Kolejna część z serii „Świebodzice w wycinkach prasowych”,

czyli anonse prasowe na temat naszego miasta - tym razem z lat 60-tych ub. wieku.
Zbiory pochodzą z nieocenionej kolekcji Pana Cyryla Ratajskiego, który gromadził przez
niemal pół wieku wszystkie notatki prasowe poświęcone Świebodzicom. Zapraszamy do lektury.

KOPERTA ŻYCIA
cena 1 zł (w tym 8% VAT)
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Mamy pierwszą
umowę na
dofinansowanie
z Aglomeracji
Wałbrzyskiej.
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Prosty sposób, by uratować życie

Wystarczy wypełnić formularz i trzymać go
w lodówce! Drodzy seniorzy w Świebodzicach,
odbierzcie bezpłatnie taką kopertę życia
w wyznaczonych punktach:
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Piłsudskiego 8, I piętro, pok. nr I
INFORMACJA
- Urząd Miejski w Świebodzicach, Rynek 1,
poniedziałek i środa, w godz. 10:00-12:00
Informacji podczas specjalnych dyżurów udzielą
członkowie Świebodzickiej Rady Seniorów.
Więcej o akcji - str. 6

Aktywni seniorzy
5„roczek”.
świętowali
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Zatrzymano
groźnego bandytę,
który wyrywał torebki
starszym paniom.

9

Porzucone
zwierzaki czekają
na nowy dom
- zaadoptuj z Gazetą
Świebodzicką.

14

Wychowanie
przez sport,
czyli IX edycja
turnieju ośrodków
kuratorskich.

21 marca witamy wiosnę!
Kto może, niech utopi marzannę, a każdy niech w tym dniu po prostu
jak najwięcej się uśmiecha!

Ogromny pożar na Wałbrzyskiej
Z OSTATNIEJ CHWILI

W czwartek, 16 marca, po godz. 15:30 wybuchł pożar na terenie jednej z hal
po dawnym Termecie, w której mieści się lakiernia proszkowa. Jedna hala
spłonęła niemal doszczętnie, druga częściowo.
Pożar wywołała niesprawna sprężarka.
Na miejscu pojawiło się aż 18 zastępów straży pożarnej, posiłki ściągnięto
z okolicznych miejscowości, bo ogień ciężko było opanować.
Z powodu dużego zadymienia ewakuowano pracowników pobliskiej przychodni
zdrowia oraz sklepu TESCO.
O godz. 20.00 wciąż trwało dogaszanie pożaru. Tak dużego ognia nie było
w mieście od wielu lat.
Więcej o przyczynach pożaru i akcji ratowniczej w następnym wydaniu Gazety
Świebodzickiej. Dziękujemy Czytelnikowi za przesłanie zdjęć.

Wystarczy mały gest...
Piękna, a przede wszystkim mająca bardzo konkretny
wymiar akcja w Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych
pod nazwą „Wszystkie Kolory Świata”.
Str. 8
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Przekaż 1 procent
dla potrzebujących!

Rękojmia
§ PRAWNIK RADZI...

W naszej specjalnej
rubryce prawnicy
odpowiadają na pytania
naszych Czytelników

Drodzy Czytelnicy,
dziś kolejna porada prawna,
którą za naszym
pośrednictwem udzielają
świebodziccy prawnicy:
Pani Marta Marek, Maciej
Mikołajczyk i Piotr Janda.
Zapraszamy Państwa
do przesyłania drogą
elektroniczną swoich zapytań,
a nasi radcowie będą
sukcesywnie udzielać
wyjaśnień na łamach
Gazety Świebodzickiej.
Piszcie na adres:
gazeta.swiebodzicka@
swiebodzice.pl

Dziś zajmujemy się
tematem rękojmi
- Kupiłam od osoby prywatnej
samochód używany, ale za duże
pieniądze. Po fakcie okazało się,
iż uczestniczył on w poważnej
kolizji i nie utrzymuje toru jazdy.
Mechanik zasugerował, że samochód był naprawiany w sposób niefachowy. Sprzedający nie
powiedział o tym fakcie. Twierdził tylko, że kolizja była niewielka i żadnych złych skutków
dla samochodu nie odniosła.

Teraz muszę ponieść koszty
naprawy samochodu. Jak mam
teraz dochodzić swoich roszczeń? - pyta pani Joanna.
Zawierając umowę sprzedaży,
kupujący uzyskuje szereg uprawnień wynikających z tzw. rękojmi rzeczy sprzedanej. Dotyczy
to zarówno rzeczy nowych, jak
i używanych. Wiąże się to z istnieniem tzw. wady fizycznej rzeczy sprzedanej, o której kupujący nie wiedział w chwili zawarcia umowy sprzedaży. Wada
fizyczna polega na niezgodności
rzeczy sprzedanej z umową.
W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli nie ma właściwości, które
rzecz tego rodzaju powinna mieć
ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający
z okoliczności lub przeznaczenia. Jeżeli rzecz sprzedana ma
wadę, kupujący może złożyć
oświadczenie o obniżeniu ceny
albo odstąpieniu od umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu
od umowy można złożyć jedynie wtedy, gdy wada jest istotna.
Oznacza to, iż rzecz jest bez
użytku dla kupującego i nie
można w drodze naprawy usunąć tej wady lub koszty tej
naprawy są tak wysokie, iż nie
jest to ekonomicznie opłacalne.
Odstąpienie od umowy skutkuje
roszczeniem kupującego do
sprzedawcy o zwrot ceny. Jedno-

I love Świebodzice

Do poprzedniego wydania Gazety Świebodzickiej
dołączyliśmy dla Państwa prezent w postaci naklejki.
Mamy nadzieję, że się Państwu podobała, a namacalne
efekty mamy na tym oto zdjęciu. Właściciel tego pojazdu
nie martwi się o lakier - ważniejsza jest manifestacja
miłości do rodzinnego miasta.
Brawo, to nam się podoba.

Urząd Miejski w Świebodzicach
informuje:
przerwa w czasie pracy KASY

od godz 11.00 do godz. 13:00

cześnie kupujący musi na koszt
sprzedawcy zwrócić rzecz sprzedawcy.
Oświadczenie o obniżeniu
ceny może być złożone w związku z każdą wadą, w tym także
nieistotną. Jest to uprawnienie
prawokształtujące, a to znaczy,
iż w drodze złożenia oświadczenia kupujący nabywa roszczenie
o zwrot części ceny odpowiadającej różnicy pomiędzy obniżoną ceną a ceną zapłaconą sprzedawcy. Obniżenie ceny odpowiada wartości rzeczy sprzedanej z wadą w odniesieniu ceny
wynikającej z umowy.
Warto zaznaczyć, iż sprzedawca może zapobiec obniżeniu
ceny lub odstąpieniu od umowy,
jeśli niezwłocznie dokona naprawy rzeczy lub wymieni rzecz na
wolną od wad. Sytuacja ta nie
zachodzi wtedy, gdy rzecz już
była naprawiana lub wymieniana na wolną od wad. W tym
przypadku kupujący korzystając
z rękojmi nie jest ograniczony
tym, jak się zachowa sprzedawca.
Sprzedawca rzeczy ruchomej
odpowiada z tytułu rękojmi,
jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed upływem
dwóch lat. Jeżeli kupującym jest
konsument, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona,
nie mniej niż do roku od dnia

wydania rzeczy kupującemu.
Roszczenie o usunięcie wady
lub wymianę rzeczy sprzedanej
na wolną od wad przedawnia się
z upływem roku, licząc od dnia
stwierdzenia wady. W tym też
terminie kupujący może złożyć
oświadczenie o odstąpieniu od
umowy albo obniżeniu ceny
z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad
lub usunięcia wady, bieg terminu
do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub
usunięcia wady.
W Pani przypadku, jeśli wada
nie jest istotna, może Pani złożyć
oświadczenie o obniżeniu ceny
w ustawowym terminie rękojmi.
Najlepiej poprzeć to prywatną
opinią rzeczoznawcy samochodowego. Następnie należy wezwać sprzedawcę do zwrotu
części ceny, a jak to nie przyniesie skutku, pozostaje wystąpienie na drogę sądową o zapłatę
kwoty odpowiadającej części
zapłaconej ceny.

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

Każdy podatnik, zarówno prowadzący działalność gospodarczą,
jak i osoba fizyczna, odlicza sobie ten 1 procent od podatku, który
musi oddać fiskusowi.
Należy wpisać to w odpowiedniej rubryce na zeznaniu podatkowym. Odliczoną kwotę wpłacamy na konto wskazanej organizacji
lub osoby.
Zapraszamy świebodzickie organizacje i osoby, które mogą w ten
sposób zbierać datki, do przesłania do nas swoich banerów, umieścimy je bezpłatnie na łamach Gazety Świebodzickiej w wydaniach do
końca kwietnia.
Wysłajcie na adres: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl

Marta Marek
Maciej Mikołajczyk
Piotr Janda
Radcowie prawni
ul. Wałbrzyska 33/7
58-160 Świebodzice

Kolejny rarytas za prawie
500 zł

rawie tyle osiągnęła kwota za przedwojenną pocztówkę ze Świebodzic, wystawioną w Internecie. Aukcję po raz kolejny wypaP
trzył Adrian Sitko, lokalny pasjonat historii i zamieścił na swoim
profilu FB. Rozległą panoramę Freiburga zaoferowano za 112
EURO, a licytowało aż 12 osób. Cena okazała się jak widać nieodstraszająca co oznacza, że dla kolekcjonerów taki zakup to cenna
inwestycja.

Najserdeczniej przepraszamy
Rodzinę i bliskich
Ś.P. Ewy Kuczyńskiej
za pomyłkę w nazwisku w artykule,
poświęconym wspomnieniu Jej osoby.
Redakcja Gazety Świebodzickiej
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Ruszyło dofinansowanie z Aglomeracji
Wałbrzyskiej

rojekt Gminy Świebodzice
pn „Termomodernizacja buP
dynków użyteczności publicznej

w Świebodzicach” znalazł się na
pierwszym miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskie. Umowa na
dofinansowanie została podpisana w czwartek, 9 marca, w siedzibie Instytucji Pośredniczącej
AW. Dostaniemy blisko 2,3 mln
zł.
Umowę w imieniu Gminy
Świebodzice podpisał Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz
oraz Skarbnik Miasta Luiza
Gass-Sokólska.
- To pierwsza pula środków
z ZIT AW, a przed nami jeszcze
kolejne wnioski, które są już po
pierwszej ocenie merytorycznej
i formalnej - m.in. na niską emisję - cieszy się burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - Niebawem gmina podpisze także kolejną, dużą
umowę na dofinansowanie projektu związanego z rewitalizacją
i powstaniem nowych terenów
zielonych na terenie miasta

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz
projekt ICT (powstanie m.in.
nowa miejska platforma internetowa).
W ramach umowy na termomodernizację część zadań już
została przez gminę zrealizowana.
Dotyczy to budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4
przy ul. Ofiar Oświęcimskich
58, budynku „A” Publicznego
Przedszkola nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana Pawła
II przy ul. Księcia Bolka 17 oraz
budynku Urzędu Miejskiego
przy ul. Żeromskiego 27 (w roku
2015 i 2016).
Nową inwestycją będzie termomodernizacja (m.in. wymiana dachu, stolarki okiennej,
drzwiowej, wymiana elewacji,
ocieplenie) budynku Zespołu
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Mieszka Starego 4.
Prace będą wykonane w tym
roku.


wieści z miasta

Szalet miejski już
otwarty

Dofinansowanie - 2 293 613,76 netto PLN.

3

Po usunięciu największych uszkodzeń i wymianie
armatury szalet miejski został otwarty w piątek,
10 marca. Zobaczymy, jak długo wandale dadzą mu
spokój.
amiętacie Państwo, jak informowaliśmy kilka tygoP
dni temu o kolejnych aktach

Wartość projektu - 3 852 241,42 brutto PLN,

piątek, 17 III 2017

wandalizmu w miejskim szalecie. Wówczas 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 prawdziwy cud - sprawcy,

a raczej ich rodziciele, pokryli
szkody wyrządzone przez rozwydrzone dzieciaki.
Po raz pierwszy doszło do
takiej sytuacji.
Dzięki temu usunięto najpoważniejsze uszkodzenia i toaleta została ponownie udostępniona. Do wymiany postało
jeszcze kila drobnych elementów, typu włazy rewizyjne, ale
one nie mają wpływu na użytkowanie samej toalety.
Przypomnijmy, że było to
drugie, poważne zniszczenie
szaletu na przestrzeni ostatnich
kilku miesięcy. Sprawcy incydentu z października ub. Roku
do dziś nie zapłacili za koszty
naprawy, a te wyniosły ponad
1000 zł.

ZDANIEM RADNEGO
 JAROSŁAW DĄBROWSKI
 Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu
i Planowania Przestrzennego
- Kolejne środki unijne wspomagają
w finansowaniu dużej inwestycji, związanej
z termomodernizacją szkół w mieście.
Te działania wpisują się w kanwę wysokiego
i skutecznego pozyskiwania środków unijnych
przez nasz samorząd. Dzięki realizacji zaplanowanych prac
budowlanych zwiększy się efektywność energetyczna, a także
zmniejszy się energochłonność i koszty eksploatacyjne budynku
Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych. Nie ukrywam
zadowolenia z realizacji przez miasto tak dużej inwestycji,
która przyczyni się do większego komfortu pracy i nauki w szkole.

Silena zagrała Berlin

Miejska toaleta jest ponownie udostępniona

Reżyser oskarowej „Idy” kręcił w Świebodzicach!

O

powieść o trudnej miłości w trudnych czasach, z plejadą najlepszych polskich aktorów, a za kamerą Paweł Pawlikowski, reżyser nagrodzonej
Oskarem „Idy”. Ceniony reżyser
pojawił się z ekipą filmową
w Świebodzicach, by nakręcić
kilka scen do swojego najnowszego filmu.
Filmowcy gościli w naszym
mieście tylko jeden dzień, w wielkiej tajemnicy.

Za scenografię posłużyły oczywiście ruiny dawnej Sileny.
- Kręcimy tu scenę, kiedy to
główny bohater usiłuje się przedostać z Berlina Wschodniego
do Zachodniego - zdradziła Ewa
Puszczyńska, producent, współpracująca z reżyserem ponownie. - Ruiny zakładu idealnie się
do tego nadają.
Okazuje się, że w Świebodzicach pojawiła się niemal ta sama
ekipa, która pracowała z reżyserem przy „Idzie”.

Na terenie Sileny ponownie pojawili się filmowcy, ponownie
z najwyższej półki. Tym razem reżyser oskarowej „Idy”
wraz z ekipą

Ruiny przyciągają filmowców
Filmowcy odwiedzają nas chętnie właśnie dla osławionych ruin
Sileny, które są doskonałym planem filmowym i zagrały już w
wielu filmach polskich i zagranicznych. Niedawno informowaliśmy
zresztą o pobycie na terenie ruin ekipy HBO, która kręciła tu
najnowszy serial „Ślepnąc od świateł”. Środowisko bardzo ceni to
miejsce i uważa za unikatowe w skali Europy. Burmistrz Bogdan
Kożuchowicz próbował zainteresować tematem Ministerstwo
Kultury, oczekując wsparcia „od góry” przy stworzeniu czegoś
w rodzaju naturalnego skansenu filmowego. Na razie jednak nie
ma żadnego odzewu. Władze samorządowe wystąpiły niedawno
- ponownie - o przeprowadzenie procesu upadłościowego terenu.
Obecnie wiele wskazuje, że procedura zakończy się sukcesem
i gmina przejmie obiekt.

