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ZŁOTYCH DLA ŚWIEBODZIC
P
rawdziwa lawina pieniędzy unijnych popłynie do naszego miasta. Aż cztery duże wnioski, złożone o dofinansowanie ze środków UE, uzyskały akceptację i dostaniemy w sumie ponad 12 milionów złotych dotacji. Na co będą przeznaczone

te ogromne pieniądze? Między innymi
na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2, na zagospodarowanie Placu
Dworcowego, na nowy autobus miejski,
a także budowę atrakcyjnych terenów
zielonych i rekreacyjnych na obszarze
całego miasta.

Bat na radnych
- 1 zł diety

D

okładnie 1 zł tyle będzie dostawał radny, którego nieobecność
na sesjach i komisjach, których jest
członkiem, wyniesie więcej, niż
dwa miesiące. Nowe zasady potrącania diet z tytułu nieobecności
przyjęła
świebodzicka Rada Miejska.
Projekt to efekt wniosku,
złożonego w lutym br. przez radnego
Jarosława Dąbrowskiego. A tak naprawdę to
pokłosie bulwersującej sytuacji, jaka ma miejsce
w świebodzickiej Radzie od ponad roku.
Str. 3

REKLAMUJ
SIĘ U NAS!
tel. 660 157 518

- To będzie kolejny impuls do rozwoju Świebodzic w wielu obszarach: infrastruktury, komunikacji, rekreacji - komentuje burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- A to nie koniec, bo mamy jeszcze do
złożenia kilka wniosków. Rok 2017

i 2018 będą bardzo inwestycyjnym
i rozwojowym okresem dla naszego
miasta i to są powody do wielkiej radości.
Więcej o projektach i kwotach dotacji oraz komentarze radnych - str. 5

Piękna lekcja empatii
N

iecodzienne zdarzenie, w dodatku dostrzeżone przez mieszkańców naszego miasta, wydarzyło się kilka dni temu.
Mejla w tej sprawie napisała do
Urzędu, do rubryki „Mieszkańcy pytają, burmistrz odpowiada” pani
Karolina Ceven, która była świadkiem zdarzenia:
Chciałam przekazać wyrazy uznania dla anonimowych dla mnie osób,
które przed chwilą udzieliły pomocy
mężczyźnie, który stracił przytomność. Na ulicy Strzegomskiej/Żeromskiego (przy wąskim przejściu
dla pieszych obok warzywniaka)
leżał mężczyzna, obca kobieta go
reanimowała, inna dzwoniła po pogotowie. Zatrzymał się jadący bus
z „Mrówki”, którego kierowca szybciutko zastąpił kobietę przy wykonywaniu masażu serca. Przewrócono
mężczyznę na bok, kierowca busa
podłożył mu pod głowę swój polar
i oczekiwano przyjazdu karetki.
Wszystko odbyło się spokojnie
i sprawnie. Obserwowałam scenę
z okna razem z córką, która przy okazji dostała doskonałą lekcję empatii

i prawidłowego zachowania w takich
sytuacjach. Przekazuję za Państwa
pośrednictwem szczere wyrazy szacunku dla Pani, która podjęła się
reanimacji, dla Pani, która dzwoniła
po pogotowie oraz dla kierowcy busa.
Choć były przypadkowymi osobami
zachowały wspaniale.
Jestem szczerze poruszona. Oby
takich ludzi było jak najwięcej! Serdecznie pozdrawiam, Karolina Ceven.
Pani Karolina jeszcze nie wiedziała, że tą panią, która pierwsza pospieszyła z pomocą, była pracownica
naszego Urzędu Miejskiego. Pani
chce pozostać anonimowa, i szanujemy to, jednak uważamy, że należą się
jej ogromne słowa uznania i podziękowania za tak wspaniałą postawę.
Zresztą, w swojej odpowiedzi, którą przytaczamy poniżej, burmistrz
Bogdan Kożuchowicz wyraził ogromne uznanie dla postawy swojej podwładnej:
Szanowna Pani Karolino,
choć Pani wiadomość nie jest pytaniem, jej opublikowanie tu jest ważne

ze względu na przekaz jaki niesie. Być
może jej lektura spowoduje, iż w przyszłości ktoś zareaguje w sposób,
jakiego wymagać będzie sytuacja.
Cieszę się, że znajdują się osoby,
dla których ludzkie życie jest wartością nadrzędną i nie wahają się podjąć działania, gdy jest ono zagrożone.
Nie okazują obojętności, nie kalkulują, tylko w obliczu realnej krzywdy po
prostu działają. Tym większą dumę
odczuwam z faktu, iż wspomnianą
przez Panią kobietą, która rozpoczęła
masaż serca, jest pracownica Urzędu
Miejskiego, która zauważywszy leżącego na chodniku mężczyznę pospieszyła z pomocą, bo właśnie tego
wymagała sytuacja. I właśnie jej
postawę - oraz towarzyszących osób,
można nazwać współczesnym bohaterstwem.
Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz
Oby więcej było takich osób i takich informacji do przekazywania.
Redakcja
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Nazwa ulicy:
Łąkowa nie
spodobała się
niektórym radnym.
Była burzliwa
dyskusja.
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Niezwykły, mądry
i uwrażliwiający
happening
w Publicznym
Zespole Szkół
Integracyjnych.
Światowy Dzień Osób
z Zespołem Downa
był bardo kolorowy.
Za sprawą
uśmiechów dzieci
i... skarpetek.
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Spółka Agile
nie będzie
budować Kauflandu.
Zmienia swoje plany
odnośnie terenu
przy Strzegomskiej.

8-9

Jubileusz
20-lecia
Towarzystwa
Miłośników
Świebodzic.
W Miejskim Domu
Kultury odbyła się
uroczysta gala.

14

Świebodzice
mają nowego,
utalentowanego
sportowca. Szymon
Król zdobywa kolejne
trofea na zawodach
kulturystycznych.

Wykonawca naprawi
uszkodzenia na rondzie
2

piątek, 31 III 2017

U

szkodzona nawierzchnia ronda na drodze
wojewódzkiej Nr 374
będzie naprawiona
(chodzi o rondo będące skrzyżowaniem ul. Strzegomskiej/ Łącznej/Wodnej. Dolnośląska Służba
Dróg i Kolei przeprowadziła niedawno przegląd tego odcinka
i w ramach gwarancji wykonawca przebuduje najbardziej uszkodzony fragment..

W sprawie ronda interweniował w DSDiK burmistrz Bogdan Kożuchowicz, wiele zgłoszeń napłynęło także do świebodzickiego magistratu od samych
mieszkańców miasta.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

remonty, inwestycje

Służba drogowa dokonała
przeglądu skrzyżowania i potwierdziła wady. Wezwano wykonawcę do ich usunięcia.
- Zostały stwierdzone spore
ubytki warstwy ścieralnej na
szerokości całego ronda pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Strzegomską a Łączną - mówi Natalia Kita, Kierownik Działu Zarządzania DSDiK we Wrocławiu. - Konieczne będzie sfrezowanie tego odcinka i położenie
nowej warstwy.
Komisja dokonująca przeglądu nakazała także m. in. uregulowanie włazów wystających
na części jezdni i chodnika
w obrębie ul. łącznej, a także

Tak przebiegały prace

W ramach kompleksowej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 374
na jej 1,5-kilometrowym odcinku położonym w granicach
Świebodzic wybudowane zostały dwa skrzyżowania o ruchu
okrężnym - jedno przy kościele pw. św. Franciszka z Asyżu,
drugie - na zjeździe na Olszany.
Zakres prac był bardzo duży, bo objął nie tylko pas drogowy,
ale także część mostową, energetyczną, kanalizacyjną, trzeba było
także przebudować infrastrukturę telekomunikacyjną, gazową.
Realizacja zadania trwała dwa lata - odbiór nastąpił z początkiem
września 2014 roku, a wartość inwestycji to ok. 10 mln zł.

usunięcie zastoisk wodnych i
uzupełnienie wytartego w wielu
miejscach oznakowania pozio-

mego. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek do
dnia 20.05.2017 r.

pond i Krystyna Michalska
(Polskie Stowarzyszenie Diabetyków), Krystyna Skoczylas
(Stowarzyszenie Pomocy na
Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej), Jadwiga Pichurska (Związek Sybiraków)
oraz Danuta Biernacka (Związek Emerytów).
W Radzie będą zasiadać także
przedstawiciele Burmistrza Miasta oraz instytucji miejskich i Rady Miejskiej Świebodzic. Będą
to:
Teresa Małecka i Jan Klepiec (Rada Miejska w Świebodzicach), Anna Żygadło - Sekretarz Miasta, Izabela Siekierzyńska dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ilona

Szczygielska i Tomasz Merchut - Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej UM.
Rada Pożytku ma za zadanie
głównie konsultacyjne i opiniodawcze w zakresie odpowiadającym zadaniom publicznym
miasta i ma na celu kreowanie
współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.
Nowej Radzie życzymy owocnej pracy i udanych wysiłków na
rzecz zintegrowania środowisk
NGO.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego wybrana
nia 15 marca odbyły się
wybory do Gminnej Rady
D
Działalności Pożytku Publiczne-

go w Świebodzicach. Wybory

odbyły się w trybie tajnym, do
Rady dostali się: Marek Mikołajczak (Towarzystwo Miłośników Świebodzic), Maria Res-

Uwaga, zmiany
na Mieszka I
i 3 Maja

I

W

związku z rozpoczęciem realizacji zadania pn.: „Remont odcinków ulicy Mieszka I i ul. 3 Maja” od dnia 5 kwietnia
2017 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja
ruchu na czas prowadzenia robót.
Pierwszy etap prac wymaga zamknięcia odcinka
ul. Mieszka I od skrzyżowania z ul. Księcia Bolka
do skrzyżowania z ul. 11-go Listopada.
Zamknięcie odcinka ul. Mieszka I wymaga
także zmiany trasy linii komunikacji miejskiej
i wyłączenia z użytkowania przystanku komunikacyjnego, zlokalizowanego na remontowanym
odcinku drogi. Pasażerowie korzystać będą z sąsiednich przystanków na ul. Mieszka I przy skrzyżowaniach z ul. Krzywoustego i ul. 3-go Maja.
Więcej o remoncie oraz zmianach organizacji
ruchu w następnym wydaniu gazety.
Zamknięty odcinek
zaznaczony kolorem czerwonym.

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic

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

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

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

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

Druk: Drukarnia Polskapresse
Bielany Wrocławskie,
Nakład: 1300 egzemplarzy

Za długą nieobecność
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

wieści z sesji

radny dostanie złotówkę
D

okładnie 1 zł - tyle będzie dostawał radny,
którego nieobecność
na sesjach i komisjach,
których jest członkiem, wyniesie
więcej, niż dwa miesiące. Nowe
zasady potrącania diet z tytułu
nieobecności przyjęła świebodzicka Rada Miejska.
Projekt to efekt wniosku, złożonego w lutym
br. przez radnego Jarosława Dąbrowskiego.
A tak naprawdę to pokłosie bulwersującej
sytuacji, jaka ma miejsce w świebodzickiej
Radzie od ponad roku.
Bo właśnie tyle wynoszą nieobecności na sesjach i komisjach
radnego Klubu „Obywatelskie
Świebodzice”, Dariusza Skalnego. Radny ugrupowania, które
ma swojej nazwie słowo „obywatelskie”, nie pojawił się na ani
jednym posiedzeniu komisji
i sesji RM przez cały 2016 rok.
A co najbardziej bulwersujące
- pobrał z tego tytułu diety w wysokości 9.080,40 zł. Tyle, po po-

trąceniach, zainkasował do kieszeni.
Radny Skalny pojawił się na
sesji jednorazowo w lutym tego
roku, by wyrazić swoje oburzenie faktem, że część Rady Miejskiej potępiła jego postawę, publikując oświadczenie na łamach
Gazety Świebodzickiej. Pojawił
się i zniknął - bo na sesji
marcowej już go nie było.
W obliczu takiego
marnotrawienia publicznych pieniędzy - o które
tak wiele gremiów za
każdym razem się upomina - do Rady Miejskiej wpłynął wniosek, autorstwa radnego Jarosława Dąbrowskiego, by tę patologiczną
sytuację zmienić.
Zaproponował, by zmniejszyć
dietę do symbolicznej złotówki,
jeśli radny nie pojawia się na
sesjach i komisjach przez co najmniej dwa miesiące.
Wszyscy radni poparli tę
uchwałę - oprócz dwóch: Tomasz Czekaj i Mariusz Sza-

Głosowanie

Radni z Klubu „Obywatelskie Świebodzice”: Tomasz Czekaj
i Mariusz Szafraniec, byli przeciwko zmniejszeniu diet za
długotrwałą nieobecność. Przy uchwale dotyczącej pomocy OSP
w Stanowicach Mariusz Szafraniec
oponował, by przekazać 5.000 zł
na OSP w Stanowicach, chociaż
strażacy-ochotnicy zawsze spieszą
z pomocą, gdy w Świebodzicach
wybuchnie pożar

franiec, koledzy klubowi z Klubu „Obywatelskie Świebodzice”, głosowali przeciwko takim
rozstrzygnięciom.
Poprosiliśmy o komentarz
wnioskodawcę, radnego Jarosława Dąbrowskiego.
- Wyrażam ogromne zadowolenie, że moralność ekonomiczna związana z wydawaniem
publicznych pieniędzy wygrała
- komentuje radny. - Długotrwała nieobecność, z jaką mamy do
czynienia w przypadku radnego
Skalnego ze Stowarzyszenia
„Obywatelskie Świebodzice”
podczas posiedzeń Rady Miasta,

w pewien sposób została ograniczona. Niniejsza uchwała to nic
innego jak proces budowania
postaw ekonomicznego myślenia u osób, obdarowanych publicznym zaufaniem. Natomiast
smuci mnie fakt głosowania
przeciw uchwale radnych ze
Stowarzyszenia „Obywatelskie
Świebodzice”, pana Czekaja
i Szafrańca, którzy w tym przypadku nie wpisali się w nurt ekonomicznego myślenia i dbania
o finanse gminy.
Ale to już pozostawiam do
oceny mieszkańcom i wyborcom - dodaje radny.

