w kościelnej krypcie. Bogato
zdobione trumny należące do
właścicieli Książa, spoczywają
w katakumbach naszego kościoła od kilkuset lat.
W grobowcu znajduje się
9 sarkofagów, ale tylko na 4

FOT. UŻYCZONE ADRIAN SITKO

wotę 120 tysięcy złotych
otrzyma Parafia p.w. św.
Mikołaja w Świebodzicach z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Parafia złożyła wniosek na dofinansowanie dwóch ważnych
zadań: konserwację
zabytkowego sarkofagu Hochbergów
oraz osuszenie murów kościoła.

Unikatowe sarkofagi rodziny Hochbergów spoczywają w kościelnej krypcie od kilkuset lat
- najstarsza odczytana data śmierci to 1596 rok

z nich znajdują się w miarę czytelne inskrypcje, które pozwalają
określić, kto w nich został pochowany. Siedem sarkofagów
jest w znacznym stopniu uszkodzonych, 2 są zachowane w całości. Wszystkie są bogato zdobione, znajdują się na nich
przedstawienia alegoryczne,
herby, przedstawienia o charakterze emblematycznym, inskrypcje majuskułowe i minuskułowe
w języku łacińskim i niemieckim, cytaty z Biblii. Sarkofagi
pochodzą z XVI i XVII wieku.
Niestety, te wyjątkowo cenne
zabytki sztuki sepulkralnej niszczeją - w krypcie panuje duża
wilgoć i niesprzyjający sarkofagom mikroklimat.
A z pewnością warto, by
zachowały się dla potomnych,
stąd próba podjęcia przez parafię
uratowania tych wspaniałych
zabytków. Zwłaszcza, że znajdują się także pod ochroną konserwatorską.
Proboszcz Józef Siemasz
przymierza się także do remontu
witraży w świątyni. Wygląda
więc na to, że nowy gospodarz
parafii mocno pochyla się nie
tylko nad duchowymi sprawami,
ale i zamierza pozostawić po
sobie nieco trwalsze dowody
pracy duszpasterskiej. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia, o pracach w kościele
będziemy Państwa regularnie
informować na łamach Gazety
Świebodzickiej.

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

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

- Syn, Synowa, Wnuki i Rodzina

- Wnuczka, Synowa, Wnuki, Dzieci i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Dzieci, Rodzice, Teściowa, Rodzeństwo i Rodzina

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

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

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

Ś.P. Barbarę Pestyk

Ś.P. Grzegorza Karbownika,

Ś.P. Mariana Balickiego

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Córka, Wnuczka i Rodzina

Ś.P. Walerię Raczyńską

Ś.P. Dionizji Jagodzińskiej,

Ś.P. Krystynę Śliwak
- Synowie z Rodzinami

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

Ś.P. Władysławę Dobrzańską

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

Ś.P. Edmunda Piskorka

- Dzieci, Wnuki, Prawnuczka i Rodzina

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

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córki z Rodzinami

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

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

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

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

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

Ś.P. Jadwigi Czarnik,

Ś.P. Zbigniewa Złotka

Ś.P. Kazimierza Radoszko,

Ś.P. Jana Bali

Ponad
3,5 mln zł
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

o dofinansowanie unijne,
jakie pozyskała świebodzicT
ka firma CAST na realizację

zadania pn. „Wzmocniona folia
maszynowa kompozytowana
efektem wdrożenia wyników
prac badawczo-rozwojowych
w firmie CAST”. Państwowa
Agencja Rozwoju Przemysłu
pozytywnie oceniała wniosek
świebodzickiego producenta folii, przyznając mu 7 miejsce
w kraju.
Serdeczne gratulacje dla firmy, która wspaniale się rozwija
i zdobywa nie tylko wsparcie
finansowe swoich przedsięwzięć, ale i uznanie gremiów
oceniających całokształt związany z prowadzeniem działalności.
Przypomnijmy tylko, że CAST
otrzymał niedawno po raz trzeci
SUPER Gazelę Biznesu oraz
jedenastą statuetkę tej prestiżowej nagrody.
Nasz producent folii stretch
jest jedynym przedsiębiorstwem
na Dolnym Śląsku z taką ilością
wyróżnień.
Cast sp. j. jest czołowym producentem folii stretch ręcznych
i maszynowych. Istnieje na rynku zaledwie 18 lat, a już stał się
liczącym w Europie podmiotem,
dostarczającym produkty największym sieciom handlowym,

dużym centrom logistycznym
oraz dystrybutorom materiałów
opakowaniowych w całej Europie.
- Gazele Biznesu to ranking
najdynamiczniej rozwijających
się małych i średnich firm.
Cieszę się, że takie właśnie
firmy funkcjonują w naszym
mieście. Gratuluję Zarządowi
i Pracowników firmy Cast prestiżowego wyróżnienia, które
potwierdza najwyższe standardy
i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań - podkreśla burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
Ranking Gazele Biznesu
przygotowywany jest od 2000
roku przez Puls Biznesu. Gazela
to synonim małej lub średniej
firmy, która dzięki niezwykle
dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród
nawet znacznie większych konkurentów.

Karnawałowa Quintessenza
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

W

lutym melomani
mieli okazję wysłuchać kolejnego koncertu, lubianego i cenionego zespołu Quintessenza
w karnawałowej scenerii.
Krystyna Swoboda, jak zwykle, wprowadziła słuchaczy

kultura/zapowiedzi

w niuanse muzyczne repertuaru
dnia. Najpierw zabrzmiały dźwięki Barkarolii J. Offenbacha. Jako
gatunek (pieśń gondolierów),
utwór ten wyróżnia się płynną,
kołyszącą melodią, utrzymaną
w umiarkowanym tempie.
W „dialogu” skrzypiec i wiolon-

czeli, przy akompaniamencie
pianina i klarnetu - został wyeksponowany spokojny i miarowy
rytm utworu.
Kankan - taniec tego samego
kompozytora - utrzymany w żywym, dynamicznym tempie
wprowadził odmienny nastrój.
Z zachwytem wysłuchaliśmy
arcydzieła rokokowego W. A.
Mozarta Eine Kleine Nachtmusik. Instrumenty wspaniale oddały geniusz kompozytora, eksponując dwa główne tematy:
dynamiczny i liryczny.
Odmienny klimat wprowadziła wiązanka melodii z operetki
K. Zellera Ptasznik z Tyrolu,
w której dominował rytm walca
z elementami folkloru. Czekaliśmy na piękną arię Adama
- romantyczną i nostalgiczną,
„Lat dwadzieścia miał mój
dziad...” Jeżeli można przenieść
obrazowanie poetyckie na grunt

Wielkie granie i podziękowanie

S

ztab 25.Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Świebodzicach zaprasza wszystkich Przyjaciół
WOŚP, mieszkańców Świebodzic, którzy wsparli działania
Sztabu i przyczynili się do fantastycznego wyniku tegorocznej
zbiórki, na koncert podsumowujący nasze świebodzickie „granie”, który odbędzie się 15
marca 2017 roku o godz. 18.00
w Gimnazjum nr 2, siedzibie
Sztabu.
Chcemy podziękować wolontariuszom oraz mieszkańcom
Świebodzic, szkołom, przedszkolom, instytucjom, sponsorom, osobom prywatnym, (nie
sposób tu wszystkich wymienić!) za zaangażowanie, moc
pozytywnej energii, za każdy
gest pełen przyjaźni i sympatii

skierowany w stronę organizatorów, za każdą formę pomocy.
Dzięki wielkiemu sercu świebodziczan zebraliśmy w tym

roku kosmiczną kwotę 78 865,
93 złotych. DZIĘKUJEMY.
Z orkiestrowym pozdrowieniem

miał zbyt wiele czasu na rozmowę. Udało nam się jednak zamienić z nim dosłownie kilka
zdań.
G Gazeta Świebodzicka:
- Od czego zaczęły się Pana
„polowania” na pedofilów?
Krzysztof Dymkowski: - Zaczęło się od pedofila, doktoranta
na KUL, którego wykryłem
w sieci. (Była to głośna sprawa
pracownika Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który
posiadał pornografię dziecięcą
- przy. Red.)
G Jak Pan działa, jak znajduje
potencjalnych przestępców?
- Jak działam? Nie zdradzam
w mediach sposobów, ale wyszukuję ogłoszenia i sprawdzam
skłonności pedofila. Jeżeli jest
świadom, że pisze z dzieckiem
i się z nim umawia - zastawiam
pułapkę.
G Ile takich osób ma Pan już
na swoim koncie?
- Właśnie został zatrzymany
140 w ciągu roku, na dworcu
PKS we Wrocławiu (te słowa
pan Krzysztof napisał 15 lutego,
więc być może, że liczba się
zmieniła - przyp. Red.)