W skrócie
Akcja „Zimnej Wojny” będzie rozgrywała się w Polsce, Berlinie,
Jugosławii i w Paryżu w 1950 roku. W filmie wystąpią najlepsi
polscy aktorzy - Tomasz Kot, Borys Szyc, Joanna Kulig i Agata
Kulesza, która zachwyciła widownię w oscarowym filmie
Pawlikowskiego. W produkcję zaangażowana jest również Ewa
Puszczyńska z Opus Films, która współpracowała już z
Pawlikowskim przy „Idzie”. Film współfinansowany jest między
innymi ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Arte
France Cinéma, Opus Films i Brytyjskiego Instytutu Filmowego.

Za kamerą stanął ponownie
Łukasz Żal, kostiumy przygotowuje Aleksandra Staszko.
- Czy będzie to równie kontrowersyjny obraz co „Ida”? - zapytaliśmy.
- Dla nas „Ida” nie była kontrowersyjna, to była ocena części
publiczności - mówi producentka.
Ekipa została mile zaskoczona - chociaż burmistrz Bogdan
Kożuchowicz nie mógł pojawić
się na planie osobiście, przekazał

na ręce pani producent torbę
naszych świebodzickich słodyczy ze Śnieżki oraz gadżety
miejskie.
- To bardzo miłe, dziękujemy
- usłyszeliśmy od filmowców.
Na planie w Świebodzicach
pojawił się sam reżyser, Paweł
Pawlikowski - przemknął przez
chwilę między pojazdami ekipy.
W scenach kręconych u nas brali
udział także aktorzy: Tomasz
Kot oraz Joanna Kulig.
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Dzień Kobiet w Świebodzicach

C

zy znacie Państwo drugie takie miasto, w którym burmistrz i radni
tańczą i śpiewają dla
płci pięknej z okazji jej święta?
Bo akurat w naszym mieście to
już tradycja, ale w każdej edycji
jest jakaś nowa niespodzianka.
Podczas tegorocznego Dnia Kobiet w Miejskim Domu Kultury
w Świebodzicach takich niespodzianek nie brakowało.
Na początku spotkania życzenia wszystkim obecnym w sali
paniom złożył Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz.
- Proszę przyjąć najserdeczniejsze, najlepsze życzenia ode
mnie, od radnych, od wszystkich
mężczyzn w Świebodzicach
i nie tylko na ten, ale na wszystkie dni w roku - mówił burmistrz. - Prosimy o życzliwość

i serce dla tej brzydszej części
świata.
Po tym miłym wstępie nastąpił jeszcze milszy ciąg dalszy
- burmistrz zaśpiewał znaną arię
z „Wesołej wdówki” - „Usta milczą, dusza śpiewa”, a następnie
wraz z małżonką Teresą zatańczyli pięknego walca. Ten występ z pewnością na długo pozostanie w pamięci.
Później w muzycznych odsłonach zaprezentowali się nasi radni miejscy.
Zbigniew Opaliński zaśpiewał „Kochać, jak to łatwo powiedzieć”, Marek Jakubina
„Zawsze tam gdzie Ty”, Zdzisław Pantal „Cichą wodę”,
a Jerzy Kirklo wielki hit Jerzego Połomskiego „Cała sala”.
I rzeczywiście - cała sala śpiewała a panem Jurkiem.

Na „deser” wystąpił specjalnie na tę okoliczność powołany
boys band w składzie: Jarosław
Dąbrowski, Piotr Krzyśpiak,
Jacek Żygłowicz i Sławomir
Łukawski. Panowie radni wykonali przebój „Chłopaki nie
płaczą”, dostając ogromne owacje także za choreografię i kostiumy. Niedostatki wokalne
zdecydowanie zrekompensowali żywiołowością i spontanicznością na scenie.
Wszystkie obecne na spotkaniu panie otrzymały różę i słodkości, a na finał wysłuchały jeszcze poruszającego koncertu piosenek Agnieszki Osieckiej
w wykonaniu aktora, laureata
I nagrody w konkursie „Pamiętajmy o Osieckiej” Marcina
Januszkiewicza.
I

Taniec w wykonaniu pana burmistrza i jego małżonki zachwycił publiczność

FOT. WERONIKA TOMCZYK WYDZIAŁ PIW

tylko tańczą i śpiewają dla pań!

Panowie śpiewali, obdarowywali kwiatami i słodkościami

To był z pewnością niezapomniany wieczór

Nuda na emeryturze?
Nie ma czasu!
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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dyby zsumować wiek
wszystkich członków,
mogłoby wyjść jakieś... 5000 lat. Ale
energii i chęci życia mają tyle, co
nastolatki. W sumie właśnie
świętują roczek. O kim mowa?
Oczywiście, o Stowarzyszeniu „Senior=aktywny obywatel”, które w marcu obchodziło
pierwszą rocznicę istnienia.
I to obchodziło z prawdziwą
pompą, w gronie zaproszonych
gości i przyjaciół. Wśród nich
byli: Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz wraz z Zastępcą
Krystianem Wołoszynem, Przewodniczący RM Łukasz Kwadrans oraz Wiceprzewodniczący Jan Klepiec, Henryk
Sawa Przewodniczący Świebodzickiej Rady Seniorów, Dominika Chylińska z Fundacji
PROM, Izabela Siekierzyńska
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach, Elżbieta Krzan Prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej w Świebodzicach, Ilona Szczygielska kierownik Wydziału Promocji UM
i wielu innych.

społeczeństwo

- Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania. Nie tylko za działalność, ale
przede wszystkim za to, że aktywizujecie i integrujecie środowisko, wychodzicie do drugiego
człowieka. Wierzę, że właśnie
dzięki temu wiele osób, żyjących dotychczas w swoich czterech ścian, może to zmienić
- podkreślał burmistrz Bogdan
Kożuchowicz, przekazując na
ręce prezes stowarzyszenia Bogumiły Kuliberdy życzenia
i kosz słodkości. I nie był to
jedyny prezent od władz miasta.
Burmistrz oficjalne poinformował, że Stowarzyszenie otrzyma
wreszcie upragnione lokum
w pomieszczeniach przy ul.
Świdnickiej, opuszczonych przez
wydziały przeniesione do nowego budynku UM.
Ta informacja została przyjęta
z prawdziwą euforią i gorącymi
brawami.
Podczas uroczystości wystąpił
zespół „Melodia”, który powstał
przy Stowarzyszeniu. Zespół
zaprosił do wspólnego występu
burmistrza Bogdana Kożucho-

Uśmiechnięte twarze gości, członków Stowarzyszenia
i sympatyków tylko potwierdzają, że taka organizacja była
w mieście potrzebna, choć przecież nie jest jedyną, która działa
na rzecz seniorów

wicza, znanego ze swojego
zamiłowania do muzykowania.
Nie zabrakło też akcentów
humorystycznych. Członkowie
Stowarzyszenia w zabawnej
i lekkiej formule kabaretowego
skeczu zaprezentowali to, czym
zajmowali się podczas minionego roku - było o aktywności fizycznej, wycieczkach, spotka-
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niach integracyjnych, jodze i..
radości życia. To właśnie ten
optymizm i pozytywna energia
emanowały ze sceny, ale i z ludzi, skupionych wokół organizacji.
Przedstawienie przygotowane
zostało pod kierunkiem pani
Haliny Blaźniak - gratulujemy.
Był też akcent związany z naszą

Kosz słodkości to ten mniej znaczący prezent od burmistrza
- najbardziej ucieszył wszystkich lokal na Świdnickiej
Gazetą - za co serdecznie dziękujemy i cieszymy się, że mamy
w Stowarzyszeniu wiernych
i ceniących nas Czytelników.
A skoro urodziny, musiał być
także tort. A nawet dwa, ufundoA to był dopiero ubaw po pachy - humorystyczna historia
Stowarzyszenia w pigułce

Tort na „roczek” naszych seniorów pokroili wspólnie: Izabela
Siekierzyńska dyrektor OPS, burmistrz Bogdan Kożuchowicz
i Bogumiła Kuliberda prezes Stowarzyszenia

Nasza Gazeta też odegrała ważną rolę na uroczystości dziękujemy, że nas Państwo czytacie!

Stowarzyszenie „Senior=Aktywny Obywatel”...
...to pokłosie dwóch edycji projektu o tej samej nazwie, realizowanych w Świebodzicach.
Pomysłodawcą był Ośrodek Pomocy Społecznej, a celem projektu była aktywizacja i integracja osób
w starszym wieku ze społeczeństwem. Udało się pozyskać ważnego partnera - Fundację Integracji
Społecznej PROM - i znaczące dofinansowanie z budżetu państwa. Dzięki temu kilkadziesiąt osób
mogło wziąć udział w naprawdę ciekawym projekcie, realizowanym poprzez rozliczne działania:
warsztaty komputerowe, warsztaty i doradztwo wspierające rozwój kompetencji społecznych, zajęcia
edukacyjno-sportowe, np. aqua aerobic, nordic walking w ramach aktywnych sobót czy aktywna,
międzypokoleniowa turystyka krajoznawcza. Jednym z istotnych efektów projektu było także
utworzenie Rady Seniorów, która dbała o interesy środowiska w drodze dialogu z władzami miasta.
Projekt dofinansowany został z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata
2014-2020 - edycja 2015. Priorytet II - Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz
i międzypokoleniową.
Obecnie Stowarzyszenie zrzesza ponad 80 osób, ale cały czas jest otwarte na chętnych.
Zapraszamy do kontaktu: tel. 516 076 256 lub e-mail: kuliberda.bogumi@vp.pl.

wane przez sponsora. Było
zdmuchnięcie świeczek i życzenia do pomyślenia - choć w zasadzie to najważniejsze - o posiadaniu własnego lokum - już się
spełniło...

Dołączcie do nas
I BOGUMIŁA KULIBERDA
I prezes Stowarzyszenia

- Zapraszamy do nas, jesteśmy pełni pomysłów
i chcemy się rozwijać, rozrastać, zachęcać
do aktywności. Kochani seniorzy, nie warto
siedzieć w czterech ścianach, jest tyle
ciekawych rzeczy, które możemy robić - dla siebie i innych
- w jesieni życia, gdy mamy jeszcze wciąż wiele energii i mnóstwo
czasu! Warto się otworzyć na drugiego człowieka, dać coś
od siebie innym, odkrywać swoje pasje i talenty. To daje wielką
satysfakcję i poczucie, że przecież możemy jeszcze dać
społeczeństwu bardzo wiele.
Dziękujemy za wielkie wsparcie ze strony władz naszego miasta,
szczególnie pana burmistrza Bogdana Kożuchowicza,
za życzliwość, zrozumienie, dostrzeżenie potrzeb osób w wieku
senioralnym. Jesteśmy silną grupą, która nie chce być
na marginesie życia społecznego. Cieszę się, że w naszym mieście
się to dostrzega i docenia.

Odbierz kopertę życia
6
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Chcesz lepiej chronić swoje zdrowie i życie?

W poprzednim numerze informowaliśmy Państwa
o działaniach Świebodzickiej Rady Seniorów
dotyczących koperty życia. Dziś mamy konkrety
- gdzie i jak odebrać kopertę, co z nią dalej zrobić

Jakie informacje powinny się znaleźć
w kopercie życia?
 imię, nazwisko, wiek, numer PESEL, adres
 lista chorób, na które cierpimy,
 nazwy przyjmowanych lekarstw
 numery telefonów do najbliższej rodziny lub opiekunów
 miejsce, w którym można pozostawić klucze do mieszkania
 jeśli są domowe zwierzęta- osobę lub adres miejsca, w którym

Tu możesz otrzymać kopertę życia:
 Ośrodek Pomocy Społecznej, I piętro, pokój nr 8,
INFORMACJA
codziennie w godzinach pracy ośrodka

można pozostawić zwierzę pod tymczasową opieką

 całość powinna być podbita pieczątką przez lekarza pierwszego

kontaktu.

 Urząd Miejski w Świebodzicach, Rynek 1
poniedziałki i środy, godz. 10:00-12:00, parter, Sala
Toastów
dyżurować będą członkowie Świebodzickiej Rady Seniorów

W

środę, 15 marca, acji zagrożenia zdrowia i życia.
odbyło się spotka- Oczywiście, nie odkrywamy
nie przedstawicieli niczego nowego, takie koperty
Świebodzickiej Ra- funkcjonują w innych miastach,
dy Seniorów ze służbami ratow- ale chcemy, aby działało także
niczymi, przede wszystkim poli- u nas, bo świebodzickie społecją i pogotowiem, w celu zaprezentowania koperty. Jak istotną
role może ona pełnić, wyjaśnialiDo rozdania jest
śmy już na łamach Gazety Świena początek
bodzickiej. Jest to zbiór pod800 kopert, 500 zakupił
stawowych informacji dotyczących stanu zdrowia danej
samorząd, 300 Świebodzicka
osoby, z numerem PESEL,
Rada Seniorów.
danymi kontaktowymi, roKolejne
300 obiecali
dzajem przyjmowanych leufundować sponsorzy.
ków, itp. Takie dane, umieszOsób po 65. roku życia jest
czone w łatwo dostępnym
miejscu - najlepiej w lodówce
w Świebodzicach
- mogą bardzo ułatwić służbom
ok. 4,7 tys.
ratowniczym działanie w sytu-

Promują zawody, kształcą, zachęcają
do doskonalenia umiejętności

Skrawanie może być
interesujące
undacja Alae to organizacja,
która powstała z myślą o polF
skim przemyśle mechanicznym

O kopercie życia na spotkaniu ze służbami mówili Halina
Blaźniak i Henryk Sawa ze Świebodzickiej Rady Seniorów.
Entuzjastą akcji jest burmistrz Bogdan Kożuchowicz
czeństwo się starzeje - mówił na
spotkaniu Henryk Sawa, Przewodniczący Świebodzickiej Rady Seniorów.
- Koperta spełnia ważne zadanie, daje poczucie bezpieczeństwa i pewność, że zostanie nam
udzielna właściwa pomoc - dodała Halina Blaźniak, inicjatorka wprowadzenia koperty.
Seniorzy chcą przekonać,
a przede wszystkim wyjaśnić
innym seniorom, dlaczego ta
koperta jest taka istotna. Dlatego już wkrótce pojawią się
w mieście plakaty informujące
o akcji, a wszyscy, którzy zgłoszą się po kopertę, dostaną na
miejscu także pełną informację,

co mają z nią zrobić i jakie dane
wpisać w formularzu.
- Ta koperta może uratować
życie, nie mam co do tego żadnej
wątpliwości, dlatego warto ten
temat propagować i zachęcać
osoby starsze do posiadania
takiego formularza - podkreślał
na spotkaniu burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.
Koperty można na razie otrzymać w dwóch punktach - odsyłamy do ramki. Wkrótce pojawią
się także w przychodniach zdrowia, na pewno w Miejskim
Ośrodku Zdrowia przy Alejach
Lipowych oraz w przychodni
Salmed przy ul. Królowej Elżbiety.