Sieć szkół zatwierdzona
P

odczas sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach
w dniu 28 marca 2017 r.
radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o nowej sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dostosowanej do nowego ustroju szkolnego.
Zgodnie z tym dokumentem,
od 1 września 2019 r. w Świebodzicach będą istniały cztery
szkoły podstawowe:
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tajnego Nauczania,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka
oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka
Sienkiewicza.
Do wygaszenia pozostaje
Gimnazjum Nr 1 im. Sybira-

ków. Po wygaszeniu budynek
będzie przeznaczony na inny
obiekt oświatowy.
Sieć szkół zyskała pozytywną
opinię wojewody oraz aprobatę
społeczną.
W naszym mieście obyło się
bez protestu środowisk nauczycielskich i rodziców, bo zaproponowana przez burmistrza Bogdana Kożuchowicza sieć placówek jest kompromisem oczekiwań wszystkich tych grup społecznych.
Żadna ze szkół nie zmienia
swojego budynku, nie ma zagrożenia zmianowością, szkoły, które dotychczas były podstawówkami, pozostaną nimi, a dwie
szkoły będące zespołami szkół
- zostają przekształcone w szkoły podstawowe.
Wygaszone będzie tylko jedno gimnazjum, ale niewykluczo-

ne, że powstanie tam jakaś inna
szkoła. Rozwiązań jest wiele,
a niektóre może przynieść czas
i rozwój bieżącej sytuacji.
Możemy czuć się naprawdę
komfortowo i spokojnie - czego

nie mogą powiedzieć np. mieszkańcy Świdnicy, gdzie zamieszanie wokół nowej sieci szkół
nadal trwa.

Radny żałuje 5 tys. dla strażaków?
z uchwał na ostatniej sesji
było przekazanie pomocy finansoJwejedną
od gminy Świebodzice dla stra-

żaków-ochotników z OSP w Stanowicach. Strażacy ze Stanowic zawsze spieszą z pomocą, gdy w Świebodzicach wybuchnie pożar, są jednostką pozostającą niejako „w dyspozycji” Świebodzic w razie dużego
pożaru. Niosą pomoc bezinteresownie.
- Zwrócili się w wnioskiem o wsparcie zakupu kamery termowizyjnej
- mówił na sesji burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - To nie jest duża
kwota, ale wystarczy za pokrycie
części zakupu. Myślę, że warto tych
dzielnych chłopaków wesprzeć, zawsze możemy na nich liczyć.
Nikt nie miał w tej sprawie wątpliwości - oprócz radnego Szafrańca

z Klubu „Obywatelskie Świebodzice”. Radnemu nie spodobał się fakt,
że przekazujemy dotacje dla innego
samorządu (bo pieniądze muszą
zostać najpierw przekazane do Gminy Strzegom), zauważył, że w mieście jest wiele potrzeb.
Wśród radnych widać było poruszenie i dezaprobatę - chodziło przecież zaledwie o 5 tys. zł i to
dla jednostki, która niesie
pomoc, także w naszym mieście.
- Wiem, że w mieście jest
dużo potrzeb i zapewniam
pana, że na bieżąco je realizujemy, gdy tylko są dodatkowe, wolne środki - odpowiedział burmistrz. - Tu jednak chodzi o naprawdę symboliczny gest,
przypomnę, że już nie raz „wspierali-

śmy” inne samorządy, przekazując
pieniądze chociażby na pogorzelców
z Kamienia Pomorskiego, czy bezpośrednio do budżetu powiatu na
nasze liceum i zawodówkę.
Ostatecznie niemal wszyscy radni
- poza radnym Szafrańcem - poparli
uchwałę o pomocy dla OSP w Stanowicach.
- Nie rozumiem intencji
pana radnego, uważam, że
powinniśmy wspierać takie
jednostki OSP tym bardziej,
że oni pomagają ratować
mienie i życie naszych
mieszkańców, te 5 tys. zł to
drobny gest podziękowania
za ich służbę - nie ukrywa
zbulwersowania
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Klepiec.

ilkadziesiąt minut trwała
dyskusja nad nowymi proK
pozycjami ulic. Czy to rzeczy-

wiście aż tak ważny temat?
Sprawa wydawała się prosta. Mieszkańcy dwóch ulic
w Cierniach, przy których powstają domy jednorodzinne,
sami zaproponowali nazwy
uliczek. Wybrali Łąkową i Malinową - nazwy, przyznacie Państwo, ładne i zgodne z wiejskim charakterem dzielnicy.
Uchwała trafiła pod obrady
radnych. I zaczęły się problemy.
W momencie procedowania
nad uchwał a głos zabrał radny
Tomasz Czekaj, ze Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice - i nota bene mieszkaniec
tej dzielnicy.
- Składam wniosek, by zaproponować nazwy Pszeniczna, Rzepakowa - bo w tych
okolicach rozciągają się pola
rzepaku i pszenicy - zgłosił
radny.
- Panie radny, przypomnę,
że propozycja wyszła od mieszkańców, i szczerze mówiąc,
bardzo się ucieszyłem, że
mieszkańcy wybrali tak sympatyczne nazwy, wpisujące się
w klimat Cierni - zabrał głos
burmistrz Bogdan Kożucho-

I

wicz. - Uszanujmy propozycje
ludzi, w końcu to oni będą tam
mieszkać.
- Swego czasu zabierałem
głos przy okazji takich zmian,
podkreślając, by nadawane nazwy ulic oddawały historię
miejsca, ale tu wydaje mi się,
że faktycznie nazwa zachowuje charakter wiejski Cierni i nie
ma co zmieniać - dodał Wiceprzewodniczący RM Zdzisław Pantal.
Radny Czekaj pozostał jednak przy swojej teorii „zbożowej”, a jego klubowy kolega
Mariusz Szafraniec domagał
się wyjaśnień, w jakim zakresie były przeprowadzone konsultacje tej nazwy. Zarzucił
nawet burmistrzowi „nadużycie” związane z nazwaniem
konsultacjami faktu, że zapytano ludzi o zdanie. Szybko się
jednak z tego określenia wycofał - ale niesmak pozostał.
Ostatecznie wniosek radnego Czekaja przepadł w głosowaniu, a Rada większością głosów, przyjęła nazwy.
Łąkowa i Malinowa pojawi
się więc w Cierniach i chyba
dobrze dopasuje się do takich
ulic jak Sielska, czy Białe Górki.
I

Skarga bezzasadna
ada Miejska odrzuciła
skargę na dyrektor MiejR
skiego Domu Kultury.

Uchwałę poparło 19 radnych - wszyscy, obecni na sali
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Zarzuty, stawiane w skardze, uznano za bezzasadne.
Skarżący to właściciel pewnego portalu w naszym mieście, związany z opozycją, będący także
dyrektorem biura poselskiego świebodzickiego parlamentarzysty, który regularnie
zasypuje urząd pytaniami o udostępnienie
informacji publicznej.
Domaga się informacji
także i takich, których nie obejmuje ustawa o dostępnie do
informacji publicznej.
Podobnie było w tym przypadku. Po pierwsze skarżący
domagał się danych za 2016
rok, które przygotowywane są
w formie sprawozdania do końca marca 2017 roku - a w chwili składania przez niego wniosku takich danych nie było.
Po drugie - skarżący domagał się dokładnych informacji
na temat tego, kto i w jakie

wysokości otrzymał wynagrodzenie za wykonaną pracę.
Tymczasem ustawa o udostępnieniu informacji publicznej
obejmuje tylko funkcjonariuszy publicznych bądź tych,
które wyrażają na to zgodę.
Nie można upubliczniać zarobków zwykłych pracowników
- np. instruktorów, prowadzących warsztaty,
czy chociażby pani
sprzątającej. To nie są
osoby publiczne i skarżący powinien o tym
wiedzieć.
- W obliczu tych argumentów skarga jest bezzasadna podkreślał Zbigniew Opaliński, Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej.
A swoją drogą, ciekawe czy
skarżący byłby zadowolony,
gdyby jego zarobki zostały
podane do publicznej wiadomości? W końcu jako dyrektor
biura poselskiego także pobiera wynagrodzenie z publicznych pieniędzy.
I

Na toalety w mieszkaniach komunalnych

Podczas wtorkowej sesji Rady Miejskiej przyjęto zmiany w budżecie gminy na rok bieżący. Plan dochodów i wydatków zwiększył się ogółem o kwotę 103.271 zł.
Dzięki dodatkowym środkom zwiększono m. in. plan wydatków Miejskiego Zarządu
Nieruchomości o kwotę 20.000 zł na wydzielenie pomieszczeń WC w lokalach komunalnych. O kwotę 247.070 zł zwiększono wydatki na zadaniem dotyczące rozwoju
e-usług w Świebodzicach.

Program zapobiegania bezdomności zwierząt
przyjęty
Rada przyjęła doroczny program opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy. Obejmuje on realizację zadań takich jak: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, kastrację lub sterylizacje zwierząt tam przebywających, ochronę kotów wolno żyjących, itp.

Kryteria rekrutacyjne
Dwie z przyjętych uchwał dotyczyły określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w procesie rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (etap drugi) oraz klas pierwszych.

Podnoszą się i wracają do pracy
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wydarzenia

Takiego pożaru nie mieliśmy w Świebodzicach od wielu lat

W

ciągu kilku godzin
ogień strawił sporą
część dachu hali
przemysłowej przy
ul. Wałbrzyskiej, należącej do
spółki IPD, w której swoją działalność prowadziło kilkanaście
podmiotów. Szok, przerażenie
i niepewność - te uczucia towarzyszyły właścicielom podmiotów, które ucierpiały w wyniku
pożaru. Ale nikt nie został bez
pomocy. Nie tylko spółka, ale
władze miasta, a nawet województwa zaangażowały się
w działania na rzecz jak najszerszej pomocy dla przedsiębiorców.
Pożar wybuchł w czwartek,
16 marca, a już w piątek, 17
marca odbyło się specjalne spotkanie w ratuszu z udziałem
władz miasta i spółki. Burmistrz
Bogdan Kożuchowicz oraz
Łukasz Kwadrans, prezes IPD
zadeklarowali pełne wsparcie
i pomoc dla podmiotów, które

z powodu pożaru ucierpiały bezpośrednio lub pośrednio, i nie
mogą prowadzić działalności,
bo straciły mienie lub siedzibę.
W spotkaniu uczestniczył także
Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Zieliński, poseł na Sejm RP
Ireneusz Zyska, Komendant
Komisariatu Policji w Świebodzicach nadk. Janusz Kozendra
oraz przedstawiciel Państwowej
Straży Pożarnej.
W poniedziałek, 20 marca,
odbyły się oględziny obiektu
z udziałem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który wydał zgodę na użytkowanie
tej części hali, która nie ucierpiała w wyniku ognia.
W hali działało kilkanaście
podmiotów. Najbardziej ucierpiała lakiernia proszkowa, której
pomieszczenie spłonęło doszczętnie wraz ze sprzętem. To tu
było zarzewie ognia - zapaliła się
zaledwie roczna sprężarka, będąca jeszcze na gwarancji.