G Czy łatwo jest wyszukać
w sieci pedofila? Czy te osoby
mocno się kamuflują, czy
węcz przeciwnie, ławo do nich
dotrzeć?
- Ciężko jest ich wyszukać,
oni się maskują, próbują wzbudzić zaufanie dziecka
G Dlaczego Pan to robi?
Przecież są od tego właściwe
organy: policja, prokuratura?
Nie boi się Pan?
- Dlaczego ich łapię? Taki
gnojek skrzywdził dziecko mojej koleżanki, dziecko ma uraz
do końca życia.
G Jak być czujnym w swoim
otoczeniu, czy można samemu
„wyłapać” osoby o podejrzanych skłonnościach?
Czy zachowanie dzieci - jakieś
sygnały - może wzbudzić
naszą czujność?
- Matka, ojciec muszą mieć
zaufanie do dziecka i mieć z nim
dobre relacje, żeby dziecko od
razu dało sygnał, że ktoś je nagabuje w sieci. Tylko najbliżsi
mogą to wyłapać.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Agnieszka
Bielawska-Pękala

Rozmowa z Krzysztofem Dymkowskim,
znanym jako łowca pedofilów

poprzednim wydaniu pisaliśmy o głośnym zatrzyW
maniu młodego chłopaka, który

umówił się na seks w lesie z 12letnią dziewczynką. Pod dziecko
podszył się Krzysztof Dymkowski, znany jako łowca pedofilów.
16-latek został zatrzymany
przez policję, a całość nagrał
i umieścił w sieci Dymkowski.
Wiele osób gratulowało mu tego,
inni potępili twierdząc, że „podkręcił” małolata i że taką metodą często się posługuje.
Łowca pedofilów właśnie tak
działa - podszywa się pod 12-13letnie dziewczynki, a następne
zastawia pułapki wraz z policją.
Poprosiliśmy pana Krzysztofa
o odpowiedź na kilka pytań, jednak jako osoba mocno zajęta nie

muzyczny, to warto podkreślić
onomatopeiczny charakter partii
klarnetu, doskonale imitującej
ptasie trele. Usłyszeliśmy nastrojową Cavatinę J. Raffa i wspaniałą kompozycję orientalną
A. Ketelbeya, w której współbrzmienie instrumentów wprowadza koloryt wschodu. Melodie węgierskie J. Knümanna,
w których dominował czardasz,
pozwoliły na wyeksponowane
wspaniałej interpretacji skrzypiec, wiolonczeli, klarnetu i pianina.
Koncert zakończył marsz
z operetki F. Suppego Boccaccio
i walc Wiedeńska Krew J. Straussa.
Tytuł miał swoje przesłanie:
„człowiek, w którego żyłach
płynie wiedeńska krew jest przez
to samo odważny i mocny”.
Wykonanie tej kompozycji skłania do zacytowania wypowiedzi

Hauslicha: Jego [Straussa] inwencja melodyczna była niewyczerpana. Jego rytmika zawsze
żywa i zmienna. Jego harmonia
i forma - czyste”. Te niuanse
mogliśmy zauważyć dzięki Rafałowi Olszewskiemu (skrzypce) Danielowi Swobodzie (klar-
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net) Wiktorowi Wawrzkowiczowi (pianino) i Bartoszowi
Wawrzkowiczowi (wiolonczela). Wspaniała i perfekcyjna interpretacja podkreśla mistrzostwo zaprezentowanych kompozycji.
I

Spotkanie autorskie z Wiesawem Drabikiem

Dnia 9. 03. 2017 o godz. 11:30
w Oddziale Dziecięcym Miejskiej
Biblioteki Publicznej odbędzie się
spotkanie autorskie z Wiesławem
Drabikiem, autorem książek
dla dzieci takich jak: „Weronika
ma chomika”,„Szukaj Tofika”, „Łatek
gagatek”, „Chore kotki”, „Wiosna,
panie bocianie”, „Wiejski cyrk”
i wielu innych.Pisarz był już gościem
biblioteki dziecięcej w 2010 roku.

BĄDŹ FIT NA WIOSNĘ z OSiR-em
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Zapraszamy na drzwi otwarte
11.03.2017 r.,
godz. 10.00-14.00

kach Pilatesa. Aktywizują mięśnie głębokie,
wzmacniają gorset mięśniowy, uspokajają.

Nadchodzi wiosna. Wszyscy czujemy to
coraz wyraźniej i coraz bardziej doskwierają nam zgromadzone przez zimę dodatkowe kilogramy. Znów chcielibyśmy wrócić
do swojej przedzimowej figury i kondycji.
Najwyższa pora, by zadbać o swe zdrowie
i formę.
Wychodząc naprzeciw potrzebom oraz
uwzględniając postulaty naszych Klientów,
a także najnowsze trendy w branży fitness
w OSiR Świebodzice Sp. z o.o. poczyniono
starania, by poszerzyć dotychczasową ofertę. Dzięki temu już od marca będzie można
wziąć udział w zajęciach fly fitness, TRX,
czy skorzystać z treningów personalnych
prowadzonych przez wykwalifikowanych
i doświadczonych instruktorów.

G Fly Fitness - to zajęcia dla dzieci
i dorosłych. Prowadzone są w formie ćwiczeń gimnastycznych na specjalistycznych
szarfach akrobatycznych. Pozwalają modelować sylwetkę, wzmacniać mięśnie i rozciągać ciało, a jednocześnie wyzwalać hormony szczęścia. Stanowią połączenie gracji, siły i sprawności. W zależności od wariantu dedykowane są różnym grupom
Klientów:
G Aerial Junior - ćwiczenia koordynacyjno-ruchowe i gimnastyka artystyczna
dla dzieci w wieku 4-6 lat. Ich celem jest
podniesienie aktywności fizycznej oraz
nauka poszczególnych ćwiczeń i sportowego zachowania.

G Aerial Kids - gimnastyka na specjalistycznych szarfach akrobatycznych obejmująca ćwiczenia rozciągające i zadania
sprawnościowe. Te zajęcia dedykowane są
dla dzieci w wieku powyżej 7 lat.
G Aerial Fitness - zajęcia dla dorosłych,
przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych. Obejmują ćwiczenia modelujące sylwetkę i wzmacniające mięśnie, których
rodzaj oraz stopień intensywności dobiera
się stosownie do możliwości oraz poziomu
zaawansowania poszczególnych osób.
G Aerial Pilates - zajęcia wyciszającorozciągające na szarfach, oparte na techni-

Treningi TRX bazują na około 300 ćwiczeniach górnych i dolnych partii ciała,
wykonywanych na dwóch linach zakończonych specjalnymi uchwytami. Ćwiczenia
wykonuje się „w zawieszeniu” na linach
z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała.
Są to typowe treningi wzmacniające
pozwalające kształtować siłę, wytrzymałość, elastyczność, równowagę, mobilność,
i koordynację. Dostosowanie możliwości
i obciążenia do indywidualnych potrzeb
ćwiczącego (różna wysokość zawieszenia
i kąt nachylenia ciała) oraz ćwiczenia
w odciążeniu i ich atrakcyjna forma sprawiają, iż te zajęcia dedykowane są szerokiemu gronu fit-entuzjastów.
Treningi personalne na siłowni polegają
na realizacji indywidualnie opracowanego
planu treningowego i dietetycznego ustalanego w porozumieniu z Klientem przy
uwzględnieniu jego potrzeb, możliwości,
warunków fizycznych i stanu zdrowia. To
najprostszy sposób, by zgubić zbędne kilogramy, wyrzeźbić lub wysmuklić ciało
i poczuć przypływ endorfin, a także
nauczyć się ćwiczyć bezpiecznie i poprawnie technicznie. W trakcie całego cyklu treningowego trener czuwa nad postępem
i efektami pracy z Klientem mając na
względzie osiągnięcie zamierzonych rezultatów w możliwie najkrótszym czasie bez
uszczerbku dla zdrowia.
Starannie dobrana kadra i profesjonalny
sprzęt pozwalają zapewnić fachową realizację wszystkich zajęć i bezpieczeństwo ich
uczestników. Więcej informacji będą mogli

wszyscy zainteresowani uzyskać w czasie
„DRZWI OTWARTYCH NA SIŁOWNI”
- eventu promocyjnego organizowanego
przez OSiR Świebodzice Sp. z o.o. w sobotę 11.03.2017 r. w godz. 10.00-14.00 na
terenie Hali Widowiskowo-Sportowej przy
ul. Mieszka Starego 6 w Świebodzicach.