W lodówce, na łatwo dostępnej półce. W kopercie znajdują się
także dwie naklejki. Jedną z nich należy umieścić na wewnętrznej
stronie drzwi wejściowych, drugą- na froncie lodówki. Dlaczego
właśnie tu? Bo jest to sprzęt, który znajduje się każdym domu
i łatwo go odnaleźć.

Plany, wybory, wyjazdy

imieniu Zarządu Miejskiego Koła PZW serdecznie
W
zapraszamy członków koła i sympatyków na zawody
z okazji Dnia Wędkarza, jednocześnie inaugurujące sezon

czwartek 9 lutego odbyła
W
się kolejna, XIII sesja Młodzieżowej Rady Miasta w Świe-

Z PRAC MŁODZIEŻOWEJ
RADY MIEJSKIEJ

wędkarski.
Zawody odbędą się w niedzielę 19.03.2017 r. na zbiorniku
Warszawianka. Zbiórka zawodników o godz. 7.30, wpisowe 10 zł.
Po zakończeniu zawodów i wręczeniu nagród na wszystkich
czekać będzie poczęstunek.
Zapraszamy mieszkańców do kibicowania.
wyróżnione i zaprezentowane
podczas wielkiego finału w dniu
30.03.2017 r. o godz. 10:00,
w siedzibie fundacji przy ul.
Wałbrzyskiej 38.
Spotkanie będzie również
okazją dla uczniów do bezpośrednich rozmów z lokalnymi
firmami. Dla przedsiębiorstw
jest to szansa, by zaistnieć
w świadomości uczniów, zwłaszcza ostatnich klas, jako potencjalny pracodawca.
Firmy zainteresowane udziałem w tym wydarzeniu prosimy
o kontakt pod numerem telefonu: 786 268 140 lub drogą mailową na adres:
kontakt@
fundacja-alae.com.

Gdzie przechowywać kopertę?

Wędkarze
rozpoczynają sezon

Wiosenny ruch
na lotnisku

FOT. UŻYCZONE

i szkolnictwie zawodowym,
wspierająca rozwój zawodowy
w zakresie obróbki skrawaniem
i mechaniki. Od kilku lat starają
się kształcić młodych ludzi
w zawodach, które mają dziś
największą perspektywę na rynku pracy. Promują także takie
właśnie zawody poprzez m. in.
konkursy. Jeden z nich będzie
miał swój finał pod koniec marca.
- Uczniowie szkół zawodowych z Ząbkowic, Dzierżoniowa, Świdnicy, Wałbrzycha
i Świebodzic 7 marca uczestniczyli w wizycie zorganizowanej
przez Fundację Alae na Targach
Maszynowych Intec w Lipsku
- mówi Paweł Ułaszewski z Fundacji. - Na podstawie doświadczeń i wiedzy zdobytej podczas
tego wyjazdu przygotowują prezentacje dokumentujące to, co
zobaczyli. Najlepsze z nich będą

Obowiązkowo należy co jakiś czas sprawdzić, czy zapiski są
czytelne. Może się bowiem zdążyć, że z jakiegoś powodu koperta
ulegnie zniszczeniu. Wtedy trzeba przygotować nową.

Nasi miłośnicy latania i szybowania krzątają się na
gminnym lotnisku przez cały rok. Zawsze jest tu coś
do zrobienia. Niedawno przywieźli dwa kontenery
magazynowe. - Szykujemy się do nowego sezonu
- zapowiadają, a my z przyjemnością będziemy
informować o wszystkim, co dzieje się na naszym
lotnisku.

bodzicach. Podczas spotkania
rozwiązany został problem wyboru nowego Przewodniczącego
Komisji Bezpieczeństwa oraz
Rzecznika Prasowego. Po zgłoszeniu kandydatur i głosowaniu
nowym przewodniczącym komisji został Radny Kajetan Kopciuch, a Rzecznikiem Daniel
Kozar. W czasie obrad toczyły
się również rozmowy na temat
przedsięwzięcia „Posadź swoje
drzewko z Młodzieżowymi Radnymi”, którego organizacją zajmują się członkowie rady. Odbyła się również dyskusja na
temat formy cyklu spotkań radnych ze świebodzicką młodzieżą.

Radni ustalili również miejsce
i datę wyjazdu integracyjnego.
W ubiegłym tygodniu odbyły
się również spotkania czterech
komisji. Omówiono na nich
kwestię organizacji turnieju siatkówki dla szkół gimnazjalnych,
rozmawiano na temat bezpieczeństwa, a także o planowanym
nawiązaniu współpracy z Młodzieżowymi Radami Miast z najbliższej okolicy
Natomiast 8 marca, z okazji
Dnia Kobiet, męska część Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrała się z koszami słodkości na
ulice miasta, aby złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim
Świebodziczankom.


Szybko wrócił do paki
§ pod paragrafem
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rzewrócił 81-letnią kobietę, kopał ją i bił, następnie wyrwał pokrzywdzonej torbę z zakupami oraz portfelem i uciekł.
Policjanci z Komisariatu Policji
w Świebodzicach bezpośrednio
po zdarzeniu zatrzymali podejrzewanego. Jak się okazało, brutal miał już na koncie włamanie
do mieszkania oraz szereg kradzieży torebek na terenie miasta.
Decyzją sądu mężczyzna został
tymczasowo aresztowany na 3
miesiące. Grozi mu kara do 12
lat pozbawienia wolności. Kilka
miesięcy wcześniej opuścił zakład karny.
Do ostatniego zdarzenia doszło 9 marca br., w godzinach
wieczornych, w Świebodzicach.

81-letnia kobieta wracała z zakupów.
- Kiedy była już na klatce
schodowej swojego budynku,
zaatakował ją obcy mężczyzna.
Napastnik przewrócił pokrzywdzoną, kopał ją i bił, a następnie
wyrwał pokrzywdzonej torbę
z zakupami oraz portfelem,
w którym było 30 złotych, po
czym uciekł - informuje Grzegorz Oleśkiewicz, oficer prasowy KPP w Świdnicy.
Hałasy na klatce schodowej
usłyszał sąsiad kobiety. Kiedy
wyszedł z mieszkania i zorientował się w sytuacji, zaczął biec za
sprawcą. Dogonił go w pewnej
odległości od miejsca zdarzenia,
jednak ten zdołał mu się wyrwać
i pobiegł dalej.

Z NOTATNIKA STRAŻY
MIEJSKIEJ
G 2.03. - nietypowa sytuacja z nieprawidłowym parkowaniem.
Strażnicy miejscy podjęli interwencję na postoju TAXI
przy ul. Puszkina. Dwa auta zaparkowały na miejscu oznaczonym
tabliczką postoju. Kierujący otrzymali mandaty, jednak jeden z nich
odmówił przyjęcia, a drugi z kierujących początkowo go przyjął,
jednak po pewnym czasie zgłosił się do siedziby SM z wnioskiem
o jego anulowanie. Oboje kierowcy wskazali, że postój został
niewłaściwie oznakowany - tabliczki informujące o obszarze,
na którym obowiązuje postrój, zostały umieszczone odwrotnie.
Na miejsce udał się osobiście komendant SM Łukasz Gil,
który potwierdził wnoszone przez kierujących oskarżenia.
- W efekcie został złożony wniosek o anulowanie obu mandatów,
czyli kierujący nie będą ukarani - zapewnia komendant.
Jednocześnie natychmiast została zgłoszona do zarządcy drogi
informacja o konieczności poprawienia oznakowania.
Obecnie jest ono już właściwe.
G 3.03., awanturujący się pacjent w szpitalu. Mężczyzna został
przywieziony przez pogotowie ze Strzegomia. Obudził się na izbie
przyjęć i zaczął się awanturować, wykrzykiwać obelżywe słowa
pod adresem lekarzy i pielęgniarek. W związku z czym szybko trafił
do policyjnej izby zatrzymań w Świdnicy.
G 6.03., ul. Strzegomska - zbita szyba w oknie jednej z kamienic
zagrażała bezpieczeństwu przechodniów. Powiadomiono
zarządcę.
G 7.03., ul. Łączna - nieposprzątany po zimie, bardzo
nieestetyczny teren. Właściciel został pouczony o konieczności
uprzątnięcia.
G 7.03., Osiedle Sudeckie, parkowanie pojazdem na trawniku
pomiędzy blokami. Kierujący otrzymał wezwanie do stawienia się
w siedzibie SM, nie zostało ono podjęte, trwają czynności
co do ustalenia sprawcy. Grozi mu mandat.
G 8.03., ul. Kolejowa/Zwycięstwa - doszło do uwolnienia się psa
ze smyczy. Prowadziła go starsza pani, a pies był potężny i wyrwał
się właścicielce, bo zobaczył innego czworonoga. Na szczęście
nic się nie stało, bo pies miał kaganiec.
G 9.03., ul. Mieszka Starego, nietrzeźwy mężczyzna leżał
na chodniku. Został odprowadzony do Komisariatu Policji,
do wytrzeźwienia.
G 9.03., ul. Piłsudskiego, kierujący pojazdem wjechał na teren,
oznaczony zakazem ruchu. Został ukarany mandatem.
G 13.03., ul. Świdnicka, mężczyzna wyrzucił na trawnik puszki
po piwie, nie przeszkadzał mu nawet widok strażnika miejskiego.
Został ukarany mandatem.
G 13.03., sąsiadka zastawiła sąsiadowi wjazd do garażu.
Została ukarana mandatem 100 zł.
G 13.03., bezdomny pod wpływem alkoholu przy Biedronce
na Strzegomskiej. Mężczyzna odmówił jakiejkolwiek pomocy,
wstał i oddalił się w niewiadomym kierunku.

Więcej pracy dla strażaków
Wraz z wiosną pojawia się także coraz więcej interwencji
związanych ze spalaniem na działkach i przydomowych ogrodach
resztek suchej roślinności. Niestety, jest to obecnie zakazane
prawnie i trzeba się liczyć z faktem, ze Straż Miejska może za coś
takiego nałożyć mandat. Choć z drugiej strony - ogniska
z suchych liści czy badyli to nieodłączny element jesiennego
i wiosennego krajobrazu, a zapach takiego ogniska z pewnością
nie jest niczym przykrym. No, ale przepisy są bezwzględne,
dlatego apelujemy, by tego nie robić.

O całym zajściu zostali powiadomieni świebodziccy policjanci. Funkcjonariusze dysponując rysopisem sprawcy przeczesywali miasto, po chwili zatrzymując podejrzewanego. Okazał się nim 41-letni mieszkaniec
Świebodzic.
Miał w organizmie ponad 2,5
promila alkoholu. Nota bene
człowiek ten w ubiegłym rok
opuścił zakład karny. Jest znany
świebodzickiej policji, niegdzie
niepracujący.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu
usłyszał zarzuty i przyznał się do
popełnienia powyższego czynu.
Skradzione przedmioty powróciły do prawowitej właścicielki.

Jak się okazało, oprócz opisanego rozboju, wymieniony
w ostatnich tygodniach popełnił
na terenie Świebodzic szereg
innych przestępstw, w związku
z którymi był już zatrzymywany
przez policję i przedstawiane mu
były zarzuty. Na „koncie” mężczyzny są zatem kradzież z włamaniem do mieszkania, trzy
przypadki kradzieży torebek na
szkodę kobiet spacerujących ulicami miasta oraz dwa tego typu
usiłowania.
W związku z powyższym,
decyzją sądu podejrzany został
tymczasowo aresztowany na 3
miesiące. Na wyrok poczeka zatem za kratami. Grozi mu kara
do 12 lat pozbawienia wolności.
I

Ukradł kasę i piłę
unkcjonariusze Zespołu
Kryminalnego z KomiF
sariatu Policji w Świebodzi-

cach zatrzymali 38-letniego
mężczyznę, podejrzewanego
o kradzież z włamaniem do
pomieszczeń jednej z firm na
terenie tego miasta. Łupem
złodzieja padła gotówka oraz
piła spalinowa. Zatrzymany
przyznał się do popełnienia
tego czynu. Grozi mu nawet
do 10 lat pozbawienia wolności.
Pod koniec lutego br., do
świebodzickiego komisariatu
policji zgłosił się właściciel
pewnej firmy z terenu tego
miasta, informując kradzieży
z włamaniem do pomieszczeń firmowych. Jak ustalono, sprawca pod osłoną nocy
uszkodził kratę zabezpiecza-

jącą oraz drzwi wejściowe,
a następnie z wnętrza dokonał kradzieży gotówki w kwocie 500 zł oraz piły spalinowej.
Pracujący nad tą sprawą
funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Świebodzicach po kilku dniach wytypowali i zatrzymali podejrzewanego, który przyznał się do
popełnienia powyższego czynu. Okazał się nim 38-letni
świebodziczanin. Był on już
wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu.
Mężczyzna usłyszał już
zarzuty, teraz za swój czyn
odpowie przed sądem. Przypomnijmy, iż kradzież z włamaniem zagrożona jest karą
do 10 lat pozbawienia wolności.

Zasnął i nie zamknął
drzwi, a złodziej to
wykorzystał

elewizor, dekoder, telefon
komórkowy, a nawet poT
ściel i firanki - złodziej, który

okradł mieszkanie śpiącego
w tym czasie właściciela
nie był wybredny i zabrał
wszystko, co wpadło mu
w ręce. Policjanci ze Świebodzic, wytypowali i zatrzymali podejrzewanego o tę kradzież 19-latka oraz odzyskali
wszystkie przedmioty. Młodemu mężczyźnie, który
przyznał się do winy, grozi
do 5 lat pozbawienia wolności.
Przed kilkoma dniami
w Świebodzicach doszło do
kradzieży mieszkaniowej.
49-letni pokrzywdzony przyznał, iż w pewien sposób
przyczynił się do tego zdarzenia. Jak oświadczył, będąc
w swoim mieszkaniu wypił
nieco za dużo alkoholu i po
prostu zasnął, podczas gdy
drzwi wejściowe pozostały
niezamknięte. Kiedy po kilku
godzinach obudził się, stwierdził, iż został okradziony. Jak
się okazało, złodziej nie był
wybredny, a asortyment któ-

ry znalazł się w kręgu jego
zainteresowań był dość szeroki. Oprócz sprzętu elektronicznego w postaci telewizora, dekodera oraz telefonu
komórkowego, sprawca nie
pogardził także dwoma kompletami pościeli oraz firankami a nawet tym, co znalazł...
w lodówce.
Policjanci Zespołu Kryminalnego z Komisariatu Policji w Świebodzicach w trakcie pracy nad powyższą sprawą, weryfikowali różne uzyskiwane informacje. Zaangażowanie funkcjonariuszy
przyniosło efekt. Zatrzymali
oni 19-latka ze Świebodzic,
podejrzewanego o dokonanie
opisanej kradzieży.
Młody mężczyzna usłyszał już zarzuty i przyznał się
do popełnienia tego czynu.
Policjanci zabezpieczyli u niego wszystkie skradzione
przedmioty, które powróciły
już do właściciela.
Teraz sprawą amatora cudzej własności zajmie się sąd.
Za kradzież, grozi mu do 5 lat
pozbawienia wolności.
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Ratowali
niepełnosprawnego
e wtorek, 14 marca, doszło do nietypowej akcji ratunkowej.
W mieszkaniu przy ul. Kopernika, niepełnosprawny mężczyW
zna źle się poczuł i zaczął intensywnie pukać w ścianę. Usłyszeli to

sąsiedzi i wezwali policję. Mężczyzna był sam w domu, poruszał się
na wózku, nie można się było do niego dostać.
- Policjanci przy pomocy straży pożarnej weszli do mieszkania
przy użyciu siły, została wybita szyba w drzwiach wejściowych
i wówczas udało się je otworzyć - mówi Janusz Kozendra, Komendant Komisariatu Policji w Świebodzicach.
Pomoc przyszła w samą porę - starszy pan leżał na podłodze.
Został przewieziony do szpitala.