Tyle zostało z magazynu Śnieżki - w kącie kilka dni po pożarze
wciąż stały zapakowane pudełka z cukierkami
W chwili wybuchu pożaru na miejscu pojawił się niemal
natychmiast Łukasz Kwadrans prezes IPD, a także Zastępca
Burmistrza Krystian Wołoszyn

Ciekawy projekt kulinarny

W

arsztaty kulinarne z udziałem samorządowców i osób
z życia publicznego zorganizował Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie. Szefowie gmin, dyrektorzy szkół i dziennikarze
gotowali zupy, piekli mięsiwa
i przygotowywali pyszne desery.
Do udziału w tym sympatycznym przedsięwzięciu zaproszony został m. in. Krystian Wołoszyn, Zastępca Burmistrza Świebodzic.
- To dla mnie niesamowita
przygoda, atmosfera, super ka-

dra i uczniowie. Pierwszy raz
miałem okazję samodzielnie
przygotować od początki do
końca tak skomplikowaną potrawę - mówi wiceburmistrz. - Uważam, że to świetna inicjatywa, bo
poprzez wspólne przygotowywanie posiłków poznajemy się
lepiej nawzajem i integrujemy.
Mokrzeszowska szkoła zorganizowała takie warsztaty już po
raz kolejny, wcześniej do udziału
w przedsięwzięciu zaproszono
rodziców i mieszkańców miejscowości.
I

- Nie możemy zrozumieć, jak
to się stało, to był zupełnie nowy
sprzęt, na gwarancji - kręcił głową właściciel firmy Robert,
obecny na spotkaniu. - Straciliśmy wszystko, więc tak naprawdę musimy od początku odtwarzać naszą firmę, odbudowywać
bazę klientów. Rynek nie znosi
próżni, to dla nas wielka tragedia.
- Gmina deklaruje wszelką
pomoc i wsparcie, jesteśmy
w stanie zaoferować już pomieszczenia do prowadzenia działalności biurowej, jeśli chodzi o hale jest do dyspozycji pomieszczenie o pow. 1200 m2 - podkreślał na spotkaniu burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Podejmę
wszelkie działania, by pomóc
Państwu w uzyskaniu preferencyjnej pomocy finansowej tak,
aby można było jak najszybciej
odbudowa infrastrukturę.
Taką pomoc zadeklarował także wicewojewoda Kamil Zieliński.
- Jestem w kontakcie z Ministerstwem Rozwoju, IPD jest
w strukturach WSSE „InvestPark”, czyli większościowymwłaścicielem jest Skarb Państwa, więc może będzie można
tą ścieżką uruchomić jakąś
pomoc - mówił wicewojewoda.
Podobne wsparcie zadeklarował także poseł Ireneusz Zyska.
Łukasz Kwadrans, Prezes IPD
zapewnił, że spółka będzie dążyć do tego, by jak najszybciej
umożliwić podmiotom wznowienie działalności. I tak się rzeczywiście stało - we wtorek, 21
marca, udało się już wznowić
pracę podmiotów, znajdujących
się w części socjalno-bytowej
(m. in. przychodni zdrowia) oraz
przyziemiu. Firma Ameoli
wznowiła działalność kilka dni
po pożarze - przedsiębiorstwo
produkuje maty łucznicze a ich

To tu pojawi się ogień - i błyskawicznie rozniósł się po dachu na sąsiednie pomieszczenia.
Lakiernia proszkowa i śrutowania przestały istnieć w ciągu kilku godzin
odbiorcą są kraje w całej Europie. Tu nie mogło być mowy
o przestoju.
Podłączona została osobna
linia zasilająca dla firmy ArenaComet.
Pozostałe trzy podmioty, które
nie mogą na ten moment wrócić
do swoich pomieszczeń, bo te
spłonęły, to Alu CAST, „Robert” i Śnieżka-Invest.
- Alu CAST będzie mógł
działać na ograniczonej przestrzeni po podłączeniu prądu,
podobnie Śnieżka. Jak najszybciej i oddzielimy te części pomieszczeń, które będzie można
użytkować. Jest to kwestia kilku
tygodni - zapewnia Łukasz Kwadrans. - Firmie Robert zostały
zaproponowane alternatywne
pomieszczenia na terenie Wałbrzycha.
Śnieżka-Invest, nasz słodki
producent Michałków, poniósł

dodatkową, technologiczną stratę - w hali przygotowywana była
do uruchomienia nowa linia produktów. Mamy nadzieję, że co
się odwlecze, to nie uciecze
i fabryka wystartuje z nowym
pomysłem.

Wszystkim przedsiębiorcom
życzymy jak najszybszego
powrotu do „normalności”.
I

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz wraz z wicewojewodą Kamilem
Zielińskim kilkukrotnie odwiedzili zniszczoną halę. Samorząd
zaoferował pomoc w postaci użyczenia pomieszczeń i wsparcia
w pozyskaniu preferencyjnych kredytów

Czuwamy nad siecią
ochrony zdrowia
P

o raz pierwszy w historii
istnienia NFZ dyrektor
dolnośląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia gościł
w Świebodzicach. Andrzej
Oćwieja pojawił się w naszym
mieście na zaproszenie burmistrza Bogdana Kożuchowicza
oraz dyrektora Miejskiego
Ośrodka Zdrowia Adriana
Szewczyka, by przedstawić
aktualną sytuację w ochronie
zdrowia. Na spotkaniu w ratuszu był obecny także Wicewojewoda Dolnośląski Kamil
Zieliński i Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans.
- Rozmowa dotyczyła bieżącej sytuacji w służbie zdrowia, nowych rozwiązań, sieci
szpitali, zapewnienia w powie-

cie świdnickim opieki na poziomie ZOL (zakładów opiekuńczo- leczniczych), a także
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Jest to temat, który ma szczególne znaczenie, dlatego staramy się monitorować sytuację,
bu nie dopuścić do ewentualnego pogorszenia się dostępności
do opieki zdrowotnej w jakimkolwiek zakresie w odniesieniu
do mieszkańców Świebodzic.
Tym bardziej, że mamy na swoim terenie szpital i liczne przychodnie - podkreśla burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
Dyrektor Andrzej Oćwieja
zadeklarował przekazywanie
bieżących informacji o pojawiających się zmianach i aktach prawnych. Ma to istotne

znaczenie, bo według zamierzeń w niedalekiej przyszłości
NFZ zastąpiony zostanie prawdopodobnie strukturami w ad-

ministracji rządowej, czyli w naszym przypadku w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.
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KWOTA
ŁĄCZNA

Z A D A N I E

wieści z miasta

1 000 509,00

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
w Świebodzicach”

3 852 241,42

2 293 613,76

Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Gminie Świebodzice

7 433 750,56

6 110 786,96

Czyste Powietrze/ Tereny Zielone „Rozwój funkcji zdrowotnych
i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie
i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia
mieszkańców”

3 538 885,53

3 000 052,70

R A Z E M

16 001 947,51 PLN

12 404 962,72 PLN

T

I SŁAWOMIR ŁUKAWSKI,
I Radny Rady Miejskiej

DOFINANSOWANIA

1 177 070,00

nych z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Mieszka Starego 4.
Prace będą wykonane w tym
roku.
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).
G Wdrażanie strategii
niskoemisyjnej
Pod tą ogólną nazwą kryje się
szereg inwestycji: to przede
wszystkim kompleksowa modernizacja Placu Dworcowego,
modernizacja oświetlenia na
czterech przejściach dla pieszych, budowa inteligentnych
przystanków, ścieżek rowerowych a przede wszystkim zakup
kolejnego, czwartego autobusu
dla komunikacji miejskiej.
Kolejny pojazd pozwoli na
utworzenie nowej linii autobusowej, która obejmie m. in. tereny
przemysłowe, na których w
ostatnich latach po-wstało kilka
nowych zakładów pracy.
W ramach projektu na niską
emisję realizowanych będzie
5 zadań:
1. Budowa centrum przesiadkowego „Park&Ride” (parkuj jedź) przy Placu Dworcowym
w Świebodzicach;
2. Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta;
3. Wymiana oświetlenia na
energooszczędne na terenie Świebodzic (cztery przejścia dla pieszych);
4. Budowa inteligentnych
przystanków autobusowych
(ul. Wałbrzyska po obu stronach,
Al. Lipowe, Os. Sudeckie, Os.
Piastowskie); inteligentny = zintegrowany z systemem transportowym i elektronicznymi wyświetlaczami.
5. Zakup ekologicznego autobusu (utworzona będzie nowa
linia autobusowa).
- Praca nad przygotowaniem
projektów do Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej trwała

Skorzystają na tym wszyscy mieszkańcy’

KWOTA

ICT „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału
mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminach:
Strzegom, Świebodzice i Żarów”

o prawdziwa lawina
kasy dla naszego miasta.
Aż cztery duże wnioski,
złożone o dofinansowanie ze środków UE, uzyskały
akceptację i dostaniemy w sumie
ponad 12 milionów złotych
dotacji. Na co będą przeznaczone te ogromne pieniądze?
Między innymi na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr
2, na zagospodarowanie Placu
Dworcowego, na nowy autobus
miejski, a także budowę atrakcyjnych terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze całego
miasta.
- To będzie kolejny impuls do
rozwoju Świebodzic w wielu obszarach: infrastruktury, komunikacji,
rekreacji - komentuje burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. - A to
nie koniec, bo mamy jeszcze do
złożenia kilka wniosków. Rok
2017 i 2018 będą bardzo inwestycyjnym i rozwojowym okresem dla naszego miasta i to są
powody do wielkiej radości.
Wiosna 2017 roku jest bardzo
dobrym czasem dla nas. Właśnie
zaczęło się rozstrzyganie projektów, złożonych do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, której jesteśmy członkiem. I rozwiązał się wreszcie
worek z kasą - dostaliśmy dofinansowanie na wszystkie złożone do tej pory projekty. Warto
także podkreślić, że projekty
uzyskały bardzo wysokie miejsca - I lub II. To znaczy, że były
przygotowane perfekcyjnie, i tu
należą się wielkie słowa uznania
dla osób, które je przygotowywały - czyli pracowników Wydziału Funduszy Zewnętrznych
UM, pod kierownictwem Marzeny Korony-Kruk.
Nazwy i wartości poszczególnych projektów znajdą Państwo
w tabeli, a oto zakres poszczególnych zadań:
G Termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej
To przede wszystkim gruntowna termomodernizacja (m.in.
wymiana dachu, stolarki okiennej, drzwiowej, wymiana elewacji, ocieplenie) budynku Zespołu
Szkół Podstawowo-Gimnazjal-
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- Ponad 12 mln złotych pozyskanego
dofinansowania to ogromny sukces nas
wszystkich, to dowód, że potrafimy umiejętnie
korzystać z możliwości pozyskiwania środków
zewnętrznych. Wszystkie złożone przez Świebodzice projekty
uzyskały bardzo wysokie ocenę. W perspektywie krótkiego czasu
potężne środki finansowe pozwolą na zrealizowanie kolejnych
zadań, takich jak termomodernizację budynków oświatowych,
czy centrum przesiadkowe przy Placu Dworcowym. Chylę czoła
dla osób, które tak profesjonalnie przygotowały te projekty.
Skorzystają na nich wszyscy mieszkańcy naszego miasta.

Jestem dumna

przez dwa ostatnie lata, mocno
przygotowywaliśmy się do aplikowania o duże środki, na duże
zadania. I wreszcie pieniądze
płyną do samorządów, co naprawdę cieszy, bo zaplanowane
inwestycje w bardzo szerokim
zakresie wpłyną na poprawę
infrastruktury, jakości życia mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej, w tym gminy Świebodzice podkreśla burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.
G ICT
Pod tym tajemniczym skrótem kryje się przedsięwzięcie
trójstronne: gminy Świebodzice,
Żarów i Strzegom. Łączna kwota projektu dla 3 gmin 3 679
970,00 zł, kwota dofinansowania - 3 127 974,50 zł. w tym dla
gminy Świebodzice 1 177 070,
00 zł. W tej kwocie zawiera się
również wsparcie dla Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świebodzicach (ok. 270 tys. zł) - wylicza Marzena Korona-Kruk,
Kierownik Wydziału Funduszy
Zewnętrznych UM, który przygotowywał projekt.
Celem projektu jest stworzenie wspólnej, cyfrowej platformy e-usług dla mieszkańców
naszego miasta. W ramach projektu będziemy dostosowywać
naszą infrastrukturę programową do realizacji zadań związanych z publikacją danych dla
obywateli na miejskiej platformie e-usług.
W związku powyższym nastąpi wymiana dotychczasowych oprogramowań wydziałowych, co doprowadzi do ujednolicenia oprogramowań w całym
urzędzie, a tym samym zapewni

pełną integralność danych na
potrzeby platformy e-usług.
G „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych
w Gminie Świebodzice
poprzez tworzenie i odnowienie terenów zielonych w celu
poprawy jakości życia mieszkańców”.
To nowatorski i duży projekt,
obejmujący 19 hektarów terenu,
12 wytyczonych, na nowo zaprojektowanych obszarów, w tym
przywrócenie do właściwej funkcji i odnowienie terenu Warszawianki, budowę parku sportowego na Osiedlu Piastowskim,
odnowienie i zagospodarowanie
skwerów przy ul. Świdnickiej
i Wiejskiej, a także dawnego
cmentarz na ul. Jeleniogórskiej.
Przybędzie w naszym mieście
wiele nowych, zielonych miejsc,
w których będzie można wypoczywać i miło spędzić czas.
Świebodzicki jedyny projekt
został doceniony jako zgłoszony
z Dolnego Śląska. Dofinansowanie dostało tylko 7 projektów
w kraju. To naprawdę ogromny
sukces.
Umowy na dofinansowanie są
już częściowo podpisane, więc
za chwilę zostaną ogłoszone
przetargi (na termomodernizację
SP 2 już jest) i zaczną się prace.
I to nie koniec tegorocznego
aplikowania - w maju Gmina
Świebodzice złoży dwa kolejne
wnioski na rewitalizację ulicy
Słowackiego i Krasickiego, a pod
koniec roku na budowę mieszkań socjalnych.

Rzetelna praca zaowocowała
I PIOTR KRZYŚPIAK,
I Radny Rady Miejskiej
- Znów możemy cieszyć się z kolejnych
milionów dla Świebodzic, a to za sprawą
przyznania nam środków unijnych z nowego
budżetu . Wielomiesięczna, rzetelna
i profesjonalna praca zespołu z Wydziału Funduszy Zewnętrznych
i dobra gospodarność przyniosła oczekiwane efekty. Już wkrótce
dzięki tym środkom będziemy mogli się cieszyć z nowych
inwestycji w naszym mieście. Oczywiście, nie poprzestajemy
na tym - wkrótce kolejne konkursy i zapewne kolejne dotacje.

I

I ZOFIA MAREK,
I Radna Rady Miejskiej
- Powinniśmy być dumni, że potrafimy
przygotować tak dobre projekty, jesteśmy
wysoko w rankingach i zdobywamy bardzo
wysokie dotacje. Całe szczęście, że jest taka
droga i możemy je pozyskiwać.
Akurat Świebodzice są na mapie Polski miastem, które wyróżnia
się w kwestii pozyskiwania środków zewnętrznych dla dobra
mieszkańców. Jako radna i mieszkanka miasta, jestem z tego
bardzo zadowolona.