Rekordowe krwi obranie
z pączkiem w tle

W trakcie imprezy przewidziano możliwość
konsultacji z instruktorami, przeprowadzenia pomiaru poziomu tkanki tłuszczowej,
zasięgnięcia porad lub informacji z zakresu
fitness oraz wiele dodatkowych atrakcji.
Ponadto warto śledzić stronę internetową osir: www.osir.swiebodzice.pl, fanpage spółki na Facebooku lub kontaktować
się bezpośrednio z poszczególnymi instruktorami:
G Katarzyną
flyfitnesspoland@gmail.com
tel. 570818409
G Olą
oschabowska84@gmail.com
tel. 603846441
G Mateuszem
mat.brzuchacz@poczta.onet.pl
tel. 698973556
G Jarosławem
jaroslawk2015@gmail.com
tel. 539324460

Świebodzice na targach
turystycznych

T

ziewiąta edycja Międzynarodowych Targów TuD
rystycznych, która odbyła się

Sobiecka - którzy wylosowali
ciśnieniomierze.
Organizatorami zbiórki byli:
Urząd Miejski w Świebodzicach, Regionalne Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, Klub Honorowych Dawców Krwi w Świebodzicach` oraz Miejski Dom
Kultury.

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

o była bardzo udana i bardzo słodka zbiórka. 23
lutego, czyli dokładnie
w Tłusty Czwartek, świebodziccy krwiodawcy mogli podzielić
się najcenniejszym lekiem podczas kolejnej zbiórki w Miejskim Domu Kultury. Dziękujemy za wspaniałą frekwencję
- zgłosiły się aż 53 osoby, z czego 40 oddało krew.
Tego dnia nie tylko ŚnieżkaInvest zadbała o słodycze dla
naszych wspaniałych krwiodawców, ale i z racji Tłustego
Czwartku każdy mógł liczyć na
pysznego pączka od Wydziału
Promocji UM.
I nie był to wcale koniec niespodzianek, bo na finał rozlosowano aż dwie nagrody. Upominki dla krwiodawców przekazały firmy: SAJMON Szymon
Chmieliński oraz Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Świebodzicach.
Szczęśliwcami okazali się:
Pani Anna Nazarkiewicz - robot wieloczynnościowy oraz
Krzysztof Schwarz i Joanna

Kolejna zbiórka, tym razem
w ambulansie, który zaparkuje
pod ratuszem, odbędzie się 28
marca, już dziś serdecznie zapraszamy.

w dniach 24-26 lutego we wrocławskiej Hali Stulecia, była
gratką dla wszystkich zainteresowanych podróżami oraz poszukujących urozmaiconych
form wypoczynku. Wśród hoteli, biur podróży, a także reklamujących swoje walory krajobrazowe samorządów, nie mogło zabraknąć Świebodzic.
Nasza gmina, reprezentowana przez Wydział Promocji,
Informacji i Współpracy Zagranicznej, prezentowała się
w ramach stanowiska Lokalnej
Organizacji Turystycznej Księstwa Świdnicko-Jaworskiego,
którego jest członkiem. W ofercie skierowanej do odwiedzających, a było ich naprawdę
dużo, ponieważ wrocławskie
targi to impreza o ugruntowanej renomie, nie zabrakło materiałów poligraficznych prezentujących Świebodzice pod

kątem inwestycyjnym, turystycznym oraz historycznym.
Odwiedzający chętnie sięgali
więc po przewodniki, foldery
o zabytkach czy szlakach rowerowych, a co ważniejsze,
deklarowali, że Świebodzice są
im doskonale znane, a także,
dzięki swojemu położeniu, stanowią punkt wypadowy wielu
wycieczek - głównie w stronę
Książa, a także Kotliny Jeleniogórskiej.
Międzynarodowy charakter
targów był również okazją do
zaprezentowania się delegacjom z zagranicy. Świebodzicom szczególną uwagę poświęcili Gruzini oraz Białorusini,
którzy szczegółowo dopytywali o zabytki sakralne oraz możliwość nawiązania współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną Księstwa Świdnicko-Jaworskiego.
Wydział Promocji,
Informacji i Współpracy
Zagranicznej

Brawo, młodzi
mistrzowie!
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

sobotę 25.02.17r. w hali
sportowo-widowiskowej
W
OSIR Świebodzice odbył się

Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza Świebodzic, współorganizowany przez OSIR Świebodzice sp. z o.o. oraz Szkółkę
piłkarską DUE SOCCER Świebodzice.
W zawodach uczestniczyły
dzieci w roczniku 2010 i młodsi.
Do rywalizacji w turnieju zgłosiło się dwanaście drużyn, m.in. ze
Świebodzic, Wałbrzycha, Świdnicy i Strzegomia. Mecze rozgrywane były w dwóch grupach
systemem każdy z każdym.

drużynowy za zajęcie II miejsca.
Gratulujemy!
Przed naszymi młodymi sportowcami kolejne, ważne zawody. W marcu odbędzie się Puchar Polski ITF Teakwon-do,
a w kwietniu Mistrzostwa Polski, do których świebodziczanie
ostro się przygotowują, by obronić zdobyte rok temu tytuły.
Życzymy sukcesów!
To optymistyczne, że w dobie
komputerów i Internetu, dzieci
potrafią z wielką pasją oddać się
uprawianiu sportu, choć
przygoda z nim zaczęła się
od zwykłej zabawy. Każdy może
spróbować swoich sił na
treningach, poznając nie tylko tę
fascynującą dyscyplinę,
ale i nowe koleżanki i kolegów.
Akademia „Ton-gil” zaprasza.
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Młodzi zawodnicy ze wszystkich zespołów, biorący udział
w turnieju, wykazali się wspaniałą postawą sportową oraz
zaangażowaniem, co niejednokrotnie udowodnili na boisku.
Po rywalizacji sportowej
przyszła pora na wręczenie nagród. Wszystkie drużyny odebrały z rąk Zastępcy Burmistrza
Miasta Krystiana Wołoszyna
pamiątkowe medale oraz dyplomy.
Wszystkim drużynom, które
rywalizowały, składamy serdeczne gratulacje za ambicję,
wolę walki i świetną zabawę.

FOT. TON-GIL

FOT. DUE SOCCER

W

dniu 11 lutego
w Dobromierzu po
raz drugi odbył się
Otwarty Turniej
Młodych Mistrzów WKA. W zawodach wzięło udział pięć klubów z Dolnego Śląska, a wśród
młodych sportowców nie zabrakło zawodników Akademii
Taekwon-do „Ton-gil” ze Świebodzic.
Nasz klub wystawił 12 zawodników, którzy startowali
w dwóch kategoriach: walki soft
i techniki specjalne.
Zawodnicy ze Świebodzic
wykazali się dużą walecznością
i duchem prawdziwego wojownika. Ciężka praca na treningach
przyniosła efekty.
Zawodnicy „Ton-gil” wrócili
z workiem medali. Łącznie zdobyli 25 krążków oraz puchar

sport

Pryszcze i Kąsacze

Wyniki Turniejów Piłki Nożnej rozgrywanych podczas ferii

Szkoły Podstawowe

I miejsce DRUŻYNA MISTRZÓW: Maciej Król, Kacper
Szydlik, Piotr Pawlak, Olaf
Nieborek, Jakub Węgierski,
Michał Rus.
II miejsce FC ROLNICY:
Adam Tarkowski, Jakub Klimecki, Bruno Kabaciński, Kamil Wolniak, Kasjan Onyszkiewicz, Arkadiusz Boguś, Damian Wawrzynowicz.
III miejsce FC DABY: Piotr
Gwoździcki, Kacper Minta,
Jonatan Luchowski, Robert
Fróg, Jakub Gmur, Mateusz
Nowak, Dominik Sączawa.

Najlepszy strzelec: Michał
Rus DRUŻYNA MISTRZÓW
(18 goli).

Szkoły Gimnazjalne
I miejsce TAKTYCZNY REMIS: Dawid Domeracki, Kacper Chryplewicz, Krzysztof
Drozd, Szymon Cybulski, Szymon Frączek, Dorian Bachórz,
Paweł Niedzielski.
II miejsce JOGA BONITA:
Denis Surmaj, Oskar Szymański, Santin Dobosz, Alan
Kozakiewicz, Adrian Kozakiewicz, Wojciech Węgierski.