Jak być bezpiecznym
- przyjdź na spotkanie
wiebodzicka Rad Seniorów zaprasza mieszkańców naszego miasta, a szczególnie osoby starsze, na spotkanie, które odbędzie się
Ś
w Miejskim Domu Kultury, ul. Wolności 13, w dniu 5 kwietnia 2017 r.,
WAŻNE DLA SENIORÓW

godz. 11:00.
Będzie one dotyczyć kwestii szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zachowania w sytuacji różnych zagrożeń.
Spotkanie poprowadzi specjalista do spraw prewencji kryminalnej
z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy nadkomisarz Robert
Topolski.
Serdecznie zapraszamy.

Wszystkie Kolory Świata
rozkwitły w „Integracyjnej”
8

T
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rzecia edycja akcji
„Wszystkie
Kolory
Świata”, która odbyła
się w czwartek 2 marca
w Publicznym Zespole Szkół
Integracyjnych, okazała się wyjątkowa. Nie tylko z racji rekordowej kwoty zbiórki z licytacji
laleczek, ale i wspaniałego klimatu jedności, chęci pomagania
innym, ciepła i wzajemnej życzliwości.
Głównym punktem akcji była
oczywiście licytacja pięknych,
szmacianych laleczek, wykonanych przez uczniów, rodziców
i nauczycieli szkoły. Do kupienia
było aż 40 wspaniałych, małych
dzieł sztuki, wykonanych
z ogromnym sercem i starannością. Zlicytowano co do jednej,
a dochód wyniósł 4.000 zł. Zostanie przekazany na pomoc najuboższym dzieciom w Angoli.
Licznie zebranych gości powitała dyrektor szkoły Magda-
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społeczeństwo

lena Stąpor oraz szkolna ambasadorka UNICEF Justyna Gąsior, nauczycielka, dobry duch
tej i wielu innych, szczytnych
akcji, organizowanych przez
szkołę. Jedną z nich są np. regularne odwiedziny szkolnych
wolontariuszy w wałbrzyskim
schronisku dla zwierząt. A namacalnym efektem tychże odwiedzin jest sympatyczny Spajki, piesek adoptowany ze schroniska właśnie przez panią Justynę.
Zaproszeni do udziału w akcji
goście to od wielu już lat przyjaciele szkoły. Wśród nich nie zabrakło dużej reprezentacji świebodzickich samorządowców:
burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza, Przewodniczącego
Rady Miejskiej Łukasza Kwadransa, radnych miejskich: Zofii Marek, Sławomira Łukawskiego, Jarosława Dąbrowskiego, a także Ilony Szczygiel-

skiej kierownik Wydziału Promocji UM, Agnieszki Gielaty
dyrektor Miejskiego Domu
Kultury. Była tam oczywiście
także nasza Redakcja.
Jak zawsze w akcji wziął
udział Mateusz Brzuchacz,
nasz znany i lubiany mistrz kulturystyki, noszący oficjalny tytuł
Przyjaciela Szkoły. Byli też
rodzice uczniów, którzy z wielkim zapałem licytowali laleczki
- nierzadko wykonane razem ze
swoimi pociechami. W imieniu
posła na Sejm RP Ireneusza
Zyski, który nie mógł być obecny, licytowały dzieci z klasy V.
Atmosfera była naprawdę bardzo serdeczna, a emocje sięgały
zenitu zwłaszcza, gdy kilka osób
walczyło zaciekle o upatrzoną
przez siebie laleczkę. Rekordzistami okazali się właśnie samorządowcy, nabywając po 3 a nawet 4 szmaciane „dzieła sztuki”!
Wynik licytacji to 4 tys. zł,
plus 580 zł zebrane z loterii
szkolnej, zorganizowanej przed
feriami. Brawo, to wspaniały
wynik, gratulujemy organizatorom i hojnym uczestnikom.

- Bardzo dziękujemy za wsparcie akcji, była ona dedykowana
głodującym dzieciom z Angoli
z przeznaczeniem na szczepienia. Koszt jednej szczepionki to
10 zł, zatem dzięki naszej zbiórce będzie można zaszczepić blisko 50 maluchów - cieszy się Justyna Gąsior, szkolna ambasadorka UNICEF.
- Z przyjemnością uczestniczę
w wyjątkowych akcjach charytatywnych, organizowanych przez
Zespół Szkół Integracyjnych,
jest to społeczność ludzi wrażliwych, otwartych na drugiego
człowieka, cieszę się, że takie
właśnie wartości przekazywane
są uczniom - podkreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Pan burmistrz jako osoba
uczestnicząca od początku w akcji otrzymał specjalną koszulkę
UNICEF-u z ze swoim imieniem i nazwiskiem. A na koniec
akcji zrobił niespodziankę autorom wylicytowanych przez siebie laleczek - przekazując im je.
Akcji towarzyszyły występy
artystyczne Zespołu Echo oraz
klasy V. Przygotowano także
słodki poczęstunek.

Czterdzieści laleczek, prawdziwych dzieł sztuki, w ciągu
niespełna godziny trafiło do nowych właścicieli. Spotkanie
poprowadziły Magdalena Stąpor, dyrektor ZSI i Justyna Gąsior,
szkolny ambasador UNICEF

Burmistrz Kożuchowicz „walczył” o upatrzone laleczki
z przewodniczącym RM Łukaszem Kwadransem. W końcu obaj
panowie doszli do porozumienia i zakupili po kilka pięknych
szmacianek

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz i pani dyrektor w pamiątkowych
koszulkach z akcji

Radny Jaroław Dąbrowski wylicytował aż trzy laleczki - ale nic
dziwnego, w końcu ma w domu trzy dziewczyny!

Podczas akcji „Wszystkie Kolory Świata”
odczytano apel o zakończenie wojny w Syrii

Radna Zofia Marek też nie wyszła z licytacji z pustymi rękami
- to kolejna laleczka do wyjątkowej kolekcji

Dzień Ludzi z Zespołem Downa i Autyzmem
21 marca społeczność szkolna będzie akcentować kolejny, ważny
dzień - upamiętniający osoby chorujące na zespół Downa.
W tym dniu wszyscy założą kolorowe skarpetki na znak
solidarności z niepełnosprawnymi. A 5 kwietnia będzie dniem
niebieskim - uczniowie i nauczyciele będą obchodzić Światowy
Dzień Autyzmu.
Autorzy laleczek prezentowali swoje dzieła i opowiadali o nich

Trwają wysiłki na rzecz pełnego zawieszenia broni w Syrii.
Jednocześnie kolejny raz apelujemy o natychmiastowy,
bezwarunkowy i bezpieczny dostęp do dzieci i ich rodzin,
które na terenie całego kraju są wciąż odcięte od pomocy
humanitarnej. Dziś, dostęp do 15 syryjskich miejscowości jest
zablokowany. Mieszka tam 700 000 osób, w tym około 300 000
dzieci. Niemal 5 milionów ludzi, w tym ponad dwa miliony dzieci
w Syrii żyje na obszarach, do których dostęp jest ograniczony
ze względu na trwające walki, brak bezpieczeństwa lub blokowanie
dostępu. Na terenie całego kraju ludzie cierpią z powodu braku
podstawowych środków do życia i nieustannego ryzyka przemocy.
Nie możemy milczeć, kiedy strony konfliktu stosują metodę walki
polegającą na odmowie osobom poszkodowanym dostępu
do żywności, wody, leków i innych produktów. Zbyt wiele dzieci
w Syrii nie zaznało w swoim krótkim życiu niczego innego poza
wojną i stratą. Dzieci są narażone na niedożywienie, odwodnienie,
biegunkę, choroby zakaźne i urazy. Po doświadczeniu
traumatycznych wydarzeń i przemocy, wiele dzieci wymaga
natychmiastowej pomocy humanitarnej. Dramatyczne wydarzenia
związane z oblężeniem wschodniego Aleppo zniknęły już
z publicznej dyskusji. Ale nie możemy pozwolić, aby potrzeby,
życie i przyszłość Syryjczyków zniknęły także z sumienia świata.
Nie możemy dopuścić, aby w 2017 r. powtórzyły się w Syrii
tragedie, jakie miały tam miejsce w roku 2016.
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rozmaitości

Przygarnij psiaka

ziś kolejne zwierzaki, które polecamy
Państwu do adopcji wraz z wolontariuD
szami Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych w Świebodzicach. Nie pozwólmy,
by te biedne czworonogi spędziły swoje życie w schronisku.
Czekają na nowy dom i kogoś, komu mogłyby się odwdzięczyć miłością i bezwarunkowym przywiązaniem.
Może ktoś z Państw pokocha naszych
dzisiejszych bohaterów?

AMIGO

ma około 11 lat i od 2013 roku przebywa
w schronisku. Jest to bardzo długi czas,

AMIGO

ale Amigo wciąż jest bardzo
kontaktowym pieskiem, lubi spacery
oraz przysmaki. Bardzo ładnie chodzi na
spacerach, nie ciągnie. Łagodny chłopak
o cudnym serduszku!

KASZTANEK
ma obecnie 6 lat, jest miłym, wesołym,
małym pieskiem. Spędził już aż 4 lata w
schronisku i nikt go nie wypatrzył.
Czesać daje się bez problemu i
uuuwielbia przysmaki! Kąpiele wodne
też są bardzo wskazane :) Polecamy
chłopaka do adopcji, bo jest wesoły,
łagodny i lubi kontakt z ludźmi.

KASZTANEK
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Nasi młodzi strażnicy
przyrody znowu w akcji

ZAADOPTUJ ZWIERZAKA Z GAZETĄ ŚWIEBODZICKĄ

TINKA
niestety powoli schroniskowa weteranka..
Szuka domu i miłości! Jest lękliwa i
przestraszona, natomiast po poświęceniu
jej odrobiny czasu, otwiera się i pięknie
nadstawia się na głaskanie. Drobniutka
sunia, która bardzo potrzebuje domu!
Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu
ul. Łokietka 7
telefon 74 84-24-223
Informacja telefoniczna
w dni powszednie
od godz. 9.00 do 16.00
w sobotę i niedzielę
od godz. 10.00 do 12.00

TINKA
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kcję o sympatycznej nazwie
„Każdy ptaszek zasługuje
A
na swój daszek” przeprowadzili

w lutym członkowie Stowarzyszenie Straży Ochrony Przyrody
w Świebodzicach. Spora grupa
dzieci i młodzieży pod kierunkiem komendanta Piotra Zwierzyńskiego, odwiedziła staw rybny znajdujący się na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego, w Dolnie Różaneczników.
Młodzi strażnicy z Klubu Młodego Strażnika z SP 3 przyrody
powiesili dwadzieścia budek dla
ptaków.
- Każde dziecko losowało
taką budkę i podpisywało własnym imieniem. To była dla
dzieci szczególna frajda tym bardziej, że będą mogły teraz „odwiedzać” swoich lokatorów
i sprawdzać, czy jakaś ptasia
rodzinka zadomowiła się w nowym domu - mówi Piotr Zwierzyński.
Budki wytwarzane są przez
członków Stowarzyszenia, z materiałów odpadowych. Są więc
w pełni ekologiczne.
To kolejna już akcja naszych
dzielnych strażników. W ubiegłym roku podobne budki powiesili w Parku Miejskim, za

stawem na ul. Solnej, czy na
arszawiance.
Końcem marca Stowarzyszenie planuje kolejne, proekologiczne działania. Będzie to sadzenie drzew.
- Czekamy jeszcze na teren,
jaki wskaże nam leśnictwo
i wtedy zaprosimy mieszkańców
całego miasta do wspólnego sadzenia lasu - dodaje Piotr Zwierzyński.

NIE KUPUJ - ADOPTUJ!
Od kilku miesięcy działa także schronisku dla zwierząt w Świdnicy. Prowadzi je Fundacja Mam Pomysł.
Pracują tu cudowni ludzie i wolontariusze, którzy nie tylko z troską i miłością opiekują się porzuconymi psami
i kotami - a nierzadko te biedne zwierzaki mają za sobą straszne przejścia - ale także skutecznie znajdują
im nowe, kochające domy.To wspaniale, że są tacy ludzie! Zapraszamy do odwiedzenia funpage’a schroniska
na Facebooku: FMP Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy

Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
zaprasza - ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte pon- piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534 tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667
www.mojdomswiebodzice.pl
Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu
kredytu hipotecznego. Współpracujemy
z ponad 30 bankami, dzięki czemu jesteśmy
w stanie zaproponować odpowiednią ofertę,
dostosowaną do indywidualnych potrzeb
i możliwości naszego klienta.
1. Pilne!!! Osiedle Sudeckie. Do sprzedania
3 pokojowe mieszkanie na parterze. Woda ciepła
z sieci. Do kapitalnego remontu. Bardzo dobra
lokalizacja. 43,25 m2 cena 94,500
2. Ciernie. Dom w zabudowie bliźniaczej z dużą
działką. Ogrzewanie c. o. weglowe i gazowe.
Dom wymaga remontu. 80 M2 cena 249 tys.
3. Osiedle Sudeckie. Do sprzedania 3 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze. Kuchnia z oknem.
Do remontu. 48 m2 cena 113 tys.
4. Osiedle Sudeckie. 2 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze. Po kapitalnym remoncie.
47M2 cena 139,900
5. Świebodzice. 2 pokojowe mieszkanie z dużym
balkonem. Po remoncie, ogrzewanie miejskie.
Parter. 53 m2 cena 145 tys.
6. Stare Bogaczowice. Dom wolnostojący
- do remontu na działce 2350 m2.
Dom 120 m2 cena 250 tys.
7. Osiedle Piastowskie. Do sprzedania. Kawalerka
na parterze z balkonem. Po kapitalnym remoncie.
32,8M2 cena 110 tys.
8. Osiedle Piastowskie. Do sprzedania.
Kawalerka na IV piętrze z balkonem.
Po remoncie. 32,8M2 cena 85,900.
9. Osiedle Piastowskie. Do sprzedania
2 pokojowe mieszkanie na IV piętrze.
Nowa część osiedla. Łazienka po kapitalnym
remoncie. 44,7 m2 cena 145 tys.
10. Pełcznica. Do sprzedania 3 pokojowe
mieszkanie na II piętrze. Ogrzewanie miejskie.