Inni nam tego zazdroszczą
I MAREK JAKUBINA
I Radny Rady Miejskiej
- Wiele osób, które w ostatnim czasie
przyjeżdża do naszego miasta, zauważa
znaczny rozwój Świebodzic pod względem
infrastrukturalnym, ale także ekonomicznym
i estetycznym. Dostrzega to również Unia Europejska.
Pozyskiwanie środków finansowych z projektów europejskich
w gminie nie bierze się samo. To dzięki dużemu zaangażowaniu
Burmistrza Miasta Świebodzice Bogdana Kożuchowicza, Rady
Miejskiej oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
w ostatnim czasie miasto otrzymało ogromny zastrzyk finansowy.
Ale to jeszcze nie koniec. Niebawem gmina podpisze dużą umowę
na dofinansowanie projektu związanego z rewitalizacją
i powstaniem nowych terenów zielonych na terenie miasta
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Zachęcam wszystkich zainteresowanych do śledzenia realizacji
projektów za pośrednictwem prasy lokalnej, strony internetowej
miasta (www.swiebodzice.pl) oraz oficjalnego profilu naszego
miasta na portalu Facebook.

Od 10 lat skutecznie sięgamy po środki
I ŁUKASZ KWADRANS
I Przewodniczący Rady Miejskiej
- To sukces, nie boję się użyć tego słowa.
Od początku byliśmy przekonani do projektu
Aglomeracji Wałbrzyskiej, to za naszym
przykładem dołączyły inne gminy Powiatu
Świdnickiego. AW okazała się skutecznym przedsięwzięciem,
i mamy na to teraz twarde dowody w postaci konkretnych
środków.
Warto tu także przypomnieć, że również w poprzednim okresie
finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
aplikowaliśmy sprawnie i w poprzedniej perspektywie byliśmy
wśród liderów wykorzystania środków z UE.
Przez ponad 10 lat burmistrz Bogdan Kożuchowicz z determinacją
i konsekwencją, wspomagany przez zespół współpracowników,
fachowców z Urzędu Miejskiego pozyskuje zewnętrzne
finansowanie na inwestycje w mieście, a także poprawia
infrastrukturę Świebodzic.
Najważniejsze, że zapewniając zrównoważony rozwój, dbając
o kondycję finansową Gminy mamy możliwości do realizacji
inwestycji z udziałem środków zewnętrznych. Po prostu bez
problemu znajdujemy na to środki związane z udziałem własnym
Gminy. Nie wszystkie samorządy są w tak dobrej kondycji
finansowej.

Zbiórka z wiosennym
akcentem
6
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W

e wtorek, 28 marca,
po raz kolejny świebodziczanie mogli
oddać krew w ramach cyklicznych zbiórek, orga-

wydarzenia

nizowanych w naszym mieście.
Piękna, słoneczna i wiosenna
pogoda sprzyjała do odwiedzenia ambulansu, który zaparkował pod ratuszem. Frekwencja

II etap Królowej Elżbiety
mina ogłosiła właśnie
przetarg na budowę druG
giego odcinka tej ważnej dla

mieszkańców Osiedla Piastowskiego drogi.
Zadanie jest bardzo duże,
dotyczy budowy nie tylko nawierzchni i chodnika, ale także
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.
W ramach inwestycji powstanie także oświetlenie.
Będzie wykonana cała ulica,
wraz z sięgaczem, wykonanym w ubiegłym roku. Droga
zostanie poszerzona do 6 m
i wyposażona w chodnik oraz
oświetlenie plus kilkanaście
miejsc parkingowych.
Zdanie jest kontynuacją prac,
wykonanych w ubiegłym roku.
Wówczas w I etapie na odcinku
około 200 metrów miasto położyło sieć kanalizacyjną i sanitarną, w następnej kolejności
sieć wodną oraz drenaż.
Ostatnim elementem było
wykonanie nawierzchni utwar-

dzonej (technologia podobna
do tej, zastosowanej na ul.
Fieldorfa i Andersa).
II etap budowy ulicy Królowej Elżbiety ma zostać zrealizowany do końca listopada
tego roku.
Inwestycja ma duże znaczenie dla mieszkańców tego rejonu osiedla. Znajduje się tu m.
in. przychodnia zdrowia, przedszkola, a przede wszystkim
rozbudowuje się tu osiedle domów w zabudowie szeregowej.
O budowę ulicy od lat zabiegał Przewodniczący RM Łukasz Kwadrans, któremu sprawy tego rejonu miasta są szczególnie bliskie - jest mieszkańcem osiedla.
Gmina w swoim budżecie
ma zabezpieczone 800 tys. zł.
na realizację drugiego etapu
zadania.
Termin składania ofert mija
11 kwietnia.
I

Upadła spółka Eurolen
o dobra wiadomość dla nas
wszystkich - nareszcie bęT
dzie można uporządkować kwe-

stie związane z dawną Sileną.
O decyzji sądu poinformował na sesji 28 marca burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Sąd ogłosił upadłość spółki
w dniu 15 marca tego roku.
- Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, by doprowadzić tę
sprawę do pozytywnego końca. Gmina zadeklarowała zabezpieczenie kosztów procesu
upadłościowego - powiedział
burmistrz.
Po raz pierwszy sąd nie odrzucił wniosku gminy, ponieważ pojawiło się wspomniane
zabezpieczenie.
Sąd ustanowił syndyka upadłości, które zajmie się prowadzeniem wszystkich czynności
z tym związanych, czyli m. in.
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zabezpieczeniem majątku i odzyskaniem należności dla wierzycieli. Jednym z większych
wierzycieli spółki Eurolen jest
Gmina Świebodzice - nieuczciwi przedsiębiorcy zalegają na
ogromne, kilkumilionowe kwoty z tytułu niezapłaconego
podatku.
Wiadomość ta z pewnością
ucieszy mieszkańców miasta,
bo postępowanie upadłościowe zmierzać będzie także do
sprzedaży a co za tym idzie
- ostatecznego uporządkowania tego terenu, który znajduje
się jednak w sercu miasta.
Za to zmartwią się pewnie
filmowcy, którzy odwiedzają
chętnie ruiny Sileny - bo w perspektywie pewnie znikną ostatnie fragmenty cieszącego się
tak wielką popularnością, naturalnego planu filmowego.

była znakomita - 31 osób stawiło
się na zbiórce, a po konsultacjach medycznych mogło ją
oddać 28 krwiodawców ze
Świebodzic.

5 osób zrobiło to po raz pierwszy - witamy w gronie wyjątkowych ludzi, którzy dzielą się
z innymi tym, co mają najcenniejsze.

Zbiórka miała także sympatyczny akcent - każdy, kto tego
dnia oddał krew, otrzymał piękną sadzonkę hiacynta. Kilka
kwiatów tuż przed godz.10:00
podarował krwiodawcom burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Robią Państwo wspaniały
gest, bardzo za to dziękujemy
- podkreślał burmistrz, który
zawsze stara się, choć na chwilę
odwiedzić krwiodawców.

P

skorzystały z naszego zaproszenia, dzięki temu ta oferta jest tak
bogata, a skorzysta na tym
przede wszystkim młodzież.
Mam nadzieję, że wielu młodym
osobom pomogą one w podjęciu
ważnych decyzji, dotyczących
dalszego kształcenia - podkreślał
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Targi odwiedzili przede wszystkim gimnazjaliści z miasta,
a także młodzież ze szkoły rolniczej w Mokrzeszowie.
- Młodzież gimnazjalna nie
ma jeszcze sprecyzowanych planów dotyczących swojej przyszłości, targi tego typu z pewnością mogą im pomóc chociażby
w takim zakresie, że mogą poznać i porównać oferty wielu
placówek - mówi Anna Maślach, dyrektor Gimnazjum
Akademickiego w Świebodzicach.
Młodzież chętnie zadawała
pytania, zbierała ulotki. Wśród
dziewcząt dużym zainteresowaniem cieszyła się np. oferta
Wyższej Szkoły Medycznej
w Kłodzku czy TEB Edukacja
w Wałbrzychu, zwłaszcza kierunki takie jak weterynaria czy
związane z kosmetyką.
- My szukamy liceum, interesuje nas kierunek humanistyczny, chyba zdecydujemy się na II

LO w Świdnicy - powiedziały
nam Julia Partyka i Mirela
Boguś z Gimnazjum nr 1.
Męską część można było spotkać np. przy stoisku Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Kłodzku, Policji czy Centrum Kształcenia Zawodowego - tu zainteresowaniem cieszył się np. kierunek mechanik samochodowy.
Nowością podczas świebodzickich targów był quiz poświęcony przedsiębiorczości, przygotowany przez Młodzieżowe
Centrum Kariery OHP w Świebodzicach.
Quiz polegał na rozwiązaniu
testu związanego z przedsiębior-

Tradycyjnie słodycze przekazała Śnieżka-Invest.
Organizatorami zbiórki byli:
Urząd Miejski w Świebodzicach, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu, Klub Honorowych Dawców Krwi.
Kolejna akcja, tym razem stacjonarna, 27 kwietnia w Miejskim Domu Kultury.
I

czością. Młodzież była zaskoczona innowacyjnością formuły
oraz trudnością pytań - na szczęście można było korzystać z Internetu. Zabawa bardzo się spodobała, młodzież chętnie brała
w niej udział. W nagrodę uczestnicy otrzymali materiały i gadżety promujące miasto.
Organizatorem wydarzenia
był Urząd Miejski w Świebodzicach oraz Powiatowy Urząd Pracy Filia w Świebodzicach.
A w maju kolejne wydarzenie
o podobnym charakterze - IX już
Targi Pracy.

Wybór trudny - ale bogaty
onad 300 młodych ludzi
odwiedziło V Świebodzickie Targi Przedsiębiorczości i Planowania Kariery, które
odbyły się w czwartek, 16 marca, w Miejskim Domu Kultury.
Swoją ofertę edukacyjną, a także
tę związaną z doradztwem
i wsparciem w zakresie planowania przyszłości, prezentowało 25 placówek z całego regionu.
Targi otworzyli wspólnie:
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz oraz Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Świdnicy Grażyna
Walczak.
- Dziękuje bardzo wszystkim
szkołom i instytucjom, które

I

Usłyszał krzyk i ruszył na ratunek
§ pod paragrafem
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Gonił bandytę i próbował go ująć. Dzięki niemu zatrzymano
mężczyznę, który napadał na starsze panie i wyrywał im torebki

P

an Grzegorz Purzyński okazał
się prawdziwym bohaterem.
A z pewnością odważnym człowiekiem. Słysząc krzyk swojej
sąsiadki, rzucił się w pościg za bandytą,
który ją napadł. Udało mu się dopaść
bandziora, przewrócić go i prawie obezwładnić. Złodziej się wyrwał, ale szybko zatrzymała go policja.
Pamiętacie Państwo, jak pisaliśmy
w poprzednim wydaniu Gazety Świebodzickiej o zatrzymaniu 41-lata, który
upatrzył sobie starsze kobiety i wyrywał

im torebki? Podczas ostatniego napadu
został zatrzymany i trafił do aresztu.
W jego ujęciu pomógł sąsiad napadniętej kobiety.
To właśnie pan Grzegorz, który zgodził się na rozmowę z naszą gazetą.
- Byłem akurat na podwórku i usłyszałem krzyki: „ratunku, pomocy”
- wspomina pan Grzegorz. - Wbiegłem
na sąsiednią klatkę, zobaczyłem leżącą
na schodach starszą panią, sąsiadkę.
Drzwi od wyjścia na ulicę domykały
się, zobaczyłem kogoś uciekającego.

Pobiegłem w stronę ulicy Strzegomskiej.
Wtedy pan Grzegorz zobaczył bandytę, on jego również, bo wyrzucił na
chodnik portfel i klucze licząc, że goniący się zatrzyma.
W pewnym momencie napastnik się
potknął i wówczas pan Grzegorz go
dogonił i złapał.
- Zaczęliśmy się szarpać, jedna
z przehodzących pań zatrzymała się,
poprosiłem, żeby zadzwoniła na policję
- relacjonuje pan Grzegorz. - Nagle zobaczyłem, że ten mężczyzna czegoś
szuka po kieszeniach, nie wiedziałem,
co może zrobić, trochę się odsunąłem,

§ POD PARAGRAFEM

Mężczyzna spadł
ze schodów
i zginął

Tragiczne zdarzenie
przy ul. Park Miejski. 58-letni
mężczyzna spadł ze schodów
i zginął na miejscu. Prokuratura
wyjaśnia okoliczności tego
wypadku i przesłuchuje
świadków zdarzenia.

Miał ekstazy
i nie tylko

Działania policjantów
z Komisariatu Policji
w Świebodzicach, prowadzone
wspólnie z funkcjonariuszami
Służby Celnej z Wałbrzycha,
a ukierunkowane na zwalczanie
przestępczości narkotykowej,
doprowadziły do zatrzymania
36-letniego mężczyzny,
u którego ujawniono marihuanę,
amfetaminę oraz tabletki ekstazy.
Wymienionemu grozi kara
do 3 lat więzienia. Na wyrok
poczeka już za kratami,

gdyż był ponadto poszukiwany
do odbycia wcześniejszej kary
pozbawienia wolności za inne
przestępstwo.
Mundurowi weryfikowali
informację, według której
wymieniony miał posiadać
w mieszkaniu niedozwolone
substancje w postaci środków
odurzających oraz substancji
psychotropowych. Ponadto
mężczyzna był poszukiwany
do odbycia 14-miesięcznej
kary pozbawienia wolności
za inne, wcześniej popełnione
przestępstwo.
Wiedza operacyjna potwierdziła
się. Podejrzewany trafił
do policyjnego aresztu,
a następnie zostanie

umieszczony w zakładzie
karnym, gdzie odbywając karę
pozbawienia wolności będzie
oczekiwał na kolejny wyrok.