III miejsce WHITE POWER:
Robert Zieliński, Dawid Ślęzak, Patryk Gwóźdź, Artur
Szafraniec, Hubert Jakubowski, Paweł Jankiewicz, Paweł
Kaczmarek, Kacper Obaza.
Najlepszy strzelec: Paweł
Kaczmarek WHITE POWER
(35 goli).

Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce PRYSZCZE: Paweł
Uglis, Adrian Dobrowolski,
Paweł Smoleń, Mateusz Melańczuk, Bartosz Wiciak, Ka-

Z BOISK VICTORII

Przegrane sparingi
mil Sadowski, Kamil Dróżdż,
Krzysztof Dziurdzia.
II miejsce KĄSACZE: Oskar
Gęglawy, Adrian Szydłowski,
Daniel Borowiec, Daniel Kołton, Piotr Sudor, Dorian Laskowski, Hubert Kłapiński,
Marcin Bałut.
III miejsce DREWNIAKI:
Adam Dynasiewicz, Dawid
Dwornik, Krzysztof Ulman,
Jakub Mikus, Jakub Witka,
Michał Hołyszewski, Marcel
Rogowski, Patryk Szczerba.
Najlepszy strzelec: Kamil Sadowski PRYSZCZE (30 goli).
I

kolejnym meczu kontrolnym
seniorzy MKS Victoria ŚwieW
bodzice ulegli Zjednoczonym Żarów

4:2 (2:1). Bramki dla naszego zespołu strzelali M. Traczykowski i P.
Zyl.
Niestety nie lepiej było podczas
spotkania sparingowego z Jaworzyną Śląską. Mecz zakończył się
wynikiem 1:2 dla naszych gości, jedyną bramkę dla biało-niebieskich
strzelił testowany zawodnik Dominik Wozniak.
Przed naszą I drużyną ostatni sparing - z zespołem z Boguszowa
Gorc. Będzie to także ostatnia okazja by przygotować się do zaległego spotkania z rundy jesiennej - czeka nas trudny mecz z liderem
grupy dolnośląskiej (wschód) .
Spotkanie wyjazdowe odbędzie się.11.03.2017r. Trzymamy kciuki za naszych zawodników.
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Dziś rozpoczynamy nowy cykl w Gazecie Świebodzickiej

C

o pisała o naszym mieście prasa pół wieku
temu? Jakie tematy
poruszali dziennikarze
w tzw. komunie? Które wydarzenia znalazły szczególne miejsce na szpaltach największych
tytułów w województwie? Będziemy od tego wydania przybliżać to Państwu, a wszystko dzięki wspaniałej kolekcji wycinków
prasowych Pana Cyryla Ratajskiego, pioniera Świebodzic,
który swój bogaty zbiór gromadził od 1959 roku! To wyjątkowa, powojenna kronika naszego
miasta. O „skarbach pana Cyryla” pisaliśmy w GŚ w 2009
roku.
To wówczas właśnie niezwykła kolekcja Pana Cyryla ujrzała
niejako światło dzienne. Państwo Ratajscy, będący wiernymi
Czytelnikami Gazety Świebodzickiej, skontaktowali się z naszą Redakcją, opowiedzieli
o zbiorach a my opowiedzieliśmy o nich Małgorzacie Grudzińskiej, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Świebodzicach. Pani Małgosia niemal
podskoczyła z radości na widok
„skarbów”. Dziś są one już od
wielu lat w posiadaniu MBP, bo
Państwo Ratajscy

przekazali kilkanaście opasłych
segregatorów do biblioteki.
W ubiegłym tygodniu spotkaliśmy się ponownie z przemiłymi świebodziczanami, by powspominać niezwykłą historię
pasji pana Cyryla i tego, że dzięki niej możemy korzystać z bezcennego zbioru dostarczającego
wiedzy o powojennych latach
w Świebodzicach.

Zaczęło się od szpitala
Pan Cyryl dziś nie pamięta już
tak naprawdę, od czego ta pasja
do zbierania wycinków się rozpoczęła. Ale gdy rozmawialiśmy
z Państwem Ratajskimiw ich
domu, w 2009 roku, pan Cyryl
wspominał, że gdy w Świebodzicach, w latach 50-tych ub.
stulecia,
rozpoczęła się budowa szpitala i wynikły przeróżne kłopoty,
jako wtedy młody chłopak zaczął uważnie śledzić co piszą na
ten temat lokalne gazety.
- Tak mnie to jakoś wciągnęło, że zrobiłem kilka wycinków. A potem zaczęły mnie też
interesować inne wiadomości
o Świebodzicach i już wycinałem wszystko

Pan Cyryl ma wciąż
sentymentalny stosunek
do swojej kolekcji

- wspominał na naszych łamach.
Bo rzeczywiście w latach powojennych (50-6070-te lata XX wieku) pisało się o Świebodzicach
nadzwyczaj dużo. Miasto nie miało swojej gazety (powstała dopiero
w latach 90-tych), ale
o wydarzeniach ze
Świebodzic donosiły
regularnie takie tytuły,
jak „Gazeta Robotnicza” (obecnie Gazeta Wrocławska), „Słowo Polskie”, „Trybuna
Wałbrzyska”,
i wiele innych. Ciekawostką było także
i to, że swoje periodyki wydawały liczne w mieście zakłady pracy. To już
dziś prawdziwe
perełki, bo nie tylko nie ma tych tytułów, ale i zakłady dawno już nie
istnieją. Na szczęście kilka archiwal-

O zbiorach
Pana Cyryla
pisaliśmy już
dawno temu,
bo w numerze
65. Gazety
Świebodzickiej

I

II
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nych numerów zachowało się
w zbiorach pana Cyryla. Jak
chociażby tzw. „jednodniówki”
wydawane przez ZEA „MeraRefa”.
Zbiory pana Cyryla obejmują
materiał do 2008 roku.
- Gdybym zbierał jeszcze
jeden rok, miałbym pełne półwiecze w wycinkach - wzdycha
dziś pan Cyryl, nie mogąc odżałować tego jednego roku.

Świebodzice miastem
ludu pracującego
Najwięcej artykułów dotyczyło zakładów pracy, których było,
jak już wspominaliśmy, bardzo
wiele. Dużo było także o budowie szpitala, na który tak bardzo
czekali mieszkańcy. Brak aptek
(w latach 50-tych była tylko

historia miasta w wycinkach
jedna! - a dziś jest ich kilkanaście - przyp. red.), wydarzenia
kryminalne - co ciekawe, sprawców podawano z imienia i nazwiska, a nawet czasami z adresem zamieszkania - dziś rzecz
nie do pomyślenia.
Najsłynniejszym, ale i najskrzętniej ukrywanym wydarzeniem, była słynna katastrofa kolejowa z 24 lutego 1954 roku.
- Informacji nie było prawie
żadnych, to była głęboka komuna
- przypomina pan Cyryl. - Pamiętam to wydarzenie, bo przecież wszyscy biegliśmy na dworzec zobaczyć, co się stało.
Aw prasie były tylko krótkie i suche informacje, chociaż tam zginęli ludzie. Ale to byli więźniowie polityczni, więc ówczesnej
władzy nie bardzo było na rękę
o tym mówić.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Rodzina kibicowała
Obecna na spotkaniu w MBP
córka Państwa Ratajskich, Eliza
Biernacka, znana w mieście
weterynarz, do dziś pamięta tatowe „wycinanki”.
- W domu zawsze były stosy
gazet z pozaznaczanymi artykułami, tata raz w tygodniu siadał
i to wszystko wycinał - wspomina ze śmiechem.
Pasję męża ze spokojem
i sympatią tolerowała od zawsze
małżonka.
- Mąż zawsze był bardzo sumienny we wszystkim, co robił podkreśla z uśmiechem.
Dziś publikujemy najstarsze
wycinki, pochodzące z 1959
roku. Miłej lektury! W kolejnych
wydaniach następne lata.