Balkon. 61 m2 cena 175 tys.
11. Świebodzice Centrum. Do sprzedania
przestronne mieszkanie na parterze
po kapitalnym remoncie. Kuchnia w zabudowie
ze sprzętem AGD w cenie mieszkania. 76 m2
cena 218 tys.
12. Świebodzice. Centrum. Do sprzedania
2 pokojowe mieszkanie na I piętrze.
Ogrzewanie gazowe i węglowe. 51m2
cena 108,900.
13. Działka budowlana. Ciernie. 2000 m2
cena 119 tys.
14. Działki Budowlane. Stare Bogaczowice.
980 m2 cena 49 tys.
15. DO WYNAJĘCIA Lokal użytkowy na „Bazarze”
- sklep mięsny z wyposażeniem. 40m2
cena 1500,00
16. DO WYNAJĘCIA. Centrum Świebodzic.
Dwa lokale użytkowe. Każdy po 42 m2.
Cena 5000,00
17. Sródmieście. Świebodzice. Sprzedam
2 pokojowe mieszkanie na III piętrze w bloku.
Ogrzewanie miejskie. Po kapitalnym remoncie.
46 m2 cena 144,900.

Elza podbiła serca
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Dogoterapia w Środowiskowym Domu Samopomocy

W

piątek 10 marca
w Środowiskowym
Domu Samopomocy rozpoczęły się
cykliczne zajęcia z dogoterapii,
prowadzone przez fizjoterapeutkę i dogoterapeutkę Panią Annę
Derej wraz z jej pupilem Elzą
- berneńskim psem pasterskim.
Elza posiada tytuł psa terapeutycznego i jest doskonale przygotowana i wyszkolona pod kątem pracy m.in. z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
oraz z osobami z zaburzeniami
psychicznymi.
Dogoterapia czyli terapia
z udziałem psa, wspomaga rehabilitację osób z niepełnosprawnością oraz stanowi wspaniałą
propozycję kreatywnych zajęć,
polegających na wieloprofilowym usprawnianiu osób borykających się z różnego rodzaju
deficytami.

Ta forma terapii kontaktowej
pozwala na usprawnianie rozwoju: ruchowego, intelektualnego,
emocjonalnego, społecznego; na
eliminowanie agresji i autoagresji, rozwój empatii oraz poprawę
samooceny. Ponadto zajęcia
w obecności psa wpływają pozytywnie na przełamanie lęku
przed kontaktem z psem, na pobudzenie zmysłów wzroku, słuchu, dotyku, węchu, propriocepcji, poprawę w zakresie somatognozji, a także ogólne wyciszenie i relaksację.
Pierwsze zajęcia z dogoterapii
były wielkim zaskoczeniem dla
uczestników ŚDS, gdyż do samego końca były niespodzianką.
Jednak radość podopiecznych po
ujrzeniu psa, była nie do opisania... Nasi uczestnicy z wielkim
zainteresowaniem uczestniczyli
w zajęciach, aktywnie włączali

się w zajęcia stymulujące rozwój
psychoruchowy
- Już podczas pierwszej sesji
zaobserwowaliśmy, że potrafią
bez żadnego lęku nawiązać kontakt ze zwierzęciem i w sposób
otwarty wyrażać swoje emocje.
Towarzyszył temu wesoły humor i ciekawe komentarze
uczestników na temat własnych
doświadczeń z obcowania
z psem - mówi Izabela Gaweł,
kierownik ŚDS.
Elza zachwyciła wszystkich
swoimi umiejętnościami. Oprócz
komend związanych z utrzymaniem dyscypliny, potrafiła także
wiele trudnych sztuczek wymagających profesjonalnej tresury.
Zajęcia z dogoterapii były bardzo edukujące i przyniosły
wszystkim wiele satysfakcji,
czekamy na kolejną dawkę
nowych doświadczeń.
I

WIEŚCI ZE SZKÓŁ

Potyczki językowe

oraz ogólną wiedzę na temat krajów
anglojęzycznych. W tym etapie konkursu dziewczyny pracowały indywidualnie.
Wyniki konkursu wkrótce.

Pegazik, odsłona
miejska

10 marca 2017 roku trzy uczennice Szkoły Podstawowej nr 4 - Karina Lamczyk, Aniela Idzik i Julia
Mikoda - brały udział w VIII Powiatowych Potyczkach z Językiem
Angielskim i Niemieckim w Świdnicy. Kon-kurs przebiegał 2-etapowo. Pierwszy etap miał formę rywalizacji drużynowej. Dziewczyny
zmierzyły się z zadaniem sprawdzającym umiejętność stworzenia i zaprezentowania krótkiej wypowiedzi
ustnej (scenki językowej) rozgrywającej się w jednym z wylosowanych
miejsc: w szkole, w domu, w mieście, w sklepie, na przyjęciu i w restauracji. Uczennice naszej szkoły
układały scenkę w restauracji. Drugi
etap miał formę pisemnego testu,
który zawierał zadania zamknięte
i otwarte sprawdzające umiejętności
gramatyczno-leksykalne, rozumienie tekstu czytanego i słuchanego

Miejski etap konkursu recytatorskiego „Pegazik” za nami. W Szkole
Podstawowej nr 3 wzięło w nim
udział 12 uczniów z klas IV-VI
świebodzickich szkół podstawowych. Gospodarzy reprezentowali
zwycięzcy szkolnego etapu, czyli
Weronika Rubnikowicz, Marika
Szulc i Weronika Markowicz. Jury
konkursu, w składzie pani Krystyna Stanikowska, pani Małgorzata
Chojda-Ozga i pani Jolanta Styrna-Grossman doceniło interpretację utworów wszystkich uczestników, podkreślając, że poziom tegorocznego konkursu był bardzo
wysoki i wyrównany.
Na recytatorskim podium stanęli:
Marta Nawrocka - Zespół Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2
Marika Szulc - Publiczna Szkoła
Podsta-wowa Nr 3

Filip Andrasz - Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 4.
Oczekiwanie na werdykt umiliły
występy Mai Zwierzyńskiej, Oli
Węgierskiej, Karoliny Mladenis,
Natalii Świderskiej i Kamili Czarneckiej. To jeszcze nie koniec zmagań, bowiem w marcu odbędzie się
etap powiatowy w Świdnicy. Będziemy trzymać kciuki.

XIII Festiwal Nauki

3 marca 2017 w Gimnazjum nr 1
odbył się XIII Szkolny Festiwal
Nauki, na który szkoła zaprosiła
klasy szóste ze świebodzickich
szkół podstawowych. Gośćmi specjalnymi byli Zastępca Burmistrza
Miasta Krystian Wołoszyn oraz
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
Dorota Uzar.
Na kilka godzin sala gimnastyczna zamieniła się w wielkie laboratorium przyrodnicze. Na rozpoczęcie

festiwalu uczniowie z Klubu Młodego Odkrywcy zaprezentowali
i wyjaśnili kilkanaście doświadczeń
przyrodniczych, następnie zaproszona młodzież mogła samodzielnie
wykonać przygotowane doświadczenia. Największym zainteresowaniem cieszyły się jak co roku: odrzutowa butelka, jajko w butelce, elektryzowanie za pomocą maszyny
elektrostatycznej, płonąca chusteczka, lewitująca piłeczka i maski.
W festiwalu brało udział 52 uczniów
z SP 4, którzy zaprezentowali 52
doświadczenia przyrodnicze.

Zespół Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych
z Oddziałami Integracyjnymi
20-24.03.2017 r. - Tydzień
profilaktyki

REKRUTACJA
na rok szkolny 2017/2018
do przedszkoli publicznych
i klas I publicznych szkół podstawowych
Zgodnie z art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) terminy przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania
dokumentów, na rok szkolny 2017/2018
do publicznych przedszkoli
i klas I publicznych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym
jest Gmina Świebodzice, zostaną podane
do publicznej wiadomości
do 15 kwietnia 2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji
zostaną opublikowane na stronie internetowej
miasta www.swiebodzice.pl
oraz na tablicach ogłoszeń
w przedszkolach publicznych
i stronach internetowych
publicznych szkół podstawowych.

Przybliżyć historię
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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20 lat Towarzystwa Miłośników Świebodzic. Rozmowa z Markiem Mikołajczakiem,
Przewodniczącym TMŚ

Gazeta Świebodzicka:
- Jak powstało Towarzystwo Miłośników
Świebodzic?
Marek Mikołajczak,
Przewodniczący TMŚ:
- Zaczęło się w 1995 roku od momentu, gdy zawiązało się parterstwo między
Świebodzicami i Waldbroll.
Głównym celem było utrzymywanie pamięci i dziedzictwa
o historii lokalnej, ale w sensie
praktycznym chodziło przede
wszystkim o nawiązanie kontaktów z Niemcami. Dopiero po
kilku latach działalności przerodziło się to bardziej w organizację, która skupiła się na ocalaniu

i propagowaniu wiedzy
historycznej poprzez m.
in. publikacje, organizację wystaw, wydarzeń,
itp.
G Kiedy dołączył Pan
do Towarzystwa?
- Był to chyba 2002
rok, stało się to przez kontakty
m. in. z Małgorzatą Grudzińską, dyrektor MBP czy Januszem Kujatem. Poszedłem na
jedno, drugie spotkanie, i wciągnęło mnie. Zresztą, tematyka
działalności TMŚ była mi bliska.
G Jaki jest główny cel TMŚ?
- Przede wszystkim przybliżanie mieszkańcom naszego miasta ciekawej i bogatej historii

Świebodzic. Mamy w końcu ponad 730-letnie tradycje istnienia.
Warto to robić zwłaszcza, że jeśli
chodzi o tę najświeższą historię,
mamy ogromną lukę. Całe archiwum miejskie zostało w latach
tuż powojennych wywiezione
i zniszczone. Bardzo nad tym
ubolewam. To bezcenna wiedza,
dokumenty, który przepadły na
zawsze. Obecnie bazujemy przede wszystkim na zasobach Archiwum Państwowego w Kamieńcu Ząbkowickim i tego, co
uda się zdobyć za pośrednictwem Internetu.
G A jak ocenia Pan

- Od wielu lat przebiega ona
bardzo dobrze, możemy zawsze
liczyć na życzliwość i wsparcie
nie tylko ze strony burmistrza
Bogdana Kożuchowicza ale
i wszystkich jednostek. Do kogokolwiek zwrócilibyśmy się

Przewodniczący TMŚ
Elżbieta Kańduła
Elżbieta Wiszniewska
Janusz Kujat
Marek Mikołajczak
Obecnie Towarzystwo skupia
około 12 osób.

współpracę z samorządem?

Najważniejsze osiągnięcia Towarzystwa

Wielka Gala z okazji 20-lecia

- Dwie wystawy zegarów (2008 i 2015 rok)
- Powieszenie tablicy upamiętniającej Gustava Beckera - 2011 rok
(na ścianie kamienicy w Rynku 26, w której powstał pierwszy
zakład genialnego zegarmistrza)
- Wystawa zorganizowana wspólnie ze Związkiem Filatelistów,
upamiętniająca 170. rocznicę uruchomienia linii kolejowej
Wrocław-Świebodzice
- wydanie katalogów ze starymi pocztówkami
- limitowana edycja kompletu filiżanek z wizerunkiem miasta i
kufle do piwa z wizerunkiem miasta, zegarów i znanych postaci.

Jubileuszowe spotkanie sympatyków miasta i zaproszonych gości
z okazji 20-lecia Towarzystwa Miłośników Świebodzic odbędzie
się 25 marca o godz. 18:00 w Miejskim Domu Kultury.
Uroczystość zapowiada się ciekawie - w programie jest projekcja
filmu o
Księciu Świebodzice, wręczenie okolicznościowych podziękowań,
a także prezentacja wydanej specjalnie z okazji jubileuszu
publikacji.
Będzie też akcent muzyczny - koncert w wykonaniu Najlepszego
Timu i prezentacja ścieżki historycznej.

Artykuł o powstaniu TMŚ opublikowany w Gońcu w styczniu 1996
roku
z prośbą, zawsze jest pozytywny
odzew, za co bardzo dziękuję.
G Jakie jest Pana największe
marzenie?
- Bardzo chciałbym, aby
w Świebodzicach powstało coś
na kształt niewielkiego muzeum,

w którym można by gromadzić
eksponaty i dokumenty związane z miastem. Mamy wspaniałe
dziedzictwo kulturowe, słyniemy z licznych w mieście fabryk
zegarów. Jest na czym budować.
I

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŚWIEBODZICACH POLECA

Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem

D

marca 2017 roku Oddział
9tekiDziecięcy
Miejskiej BiblioPublicznej w Świebodzi-

ziś propozycja dla młodszego Czytelnika. Książka Katarzyny Grzybek pt. „Wysypisko książek” to przepiękna
baśń. Kto ją otworzy, ujrzy
zgrabne litery pisane gęsim
piórem maczanym w atramencie
oraz kolorowe ilustracje. Autorka przenosi Czytelnika
w świat niesamowitych i niebezpiecznych przygód . Przekona
się o tym każdy, kto weźmie ją
do rąk.