Nóż
w brzuchu

Był kiedyś taki film - „Nóż
w wodzie”, więc skojarzenie
samo się nasunęło.
Kilka dni temu do szpitala
przywieziono świebodziczanina,
który miał wbity nóż w brzuch.
Mężczyzna sam dokonał
samookaleczenia, i sam
zaalarmował sąsiadkę,
która wezwała pomoc.

Bezdomny
zmarł na działkach

Straż Miejska została
powiadomiona o zwłokach
mężczyzny w jednej z altanek
na ogródkach działkowych
przy ul. Sportowej. Mężczyzna
to znany strażnikom bezdomny,
systematycznie odmawiający
jakiejkolwiek pomocy.
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a on wtedy wyrwał się i pobiegł dalej
w dół Strzegomskiej. Zobaczyłem, jak
wbiegł między sklepy Aldi a Biedronkę.
Pan Grzegorz natychmiast zawiadomił policję, podał rysopis i ubiór sprawcy oraz kierunek, w jakim pobiegł.
Zatrzymano go po kilkudziesięciu minutach.
Okazał się recydywistą, miał na koncie co najmniej kilka takich napadów na
starsze, bezbronne kobiety.
Bandyta trafił za kratki.
- Więcej nikogo nie napadnie - kiwa
głową pan Grzegorz.
- Nie bał się pan, że może mieć nóż?

- Działałem instynktownie, ale potem
przyszło otrzeźwienie, że przecież ten
człowiek mógł mnie zaatakować - przyznaje świebodziczanin. - Po prostu uznałem, że trzeba zareagować.
- To bardzo odważna postawa, wiele
osób pozostaje dziś obojętnym na
widok przestępstw, dlatego tym bardziej
należą się temu panu gratulacje i podziękowania - mówi burmistrz Bogdan
Kożuchowicz.
A w podzięce od władz miasta pan
Grzegorz otrzyma piękny dyplom i słodki upominek.
Panie Grzegorzu, gratulujemy odwagi i wrażliwości na krzywdę innych.

Zatrzymano pijaną matkę
czwórki dzieci

36

-letnia świebodziczanka, dzięki czujności pracowników
Ośrodka Pomocy Społecznej,
została zatrzymana po tym, jak
okazało się, że ma prawie 3 promile alkoholu, a pod opieką
czworo dzieci. Najmłodsze to
zaledwie 2-miesięczny noworodek.
Niepokój pracowników OPS
wzbudziło to, że kobieta nie stawiła się w ośrodku, a dzień
wcześniej odebrała wysokie
świadczenia z OPS: zasiłek
oraz 500 + i becikowe. Łącznie,
jednorazowo było to prawie
4 tys. zł.
Pracownik socjalny wykonał
telefon - i okazało się, że miał
nosa. Kobieta ledwo była w stanie powiedzieć coś do słuchawki.
Powiadomiono policję, okazało się, ż kobieta ma prawie
3 promile alkoholu.
Została odwieziona do izby
wytrzeźwień, a dzieci oddane
pod opiekę sąsiadki.

Sąd rodzinny, który zajął się
sprawą, na razie nie wydał decyzji, by odebrać dzieci kobiecie. Świebodziczanka jest pod
wzmożonym nadzorem pracowników socjalnych, ma przydzielonego asystenta rodziny.
Miejmy nadzieję, że po tym
incydencie zmieni swoje postępowanie - w przeciwnym razie sąd przekaże dzieci do opieki zastępczej.
- Zdaniem pracowników
Ośrodka ta pani wykazywała
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
dlatego została dodatkowo
wzmocniona poprzez przydzielenie asystenta rodziny - podkreśla Izabela Siekierzyńska,
dyrektor OPS w Świebodzicach.
Trzeba tu także dodać, że
kobieta samotnie wychowuje
czwórkę dzieci, z pewnością
nie jest jej łatwo, jednak zawsze
można spróbować zwrócić się o
pomoc do instytucji: szkoły,
OPS, organizacji wspierają-

cych. Alkohol jest najgorszym
z wyjść.
Na razie matce przygląda się
bacznie kurator sądowy, a po
wydaniu przez niego opinii sąd
podejmie ostateczną decyzję.
- Znam ten schemat dobrze,
bo przerabiałam go nie raz.
Przez kilka miesięcy będzie
spokój, a potem znów wrócimy
do punktu wyjścia. Pani L.
z pewnością będzie współpracowała, by nie stracić pieniędzy, które od nas dostaje, ale
czy to sprawi, że wyleczy się
z alkoholizmu? - komentuje
Izabela Siekierzyńska.
OPS bacznie przygląda się,
czy pieniądze z tzw. 500 + są
wydawane należycie. W większości tak, jednak zdarzają się
i takie historie, dlatego to dobrze, że pracownicy socjalni
reagują. Tu chodzi przecież
o publiczne pieniądze, a przede
wszystkim - o dobro i bezpieczeństwo dzieci.

Nie będzie Kauflandu

Firma Agile zmienia plany - nie będzie budować supermarketu, ale bynajmniej nie rezygnuje z inwestycji

M

etalowy płot przy ul. Strzegomskiej, tuż obok Media
Expertu, od dłuższego już
czasu intryguje i zastanawia mieszkańców - co tam powstanie? Miał
powstać supermarket sieci Kaufland,
ale dziś firma już nie podtrzymuje
chęci wybudowania sklepu. Plany
zostały skorygowane, a wszystko
przez zamieszanie związane z niedostosowaniem pierwotne zaprojektowanej inwestycji do obowiązującego
planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu.
- Nie wycofujemy się z inwestycji,
natomiast sklep Kaufland w tym
miejscu nie powstanie - powiedział
w rozmowie z naszą Redakcją
Michał Andrusiewicz z firmy Agile,
właściciela ternu. Czy powstanie
jakiś inny market? Na to pytanie
otrzymaliśmy bardzo dyplomatyczną
odpowiedź:
- Na pewno inwestycja, która tu
powstanie, będzie zgodna z planem
zagospodarowania przestrzennego
terenu. Powstanie budynek wielo-

kondygnacyjny, w parterze może
znajdować się obiekt o funkcji handlowej.
To oznacza, że spółka wycofuje się
z nietrafionego projektu, o który wywiązała się spora awantura z udziałem wojewody i sądów administracyjnych dwóch instancji.

O co chodziło?
Przypomnijmy.
Firma Agile, właściciel terenu przy
ul. Strzegomskiej, w 2015 roku
wystąpiła do starosty świdnickiego
o pozwolenie na budowę marketu
sieci Kaufland. Miejscowy plan zagospodarowania terenu w zasadzie
wykluczał tego typu inwestycję, gdyż
zapisy planu dopuszczały funkcje
mieszkalno-usługowe a także handel,
wbudowany w parter budynku wielorodzinnego. W planie umieszczono
wyraźny zapis o wykluczeniu obiektów handlowych wolnostojących.
Tymczasem inwestor zaprojektował
market, a nad nim trzy mieszkania,
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spełniając tym - w swoim mniemaniu
- zapisy planu.
Starosta świdnicki zezwolił na
budowę obiektu, mimo sprzeciwu
władz samorządowych Świebodzic,
ale decyzja została szybko uchylona.
Zakwestionował ją wojewoda wskazując, że dominującą funkcją projektowanego obiektu jest funkcja handlowa, a nie mieszkalna a cała inwestycja spełnia kryteria obiektu wielkopowierzchniowego.
Reakcja wojewody to efekt odwołań, złożonych przez strony postępowania, głównie mieszkańców w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej
inwestycji. Ale wojewoda w swojej
decyzji wziął pod uwagę także stanowisko Gminy Świebodzice, wyrażone przez Burmistrza Miasta pismem
z dnia 29 czerwca 2015 r., w którym
to gmina wniosła do starosty o wydanie odmownej decyzji dla inwestora
- wskazując, że inwestycja jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego, bo od decyzji wojewody natychmiast odwołał się inwestor - i WSA odbił piłeczkę, uchylając z kolei decyzję wojewody dolnośląskiego. Wojewódzki
Sąd Administracyjny nie dopatrzył
się w planowanej przez firmę Agile
inwestycji naruszenia założeń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Skład orzekający WSA w orzeczeniu z 13 kwietnia 2016 roku uznał, że
inwestor nie naruszył zapisów mpzp
projektując sklep a nad nim mieszkania, gdyż, jak przywołano w orzeczeniu - „prawo budowlane nie definiuje
budynku wielorodzinnego i nie przewiduje maksymalnych wskaźników
powierzchni użytkowej dla lokali niemieszkalnych w takim budynku,
ponadto żadnych ograniczeń w tym
zakresie nie ustanawia plan miejscowy dla terenu inwestycji”.
I to oczywiście nie koniec postępowania, bo strony zaskarżyły decyzję
do Naczelnego Sądu Administracyj-

nego. I tu sprawa utknęła, chyba na
dłużej.
W trakcie postępowania zmarł
bowiem jeden z jego uczestników
i trzeba ustalić spadkobiercę. Ile może to potrwać? Pół roku, rok, ale równie dobrze i pięć lat.
Inwestora to jednak nie zniechęca.
- Firma jest zdeterminowana by
zrealizować tę inwestycję, ponieśliśmy już znaczne nakłady i dojdzie
ona do skutku - zapewnia Michał
Andrusiewicz.
W międzyczasie okazało się, że
przy ul. Strzegomskiej powstanie
park handlowy i hala targowa, czy to
nie będzie miało wpływu na Państwa
plany? - dopytywaliśmy.
- Absolutnie nie - zapewnił przedstawiciel Agile.
Dodajmy, że wielu mieszkańców
chciało, by na tym terenie powstał
kolejny supermarket, były jednak
także głosy sprzeciwu.

I

Dwudziestolecie istnienia świętowało
Towarzystwo Miłośników Świebodzic
8

Jubileusz TMŚ

piątek, 31 III 2017

25 marca w Sali Miejskiego Domu Kultury odbyła się
wielka gala z okazji jubileuszu, z udziałem
zaproszonych gości, członków i sympatyków
organizacji

Z

godnie z datą powstania
w tym roku przypada
22-lecie Towarzystwa,
ale ponieważ nie było
możliwości świętowania okrągłej rocznicy w 2015, obchody
przeniesiono.
Gospodarzami uroczystości
byli Marek Mikołajczak Przewodniczący TMŚ Witold Bajalski, Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Towarzystwa, współautor przygotowanego na tę okazję filmu i plansz historycznych

oraz Jerzy Gibek, Wiceprzewodniczący Towarzystwa.
Pan Witold pokrótce przybliżył historię i działalność organizacji.
- Naszą intencją jest popularyzacja i budzenie zainteresowań
historią miasta, przybliżanie
postaci osób zasłużonych, przekazywanie tej wiedzy młodzieży
i rejestrowanie zmian, których
jesteśmy świadkami. Tę działalność prowadzimy przy wsparciu
wielu osób, instytucji i organiza-

cji. Za to chcielibyśmy dziś serdecznie podziękować - podkreślał.
Zarząd TMŚ przekazał podziękowania na ręce kilkudziesięciu osób, które miały szczególny wpływ na rozwój Towarzystwa i wspierały jego działalność. Wśród nich znalazł się
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz.
- Życzę kolejnych fantastycznych pomysłów, pasji i mocy do
ich realizowania, pragnę też złożyć na ręce Państwa najserdeczniejsze podziękowania za zaangażowanie w życie miasta. Dziękuję za troskę o zachowanie tożsamości oraz przywracanie pamięci o ludziach, miejscach
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Publicznej Małgorzata Grudzińska i wiele innych.
Uczestnicy uroczystości obejrzeli specjalnie na tę okazję
przygotowany film, poświęcony
miastu - „Legendę o Księciu
Świebodzie”, obejrzeli także
ścieżkę historyczną, obrazującą
powstanie i obszary działalności
TMŚ. Prezentowane były wydawnictwa i publikacje, przygotowane na przestrzeni lat przez
TMŚ.
Do rąk gości trafiło także absolutnie niepowtarzalne wydawnictwo, autorstwa Wiesławy
Bernasińskiej, Iwony Błazik
i Pawła Dziurzyńskiego pod
przewrotnym tytułem „Dzieje
i nadzieje Towarzystwa Miłośników Świebodzic”. W lekkiej
i humorystycznej, trochę komik-

i wydarzeniach, które stanowią
o wspaniałej historii Świebodzic
- powiedział burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. Wraz z Przewodniczącym RM Łukaszem
Kwadransem wręczyli członkom TMŚ gratulacje i pamiątkowe pióra wieczne.
Podziękowania od Zarządu
TMŚ otrzymali także m. in.
Przewodniczący RM Łukasz
Kwadrans, Kierownik Wydziału
Promocji i Informacji UM Ilona
Szczygielska, była kierownik
tego Wydziału a obecnie szefowa Wydziału Funduszu Zewnętrznych Marzena KoronaKruk, dyrektor Miejskiego Domu Kultury Agnieszka Gielata,
dyrektor Miejskiej Biblioteki

Jubileusz TMŚ
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Materiał
video z uroczystości obejrzysz na
www.swiebodzice.pl
Miejska Telewizja
Internetowa

sowej
formie,
przedstawiono
w nim 16 postaci, które okazały
się szczególnie znaczące dla
Towarzystwa. Postacie nie są
podpisane, ale rozpoznanie ich
nie sprawia większego trudu.
Jubileuszową galę uświetnił
koncert w wykonaniu grupy
szantowej „Najlepszy TIM”,
złożonej ze świebodzickich VIPów, był także jubileuszowy tort.
Refren razem z artystami śpiewali z prawdziwym rozrzewnieniem wszyscy goście:
„To Świebodzice, to Świebodzice, miasto moje i twoje, każdego z nas.
To Świebodzice, to Świebodzice, to miasto przyjaźni, partnerskich miast.”