Zapraszamy do przeglądania dorobku Państwa Ratajskich

Podczas ubiegłotygodniowego
spotkania z bibliotece Państwo
Ratajscy z ciekawością
zaglądali do swoich dawno
niewidzianych zbiorów

Całe to bogactwo przez dziesiątki lat spoczywało w segregatorach, najpierw u Państwa Ratajskich,
teraz w MBP. Czas najwyższy, żeby „skarby” ujrzały światło dziennie trafiły do szerszego odbiorcy.
Dlatego od tego wydania będziemy drukować najciekawsze materiały prasowe z kolekcji
Pana Ratajskiego. Dla wielu z Państwa będą one na pewno wyjątkową i sentymentalną podróżą
w nieodległą przeszłość. Na niektórych zdjęciach może Państwo rozpoznają siebie albo swoich bliskich.
Na tych wycinkach utrwalono miasto, którego już tak naprawdę nie ma - zakłady pracy,
które dziś nie istnieją, a także i ludzi, którzy odeszli. Tym bardziej więc warto te chwile przypomnieć
i pokazać.
Bo nasza przeszłość jest naszym dziedzictwem.
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Dziś na naszych łamach sporo o kościele
pw. Św. Mikołaja, który otrzymał właśnie
dofinansowanie z Ministerstwa Kultury
na ratowanie cennych sarkofagów w krypcie
kościelnej i murów samego kościoła.
Ażeby pozostać w temacie, przedrukowujemy dziś
inną historię, dotyczącą tej zabytkowej świątyni.
Artykuł pochodzi z zaprzyjaźnionych „Dziejów
Miasta”
Maria Palichleb

T

eren przy kościele św.
Mikołaja do września
1848 roku pełnił funkcję
cmentarza.
Jeszcze
w drugiej połowie lat 60. minionego wieku, na ścianie graniczącej z ogrodzeniem przy plebanii, znajdowały się monumentalne grobowce. Zostały prawdopodobnie zlikwidowane na przełomie lat 60/70. Szkoda, bo
nadal mogły pełnić rolę „niemych świadków” historii naszego miasta. Od strony zachodniej,
w murze, zachowało się osiemnastowieczne epitafium upamiętniające Georga Daniela
Gossowa, jego żonę Annę
Blandinę i ich wnuka Johanna
Christiana Lindnera.
Zwieńczenie muru, z charakterystycznym gzymsem po prawej stronie wskazuje, że tam
również znajdowały się epitafia.
Te jednak „nie miały szczęścia”,
bo zostały zatynkowane. Trudno
już dziś ustalić, kiedy to się stało.
Jedno nie ulega wątpliwości:
nastąpiło to w imię fałszywie
pojętej idei porządkowania terenu przykościelnego. Możemy
tylko zastanawiać się, jakie
względy zadecydowały o ocaleniu sztuki sepulkarnej epitafium
po lewej stronie, które od czasów powojennych wrosło w krajobraz architektury przykościelnej. To piękny relikt, sztuki epoki dawno minionej.
Nawet współczesnego nam
obserwatora urzeka swą przemyślaną kompozycją, a symbolika
- skłania do refleksji nad przemijaniem rzeczy świata tego. Dlatego warto poświęcić temu miej-

scu odrobinę uwagi. Epitafium
to zostało wyrzeźbione w żółtym, drobnoziarnistym piaskowcu. Inskrypcje tworzą zamkniętą
kompozycję, której ramy stanowi udrapowana, podpięta sznurami „materia”, wykończona
frędzlami. Boki jej swobodnie
spływają, stanowiąc tło napisów.
Całość otaczają cztery, typowe
dla sztuki rokokowej - rocaille
(dolne nieczytelne). Najważniejszym elementem, organizującym układ wertykalny, jest rzeźba półplastyczna „w połowie
lub wydobyta z kamienia”,
1 przedstawiająca ukrzyżowanego Chrystusa. Nad krzyżem
widoczna jest wstęga, podtrzymująca w centralnym punkcie
draperie kotary, z napisem:
INRI. Wieńczy ją korona. U stóp
krzyża - czaszka. Wyraźnie widać, że rzeźbiarz przyjął symetrię jako główną zasadę, organizującą jego dzieło. Wspomniane
elementy mają wyraźny symboliczny sens. Krzyż oznacza połączenie następujących antynomii: życie i nieśmiertelność,
duch i materia, ponadto wieczność, śmierć Chrystusa, ofiarę,
ukrzyżowanie. Postać, z głową
skierowaną w lewą stronę, wyraża ból i cierpienie. Oś wertykalna oznacza tu wstępowanie do
nieba, a horyzontalna - odnosi
się do życia ziemskiego. Czaszka - u podstawy krzyża - nosi
ślady mechanicznego zniszczenia; oznacza śmierć, śmiertelność, krótkotrwałość żywota.
W plastyce - symbolizuje praojca Adama lub jest emblematem
Golgoty. Jeszcze nie przebrzmiały idee baroku, więc
motyw ten przywoływał średniowieczną dewizę „memento

mori” (pamiętaj, że umrzesz)
i „vanitas vanitatum et omnia
vanitas” (marność nad marnościami i wszystko marność)
Eklezjasty.
Centralny element wertykalny
został zwieńczony koroną, która
charakteryzuje bardzo długi
łańcuch semantyczny: światło,
piękno, życie, śmierć, nieśmiertelność, historia, godność, chwała, ambicja, honor, zwycięstwo,
zaszczyty, splendor. Ponieważ
mamy do czynienia ze sztuką
sepulkarną, nie można pominąć
kontekstu biblijnego: „W ów
dzień będzie Pan zastępów koroną chwały i wieńcem wesela
ostatkowi ludu swego”. 2
Oprócz rzeźby półplastycznej
pojawia się tu technika reliefu
płaskiego, czyli malarskiego
(według klasyfikacji Jana Harasimowicza), w którym „do minimum sprowadzono różnice wysokości reliefu; formy wypukłe
zostały sprowadzone do całkowicie płaskich” - i przypominają
ryt. Występują one w polach górnych roccaille. Po lewej stronie,
na pierwszym planie na krzyżu,
wisi gorejące serce Chrystusa
(symbolizuje dobroć, miłosierdzie zbawczej miłości bożej). Po
prawej stronie występują te same
motywy, ale inaczej skomponowane: krzyż przełamany i przewrócony, a serce - ulatuje do nieba, które reprezentuje jaśniejący
obłok. Reliefy malarskie można
uznać za prosty program konfesyjny, ilustrujący wyznanie wiary. Obrazy to alegoryczne ukrzyżowanie i zwycięstwo Zmartwychwstałego nad śmiercią.
Akcent horyzontalny wprowadza wstęga, wychodząca spod
korony, biegnąca między rocaille, z napisem: „Wierność [to]
droga [która] prowadzi do nieba”. W tak złożoną kompozycję
epitafium zostały wkomponowane elementy rzeźby półplastycznej, połączone z techniką
reliefową. Ważną rolę odgrywa
tu inskrypcja, z której możemy
poznać życiorysy dawnych obywateli Freiburga. Przekonamy
się, że w zapisach, potomni zmarłych zawarli podsumowanie ich
godnego, nobliwego i pełnego
cnót życia.
I tak, po lewej stronie przeczytamy: „Pomnik ten jest poświęcony Czcigodnemu Mieszkańcowi miasta, obywatelowi, radnemu, kupcowi, który tutaj znalazł miejsce spoczynku. Ujrzał
światło świata 9 maja 1697 roku
w Środzie Śląskiej, Pan Georg
Daniel Gossow. Był synem młynarza Georga Gossowa i Pani
Elisabeth, z domu Kretschmerin.
Dobry Bóg sprowadził go do
Freiburga, gdzie ożenił się 25
listopada 1726 roku z panną
Anną Blandiną Scholzin i przeżył w stanie małżeńskim 31 lat,
11 miesięcy i 21 dni. Bóg pobłogosławił go ośmiorgiem dzieci
- 3 synami i 5 córkami. Wdzięczny Bogu za ziemską powłokę
zmarł w wieku 61 lat, 8 miesięcy
i 6 dni” - [czyli 15 grudnia 1758
roku].
W kilku zdaniach otrzymujemy kilka znaczących faktów
z życia człowieka aktywnego,
zasłużonego dla miasta, obdarzonego licznym potomstwem.
Status ekonomiczny zmarłego
i jego spadkobierców, pozwolił
na zlecenie wykonania takiego
wyjątkowego (w naszym mie-