Bohaterka baśni - książka
- stała dumnie na jednym z regałów najpiękniejszej biblioteki w
Zaczytanku. Było to urokliwe
miasteczko u podnóża gór.
Mieszkali tam ludzie, którzy
wciąż byli zaczytani. Czytali
wszędzie i o każdej porze:
w drodze do pracy, do szkoły
albo do sklepu. Kochali czytać
książki oraz swoją bibliotekę.
Wszystko to za sprawą jednej
bibliotekarki, zawsze uśmiech-

niętej pani Bajki. Aż tu pewnego dnia książka powędrowała na
wysypisko śmieci. Była bardzo
stara i kryła w sobie pewną
historię. Jej tytuł brzmiał „Księga Baj”. Niestety, w Zaczytanku
powstał nowoczesny salon gier
i dzieci straciły zainteresowanie
książkami. Bibliotekę przejął
bogaty kupiec. Chciał tam otworzyć kolejny sklep. Wszystkie
książki zapakował do pudeł
i wywiózł ciężarówką do lasu
i tam pozostawił pośród innych
śmieci. Las okazał się idealnym
miejscem na książkowe zabawy.
Czas płynął, książki tęskniły
za dziećmi i biblioteką, były
bardzo smutne. Na wysypisku
pojawił się chłopiec, który był
obrońcą przyrody. Wysypisko
było odtąd miejscem gwarnym
i wesołym. Przyroda polubiła
książki, a one pokochały chłopca. Codziennie odwiedzał swoje
przyjaciółki i poznawał nowe
bajki. Okazało się, że był to synek pani bibliotekarki. Postanowili, że zabiorą książki do biblioteki. Las to miejsce dla roślin
i zwierząt.
A tymczasem dzieciom szybko znudziło się granie w gry,
a po zamknięciu biblioteki
zaczęło brakować książek. Z pomocą mieszkańców powstała
nowa biblioteka pod nazwą
„Wysypisko książek”.
Czytając dużo książek dzieci
pobudzają wyobraźnię, kreują
wyobraźnię. Opowieść uczy
zamiłowania do czytania, dbałości i szacunku do książki, która
jest potrzebna każdemu.
Ewa Tadeuszak
Oddział Dziecięcy MBP

Radosne rymy układają się same
cach już po raz drugi odwiedził
pan Wiesław Drabik, autor
pięknych rymowanych wierszyków. Nasz gość jest absolwentem Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie. Podczas studiów malował olejne
obrazy i publikował rysunki
satyryczne. Obecnie pracuje
jako grafik komputerowy w firmie komputerowej Grafix,
której jest współwłaścicielem.
To nie koniec talentów pana
Wiesława, bo oprócz tego, że
napisał już 200 książek, z których parę również zilustrował,
to ma jeszcze na swoim koncie
tłumaczenia dwóch książek.
Na spotkaniu, w którym uczestniczyli uczniowie klas III ze
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz z Publicznego
Zespołu Szkół Integracyjnych
z Cierni. Pan Wiesław Drabik
zaprezentował niektóre swoje
książki, również takie, z którymi można się kąpać i książkę

zabawkę z grzechotką dla maluszków.
Spotkanie było bardzo żywiołowe. Dzieci brały w nim
aktywny udział, pan Wiesław
czytał swoje książki, a dzieci
kończyły rymowaną frazę. To
była świetna zabawa. Pan Drabik przygotował również zagadki, za rozwiązanie których
były nagrody w formie małych
naklejek. Dzieciom, które dostały ich najwięcej autor podarował swoje książki. Pan Wie-

sław Drabik jest bardzo sympatycznym i ciepłym człowiekiem, więc atmosfera spotkania
była bardzo serdeczna. Dzieci
były szczęśliwe, że mogą wraz
z autorem tworzyć własne
rymy. Na pewno będą chętnie
sięgać po książki naszego gościa, których w bibliotece dziecięcej jest bardzo duży wybór.
Zapraszamy serdecznie.
Alicja Głąb,
Ewa Tadeuszak

Kino w Miejskim Domu
Kultury cieszy dużych
i małych

FOT. PRZEDSZKOLE

Wysypisko książek

Na przedpołudniowym
seansie 3 marca spotkać
można było roześmianą
grupę maluchów z
Publicznego Przedszkola
nr 2, które obejrzały sobie
przygody Baranka Shauna
i reszty zwariowanych
zwierzaków z pewnej farmy.

Żydzi z prowincji
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ościem spotkania autorskiego w świebodzickiej Bibliotece,
promującego książkę
Żydzi z prowincji. Świdnicki
i Wałbrzyski Okręg Synagogalny 1812-1945, była jej autorka
- dr Anna Grużlewska. Dla
mieszkańców naszego miasta
z pewnością szczególnie cieka-
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we będą fragmenty dotyczące
Świebodzic, choć społeczność
żydowska w Świebodzicach
była niewielka, to jednak jej istnienie zostało udokumentowane
w literaturze przedmiotu.
Na rozwój społeczności żydowskich na Śląsku znacząco
wpłynął tzw. edykt emancypacyjny wydany w 1812 roku,
który zezwalał Żydom na osiedlanie się we wszystkich miej-

scowościach, a nie tylko wyznaczonych. Gminy żydowskie - na
terenie objętym opracowaniem
- nie były specjalnie liczne, maksymalnie osiągając liczbę 400
mieszkańców (dla porównania
społeczność romska w dzisiejszych Świebodzicach liczy ok.
150 mieszkańców).
Żydzi ściągali głównie do
miast, gdyż czynnik ekonomiczny był istotny przy wyborze
miejsca osiedlenia. Miasto stwarzało większe możliwości zarówno utrzymania się, jak i edukacji, która była czynnikiem integrującym społeczności żydowskie. Językiem, jakim porozumiewali się Żydzi był język niemiecki, a według rabinów patriotyzm był obowiązkiem wobec pruskiej, a następnie niemieckiej ojczyzny. W XIX wieku wprowadzono nawet modlitwy w języku niemieckim. Żydzi
czynnie uczestniczyli w życiu
miast, byli aktywnymi obywatelami, zarówno zawodowo, spo-

Zajęcia szachowe
Zapraszamy od 1 marca w każdą środę o godz. 15.30. na cykliczne zajęcia szachowe.
Na zajęciach będzie można nauczyć się podstaw gry w szachy, a następnie poznawać
tajniki tej gry i podnosić poziom swoich umiejętności.
Nauka odbywa się przy częściowej pomocy prezentacji multimedialnych.
Podczas zajęć uczestnicy poznają teorię gry, rozwiązywać będą zadania szachowe,
rozgrywać partie oraz turnieje treningowe.
Zajęcia prowadzone są pod okiem doświadczonego instruktora Artura Adamka.

łecznie, jak i politycznie. Proces
asymilacji następował więc
szybko.
Autorce udało się zgromadzić
wiele interesujących fotografii
przedstawiających obiekty sakralne, w większości niezachowane do dnia dzisiejszego.
Z tym większą ciekawością czytelnik może się przekonać, jak
wyglądała kiedyś synagoga
w Wałbrzychu, czy Świdnicy,
a także cmentarz żydowski
w Świebodzicach. Jedynym odrestaurowanym obiektem sakralnym o dużym znaczeniu jest
obecnie synagoga w Dzierżoniowie, gdzie niedawno odbyła
się uroczystość wręczenia Medali Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Synagoga Rutika
w Dzierżoniowie to jedna z nielicznych ocalałych na Dolnym
Śląsku po II wojnie światowej,

odrestaurowana dzięki Fundacji
Beteinu Chaj.
Książka dr Anny Grużlewskiej ma swoich bohaterów. Nie
tylko tego zbiorowego, którym
są tytułowi „Żydzi z prowincji”
ale również tych indywidualnych, nazwanych z imienia
i nazwiska, mieszkańców Dolnego Śląska, tutaj urodzonych
i zamieszkałych. Znanych fabrykantów, prawników, lekarzy, kupców, po których zostały zdjęcia,
pamiątki, tablice nagrobne. Ich
świat runął w latach trzydzie-

stych XX wieku. Stali się osobami niepożądanymi nie tylko we
własnej ojczyźnie, za służbę
której otrzymywali często najwyższe odznaczenia państwowe, ale na świecie w ogóle.
Książka Anny Grużlewskiej
oprócz walorów naukowych
znakomicie udokumentowanej
monografii, ma również wymiar
bardzo ludzki, dokumentujący
ludzkie losy i jeden z największych dramatów w historii,
w aspekcie regionalnym.
I

Graffitowi „Muzycy” Roberta Kukli
I 31 marca 2017, godz. 18.00
I Galeria kominkowa, I piętro

Zapraszamy na wystawę świdnickiego artysty Roberta Kukli. Świebodzicka
publiczność zobaczy cykl obrazów przedstawiających muzyków jazzowych a warto
dodać, że projekt będzie miał swoją premierę właśnie w Świebodzicach.
Robert Kukla zajmuje się malarstwem, scenografią teatralną, projektowaniem
graficznym, street artem, prowadzi zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i osób
dorosłych. Jest nauczycielem, pracownikiem Świdnickiego Ośrodka Kultury na stanowisku
instruktora d/s plastyki i fotografii. Organizator i kurator wielu wystaw i imprez artystycznych.
Stypendysta Miasta Świdnicy (2008), laureat Nagrody Miasta Świdnicy w Dziedzinie Kultury
(2015). Wystawie towarzyszyć będzie akcent muzyczny: mini koncert muzyki jazzowej
na żywo w wykonaniu Bartka Warkoczyńskiego.

Świebodzicka pływaczka
Wicemistrzynią Polski
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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anna Zawadzka, zawodniczka Klubu Sportowego Rekin Świebodzicach, zdobyła tytuł
Vicemistrzyni Polski Juniorów.
Nasza utalentowana sportsmenka zaliczyła udany występ na
Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 15 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Serdecznie gratulujemy.
W finale na 100 metrów stylem dowolnym Hanna Zawadzka zdobyła tytuł Wicemistrzyni Polski, kończąc bieg
finałowy na 2. miejscu i zdobywając tym samym srebro.
To fantastyczny sukces zawodniczki i całego klubu, a dla
miasta doskonała, sportowa promocja.

Świebodzice znów rządzą w sporcie, tym razem w sportach walki

Brawo, Jarek!

J

arosław Zawodni (KO
Gym Świebodzice) zdobył
tytuł Mistrza Polski seniorów K-1Rules wagi ciężkiej
w wadze - 91kg.
Zawody odbyły się w Legnicy
pod patronatem sportowym Polskiego Związku Kickboxingu
oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Były to jednocześnie kwalifikacje do reprezentacji Polski na
mistrzostwa świata, które od-

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

Ś.P. Bronisława Ostrówka

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

Ś.P. Jerzego Głowackiego,

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

Ś.P. Anny Wilczyńskiej

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

Ś.P. Lecha Dylewskiego
- Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Joanny Banaś,

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

Ś.P. Genowefy Wołoszyn

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

będą się we wrześniu tego roku
w Brazylii.
Z kolei Jakub Szydełko, także podopieczny Mariusza Cieślińskiego, zwyciężył swój pojedynek juniorski w sobocie bokserskie w hali wrocławskiej Gwardii w wadze lekkiej.
Serdecznie gratulujemy.

Było
blisko...
zaległym meczu pomiędzy MKS Vitoria
W
Świebodzice a grupy IV ligi,

FOTO-HIGIENA
GAĆ,
świebodzicka drużyna pokazała, że mimo trudności kadrowych, stać ją na dobre
wyniki w tej rundzie. Pomimo, że w składzie zabrakło
kilku podstawowych zawodników nasza drużyna zasłużyła na słowa pochwały. Poza jednym błędem, po którym padł gol, prowadziliśmy
otwartą grę nie tylko broniąc
dostępu do naszej bramki.
Mecz zakończył się wynikiem 1:0. Skład: Fabian
Chrebela, Kacper Niemczyk, Piotr Rojek, Pawel
Uglis, Adam Struski, Mariusz Błaszczak, Krzysztof
Szymańczak, Daniel Borowiec, Tomasz Meges, Tomasz Borgoń, Dominik
Wożniak.

Sport to zdrowie i wartości
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uż po raz dziewiąty, w hali
OSiR Świebodzice młodzi
ludzie mogli rywalizować
i przeżywać sportowe emocje w ramach Halowego Turnieju Ośrodków Kuratorskich
z Apelacji Wrocławskiej. Impreza odbywa się między innymi
dzięki wsparciu z budżetu Gminy Świebodzice, a jej organizatorem jest Stowarzyszenie Bona
Fide.
Wydarzeniu od niemal początku organizacji patronuje
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz. Patronem honorowym tegorocznej edycji był Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy Anatol Gul.
Piłkarskie zmagania odbyły
się 4 marca w świebodzickiej
hali sportowo-widowiskowej.
Do rozgrywek stanęło 120 zawodników z 12 ośrodków kuratorskich:
1. OK. Kędzierzyn Koźle

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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2. OK. Kluczbork
3. OK. Namysłów
4. OK. Jelenia Góra
5. OK. Kłodzko
6. OK. Nowa Ruda
7. OK. nr 1 Wałbrzych
8. OK. nr 2 Boguszów Gorce
9. OK. nr 3 Wałbrzych
10. OK. nr 5 Wałbrzych
11. OK. Świebodzice
12. Świetlica Środowiskowa
„Tęczowa Gromada” ze Świebodzic
- Turniej jak co roku odbywa
sie dzięki ogromnemu wsparciu
Burmistrza Miasta Świebodzice
Pana Bogdana Kożuchowicza
i dotacji z budżetu gminy w ramach Upowszechniana Kultury
Fizycznej i Sportu - podkreśla
Maciej Więcek ze Stowarzyszenia Bona Fide, organizator
i prowadzący turniej. - Tegoroczną imprezę honorowym patronatem objął Pan Anatol Gul
Prezes Sądu Okręgowego w Świd-

nicy. Mieliśmy 12 drużyn, po raz
pierwszy na naszym turnieju
gościliśmy drużynę z Jeleniej
Góry i Namysłowa.
Po bardzo emocjonujących,
wielogodzinnych zmaganiach,
wyłoniono najlepsze drużyny
(patrz ramka).
- Było mnóstwo emocji, wiele
radości, ale i sportowej złości
- podsumowuje Maciej Więcek
ze Stowarzyszenia Bona Fide.
- Sport w wychowaniu to jest
bardzo ważny element, uczymy
zdrowej rywalizacji, współdziałania, pokazujemy, że przez
sport można wiele osiągnąć. To
daje efekty, a nasz turniej cieszy
się wielką popularnością, podopieczni OK. czekają na niego
przez cały rok.
Turniej otworzyli wspólnie
prezes Anatol Gul i Zastępca
Burmistrza Miasta Krystian
Wołoszyn. Sportowe zmagania
obserwował także Przewodni-

czący Rady Miejskiej Łukasz
Kwadrans, Zastępca Kuratora
Okręgowego Anna Wielgus
oraz wielu zaproszonych gości.

Ponadto wszyscy zawodnicy
otrzymali medale pamiątkowe,
torby ze słodyczami, puchary,
dyplomy. Nikt nie wyjechał ze
Świebodzic z pustymi rękoma,
a to wszystko dzięki fundatorom
nagród i sponsorom wydarzenia:
Urzędowi Miejskiemu w Świebodzicach, Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Świebodzicach,

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu ufundował nagrody pieniężne dla zwycięskich ośrodków: I miejsce- 3000 zł, II miejsce - 2500 zł, III miejsce2000,00 zł

OSiR Świebodzice Sp. z o.o.,
firmom JAKO, Centrum Pucharowe, Intermarche i Śnieżka.
Obiad dla zawodników przygotowała Zina Jampolska właścicielka Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej ZINA.
Atrakcją wydarzenia było
także spotkanie z dwoma wspaniałymi kulturystami, Mateuszem Brzuchaczem i Szymonem Królem, a także występ
utalentowanego tancerza Maxa
Mazurka.
Dziękujemy za sportowe
emocje i zapraszamy za rok.
Gratulujemy organizatorom
świetnej imprezy, a Maćkowi
coraz wyższych umiejętności
konferansjerskich, które zresztą
już zostały dostrzeżone i niebawem zobaczymy Macieja na
kolejnych, dużych imprezach,
oczywiście w roli prowadzącego. Powodzenia!

WYNIKI
Wyniki IX Halowego Turnieju Ośrodków Kuratorskich z Apelacji
Wrocławskiej:
I - OK nr 1 Wałbrzych
II - OK Namysłów
III - OK Kluczbork
IV - OK Boguszów Gorce
Najlepszym bramkarzem Turnieju został Oktawian Rutkowski
z OK Nowa Ruda,
Królem strzelców został Patryk Kowal z OK nr 1 Wałbrzych
Nagrodę specjalną za poświęcenie, efektowne i efektywne parady
bramkarskie otrzymał Klaudiusz Sadowski ze Świetlicy
środowiskowej ze Świebodzic.