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz rozpoznał siebie w jednej
z postaci, uwiecznionych na kartach

GRATULACJE OD BURMISTRZA
DLA MARKA MIKOŁAJCZAKA,
PRZEWODNICZĄCEGO TMŚ

Skoro jubileusz - to i obowiązkowy tort

Na wystawie można było obejrzeć ciekawe plansze - m. in.
odtworzoną, a dziś już nieistniejąca ulicę Hanki Sawickiej
(dziś Piaskowa), a także mapę miejsc, których już nie ma

Szantowy „Najlepszy TIM” dał energetyczny i radosny koncert.
Członkowie zespołu zaprosili do wspólnego śpiewania burmistrza
Bogdana Kożuchowicza i całą publiczność

Jubileusz Towarzystwa Miłośników Świebodzic zabrał nas
w ciekawą podróż w przeszłość

Kto jeszcze nie widział wystawy przygotowanej z okazji
jubileuszu TMŚ - zapraszamy do Miejskiego Domu Kultury,
można ją oglądać przez najbliższe tygodnie w Sali kominkowej.

Zarząd TMŚ podziękował burmistrzowi Bogdanowi Kożuchowiczowi za wsparcie i dobrą współpracę
W roli gospodarza uroczystości wystąpił Witold Bajalski

Towarzystwo uhonorowało także swoich długoletnich sponsorów - m. in. Prezesa TERMET SA
Ryszarda Satyłę i szefa PROMONT-u Andrzeja Szczurka

Każdy mógł się wpisać do księgi pamiątkowej albo przejrzeć wydawnictwa Towarzystwa

W przygotowaniu uroczystości i wystawy oraz wydawnictwa towarzyszących uczestniczyli:
Witold Bajalski, Elżbieta Chrobak, Paweł Dziurzyński, Wiesława Bernasińska,
Teresa Gorzkowska, Marek Mikołajczak, Małgorzata Grudzińska, Dariusz Piątkowski,
Róża Stolarczyk, Janina Lis.
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kolekcjonerka słów
Małgorzata Grudzińska

B

ył czas, kiedy kolekcjonowałam rzeczy materialne. Od kiedy piszę,
kolekcjonuję słowa, na
przykład nagłówki z tabloidów.
Ostatnio moim hobby stały się
memy - obrazkowe formy komentujące rzeczywistość - mó-

Warsztaty
florystyczne

apraszamy na kolejne „Warsztaty Florystyczne” do MiejZ
skiego Domu Kultury w Świe-

bodzicach.
Temat warsztatów - Dekoracje Wielkanocne oraz kompozycje z wykorzystaniem kwiatów
doniczkowych.
12 kwietnia 2017r.,
godz. 17.00,
Miejski Dom Kultury w Świebodzicach,
ul. Wolności 13.
Zapisy: 74 666 95 70.
Koszt: 10 zł.
I

wiła na spotkaniu autorskim w
Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Świdnicy Joanna Bator. Na
to spotkanie wybrała się duża
grupa czytelników biblioteki
świebodzickiej, którym zarówno
twórczość, jak i osoba pisarki nie
są obce. Biblioteka posiada
wszystkie książki z dorobku
pisarskiego Joanny Bator, a pi-

Zapraszamy
do Miejskiego Domu Kultury
w kwietniu na dwie ciekawe
wystawy:
G „Muzycy” malarstwo

Roberta Kukli - sala
kominkowa, I piętro

G 20-lecie Towarzystwa

Miłośników Świebodzic
- sala boczna, parter.

sarka odwiedziła bibliotekę
w Świebodzicach w listopadzie
2012 roku, kiedy promowała
książkę Ciemno prawie noc, za
którą w następnym roku otrzymała literacką Nagrodę Nike.
Od tamtego czasu powstały
takie książki jak Wyspa łza
i ostatnia Rok królika, która - jak
obiecywała pisarka zakończy
„czarną trylogię”, do której zaliczyła te trzy tytuły. Dwie powieści Piaskowa Góra i Chmurdalia
utrzymane są w klimacie niebieskim, a następna - najnowsza
- będzie złota, jak obiecuje autorka. Powstała w Brazylii, gdzie
Joanna Bator spędziła zimę, pisząc najnowszą powieść, której
akcja dzieje się w Tokio.
- Ta książka jest prezentem
dla mnie samej, ma formę krótszą niż dotychczasowe powieści,
ponieważ jej narracja wpisuje się
w język haiku (haiku - japońska

mała forma poetycka, opisująca
świat lub jakąś jego cząstkę
w sposób najkrótszy i najbardziej wyczerpujący) - mówiła
autorka.
Swój dwunastoletni pobyt
w Japonii Joanna Bator zaliczyła
do jednego z darów, jaki otrzymała od losu. Pojechała tam jako
naukowiec, wróciła jako pisarka.
- To w Tokio przyszły mi do
głowy słowa Piaskowa Góra
i tak zamiast habilitacji wyszła
powieść - mówiła wspominając
początki pracy pisarskiej. Literacką fikcję tworzy z autentycznych szczegółów, zasłyszanych
i zaobserwowanych, również
szczegółów cielesnych np. ucha
swojego dziadka, czy łydki pewnej kobiety z pociągu, które inspirują ją do budowania postaci
swoich bohaterów.
Joanna Bator mówiła również
o swoich literackich fascyna-

cjach, które bywały różne w różnych okresach jej życia. Wśród
pisarzy których wymieniła znaleźli się Gabriel Garcia Marquez,
Witold Gombrowicz, Witkacy,
a także współcześni mistrzowie
polskiego reportażu - Wojciech

Jagielski i Lidia Ostałowska. No
i oczywiście Haruki Murakami.
Stylizację „na Murakamiego”
odnalazła w powieści Ciemno
prawie noc jedna z czytelniczek,
czym sprawiła pisarce wielką
przyjemność.
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Kolorowe skarpetki

w Zespole Szkół Integracyjnych

Najmłosi zostali nagrodzeni w konkursie, poświęconym integracji

UWAGA, SPOTKANIE DLA SENIORÓW
PRZEŁOŻONE
Z powodu nagłego wyjazdu na szkolenie policjanta,
mającego poprowadzić spotkanie poświęcone
bezpieczeństwu osób starszych, spotkanie zaplanowane
na dzień 5 kwietnia zostaje przełożone
na dzień 26.04., godz. 11:00, sala
Miejskiego Domu Kultury. Serdecznie zapraszamy.

Złote Gody Państwa
Siemińskich

W sobotę, 25.03.2017., Złote Gody, czyli 50-lecie pożycia
małżeńskiego, obchodzili Państwo Halina i Mieczysław
Siemińscy. Szacowni jubilaci zawarli związek małżeński
22.10.1966 r., w Świebodzicach. Medale przyznane
przez Prezydenta RP wręczył Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz.
Życzymy kolejnych lat w zdrowiu, wzajemnym
zrozumieniu i miłości.

Fantastyczni, pomysłowi, pełni
pozytywnej energii
- nauczyciele i przyjaciele
Zespołu Szkół Integracyjnych
nikom projektu artystycznego pt.
„Socks Trisomia”. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i zaproszeni
goście mieli na sobie piękne,
kolorowe, nieparzyste skarpety,
które symbolizowały to, że tak
naprawdę od osób z Zespołem
Downa różnimy się tylko jednym, dodatkowym chromosomem.
Apel prowadzili uczniowie
z III klasy gimnazjum, scenariusz opracowała Magdalena
Półtorak, nauczyciel z PZSI.
Goście w swoich przemówieniach podkreślali siłę uświadamiania, integracji, akceptacji.
Wskazywali jak ważne jest
wspieranie się nawzajem, nieza-

To było kolorowe i bardzo radosne święto
leżnie od niepełnosprawności
i sytuacji, w jakiej przyszło nam
się znaleźć. Podkreślali również,
że 21 marca to dzień bardzo kolorowy i radosny i warto go właśnie takim zapamiętać.
Pani dyrektor Magdalena Stąpor
także założyła obowiązkowy
tego dnia rekwizyt

Wielkie i serdeczne podziękowanie
nia 15 stycznia 2017 roku
było w Świebodzicach wielD
kie granie dla Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy, a dwa
miesiące po 25. Finale było wielkie i z serca płynące dziękowanie. Mowa tu o wyjątkowym
koncercie dla przyjaciół i darczyńców świebodzickiego Sztabu WOŚP, który odbył się 15
marca w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi.
- I znowu było kolorowo, radośnie, przyjaźnie, z występami
uczniów Szkoły Podstawowej
nr 2 i Zespołu Szkół Integracyjnych. Z rockowym, mocnym
otwarciem zespołu „Black Guns”,

a co najważniejsze - wręczyliśmy Przyjaciołom i Sympatykom WOŚP piękne podziękowania za 25. Finał od samego
Jurka Owsiaka - mówi Zofia
Marek, szefowa świebodzickiego Sztabu.
Takie podziękowania trafiły
m. in. do rąk Burmistrza Świebodzic Bogdana Kożuchowicza, który od kilku już lat honorowo patronuje kolejnym, świebodzickim finałom, dla radnych,
przedsiębiorców, nauczycieli.
- Z serca dziękujemy jeszcze
raz wszystkim, absolutnie wszystkim, którzy byli z nami w czasie
25. Finału WOŚP w Świebodzicach. Dziękujemy za każdy gest

przyjaźni, wsparcia, życzliwości
i sympatii płynący w stronę wolontariuszy i organizatorów
świebodzickiego Finału - podkreśla Zofia Marek.

FOT. UŻYCZONE

W

dniu 21 marca
w Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych w Świebodzicach odbyła się uroczystość
z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa. Data tego święta
nie jest przypadkowa - wiąże się
z trzecim, dodatkowym chromosomem w dwudziestej pierwszej
parze. Działania PZSI zostały
zarejestrowane w stronie internetowej Down Syndrome International oraz na wirtualnej mapie świata, łącznie z adresem
i linkiem do strony szkoły, dzięki
czemu cały świat ma łączność
z PZSI w małych Świebodzicach. Nauczyciele zaangażowani w organizację WDSD wysłali
list informujący o działaniach w

szkole, otrzymując pozytywną
odpowiedź z podziękowaniami
od organizacji Down Syndrome
International za przyłączenie się
do akcji.
W gronie osób, które przyłączyły się do szkolnej akcji,
znalazły się m. in. Zofia Choińska - kierownik Wydziału
Edukacji i Spraw Społecznych
UM, Ilona Szczygielska, kierownik Wydziału Promocji UM,
Mateusz Brzuchacz - wieloletni
przyjaciel szkoły z OSiR Świebodzice oraz Magdalena Stąpor - dyrektor Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych.
Odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczone zostały
nagrody, wyróżnienia i dyplomy
uczestnikom konkursu plastycznego pt. „Tacy sami - integracja
w oczach dziecka” oraz uczest-

FOT. MAGDALENA PÓŁTORAK

M ag dal en a Pół to rak

Przypomnijmy, że podczas
tegorocznej zbiórki w Świebodzicach padł kolejny, fantastyczny rekord - udało się zebrać ponad 105 tys. zł.
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Powstaje Aleja

Sztuki i Chwały Rzemiosła

W

Paweł Borowski, artysta tworzący szklane rzeźby, Adam
Gołembowski z Wielkopolskiej
Izby Rzemieślniczej oraz autor
projektu dr Janusz Kujat.
- Zebranie było poświęcone
omówieniu projektu wizualnego
i technicznego zagospodarowania terenu pod VAP. Kapituła
odniosła się do projektu i wraz
z drobnymi zmianami przyjęła
go do dalszych prac - mówi Janusz Kujat.
Przyjęto szereg drobnych uwag
mających poprawić estetykę
i bezpieczeństwo przeszłej Alei,
która ma zostać zlokalizowana
w obrębie odnowionych murów
obronnych przy ul. Piłsudskiego.

FOT. UŻYCZONE ZBIGNIEW KUJAT

Świebodzicach
obradowała Kapituła Alei Sztuki
i Chwały Rzemiosła Polskiego XXI Wieku - Via
Artis Polonia. Jest to projekt,
związany z szeroką promocją
polskiego rzemiosła, którego autorem jest Janusz Kujat, pomysłodawca i organizator Targów
Sztuki i Rzemiosła TARGIRAart. w Świebodzicach.
W kapitule zasiada wiele osobistości, m. in. Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz, rektor
Wyższej Szkoły Rzemiosła Artystycznego prof. Michał Sachanbiński, Bogdan Zdrojewski,
były Minister Kultury obecnie
europarlamentarzysta, a także

Projekt Via Artis Polonia ma
na celu w wyjątkowy sposób
uhonorować najbardziej zasłużonych polskich twórców, sławiących swoim dorobkiem artystycznym polską sztukę i rzemiosło. Jest on związany z Festiwalem Sztuki i Rzemiosła Artystycznego TARGIRa-art., który od kilku lat odbywa się w naszym mieście.
- Jest to cenna inicjatywa i cieszę się, że Świebodzice mają
swój udział w promowaniu polskiego rzemiosła - podkreśla
burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Nasz festiwal od pierwszej edycji prezentuje najwyższej klasy twórców, rzemieślników, artystów, przyczyniając
się do przybliżania społeczeństwo ich dorobku. Jestem zaszczycony mogąc pracować
w Kapitule z wybitnymi osobistościami, którym rodzima kultura i sztuka są bliskie.
Tegoroczna edycja Targów
Sztuki i Rzemiosła odbędzie się
w dniach 16-18 czerwca 2017 r.
I

Nasza rozmowa
W następnym wydaniu rozmowa
z Bogdanem Zdrojewskim, członkiem
Kapituły, byłym Ministrem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

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

Ś.P. Tadeusza Lenartowicza
- Żona, Synowie, Synowe,
Wnuczka i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Czesława Kota,

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

Ś.P. Marii Legwand

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

Ś.P. Dariusza Połcia
- Rodzina

REKLAMUJ SIĘ
ZA GROSZE!