ście) epitafium. Kronikarz, J.E.F.
Würffel nie odnotował śmierci
Daniela Georga Gossowa, który
zmarł w trzecim roku trwania
trzeciej wojny śląskiej (siedmioletniej). Uwzględnił wcześniej
jego nazwisko, w 1741 roku,
wymieniając skład rady miejskiej. D.G. Gossow miał wtedy
44 lata. Na pewno była to dla
niego nobilitująca funkcja, więc
traktował ją jako wielkie wyróżnienie. Nie wiadomo, od
kiedy był mieszkańcem naszego
miasta. Jest prawdopodobne, że
fakt ten miał miejsce przed
zawarciem małżeństwa w 1726
roku. D.G. Gossow ożenił się
mając 29 lat. Nie wiemy, jaką
branżę obejmowała jego praca
zawodowa jako kupca i jakimi
artykułami handlował? Z zapisów kronikarskich wynika, że
mieszkał w Rynku pod numerem
26. Los oszczędził mu uczestniczenia w dramacie miasta, który
rozegrał się w feralny wtorek 26
lipca 1774 roku, bo zmarł 16 lat
wcześniej.
„Pani Anna Blandina Gossowin spoczęła obok swego ukochanego męża. Była córką
chrześcijańskich rodziców. Urodziła się 12 grudnia 1700 roku
w Lwówku Śląskim. Jej rodzice
byli wygnańcami (?). Ojciec był
mieszczaninem i mistrzem kowalskim, matka - Anna, z domu
Jaromin. Anna Blandina była ich
ukochaną córką i radością życia,
jaką obdarzył ich Najwyższy.
Była oparciem dla swego męża
w stanie małżeńskim i obdarzyła go ośmiorgiem dzieci. Jako
wdowa żyła pobożnie, pełna
nadziei, 18 lat. Wiodła spokojne,
ciche, pełne oddania Bogu życie
- od młodości do ostatnich chwil.
Bóg powołał ją 29 kwietnia
1776 roku. Z woli Boga przeżyła
76 lat, 5 miesięcy (liczba dni nieczytelna, ale z obliczeń wynika
- 12 dni). Postać Anny Blandiny
przywołał kronikarz, opisując
pożar miasta (26.VII.1774). Nie
wiadomo, która z pięciu jej
córek wyszła za mąż za lekarza
(chirurga) Christiana Lindnera,
który zmarł po 16 latach wykonywania zawodu w naszym mieście. Dzień jego pogrzebu na
zawsze zapisał się w annałach
miejskich, bo wtedy gród nad
Pełcznicą opanował czerwony
kur i w ciągu kilku godzin niemal doszczętnie strawił dominującą drewnianą zabudowę miasta. J.E.F. Würffel przytacza
również list napisany przez
wdowę, adresowany do krewnej
mieszkającej w Legnicy, datowany: 21 XI 1774 roku - czyli 4
miesiące po tej tragedii. Kronikarz podaje, że list ten został
odnaleziony po 67 latach czyli
w 1801 roku. Dla wprowadzenia
kolorytu tamtych dni, warto
przypomnieć jego treść: „Mogę
chyba słusznie krzyknąć, jak
mnie Wszechmocny tak zasmucił! Zabrał mi On mojego ukochanego męża. Dopuścił On, że
mi najbliższy sąsiad dom podpalił i całe miasto przez to legło
w popiele. Pan pozwolił na jeszcze więcej, że ci, którzy nam to
zrobili, naszemu domowi chcieli
narzucić przemoc. Przecież my
wszyscy mamy czyste sumienia,
a ci, co nam to zrobili, mam
nadzieję, wstyd długo nosić
będą. Pan, który mnie zasmucił,
będzie mi pomagać i sprawi, że
ujawnione będzie, kto to ogrom-
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2147 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1774 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
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oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)
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ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3
w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce
nr 431/36 o powierzchni 188 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą
Nr SW1S/00034845/8. Udział w częściach wspólnych oraz prawie współwłasności gruntu wynosi 9,63%.
Lokal usytuowany jest na parterze budynku i składa się z pokoju, kuchni i przedpokoju o łącznej
powierzchni 37,50 m2. Konieczne jest przeprowadzenie odwilgocenie ścian w pokoju. Stolarka okienna
drewniana skrzynkowa oraz drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w dostatecznym stanie technicznym.

CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena gruntu

40.000,00 zł
38.984,00 zł
1.016,00 zł

I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu stanowi 15% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste - 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku,
bez wezwania, z góry za dany rok. Wysokość tej opłaty może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata,
jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Przetarg odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2017 r. o godz. 11.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.

(...)
W dolnej części epitafium, tuż
nad trawą, znajduje się jeszcze
jedna inskrypcja: „Naprzeciwko
[może u stóp Daniela i Anny]
spoczywa Johann Christian
Lindner [w którym rodzice pokładali] wielkie nadzieje. Urodził się 28 stycznia 1753 roku,
zmarł 2 października 1766 roku
w wieku 13 lat. Ta tablica, poświęcona jego pamięci, jest wyrazem wielkiego smutku, jaki
napełnił matczyne serce, po jego
odejściu” Rodzice - córka Anny
Blandiny Gossow i Johann
Christian Lindner przeżyli wielką tragedię związaną ze stratą
syna. Na pewno planowali już
jego przyszłość. Otrzymał imiona na cześć ojca - może więc
myśleli, że będzie kontynuował
jego misję służenia chorym?

Jego babka miała wtedy 66 lat.
Przeżycie śmierci wnuka było
oszczędzone dziadkowi Danielowi Georgowi, który zmarł 8 lat
wcześniej.
Mijając to epitafium, warto
wspomnieć osoby, którym je poświęcono. Jest ono dla nas ważne, bo wyryte w piaskowcu słowa przywołują je z głębokiej
przeszłości. Jego piękna, rzeźbiarska forma - wzbogaca wzruszenie o doznania natury estetycznej.
Puentą i przesłaniem do
„późnych wnuków” mogą stanowić fragmenty sonetu francuskiego poety renesansowego
Pierrѐa de Ronsarda:
Oby po wszystkie wieki w potomnych wspomnieniu
Miłości mej szlachetnej legenda przetrwała
By wiedzieli wnukowie, w późniejszym pokoleniu,
Tobie po śmierci jeszcze przez
wieki żyć każe
Taka jest siła w sercu oddanego sługi.
Liryczne zapewnienie o wielkiej, niezniszczalnej miłości
można odnieść do Anny Blandiny i Daniela Georga.
P.S. Końcowa refleksja wykracza wprawdzie poza temat
tego epitafium - niezbędne jest tu
nawiązanie do informacji zawartych w archiwalnym numerze
naszego miesięcznika –Świebodzice-Dzieje Miasta, 2002/2, s.3,
w którym w rubryce „Warto zobaczyć” przeczytamy opis zatynkowanych epitafiów. Wynika
z niego, że jedno było poświęcone Janowi Krystianowi Fitiusowi i jego żonie Marii Ele-onorze z roku 1776 (wym. 250 x 90
cm) „na ornamentowanym cokole tracza z napisem ujęta
w płynną linię dekoracji rokoka
i nad nią, na wolutowym gzymsie 2 putti trzymające tarczę
z napisem, pod wolutami - roczille”. Drugie, zatynkowane,
upamiętniała „niejakiego von
Subinietza; „wykonana w stylu
barokowym ok. 1721 roku [...]
wym. 185 x 93 cm. Płaskorzeźba
w piaskowcu, w obramieniu
liściastym, owalna tracza z napisem. Ponad nią kartusz herbowy
zwieńczony koroną”.
Skróty pochodzą od Redakcji.
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ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców miasta Świebodzice,
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Świdnickiej 48 w Świebodzicach.
Budynek położony jest na działce nr 641/1 o powierzchni 182 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00018138/1.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na II piętrze, składa się z dwóch pokoi i kuchni o łącznej powierzchni 36,38
m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Instalacje w dostatecznym
stanie technicznym, wymagają częściowej wymiany. Ogrzewanie lokalu za pomocą pieca kaflowego
usytuowanego w pokoju. W kuchni zamontowana kabina prysznicowa, jednak wymaga ona likwidacji lub
legalizacji ( zamontowana została bez zgody MZN - Świebodzice). Likwidacji wymaga również okap w kuchni,
konieczne jest wykonanie wentylacji wywiewnej w kuchni, zgodnie z zaleceniami Kominiarskiej Spółdzielni
Pracy. w.c. usytuowane jest na półpiętrze klatki schodowej, przylega do lokalu, jest do wyłącznego korzystania
przez właściciela najemcy lokalu nr 6. Pomieszczenie to stanowi część wspólną nieruchomości. Brak pomieszczeń
przynależnych do lokalu .Udział w częściach wspólnych i współużytkowaniu wieczystym gruntu wynosi 10,38%.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