Grupka zadymiarzy szukała zaczepki
Świetną, sportową imprezę, próbowała zakłócić grupka „kozaków”
z miasta, którzy przyszli i chcieli „coś udowodnić”. Co?
Tego dokładnie nie wiadomo, ale najprawdopodobniej doszło
do jakiejś ostrej wymiany zdań pomiędzy byłym podopiecznym
świebodzickiego ośrodka, a zawodnikiem z drużyny gości.
Chłopak zadzwonił po kolegów i ci przyszli zrobić zadymę.
Interweniowała policja, ale niesmak pozostał.
Trafnie podsumował to Maciej Więcek na swoim profilu FB:
„ Dziwny sposób żeby zaistnieć, a tym samym zaszkodzić
wizerunkowi miasta, a później narzekają, że miasto im nic nie daję.
NAJPIERW ZACZNIJCIE SZANOWAĆ TO CO KTOŚ ROBI,
A PÓŹNIEJ CZEGOŚ WYMAGAJCIE.

FOT. ABP, UŻYCZONE

Turniej otworzyli Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy Anatol
Gul i Zastępca Burmistrza Świebodzic Krystian Wołoszyn

Od lewej: Szymon Król, Maciej
Więcek, Mateusz Brzuchacz

Piłkarski marzec
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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zkółka piłkarska Due
Soccer ze Świebodzic
wzięła udział w kolejnym turnieju piłkarskim
w roczniku 2010 i młodsi.
Turniej Piłki Nożnej rozegrany został w dniu 4 marca 2017
roku na obiekcie hali sportowej
w Szczawnie Zdroju. Organizatorem imprezy był Diament
Wałbrzych.
W rozgrywkach rywalizowało
aż 16 drużyn w dwóch grupach
m.in. Górnik Wałbrzych, Polo-

Z przykrością
zawiadamiamy,
iż w wieku 70 lat
zmarł były zawodnik,
działacz, a także
wierny kibic naszego
klubu MKS Victorii
Świebodzice

Ś.P. Jerzy
Głowacki
Niech spoczywa
w pokoju,
Cześć Jego Pamięci.
Rodzinie oraz bliskim
Zmarłego wyrazy
szczerego żalu
i współczucia
składają
Zarząd
oraz Zawodnicy MKS
Victorii Świebodzice

sport/ogłoszenia

nia Stal Świdnica, Trojan Lądek
Zdrój, Orzeł Lubawka, Football
Academy Wałbrzych, Victoria
Wałbrzych czy Olimpijczyk
Wałbrzych.
Wszystkie meczy rozgrywane
były na wysokim poziomie,
z ambicjami i pokazami umiejętności młodych zawodników.
Szkółkę DUE SOCCER
reprezentowały w zawodach
dwie drużyny w następujących
składach:

DUE SOCCER I: Martin
Kazimierek, Dominik Kozłowski, Szymon Traczykowski,
Jakub Starak, Antonii Brandys, Dawid Godlewski.
DUE SOCCER II: Michał
Stachowicz, Julian Fortuna,
Adrian Wysoczański, Krzysztof Piotrowski, Igor Zasadzki.
Podopieczni trenerów Artura
i Marcina Domagały rozegrali
bardzo dobre spotkania osiągając świetne rezultaty meczowe.
Duża ilość bramek świadczyła

o wysokim poziomie rozgrywek
i zadowoleniu tak licznie zgromadzonych w hali kibiców.
Organizator turnieju zadbał
również o świetną atmosferę,
a w przerwach meczowych zapewnił atrakcje dla dzieci w postaci animacji z malowaniem
twarzy i zabaw z balonami.
Wszyscy uczestnicy turnieju
otrzymali pamiątkowe medale
z rąk czołowego zawodnika Miedzi Legnica Michała Bartkowiaka.

LO Świebodzice - XI LO Wrocław3:2; LO Świebodzice-ZSZ
Złotoryja 2:1; LO ŚwiebodziceZSP Lubań0:0. Dzięki pełnemu
zaangażowaniu, oraz pracy zespołowej reprezentanci naszego
liceum zajęli pierwsze miejsce,
zdobywając Tytuł Mistrzów

Dolnego Śląska w Halowej Piłce
Nożnej. Sukces ten daje możliwość udziału w Ogólnopolskich
Mistrzostwach. Całej drużynie
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych spektakularnych
sukcesów.
LO w Świebodzicach

Licealiści Mistrzami Dolnego Śląska
dniu 8. marca 2017 r.
w hali widowiskowo-sporW
towej w Świebodzicach odbył

się Finał Dolnośląskiej Licealiady Młodzieży w Halowej Piłce Nożnej, na którym reprezentanci świebodzickiego LO zdobyli I miejsce. W skład drużyny
weszli: Dawid Krzyżanowski,
Piotr Sudor, Martin Jędrasiak, Grzegorz Paszkowski,
Jacek Granowski, Piotr Korga, Bartosz Wiciak, Radosław
Kokoszka, Adrian Szydłowski,
Damian Haglauer oraz Michał
Juszczyk, który nie był obecny
w tym dniu, ale swoim zaangażowaniem, wspaniałą grą oraz
determinacją w poprzednich rozgrywkach, przyczynił się do możliwości walki drużyny o tytuł
Mistrzów Dolnego Śląska. Drużyna zagrała trzy pełne napięcia
i emocji mecze. A oto wyniki:

Oferty pracy z PUP Filia w Świebodzicach
G ENERGOKABEL Sp. z o.o.

ul. Strzegomska 34,
Świebodzice, stanowisko:
dozorca, telefon kontaktowy:
74 858 30 00, e-amil:
biurozarzadu energokabel.
com.pl
G NĘDZA HALINA ExportImport Wyroby Dekoracyjne
ul. Młynarska 2, Dobromierz,
stanowisko: wyplatacz
w sianie, mchu, brzozie itp.,
telefon kontaktowy:
785 925 988, 605 418 939
G K-EX Sp. z o.o. ul. szosa
Świdnicka 57, Świebodzice,
stanowisko: magazynier
-dyspozytor,
telefon kontaktowy:
510 030 188,
e-mail: marcin.ligeza k-ex.pl
G GREN DAY s.c. ul. Mieszka
I 4, Świebodzice, stanowisko:
kelnerka, telefon kontaktowy:
518 989 686
G WER ul. Krasickiego 24,
Świebodzice, stanowiska:
kierowca kat. B - monter

mebli, stolarz meblowy,
telefony kontaktowe: 600 157
740, 74 854 04 86
G EUROPEJSKA AKADEMIA
MEDYCYNY LUDOWEJ Plac
Dworcowy 2 c, Świebodzice,
stanowiska: fizjoterapeuta,
masażysta, telefon
kontaktowy: 797 096 706,
e-mail: info folmedicine.eu
G EURO STYL Marek
Simkiewicz ul. szosa
Świdnicka 57, Świebodzice,
stanowiska: stolarz meblowy
- obsługa piły okleinówki,
monter mebli, telefon
kontaktowy: 600 350 693,
e-mail:
biuro eurostylmeble.pl
G PIEKARNIA s.c. Anna
Szymańska - Jacek
Szymański Rynek 25,
Świebodzice, stanowisko:
piekarz, telefon kontaktowy:
601 565 904
G MOKA TRANS ul. 3 Maja
5/8, Świebodzice,
stanowisko: kierowca kat. B,

telefon kontaktowy:
608 288 434
G TERMET S.A. ul. Długa 13,
Świebodzice, stanowisko:
pracownik fizyczny-produkcji,
telefon kontaktowy:
74 856 06 07, e-mail:
kadry termet.com.pl
G GREGOR ul. piasta 54,
Świebodzice, stanowisko;
kierowca kat. B
do rozwożenia pizzy,
telefon kontaktowy:
608 226 853
G TESTER Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 18 A,
Świebodzice, stanowisko:
konstruktor-technolog,
telefon kontaktowy:
74 854 30 46, e-mail:
tester tester.net.pl
G JUPI Plac Dworcowy 2,
Świebodzice, stanowiska:
pracownik produkcji,
operator maszyn CNC/lasera,
telefony kontaktowe;
74 665 55 65, 795 630 972,
e-mail: biuro jupi.net.pl

G CENTRUM MEDYCYNY

ESTETYCZNEJ Arkadiusz
Konieczny ul. Piłsudskiego
39, Świebodzice, stanowisko:
masażystka, kontakt e-mail:
cme zdrowo.pl
G P.P.H.U. DEFALIN Group
S.A. ul. Towarowa 16,
Świebodzice, stanowisko:
robotnik transportu, telefon
kontaktowy: 74 854 99 00,
e-mail: da defalin.com.pl.
G Giełda Pracy w dniu
14.03.2017 r. od godz. 10.00
dla SKOK UNII LUBESLKIEJ
stanowisko opiekun
finansowy, wymagania:
wykształcenie minimum
średni, umiejętność pracy
w zespole (zdolności
interpersonalne)
Kontakt telefoniczny
w sprawie ofert pracy:
74 854 05 77, 531 316 159

Zaproszenie
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do składania ofert na dzierżawę pomieszczeń
przeznaczonych do prowadzenia działalności
gastronomicznej na terenie kompleksu basenowego
OSiR Świebodzice Sp. z o.o. przy ul. Rekreacyjnej 1
w Świebodzicach
OSiR Świebodzice Sp. z o.o. w Świebodzicach zaprasza
do składania ofert na dzierżawę lokalu mieszczącego się
w budynku zaplecza socjalno-gastronomicznego na terenie
kompleksu basenowego OSiR Świebodzice Sp. z o.o.
przy ul. Rekreacyjnej 1 w Świebodzicach z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowousługowej w okresie od 1.06.2017 r. do 30.09.2020 r.
1. Lokal przeznaczony do dzierżawy, złożony jest
z 8 pomieszczeń (sala konsumpcyjna, bufet, magazyn,
pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porządkowe
i trzy toalety) o łącznej powierzchni 113 m2 wyposażonych
w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną
oraz umeblowanie sali konsumpcyjnej (10 stołów
i 40 krzeseł).
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem
przez Oferenta następujących warunków:
G obowiązkiem Dzierżawcy jest przygotowanie lokalu,
jego wyposażenie i zaopatrzenie
w terminie umożliwiającym rozpoczęcie działalności
gastronomicznej nie później niż w dniu otwarcia kąpieliska
zaplanowanego na 01.06.2017 r. (OSiR Świebodzice
Sp. z o.o. udostępni w tym celu lokal niezwłocznie
po podpisaniu umowy dzierżawy),
G działalność w dzierżawionym lokalu prowadzona będzie
we wszystkich dniach i godzinach funkcjonowania
kompleksu basenowego w sezonie letnim 2017, 2018,2019
i 2020 a wszelkie uzasadnione odstępstwa od tej zasady
muszą być uzgodnione z OSiR Świebodzice Sp. z o.o.,
natomiast poza sezonem letnim o czasie funkcjonowania
decydował będzie Dzierżawca przekazując do OSiR
Świebodzice Sp. z o.o. informację w tej sprawie,
G Dzierżawca zobowiązany jest do prowadzenia
w wynajmowanym lokalu działalności z zachowaniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz stosując się
do standardów sanitarno-higienicznych i regulaminów
obowiązujących w OSiR Świebodzice Sp. z o.o.,
OSiR Świebodzice Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo
do reprezentowania Klientów Spółki w sprawach
dotyczących reklamacji wobec Dzierżawcy.
3. W ofercie należy przedstawić:
G informację o Oferencie, jego kwalifikacjach
i doświadczeniu w prowadzeniu działalności
gastronomicznej,
G koncepcję funkcjonowania lokalu i szczegółowy zakres
usług,
G proponowaną cenę netto (bez podatku VAT)
za roczną dzierżawę lokalu opisanego w pkt 1, zawierającą
zryczałtowaną opłatę za zużytą energię elektryczną,
G oświadczenie o wyrażeniu zgody na regulowanie
należności za zużytą wodę i odprowadzone ścieki według
stawek obowiązujących dla OSiR Świebodzice Sp. z o.o.,
zgodnie ze wskazaniami podlicznika zainstalowanego
dla dzierżawionego lokalu,
G oświadczenie o zapoznaniu się z usytuowaniem lokalu
i jego stanem technicznym,
G oświadczenie o gotowości zawarcia umowy do dnia
31.03.2017 r.
Oferty należy składać do dnia 24.03.2017 r. do godz. 15.00
w sekretariacie OSiR Świebodzice Sp. z o.o.,
ul. Mieszka Starego 6 (pokój 230).
OSiR Świebodzice Sp. z o.o. zaproponuje zawarcie umowy
dzierżawy ww. lokalu Oferentowi spełniającemu wyżej
określone wymogi odnośnie zakresu i standardu
proponowanych usług, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę atrakcyjność
przedstawionej koncepcji funkcjonowania lokalu,
zaproponowany zakres usług, przewidywane formy
współpracy z OSiR Świebodzice Sp. z o.o. w obszarze
podnoszenia atrakcyjności oferty dla Klientów Spółki,
a także dotychczasowe doświadczenie i efekty prowadzonej
przez Oferenta działalności oraz zaproponowana cena
za dzierżawę lokalu określona zgodnie z pkt. 3 niniejszego
zaproszenia. Zastrzegamy sobie prawo odrzucenia
wszystkich ofert i unieważnienie konkursu bez podania
przyczyny.
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D

ochodzą nas słuchy, że
nowa seria dodatku do
„Gazety Świebodzickiej” bardzo się Państwu spodobała. Otrzymaliśmy
sporo słów uznania i radości, że
takie fajne „starocie” udało się
odkurzyć i przypomnieć. Niejednemu z Państwa pewnie i łza
się w oku zakręciła na wspomnienie tamtych czasów, ktoś
może rozpoznał znajomych lub
bliskich na archiwalnych zdjęciach.
Dziś kolejna porcja anonsów
prasowych o Świebodzicach,
tym razem pochodząca z roku

historia miasta w wycinkach

1960. Wszystko skrzętnie powycinane z gazet i pozbierane przez
Pana Cyryla Ratajskiego, naszego świebodzickiego pioniera,
który przez prawie półwiecze
pieczołowicie śledził i zbierał
wszystko, co napisano i wydrukowano o rodzinnym mieście w
prasie lokalnej drugiej połowy
ubiegłego wieku.
Ten bezcenny zbiór wiedzy
o powojennych dziejach Świebodzic znajduje się obecnie
w posiadaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej, bo Pan Cyryl swoją

kolekcję przekazał bibliotece już
kilka lat temu.
„Gazeta Świebodzicka” jeszcze w 2009 roku pisała o pasji
Pana Cyryla i jego „skarbach”,
a teraz z przyjemnością dzielimy
się nimi z Pań-stwem, naszymi
drogimi Czytelnikami.
Piszemy zawsze o tym, co Was
interesuje. Bo jesteśmy Waszą
gazetą miejską.
Z wiosennymi pozdrowieniami
Agnieszka BielawskaPękala
Redaktor naczelna
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V