ZADZWOŃ: 660 157 518

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Zofii Żywot,

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

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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NIE KUPUJ – ADOPTUJ!

O

d kilku miesięcy działa
schronisko 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:
www.facebook.com/
Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Świdnicy.
I strony internetowej
www.mampomysl.org
Dziś kilka psiaków, które polecają się do adopcji:

REJN
Wiecznie energiczny kundelek! Jego zabawy nie mają końca, a energia nie wyczerpuje się
tak szybko. Zabawa z piłką i innymi tego typu zabawkami, to
przez niego lubiane zajęcie, jednak pieszczoty to jego najlepsza
forma na spędzanie czasu. Jest
łagodny do ludzi. Na spacerach
grzeczny i raczej bezproblemowy. Ciekawski piesek z niego, co
widać na spacerach, gdyż chciałby pójść w każde miejsce jakie
tylko może. Do ludzi jest łagodny i miły. Sprawdziłby się w domu z ogrodem, aby mógł wyko-

łąki... Nie chcemy ich zawieść.
Musimy zrobić wszystko, aby
znaleźć im dom... W dwupaku,
bo spędzili razem całe życie,
kolejna rozłąka ich zabije...
Te psy to ideały. Powinny być
jedynymi psimi samcami w domu...
Jeżyk i Śnieżek czekają na
swoją szansę, pomożesz?
Możesz ich wspomóc inaczej:
G fundusze na badania krwi
(morfologia i biochemia)
G obroża i smycz
G plastikowe legowisko

rzystywać swą energie kiedy
tylko może.
Pies jest posłuszny, potrzebuje
tylko mądrego przewodnika.

Pamiętaj, że swymi darami
ogromnie nam pomagasz!
Tel. 790-241-451
Fundacja Mam Pomysł
nr. konta 07 1750 0012 0000
0000 3089 1082

Bądźmy wrażliwi
Fundacja rozpoczęła właśnie akcję dotyczącą uwrażliwienia społecznego na los zwierząt, trzymanych
na łańcuchu. Ten okropny, niehumanitarny zwyczaj powinien być już dawno zakazany - pracuje
nad nim sejmowa komisja, niestety jak na razie nie ma żadnych aktów legislacyjnych.
Bądźmy wrażliwi i reagujmy w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami niehumanitarnego traktowania
zwierzęcia.
Tytułem: Darowizna na Jeżyka i Śnieżka
G FUNDACJA MAM POMYSŁ z siedzibą w Bielawie
e-mail:
kontakt@mampomysl.org
telefon:
790 241 451
lub 799 452 434
I

JEŻYK I ŚNIEŻEK
Trafili do nas po śmierci swojej właścicielki. Psy bardzo mocno przeżyły rozstanie. Pierwsze
dni odmawiały jedzenia, a na
spacery wychodzą od niedawna,
dzięki uporowi wolontariuszy.
Teraz spacer bez przerwy na
pieszczoty to nie spacer. Zaufali
nam i powierzyli swoje psie serduszka w całości. Jest to przykład papużek nierozłączek. Są
niemal razem wszędzie. Nie da
się wyjść z jednym na spacer,
gdyż zaraz domaga się o drugiego. Do ludzi miłe i przyjacielskie. Psy tworzą razem wspaniały duet, który nie zniósłby roz-

Witamy wiosnę

K

ażda ze świebodzickich szkół uczciła na swój sposób Pierwszy Dzień Wiosny. Nie mogło zabraknąć
wyjścia w plener i tradycyjnego utopienia Marzanny - w końcu chodziło przecież o to, by definitywnie rozstać się z zimą.
21 marca 2017r. uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 3 w Świebodzicach też próbowali odgonić Panią Zimę,
a przywołać Panią Wiosnę. Cała uroczystość rozpoczęła się od próby ewakuacji uczniów, będących
tego dnia na zajęciach
lekcyjnych. Po sprawnym
opuszczeniu murów szkoły, dzieci wraz z wychowawcami upiekły na
ognisku kiełbaski. W międzyczasie odbywały się
konkurencje sportowe,
rozwiązywanie rebusów,
quizów, zagadek wiosennych. Na koniec dyrektor
Jolanta Styrna-Grossman spaliła Marzannę,
a dzieci krzyczały „Precz
zimo zła”. Kl. II e również przygotowała mini
Marzanny, które także
miały odstraszyć zimę.
Dzięki paniom: Edycie
Kleszcz, Katarzynie Grolewskiej, Annie Nowak
i panu Mariuszowi Piwowarowi
Pierwszy
Dzień Wiosny upłynął na
wspaniałej zabawie w promieniach słońca.
I

Małymi krokami
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Na świebodzickiej scenie sportowej pojawił się nowy talent - Szymon Król

F unpage o nazwie „Szymon król - 200% normy”
na profilu Facebook to jego znak rozpoznawczy.
Od najmłodszych lat pasjonował się sportem, ćwiczył
w piwnicy i z wypiekami na twarzy oglądał „Wejście
smoka”. Dziś Szymon powoli zaczyna się wspinać
po drabinie sportowych sukcesów, a przy okazji
motywuje innych do zmiany swojego życia

Ś

wiebodziczanin właśnie
wrócił z Otwartych Mistrzostw Wielkopolski
w kulturystyce ze świetnym, 4. miejscem. Zaledwie
kilka miesięcy temu miał swój
debiut.
Specjalnie dla Czytelników
naszej Gazety Szymon opowiada o tym, jak zrodziła się jego
pasja i jak ciężką pracą doszedł
do dzisiejszych sukcesów. Swojego mentora i bohatera zobaczył
zresztą w naszej Gazecie

Małymi krokami,
lecz zawsze do celu,
na sam szczyt.

- Moja przygoda ze sportem
siłowo-sylwetkowym zaczęła się
ok. 7 lat temu. Od najmłodszych
lat mojemu życiu towarzyszył
sport, waleczne serce, chęć rywalizacji i pokonywania własnych barier fizycznych - przyznaje Szymon. - Mogę śmiało
powiedzieć, że byłem multisportowcem: piłka nożna, karate,
koszykówka, pływanie, bieganie, wędkarstwo, kickboxing, no
i kulturystyka. Moja historia
z „żelaznym sportem” zaczęła
się w piwnicy, gdzie na początku
nie miało to zbyt wiele wspólnego z prawdziwym treningiem
siłowym. Były to setki pompek,
brzuszków i machanie hantelkami zrobionymi z puszek po konserwach i kawałka pręta.
Nasz bohater przyznaje, że
jako bardzo młody chłopak oglądał z wypiekami na twarzy filmy
takie jak „Rocky” czy „Wejście
smoka”.

- Doskonale pamiętam, jak
mama pokazała mi w Gazecie
Świebodzickiej chłopaka, który
zdobył vice mistrzostwo Polski
w kulturystyce w 2011 r. Teraz
wiem, że tym chłopakiem był
mój obecny trener - Mateusz
Brzuchacz - uśmiecha się Szymon. - Wtedy już wiedziałem, że
chce iść w tym kierunku, rozwijać i kształtować swoje ciało,
było to moim marzeniem aby
wyglądać tak ja ci Panowie
z magazynów kulturystycznych.
Zaczęło się na poważnie od
sylwestrowych zawodów w wyciskaniu sztangi leżąc o Puchar
Burmistrza Świebodzic w 2012 r.
Szymon zajął świetne, 3 miejsce w kategorii junior do 80 kg.
Potem był obóz kulturystyczny
w Spale organizowany przez
wielkiego motywatora Michała
Karmowskiego. To był przełomowy moment.
- Po powrocie zapisałem się
na siłownie do świebodzickiego
OSIRu. Po kilku miesiącach
postawiłem sobie kolejny cel,
zrobienie licencji instruktora
sportów siłowych w Krakowie,
oraz kilka dodatkowych szkoleń
i kursów, gdzie poznałem techniki-metody treningowe i sposoby
odżywiania się „dietetyka sportowa” - opowiada Szymon Król.
- Po ukończeniu szkoły średniej
miałem dwa marzenia: zostać
zawodowym żołnierzem lub iść
w kierunku kulturystki. Niestety,
po trzykrotnej odmowie o przyjęcie do zasadniczej służby wojskowej, skupiłem się tylko wyłącznie na rozwijaniu swojego
ciała. Startując w różnych zawodach od wyciskania po strong
menów, pragnąłem cały czas stanąć na deskach sceny kulturystycznej.
We wrześniu 2016 roku Szymon rozpoczął bardzo intensyw-

Na ostatnich zawodach Szymon z dumą prezentował flagę
Świebodzic

ne treningi ze świetnym trenerem, ale i serdecznym kolegą Mateuszem Brzuchaczem. To
były przygotowania do debiutów
kulturystycznych 2017 we Wrocławiu.
- W trakcie przygotowań od
pewnej znajomej usłyszałem
bardzo piękne słowa, które zapadły mi głęboko w sercu: „ spełniaj swoje marzenia, albo będziesz żył realizacją marzeń
innych... - to Twoje 5 minut, na
które czekałeś 24 lata i od Ciebie
samego zależy, jak je wykorzystasz.”

To Twoje 5 minut,
na które czekałeś,
i od Ciebie samego zależy,
jak je wykorzystasz.
W trakcie przygotowań Szymon założył fanpage’a „Szymon Król 200% NORMY”,
w którym przedstawia swoją
drogę do marzeń.
- Staram się motywować innych do działania i przedstawiać
zdrowy, sportowy styl życia od
kuchni - podkreśla nasz bohater.
Start w Debiutach Kulturystycznych okazał się niezwykle
udany - Szymon zajął świetną,
6 lokatę na 30 zawodników.
- To był jeden z piękniejszych
dni mojego życia - wspomina.
Po starcie i konsultacji z trenerem przyszedł czas na kolejny
cel - pięć tygodni później Szymon wystartował w Otwartych
Mistrzostwach Wielkopolski.
Udało się uzyskać jeszcze lepszą, wyraźniejszą formę z 2-kilogramowym progresem. Szymon
znów wszedł do finału, i znów
wynik był lepszy - zajął 4. miejsce. I oczywiście, to nie koniec
zamierzeń.
- Apetyt i ambicje rosną
w miarę jedzenia, stojąc na scenie wiem, że jest to moje miejsce
i już w drodze powrotnej z Gro-

dziska Wielkopolskiego
padło nowe wyzwanie
- zapowiada utalentowany kulturysta.
Szymon podkreśla, że
podczas swoich przygotowań dostaje mnóstwo
wsparcia od rodziny,
przyjaciół, znajomych
a przede wszystkim od
Stowarzyszenia Bona Fide
i Macieja Więcka, którzy
wspierają jego wyjazdy finansowo dzęki dotacji z miasta, w ramach Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu.
Kolejne starty, kolejne plany??
- Wyjazd do Mysłowic na
Ogólnopolskie
Mistrzostwa
Śląska i podjęcie walki z czołówką polskiej sceny kulturystycznej, tym startem zakończę
swoje przygotowania na ten rok
- mówi Szymon. - Moje pierwsze starty traktuję jako przetarcie szlaków, sprawdzenie
się, głębsze poznawanie
swojego ciała, organizmu.
Pragnę jeszcze bardziej
poprawić proporcję swojego ciała i zadbać o najmniejsze detale. Jeśli
udałoby mi się znaleźć
jakiegoś sponsora bądź
uzyskać jakieś wsparcie,
chciałbym w przyszłym
roku powalczyć i godnie
reprezentować nasze miasto na Mistrzostwach Polski.
Moje hasło przewodnie
„Dieta-Trening-Motywacja-Pasja” to jest przepis do
spełniania swoich marzeń.
Małymi krokami, lecz zawsze
do celu, na sam szczyt, ponieważ wiem, że ciężką, sumienna
i konsekwentną pracą możemy
osiągnąć sukces.
Ciężką pracą i wielką pasją
Szymon osiągnął już bardzo wiele.
To wspaniały przykład na to,
że chcieć, znaczy móc

FOT. UŻYCZONE SZYMOJ KRÓL

- na sam szczyt

II miejsce „Jedynki”
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

W

dniu 22 marca
2017 roku w hali
widowiskowo-sportowej w Świebodzicach odbył się finał strefy wałbrzyskiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
dziewcząt.
Gimnazjum Nr 1 reprezentowały:
G Nikola Szczepanik
G Martyna Pisula
G Dominika Lewińska
G Monika Wojciechowska
G Agata Barna
G Weronika Graczyk
G Nadia Stańko
G Anastazja Sorbian
G Agata Szlosek
G Sara Korzeń
G Zuzia Gęglawa.
Rywalizacja przebiegała pomiędzy czterema gimnazjami:

sport

G Gimnazjum nr 1 Świebodzice
G Gimnazjum nr 1 Dzierżoniów
G Gimnazjum z Ząbkowic
Śląskich
G Gimnazjum z Bystrzycy
Kłodzkiej.
Nasze dziewczęta pierwszy
mecz rozegrały z rywalkami
z Bystrzycy Kłodzkiej. Pokonały swoje przeciwniczki 24:5
i tym samym awansowały do
meczu o pierwsze miejsce. Mecz
finałowy rozegrał się z Dzierżoniowem, z którym spotkałyśmy się już w półfinale. Towarzyszyły mu niesamowite
emocje. Całe spotkanie przebiegało na bardzo wysokim poziomie „bramka za bramkę”. Nasze
dziewczęta od początku tego
spotkania miały pod górkę. Kon-

Rekiny pokazały
rywalom zęby

tuzja naszej zawodniczki w końcówce meczu i szczęście, które
bardziej sprzyjało tym razem

naszym przeciwniczkom spowodowało, że spotkanie przegrałyśmy 14:13. Gratulujemy na-
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Wygrane młodziczek
szym zawodniczkom II miejsca
i dziękujemy za piękny mecz

i walkę na boisku do ostatniej
sekundy.