ne nieszczęście przygotował”.
Cytowany dokument wprawdzie
dotyczy córki Anny Blandiny
Gossow (nie znamy jej imienia),
wprowadza jednak wątek sensacyjny. To jednocześnie jeszcze
jedna zaprzepaszczona szansa
przez kronikarzy, którzy dysponując archiwaliami - nie wykorzystali ich w pełni. Zarzut ten
można skierować do J.E.F.
Würffla i B. Lungmusa.
Anna Blandina Scholzin wyszła za mąż za Daniela Georga
Gossowa w wieku 26 lat. Jak na
realia XVIII wieku- było to dość
późno. Może otoczenie postrzegało ją jako starą pannę? Z tekstu
wykutego w piaskowcu wynika,
że była osobą bogobojną, kochającą swego męża i ośmioro dzieci. Gdy wybuchł pożar była starszą panią (miała 74 lata i pół
roku), babcią gromadki wnucząt.
Po tej tragedii miasta przeżyła
jeszcze 2 lata. Dwudziestowieczne adressbuchy nie uwzględniają
tego nazwiska. Była to liczna
rodzina, więc potomkowie powinni tu mieszkać. Trzech synów mogło zapewnić przedłużenie rodu... A może zmienili miejsce zamieszkania? Może miasto
budziło zbyt wiele traumatycznych wspomnień? Być może, na
przestrzeni długich lat rodzina ta
wymarła? Potomstwo po kądzieli nie mogło zapewnić przetrwania nazwiska.
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Zgodnie z § 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w
Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Świdnickiej 48 w
Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego z
wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 4 000 zł w terminie do 31 marca 2017 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 03.04.2017 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność na konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
udać się do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowy w sprawie sposobu zarządu nieruchomością
wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 20.03.2017 r. w godz. 10.00-10.15.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu został przeprowadzony przetarg w dniu 01.02.2017 r.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

Wiosenne rabaty czekają na Was!
Reklama za grosze w Gazecie Świebodzickiej!

Zadzwoń: 660 157 518,
a my przygotujemy najlepszą
ofertę cenową na rynku!

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Instalacje w dostatecznym stanie
technicznym, wymagają częściowej wymiany, zwłaszcza instalacja elektryczna. Ogrzewanie lokalu centralne
etażowe węglowe, kocioł c.o. stojący blaszany usytuowany w kuchni. Stan techniczny instalacji c.o. mierny,
wymaga gruntownego remontu bądź wymiany. W.c. Usytuowane na klatce schodowej. Do lokalu przynależna jest
piwnica o powierzchni 1,10 m2. Ogólnie lokal przyjęto w stanie technicznym dostatecznym.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA
21.000,00 zł
Cena lokalu
20.143,00 zł
Cena gruntu
857,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2017 r. o godz. 13.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1
następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 2 w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego z
wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 2 100 zł w terminie do 31 marca 2017 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 03.04.2017 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność na konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się
do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowy w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 22.03.2017 r. w godz. 10.00-10.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.
Na nieruchomość lokalową będącą przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone przetargi w dnich 07.09.2016 r.
i 01.02.2017 r.

Giełda pracy w PUP Filia w Świebodzicach

W dniu 14.03.2017r. od godz. 10.00 w Filii Powiatowego
Urzędu Pracy w Świebodzicach, odbędzie się giełda pracy
dla SKOK UNII LUBELSKIEJ

na stanowisko: opiekun finansowy,

wymagania: wykształcenie minimum średnie,
umiejętność pracy w zespole (zdolności interpersonalne).

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

VI

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

ogłoszenia/komunikaty

piątek, 3 III 2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1774 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2147 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku
przy ul. Stefana Żeromskiego 2 w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 385 o powierzchni
559 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00018090/2.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku i składa się z kuchni, łazienki z WC
i pokoju o łącznej powierzchni 38,90 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną,
kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie piecowe. Wentylacja do wykonania Stan techniczny lokalu
dostateczny. W lokalu został przeprowadzony remont polegający na wymianie instalacji elektrycznej
w części łazienki z WC, zamontowaniu kuchenki gazowej wraz z robotami towarzyszącymi, rozebraniu
ścianki w kuchni, naprawie drzwi wejściowych do lokalu, wykonaniu łazienki z WC, odnowieniu
malatury podłogi w pokoju, wymianie wykładziny PCV w kuchni i odnowieniu malatury ścian i sufitów
w lokalu. Układ funkcjonalny pomieszczeń średni. Lokal posiada pomieszczenia przynależne tj pom.
gospodarcze po WC o powierzchni: 3,20 m2. Do powierzchni pomieszczenia wliczona jest w 50%
powierzchnia przedsionka. Udział w częściach wspólnych i współużytkowaniu wieczystym gruntu
wynosi 3,74%.

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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej z wbudowanymi usługami.

4.900,00 zł
4.616,00 zł
284,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu niemieszkalnego nr 3 przy ul. Henryka Sienkiewicza 33
w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Henryka Sienkiewicza 33 lub
ksero dowodu osobistego z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 500 zł w terminie do 31 marca 2017 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 03.04.2017 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność na konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się
do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowy w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 20.03.2017 r. w godz. 10.45-11.00.
Na nieruchomość niemieszkalną zostały przeprowadzone przetargi w dniach 26.10.2016 r. i 25.01.2017 r.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena gruntu

41.000,00 zł
39.393,00 zł
1.607,00 zł

I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu stanowi 15% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste - 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku,
bez wezwania, z góry za dany rok. Wysokość tej opłaty może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata,
jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Przetarg odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 4.100,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
przy ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 14.30.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz.
Świebodzice.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice na Konto
Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się
do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 20.03.2017 r. w godz. 11.15-11.30.
Na nieruchomość lokalową został przeprowadzony przetarg w dniu 01.02.2017 r.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2147 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

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

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

25.000,00 zł
22.532,00 zł
2.468,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2017 r.
o godz. 13.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1,
sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzi-cach, Rynek 1 następujące
dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego
nr 1 przy ul. Strzegomskiej 36A w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 2 500 zł w terminie do 31
marca 2017 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się
data wpływu na konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030
0045 1110 0000 0229 7280.

Komisja Przetargowa, nie później niż do 03.04.2017 r. wywiesi listę osób
zakwalifikowanych do przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie
później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu osobie, która przetarg
przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone
zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia
się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz
Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona
w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność
na konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu udać się
do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowy w sprawie sposobu
zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać
w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach, pok.15, II piętro lub pod nr tel.74 666-95-25
do 27.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu został przeprowadzony
przetarg w dniu 01.02.2017 r.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 13.03.2017 r. w godz. 10.4511.00.

Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
O przyczynie odwołania przetargu powiadomi niezwłocznie poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 póz. 2108 z późn. zm.)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku
przy ul. Strzegomskiej 6, 6A, 6B klatka 6 w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 311/14
o powierzchni 284 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą
Nr SW1S/00040872/1. Udział w częściach wspólnych budynku oraz udział we współwłasności gruntu
pod tym budynkiem wynosi 10,90%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki + w.c.
i przedpokoju o łącznej powierzchni 43,30 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną,
kanalizacyjną. Instalacje w dostatecznym stanie technicznym, wymagają wymiany, zwłaszcza instalacja
elektryczna. W lokalu brak zamontowanej instalacji grzewczej, konieczne jest wykonanie systemu grzewczego na
paliwo stałe (istnieje możliwość włączenia kotła c.o. na paliwo stałe w pomieszczeniu kuchni - zgodnie
z zaleceniami Spółdzielni Kominiarskiej). W chwili obecnej do lokalu nie jest doprowadzony dopływ wody.
W łazience konieczne wykonanie jest prawidłowej wentylacji wywiewnej, zamontowanie wodomierza oraz
urządzeń sanitarnych (istniejące urządzenia są w złym stanie technicznym i konieczna jest ich wymiana).
Zachodzi konieczność likwidacji obecnego wejścia do lokalu i odtworzenia wejścia pierwotnego (wejście
z korytarza do przedpokoju). Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu mieszkalnego nr 3. Ogólnie lokal
przyjęto w dostatecznym stanie technicznym, standard wykończenia niski. Udział w częściach wspólnych
budynku i współwłasności gruntu wynosi 15,60%.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
CENA WYWOŁAWCZA
34.900,00 zł
Cena lokalu
32.737,00 zł
Cena gruntu
2.163,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2017 r. o godz. 14.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 3.500,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
przy ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 31 marca 2017 r. do godz. 14.30.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz.
Świebodzice.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice na Konto
Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się
do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 13.03.2017 r. w godz. 11.30-11.45.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2147 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców lokali w budynku zlokalizowanego
przy ul. Piaskowej 3 w Świebodzicach, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku
przy ul. Piaskowej 3 w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 2/12 o powierzchni 155 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00040106/1.
Udział w częściach wspólnych oraz prawie współwłasności gruntu wynosi 6,65%. Lokal mieszkalny
usytuowany jest na poddaszu budynku i składa się z pokoju o powierzchni 23,50 m2. Lokal wyposażony
jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Instalacje w dostatecznym stanie technicznym,
wymagają częściowej wymiany. Ogrzewanie za pomocą trzonu kaflowego kuchennego.
Pomieszczenie jest wyposażone w zlew jednokomorowy i kran czerpalny. w.c. wspólne usytuowane jest
w podwórku posesji. Do lokalu przynależna jest 1 komórka strychowa o powierzchni 4,60 m2.
Ogólnie lokal przyjęto w dostatecznym stanie technicznym, standard wykończenia niski.
Udział w częściach wspólnych budynku i współwłasności gruntu wynosi 6,65%.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA
17.800,00 zł
Cena lokalu
17.107,00 zł
Cena gruntu
693,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00.
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Piaskowej 3 w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Piaskowej 3 w
Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 1 800 zł w terminie do 31 marca 2017 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 03.04.2017 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność na konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się
do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowy w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 13.03.2017 r. w godz. 10.00-10.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