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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3
w budynku przy ul. Piaskowej 1A wraz z udziałem we współwłasności tego budynku
i udziałem we współwłasności gruntu pod tym budynkiem oraz udziału we współwłasności nieruchomości
przyległej ( podwórko ) w granicach działki nr 2/24, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach.
Budynek położony jest na działce nr 2/26 o powierzchni 568 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00084576/6. Udział w częściach wspólnych budynku
oraz udział we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 25,47%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku i składa się z pokoju, kuchni, łazienki z w.c.,
przedpokoju i trzech pomieszczeń gospodarczych o łącznej powierzchni 39,22 m2. Lokal wyposażony jest
w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Instalacje w dostatecznym stanie technicznym,
wymagają częściowej wymiany i modernizacji. Instalacja elektryczna wymaga całkowitej wymiany. Ogrzewanie
za pomocą centralnego ogrzewania etażowego na paliwo stałe. System centralnego ogrzewania jest w złym stanie
technicznym, wymaga wymiany. Kocioł usytuowany jest w łazience. W kuchni i łazience konieczne jest
wykonanie wentylacji wywiewnej i czerpni powietrza, zgodnie z zaleceniami Spółdzielni Kominiarskiej. Gazowy
przepływowy ogrzewacz wody zainstalowany jest w łazience wymaga wymiany bądź likwidacji, konieczne jest
sprawdzenie szczelności instalacji. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 9,16 m2 oraz pomieszczenie
gospodarcze strychowe o pow. 15,11 m2. Poziom posadzki w lokalu jest powyżej poziomu pomieszczenia
gospodarczego strychowego przynależnego do lokalu. Ogólnie lokal przyjęto w dostatecznym stanie
technicznym, standard wykończenia mierny.
Działka zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej, w średniej odległości od centrum miasta i obiektów
użyteczności publicznej. Funkcjonalnie stanowi podwórko przydomowe dla budynków mieszkalnych
wielorodzinnych i gospodarczych. Nieruchomość nie zabudowana. Dojście do nieruchomości poprzez drogę o
nawierzchni utwardzonej - ul. Piaskową. Nieruchomość ma kształt nieregularny. Teren płaski. Nasłonecznienie
dobre. Nieruchomość usytuowana na terenie z dobrym dostępem do uzbrojenia miejskiego. W pobliżu znajduje
się koryto rzeczki Pełcznica.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA - 26.000,00 zł w tym:
Cena lokalu
18.855,00 zł
Cena udziału
w gruncie pod budynkiem
5.794,00 zł
Cena udziału gruntu
w działce 2/24 (podwórko) 1.351,00 zł. netto
Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 11.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. Pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Piaskowej 1A
w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego
z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 2.600,00 zł
Powyższe dokumenty należy złożyć do tut. Urzędu w terminie do 21.04.2017 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 24.04.2017 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
Miejskiego Zarządu Nieruchomości z /s przy ul. Świdnickiej 7 w Świebodzicach w celu dokonania wyboru
Zarządcy nieruchomości wspólnej. Na nieruchomość lokalową został przeprowadzony przetarg w dniu
01.03.2017 r.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 27.03.2017 r. w godz. 10.30-10.45.

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 4
w budynku przy ul. Bolesława Prusa 10 w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 373/91
o powierzchni 170 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą
Nr SW1S/00019778/6. Udział w częściach wspólnych oraz prawie współwłasności gruntu wynosi 13,05%.
Lokal usytuowany jest na I piętrze budynku, składa się z Kuchni, przedpokoju i pokoju o łącznej
powierzchni 37,00 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową.
Ogrzewanie piecowe. W.c. usytuowane jest na parterze budynku. Stan techniczny lokalu zły.
Lokal kwalifikuje się do remontu. Elementy wykończeniowe lokalu wraz z stolarką okienną i drzwiową,
podłogi, tynki , instalacje - kwalifikują się do remontu lub wymiany. Układ funkcjonalny pomieszczeń zły.
Lokal posiada pomieszczenie przynależne - piwnica o powierzchni 4,52 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 - 34.700,00 zł
Cena lokalu
32.880,00 zł
Cena gruntu
1.820,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 12.30
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 4 przy ul. Bolesława Prusa 10
w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego
z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 3 500 zł w terminie do 21 kwietnia 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 24.04.2017 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 12.04.2017 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.
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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)
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 ograniczony dla mieszkańców Świebodzic,
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Piaskowej 1A
wraz z udziałem we współwłasności tego budynku i udziałem we współwłasności gruntu
pod tym budynkiem oraz udziału we współwłasności nieruchomości przyległej (podwórko)
w granicach działki nr 2/24, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach. Budynek położony jest
na działce nr 2/26 o powierzchni 568 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00084576/6. Udział w częściach wspólnych budynku
oraz udział we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 30,81%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na paterze budynku i składa się z trzech pokoi, kuchni i schowka o łącznej
powierzchni 64,29 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Instalacje
w dostatecznym stanie technicznym, wymagają częściowej wymiany. Instalacja elektryczna wymaga całkowitej
wymiany. Konieczne jest przeniesienie kotła c.o. na węgiel z pokoju do kuchni, zgodnie z zaleceniami Spółdzielni
Kominiarskiej. W kuchni konieczne jest wykonanie wentylacji wywiewnej i czerpni powietrza. W chwili obecnej
lokal nie posiada dopływu wody, brak zamontowanego wodomierza oraz zlewu. w.c. wspólne usytuowane
w podwórku posesji. Budynek w.c. przeznaczony jest do rozbiórki, zatem zachodzi konieczność wykonania w.c.
w lokalu. Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 12,49 m2. Ogólnie lokal przyjęto w dostatecznym stenie
technicznym, standard wykończenia mierny. Udział w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności
gruntu wynosi 30,81%.
Działka zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej, w średniej odległości od centrum miasta i obiektów
użyteczności publicznej. Funkcjonalnie stanowi podwórko przydomowe dla budynków mieszkalnych
wielorodzinnych i gospodarczych. Nieruchomość nie zabudowana. Dojście do nieruchomości poprzez drogę
o nawierzchni utwardzonej - ul. Piaskową. Nieruchomość ma kształt nieregularny. Teren płaski. Nasłonecznienie
dobre. Nieruchomość usytuowana na terenie z dobrym dostępem do uzbrojenia miejskiego. W pobliżu znajduje
się koryto rzeczki Pełcznica.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA - 45.000,00 zł w tym:
Cena lokalu
35.646,00 zł
Cena udziału
w gruncie pod budynkiem
7.843,00 zł
Cena udziału gruntu
w działce 2/24 (podwórko)
1.511,00 zł. netto
Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1
następujące dokumenty:
• Pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Piaskowej 1A
w Świebodzicach,
• zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego
z wpisem adresu zamieszkania
• potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 4.500,00 zł
Powyższe dokumenty należy złożyć do tut. Urzędu w terminie do 21.04.2017 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 24.04.2017 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
Miejskiego Zarządu Nieruchomości z /s przy ul. Świdnickiej 7 w Świebodzicach w celu dokonania wyboru
Zarządcy nieruchomości wspólnej. Na nieruchomość lokalową będącą przedmiotem przetargu został
przeprowadzony przetarg w dniu 01.03.2017 r.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 27.03.2017 r. w godz. 10.00-10.15.

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
Nieruchomość
l. mieszkalny 2 (9)
l. mieszkalny 11 (10
l. mieszkalny 5 (17)
l. mieszkalny 5 ( 36A)
l. mieszkalny 5 ( 36)
l. mieszkalny 4 ( 33)

Nr działki
263
431/1
373/36
350/1
350/1
410/48

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług wielofunkcyjnych.
CENA WYWOŁAWCZA - 18.000,00 zł
Cena lokalu
17.080,00 zł
Cena gruntu
920,00 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 26 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 8 przy ul. Ofiar Oświęcimskich 21
w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Ofiar Oświęcimskich 21
lub ksero dowodu osobistego z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 1.800,00 zł w terminie do 21 kwietnia 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 24.04.2017 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 03.04.2017 r. w godz. 10.00-10.15. Na nieruchomość lokalową będącą
przedmiotem przetargu został przeprowadzony przetarg w dniu 01.03.2017 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.

Burmistrz Miasta Świebodzice

Burmistrz Miasta Świebodzice

Adres
Zamkowa
Sikorskiego
Żeromskiego
Jeleniogórska
Jeleniogórska
Sienkiewicza

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

Obręb
2
2
3
1
1
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.

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

736/6
736/7
736/9
736/5 i 736/8
736/3 i 736/4
302/22

Obręb
Ciernie 5
Ciernie 5
Ciernie 5
Ciernie 5
Ciernie 5
Pełcznica 1

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

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej tel. 660 157 518

Nr działki gruntu

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

ogłoszenia/komunikaty

piątek, 17 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. 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 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego L1
w budynku przy ul. Granicznej 9 w Świebodzicach. Udział w częściach wspólnych budynku
i we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 18,56%.
Nieruchomość, w której znajduje się lokal użytkowy położony jest na działce nr 654/1
o powierzchni 199 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą SW1S/00028147/0.
Lokal usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z dwóch pomieszczeń, umywalni, w.c. i zaplecza o łącznej
powierzchni 70,30 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Ogrzewanie
elektryczne. Stan techniczny lokalu zły. Elementy wykończeniowe lokalu oraz stolarka okienna (drewniana)
i drzwiowa, podłogi, tynki oraz instalacje wod.-kan. i elektryczna - kwalifikują się do wymiany lub remontu. Lokal
posiada pomieszczenie przynależne tj piwnicę o powierzchni 4,90 m2. Udział w częściach wspólnych budynku
oraz gruntu pod tym budynkiem wynosi 18,56%.
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej .
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Cena wywoławcza - 60.000,00 zł
Cena lokalu:
58.426,00 zł
Cena gruntu:
1.574,00 zł

VII

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców budynku zlokalizowanego
przy ul. Łącznej 21 w Świebodzicach, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku
przy ul. Łącznej 21 w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 384/5 o powierzchni 221 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00060280/0.
Udział w częściach wspólnych oraz prawie współwłasności gruntu wynosi 6,87%.
Lokal usytuowany jest na II piętrze budynku, składa się z pokoju o powierzchni 16,30 m2.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Instalacje w dostatecznym stanie
technicznym, wymagają częściowej wymiany. Instalacje elektryczna wymaga całkowitej wymiany.
Ogrzewanie za pomocą kuchni węglowej przenośnej. W.c. wspólne usytuowane jest na parterze budynku.
Do lokalu jest przynależna komórka strychowa o powierzchni 2,23 m2. Ogólnie lokal przyjęto
w dostatecznym stanie technicznym, standard wykończenia 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.
CENA WYWOŁAWCZA - 8.900,00 zł
Cena lokalu
8.000,00 zł
Cena gruntu
900,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 10.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, Rynek 1, Sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 6.000,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
przy ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2017 r. do godz. 14.30.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 1111 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowej
Oddział Świebodzice .
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddział Świebodzice na Konto
Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 1111 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do
Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 27.03.2017 r. w godz. 11.15-11.30.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu został przeprowadzony przetarg w dniu 01.03.2017 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 stornie www.bip.swiebodzice.pl.

Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Łącznej 21 w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Łącznej 21 lub ksero dowodu
osobistego z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 890,00 zł w terminie do 21 kwietnia 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 24.04.2017 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 27.03.2017 r. w godz. 12.00-12.15.
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.

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 4a w budynku przy ul. Bolesława
Prusa 10 w Świebodzicach.
Budynek położony jest na działce nr 373/91
o powierzchni 170 m2, dla której Sąd Rejonowy
w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą
Nr SW1S/00019778/6. Udział w częściach
wspólnych oraz prawie współwłasności gruntu
wynosi 13,14%. Lokal usytuowany jest
na I piętrze budynku, składa się z kuchni i dwóch
pokoi o łącznej powierzchni 30,63 m2.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną,
wodną, kanalizacyjną, gazową (aktualnie
wyłączona). Ogrzewanie piecowe. w.c.
usytuowane jest na parterze budynku.
Stan techniczny lokalu zły. Lokal kwalifikuje się
do remontu. Elementy wykończeniowe lokalu
wraz z stolarką okienną i drzwiową, podłogi, tynki
, instalacje - kwalifikują się do remontu
lub wymiany. Instalacja gazowa jest odłączona.
Układ funkcjonalny pomieszczeń zły.
Lokal posiada pomieszczenie przynależne
- piwnica o powierzchni 11,20 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 - 28.720,00 zł
Cena lokalu
26.890,00 zł
Cena gruntu
1.830,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu
26 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 Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:

1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno
lokalu mieszkalnego nr 4a przy ul. Bolesława Prusa 10
w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego
z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 2 900 zł
w terminie do 21 kwietnia 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 24.04.2017 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.

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej tel. 660 157 518

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
12.04.2017 r. w godz. 10.20-10.35.
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.

VIII

piątek, 17 III 2017

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

reklama

„Motylki” z wizytą
u Pana Burmistrza
ympatyczne maluchy z Ne-publicznego Przedszkola „Koniczynka” odwiedziły we wtorek, 14 marca, ratusz miejski. Spotkały
S
się z burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem, obejrzały jego gabi-

net i salę, w której obradują radni.
Przebojem okazał się potężny łańcuch Przewodniczącego RM,
w którym każdy chiał się sfotografować.
No i rosną nam przyszli samorządowcy.

Psie piękności znów
w Świebodzicach
J

Miłośników czworonogów, i nie tylko, zapraszamy na wystawę psów

uż po raz kolejny hala
sportowo-widowiskowa OSiR Świebodzice
sp. z o.o. będzie gościć
miłośników psów rasowych z całej Polski. 1 kwietnia odbędzie się tu 62.
Krajowa Wystawa Psów
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza.
62 Krajowa Wystawa
Psów Rasowych organizowana przez Wałbrzyski
Oddział Związku Kynologicznego w Polsce to impreza dla członków ZKwP
jako jeden z celów statutowych naszej organizacji
- mówi Łukasz Płaczkowski, Przewodniczący
Zarządu ZKwP Oddziału
w Wałbrzychu. - Polega
głównie na ocenie psów
w poszczególnych ringach
przez Sędziów Kynologicznych zarówno pod
względem eksterieru (czyli cech zewnętrznych wg
wzorca rasy), przygotowania i prezentacji (w tym
i charakteru psa).
Psy początkowo oceniane są w poszczególnych rasach oraz klasach
wiekowych gdzie uzyskują oceny niezbędne do prowadzenia hodowli oraz

/lub wnioski na młodzieżowego i dorosłego Championa Polski. W poszczególnych ringach wyłaniane są najpiękniejsze psy,
które w późniejszym etapie biorą udział w różnych
konkurencjach finałwych.
Wystawy Psów Rasowych choć organizowane
z myślą o swoich członkach, są również niewątpliwie atrakcją dla zwiedzający, osób spoza naszego stowarzyszenia. Mają
oni świetną okazję zobaczyć w jednym miejscu
tak wiele wspaniałych
i niejednokrotnie rzadkich
ras z całego świata.
- Nasze wystawy odwiedzają wystawcy głównie
z Polski jak i również
z Czech, Słowacji, Niemiec,
Szwecji, czy Danii - podkreśla Łukasz Płaczkowski.
Co do ilości psów oraz
ras na nadchodzącej kwietniowej wystawie możemy
dopiero określić ją po
zamknięciu zgłoszeń, szacujemy, że możemy spodziewać się podobnej frekwencji jak w roku ubiegłym, a było to ponad 500
psów ze 140 różnych ras.
I