W

czwartek, 26.03.2017 obie drużyny młodziczek MKS Victoria
Świebodzice rozgrywały swoje

mecze.
Oba spotkania zakończyły się zwycięstwem dla naszych piłkarek ręcznych.
MKS VICTORIA II ŚWIEBODZICE
- MKS PH SAWCZAK WŁOKNIARZ
MIRSK
29:18
(17:10)
MKS VICTORIA I ŚWIEBODZICEUKS GOKiS KĄTY WROCŁAWSKIE
22:19.

W

sobotę 18 marca 2017 roku
w Jeleniej Górze już po raz
V odbył się Karkonoski Puchar
Sprintu. W zawodach startowali
zawodnicy głównie klubów dolnośląskich. W Jeleniej Górze
zameldowało się 414 zawodników
z 24 klubów. Na zawodach nie
mogło zabraknąć zawodników z
KS Rekin Świebodzice. Nasz klub
reprezentowali: rocznik 2010 Maja Michaliszyn, rocznik 2009
- Anika Kudarewska i Tomasz
Maziar, rocznik 2008 - Amelia
Andrzejewska i Hanna Suława,
rocznik 2006 - Kamila Świdnicka, rocznik 2003 - Aleksandra
Obajtek i rocznik 2002 - Alicja
Maziar, Marta Proce i Hanna
Zawadzka.
W I bloku zawodów rozegrano
konkurencje 50 metrowe w poszczególnych stylach dla roczników 2007 i starsi. Dla roczników
2005 i starsi były to eliminacje do
finałów. W pierwszej konkurencji
50 m stylem dowolnym Kamila
Świdnicka zdobyła złoty medal,
a Hania Zawadzka i Ola Obajtek
zakwalifikowały się do popołudniowych finałów. Kolejna konkurencja - 50 m stylem klasycznym - tutaj Kamila Świdnicka
wywalczyła srebro, a do finałów
zakwalifikowała się Ola Obajtek.
Największe sukcesy święciliśmy
w konkurencji 50 m stylem
grzbietowym, gdzie Kamila Świdnicka ponownie sięgnęła po złoto.
Po pasjonujących startach starszych zawodników, w II bloku
pokazał swoje umiejętności najmłodszy narybek pływacki.
W konkurencjach 25 metrowych
stylem dowolnym oraz grzbietowym wystartowały roczniki 2008

i młodsi. Dla większości naszych
młodych pływaków były to pierwsze starty na zawodach zewnętrznych. Każdy z nich ustanowił
swoje rekordy życiowe, i przeżył
niesamowite chwile.
Trzeci blok rozpoczęły finały.
Nasz dorobek medalowy z finałów jest fantastyczny. Medale
wywalczyli: Hania Zawadzka
- 2 złota - w stylu dowolnym
i w motylku oraz srebro w grzbiecie; Ola Obajtek - srebro w klasyku i brąz w dowolnym; Ala Maziar - brąz w grzbiecie.
Trzeci blok zakończono rywalizacją sztafet 4x50 m stylem dowolnym. Na start w konkurencji
kobiet zgłosiło się 12 drużyn. Nasza drużyna w składzie: Aleksandra Obajtek, Alicja Maziar, Marta
Proce i Hanna Zawadzka z czasem
1:57,60 stanęły na najniższym
stopniu podium medalowego zdobywając brąz.
Ostatni IV blok zawodów - to
wyścigi australijskie rozgrywane
na dystansie 25 metrów. W eliminacjach z naszych zawodniczek
najlepiej spisała się Hania Zawadzka, która uzyskała kwalifikacje do finału. W finale Hania dopłynęła do mety na drugim miejscu.
Na zakończenie zawodów wręczono nagrody dla najlepszych
zawodników w poszczególnych
kategoriach wiekowych. Kamila
Świdnicka znalazła się na pierwszym miejscu w tym rankingu,
a Hanna Zawadzka na drugim.
Generalnie w klasyfikacji medalowej KS Rekin znalazł się na III
miejscu zdobywając 10 medali - 4
złote, 3 srebrne i 3 brązowe.
I

Zawodniczki, oprócz doskonałej formy,
zaptrezentowały także nowe, klubowe bluzy

Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
Druga porażka
w rundzie wiosennej
Seniorów IV ligi
W sobotę, 25 marca, odbyła się
17 kolejka IV ligi seniorów. Nasz
zespół gościł drużynę WIWA
GOSZCZ. Po 90-ciu minutach musieliśmy uznać wyższość naszego
przeciwnika przegrywając 0:3 (0:0)
Skład; Adrian Osóbka, Mariusz
Błaszczak, Paweł Uglis, Kacper
Niemczyk, Piotr Rojek, Adam
Struski, Tomasz Meges, Tomasz
Borgoń, Daniel Borowiec, Marcin
Traczykowski, Dominik Wozniak.
Na zmiany wchodzili: Artur
Słapek, Dorian Laskowski, Krzysztof Szymanczak, Mariusz Andrzejewski, Adrian Dobrowolski.

Trampkarze na remis
W sobotę, 25 marca, trampkarze
rozegrali drugą kolejkę rundy wiosennej. W spotkaniu z drużyną
ŁUŻYCE LUBAŃ padł remis 4:4.
Bramki dla naszego zespołu strzelali: Patryk Gwóżdż 33 min., Dawid
Ślęzak 37 min., Dawid Ślęzak 47
min, Rafał Lichota 58 min.

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.
I Osiedle Piastowskie.

Sprzedam mieszkanie
3 pokojowe na III piętrze.
Mieszkanie do odświeżenia.
51,8 m2 cena 150 tys.
I Mieszkanie (dom)
II poziomowe w kamienicy
w centrum Świebodzic
z oddzielnym wejściem.
Do odświeżenia. 110 m2
cena 310 tys.
I 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
I Ciernie. Dom w zabudowie
bliźniaczej z dużą działką.
Ogrzewanie c. o. wĘglowe
i gazowe. Dom wymaga
remontu. 80 M2 cena 249 tys.
I Osiedle Sudeckie.
Do sprzedania 3 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze.
Kuchnia z oknem.
Do remontu. 48 m2
cena 113 tys.
I Osiedle Sudeckie.
2 pokojowe mieszkanie na IV

piętrze. Po kapitalnym
remoncie.47 M2
cena 139,900
I Świebodzice. 2 pokojowe
mieszkanie z dużym
balkonem. Po remoncie
ogrzewanie miejskie. Parter.
53 m2 cena 145 tys.
I Stare Bogaczowice. Dom
wolnostojący - do remontu
na działce 2350m2.
Dom 120 m2 cena 250 tys.
I Osiedle Piastowskie.
Do sprzedania. Kawalerka
na IV piętrze z balkonem.
Po remoncie. 32,8 M2
cena 85,900.
I Osiedle Piastowskie.
Do sprzedania 2 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze.
Nowa część osiedla. łazienka
po kapitalnym remoncie.
44,7 m2 cena 145 tys.
I Pełcznica. Do sprzedania 3
pokojowe mieszkanie na II
piętrze. Ogrzewanie miejskie.
Balkon. 61m2 cena 175 tys.
I 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.
I Świebodzice. Centrum. Do
sprzedania 2 pokojowe
mieszkanie na I piętrze.
Ogrzewanie gazowe
i węglowe. 51m2
cena 108,900.
I Działka Budowlana. Ciernie.
2000 m2 cena 119 tys.
I Działki budowlane.
Stare Bogaczowice. 980 m2
cena 49 tys.
I Działki budowlane
w Chwaliszowie na Osiedlu
Młodych z warunkami
zabudowy. Doskonałe
położenie. 690 m2
cena 34 tys.
Ceny podlegają negocjacjom.
I DO WYNAJĘCIA Lokal
użytkowy na „Bazarze”
- sklep mięsny
z wyposażeniem. 40 m2
cena 1500,00
I DO WYNAJĘCIA. Centrum
Świebodzic. Dwa lokale
użytkowe. Każdy po 42 m2.
Cena 5000,00
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Świebodzice w wycinkach
prasowych
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

D

rodzy Czytelnicy, prezentujemy dziś kolejną
odsłonę naszego Miasta w wycinkach prasowych sprzed półwiecza. Jesteśmy w latach 60-tych (zaczynamy 61. rok), w których rozkwita w naszym mieście przemysł, zakłady pracy produkują,
zatrudniają, nie narzekają na
rynki zbytu; w których działają
dwa kina i liczne restauracje
i kawiarnie. Ach, piękne to czasy.
Przypomnijmy tylko, że możemy to wszystko zobaczyć

historia miasta w wycinkach

i przeczytać dzięki Panu Cyrylowi Ratajskiemu, naszemu
świebodzickiemu pionierowi,
który skrupulatnie śledził lokalną prasę i wycinał z niej wszystko, co dotyczyło Świebodzic.
Ten bezcenny zbiór wiedzy
o powojennych dziejach miasta
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 Państwem.
Piszemy zawsze o tym, co
Was interesuje. Jesteśmy Waszą
gazetą miejską.
Redakcja

piątek, 31 III 2017

I

II

piątek, 31 III 2017

historia miasta w wycinkach

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

historia miasta w wycinkach

piątek, 31 III 2017

III

IV

piątek, 31 III 2017

historia miasta w wycinkach

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

historia miasta w wycinkach

piątek, 31 III 2017

V

VI

piątek, 31 III 2017

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

ogłoszenia/komunikaty

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)
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

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni
wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Adres
Os. Sudeckie
Os. Sudeckie
Kolejowa
Zwycięstwa
Pl. Jana Pawla II
Os. Sudeckie

Nieruchomość
l. mieszkalny 4 (3E)
l. mieszkalny 8 (3 D)
l. mieszkalny 1 (17)
l. mieszkalny 6 (14)
l. mieszkalny 2 (10-10a)
l. mieszkalny 18 (3C)

Nr działki
71
72
253
210
402/7
73

Obręb
3
3
3
3
3
3

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

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

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Rynek
Jeleniogórska
Sienna
Kolejowa
Polna
Pl. Jana Pawła II
Strzegomska

l. mieszkalny 2 (27B)
l. mieszkalny 6 (12)
l. mieszkalny 9 (3)
l. mieszkalny 3 (18)
l. mieszkalny 10 (4)
l. mieszkalny 2 (3)
l. mieszkalny 2 (37A)

373.87
361/9
624/3
190/1
487/7
399/1
5/3

3
1
4
3
3
3
3

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

ENERGOKABEL Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 34, Świebodzice,
STANOWISKO: DOZORCA,
telefon kontaktowy: 74 858 30 00,
e-amil: biurozarzadu@energokabel.com.pl
I 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
I BS Usługi,
Świebodzice,
wykonywanie pracy Wałbrzych, Unia Europejska,
STANOWISKO: MONTER STOISK
WYSTAWOWYCH, DREWNIANYCH
I STALOWYCH,
telefon kontaktowy: 786 114 114
I AWER
ul. Krasickiego 24, Świebodzice,
STANOWISKA: KIEROWCA KAT. B - MONTER
MEBLI, STOLARZ MEBLOWY,
telefony kontaktowe: 600 157 740, 74 854 04 86
I EUROPEJSKA AKADEMIA MEDYCYNY
LUDOWEJ
Plac Dworcowy 2 c, Świebodzice,
STANOWISKA: FIZJOTERAPEUTA,
MASAŻYSTA, ROBOTNIK GOSPODARCZYSPRZĄTACZKA, RECEPCJONISTA/TKA,
POKOJÓWKA
telefon kontaktowy: 797 096 706,
e-mail: info@folmedicine.eu
I Agencja handlowo-Usługowa
Credit Agricole w Świebodzicach,
STANOWISKO: SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
USŁUG FINANSOWYCH,
miejsce wykonywania pracy Bolków,
e-mail: mbury@credit-agricole.pl

I NIK-MAR” w Świebodzicach,
STANOWISKO: SZWACZKA,
telefon kontaktowy: 694 706 206
I Produkcja-Handel-Usługi Export-Import
w Świebodzicach,
STANOWISKO: KIEROWCA KAT. B,
telefon kontaktowy: 601 451 879
I GREGOR ul. piasta 54, Świebodzice,
STANOWISKO; KIEROWCA KAT. B
DO ROZWOŻENIA PIZZY,
telefon kontaktowy: 608 226 853
I Hotel „Księżyc” w Świebodzicach,
STANOWISKO: KELNER/KA,
telefon kontaktowy: 74 85610 50
I CENTRUM MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
Arkadiusz Konieczny ul. Piłsudskiego 39,
Świebodzice,
STANOWISKO: MASAŻYSTKA,
kontakt e-mail: cme@zdrowo.pl
I 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
I AMM Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 15, Świebodzice,
STANOWISKO MAGAZYNIER,
kontakt telefoniczny: 74 854 20 97
I VOLT w Świebodzicach,
STANOWISKO: KIEROWCA KAT. C
(1/2 ETATU),
kontakt telefoniczny: 604 978 371.

Kontakt w sprawie ofert pracy:
74 854 05 77, 531 316 159

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
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.
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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.
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.
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