VII

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic posiadających stałe zameldowanie
przy ulicy Strzegomskiej 2 i 4 oraz ul. Świdnickiej nr 1 i nr 3 w Świebodzicach, a także dla właścicieli
i współwłaścicieli nieruchomości zlokalizowanych w wymienionych budynkach, na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanych w granicach działki nr 311/54 o powierzchni 0,0019 ha
z przeznaczeniem pod zabudowę garażową stanowiących własność Gminy Świebodzice,
dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00019769/0.
Działka położona jest przy strefie centralnej, niezabudowana (przeznaczona pod zabudowę garażem). Położona
jest na terenie uzbrojonym we wszystkie media. Dojazd do działki średnio korzystny - przez podwórko. Działka
ma kształt regularny. Konfiguracja terenu - teren płaski. Sąsiedztwo - obiekty garażowe i budynki mieszkalne
wielorodzinne. Działka położona jest przy ul. Strzegomskiej obok nr 2 i 4 w Świebodzicach.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.
CENA WYWOŁAWCZA - 3.730,00
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący w dniu przetargu podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2017 r. o godz. 12.30.
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek l, Sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 póz. 2108) osoby zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek l
następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno nieruchomości w granicach działki nr 311/54 położonej w
Świebodzicach, obręb Śródmieście 3,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Strzegomskiej lub
Świdnickiej w Świebodzicach, przy wyznaczonych numerach adresowych;
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 400,00 zł.
Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie do 31 marca 2017 r. włącznie.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 03.04.2017 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek l.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowe
o/Świebodzice. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia
zamknięcia przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg,
zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy,
wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej na Konto Gminy Świebodzice
Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270. Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać
w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro
lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27. Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
O przyczynie odwołania przetargu powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie na stronie.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone przetargi w dniach 26.10.2016 r.
i 25.01.2017 r.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie http://www.bip.swiebodzice.pl/www.bip.swiebodzice.pl.

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni
wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Adres
Piaskowa
Strzegomska
Plac Jana Pawła II
Kolejowa
Piaskowa
Młynarska
Os.Sudeckie
Os.WSK
Stawowa
Sienna
Słowackiego

Nieruchomość
l.mieszkalny 2 (2)
l.mieszkalny 3 (2)
l.miezkalny 4 (9)
l.mieszkalny 11 (25)
l.mieszkalny 9 (2)
l.mieszkalny 5 (3)
l.mieszkalny 20 (3A)
l.mieszkalny 1 (4)
l.mieszkalny 7 (3)
l.mieszkalny 9 (5)
l.mieszkalny 2(2)

Nr działki
10.07.2017
311/6
402/3
224/11
10/7
16/5
75
215
205
623/6
418/9

Obręb
3
3
3
3
3
3
3
2
3
4
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
Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

Obręb

nieruchomość zabudowana
nieruchomość niezabudowana
nieruchomość niezabudowana
nieruchomość niezabudowana
nieruchomość zabudowana

198/47
680/1
680/2
395/14
22/6

Śródmieście 3
Śródmieście 3
Śródmieście 3
Pełcznica 1
Śródmieście 3

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

OGŁASZA konkurs plastyczny pn. „Wielkanocne Tradycje”
1. Organizator konkursu: 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”.
2. Cele konkursu: rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej; rozwijanie wrażliwości estetycznej, stworzenie możliwości własnych dokonań twórczych.
3. Temat: Tematem konkursu jest interpretacja tytułowego hasła: „Wielkanocne Tradycje”. Zadaniem
uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych.
4. Uczestnicy: Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców Świebodzic oraz okolic.
5. Zasady uczestnictwa: Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora; klasa, szkoła; adres zamieszkania.
6. Forma: Technika dowolna (farby, kredki, techniki mieszane, tempera, kolorowe tusze, collage i inne).
7. Format: Kartka świąteczna w dowolnym formacie, w kształcie prostokąta, gdzie krótszy bok stanowi
jego podstawę, (układ pionowy).
8. Kryteria oceny prac: Komisja oceni prace według następujących kryteriów: zgodność z tematem;
pomysłowość i oryginalność formy; estetyka wykonania.
9. Rozstrzygnięcie konkursu: Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wydrukowane.
Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.swiebodzice.pl
oraz na łamach Gazety Świebodzickiej.
Dodatkowych informacji o konkursie udziela Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej.
Tel: 74/ 666-95-71 e-mail: weronika.tomczyk@swiebodzice.pl.

organizowany przez Szkołę
Spadochronową DEDAL
29.04.2017 godz.10.00 MDK
Świebodzice, ul. Wolności 13
I zajęcia teoretyczne - 30.04.2017
godz.9.00 lądowisko gminne
w Świebodzicach, ul. Lotnicza
I egzamin + skoki - 01.05.2017
godz.9.00, lądowisko gminne
w Świebodzicach, ul. Lotnicza
I skoki.

Szczegółowe informacje na stronie
www.skydive.hg.pl
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt 609 807 334
(Jacek Brzeziński)
oraz o potwierdzenie udziału
w kursie na e-mail:
azjasky wp.pl.

to zupełnie nowa propozycja galerii ARTTESS, streO
fy działań twórczych, jak się

okazuje, bardzo szeroko rozumianych.
W sobotę, 4 marca, zapraszamy na wyjątkowe spotkanie
z dietetyczką, która opowie, jak
w 10 dni oczyścić organizm
z toksyn.
- W grupie siła! W 10 dni
oczyścimy nasz organizm z toksyn i wszelkiego rodzaju złogów,
a efektem ubocznym tego programu będą ubytki w obwodach
i kilogramach - zachęca Teresa
Anniuk-Gulak, właścicielka
ARTTESS.
Zapraszamy!
Sobota, 4 marca, godz.
16:00-18:00
ARTTESS, Al. Lipowe 12

raz 9 w Świebodzicach odbędzie się HaTurniej Piłki Nożnej Ośrodków KuratorsJkichużlowywpoApelacji
Wrocławskiej. W sobotę, 4 marca,

kilkanaście drużyn będzie walczyć w duchu zasad
fair play o Puchar Prezesa Sądu Okręgowego
w Świdnicy, który jest patronem honorowym wydarzenia. Imprezie patronuje także od lat Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz.

Organizatorem jest Stowarzyszenie Bona Fide
w Świebodzicach przy wsparciu OSiR Świebodzice, Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach,
a także sponsorów - firm: Śnieżka i Intermarche,
Jako, Centrum Pucharowe.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęły:
Gazeta Świebodzicka oraz kurator.info - portal
kuratorskiej służby sądowej.

- Mamy rekordową liczbę zgłoszonych drużyn
- aż 13 - cieszy się Maciej Więcek, organizator
z ramienia Bona Fide. - W hali zagra blisko 130
uczestników, oj będą emocje. Jak co roku w turnieju weźmie również udział Świetlica środowiskowa ze Świebodzic. Mamy dla uczestników niespodziankę - pokaz uczestnika programu telewizyjnego You Can Dance Maxa Mazurka,. Wszyscy będą
mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z dwukrotnym wicemistrzem Polski w Kulturystyce Klasycznej Mateuszem Brzuchaczem i finalistą tegorocznych Debiutów kulturystycznych Szymonem
Królem.
Serdecznie zapraszamy do kibicowania.
4 marca, hala OSiR, godz. 9:00-15:00.

