Najdroższe Mamy, Kochane Dzieci

Na koniec maja i początek czerwca przypada Wasze święto. Wszystkim Mamom, Mamciom, Mamusiom, życzymy
tylko radosnych chwil, radości, szczęścia, i dziękujemy za cierpliwość, dobroć, zrozumienie i mnóstwo miłości, którą
nas otaczają. A Dzieciom składamy najserdeczniejsze życzenia beztroski, radości i tego, by Wasze dzieciństwo trwało
jak najdłużej i było jak najlepsze! Uściski i serdeczności dla Mam i Dzieci składa Redakcja Gazety Świebodzickiej
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otalne zdziczenie obyczajów
i zachowania. Kilka młodych
dziewcząt w wieku 14-16 lat
zaatakowało w centrum miasta
22-latkę. Agresorki szarpały, popychały,
ciągnęły za włosy napadniętą - i nikt nie
zareagował. Policja ustaliła napastniczki,
będą odpowiadały przed sądem rodzinnym. To świebodziczanki, wśród nich
wywodzące się z mniejszości narodowej.
Te szokujące zdarzenia miały miejsce
w niedzielę, 21 maja, ok. 20.30 na placu
Jana Pawła II.
- Otrzymaliśmy anonimowe zgłoszenie
o bójce na placu, patrol natychmiast tam
pojechał, ale nikogo oprócz poszkodowanej osoby, już nie było - mówi Robert
Brożyna Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Świebodzicach.
Co się wydarzyło? Według zeznań
poszkodowanej kobiety, 22-letniej Białorusinki, gdy siedziała z koleżanką na
ławce, podeszło do niej kilka dziewcząt.
Zaczęły coś krzyczeć w niezrozumiałym
języku, a następnie jedna z nich opluła
siedzącą kobietę.

- Poszkodowana powiedziała, że próbowała odejść z tego miejsca, żeby nie
zaogniać sytuacji, wtedy została złapana
za ubranie i włosy - relacjonuje Robert
Brożyna.
Krzyki i szarpaninę obserwowało kilka
osób, dwie z nich - według ustaleń policjantów - nagrywały wszystko swoimi
telefonami komórkowymi - zresztą nagranie szybko trafiło do sieci i było udostępnianie na profilu społecznościowym.
Nikt bezpośrednio nie zareagował, nie
próbował przerwać ataku agresji.
- To jest najbardziej szokujące, że nikt
nie udzielił kobiecie pomocy, przecież
można było chociażby krzyknąć, w jakikolwiek sposób rozgonić napastniczki
- kręci głową Robert Brożyna.
Ktoś jednak w końcu funkcjonariuszy
powiadomił.
Zaatakowana Białorusinka trafiła do
szpitala, jednak nie ma poważnych obrażeń. Sprawczyni pobicia zostały ustalone.
- To najprawdopodobniej 5 młodych
dziewcząt w wieku 14-16 lat, ze względu
na fakt, że są nieletnie, będą odpowiadały

przed sądem rodzinnym - dodaje Robert Brożyna.
Dlaczego doszło do ataku - nieoficjalnie mówi się, że to zazdrość
o chłopaka.
Incydent szokuje tym bardziej, że
zaledwie kilkanaście dni emu ogólnopolskie media trąbiły o podobnym zdarzeniu - w Gdańsku, gdzie
gimnazjalistki w niezwykle brutalny
sposób (kopiąc leżącą po głowie!)
pobiły swoją koleżankę. Agresja
wśród nastolatków, w tym przypadku dziewcząt przeraża i stawia
pytanie - dlaczego tak się dzieje?
Dlaczego młodzi ludzie bez skrupułów biją, poniżają, obrażają
rówieśników, przy - co jest kolejnym przerażającym zjawiskiem totalnym zobojętnieniu, a czasami
wręcz przyzwoleniu otoczenia.
To zapewne materiał do analiz
dla psychologów i pedagogów,
a przede wszystkim dla rodziców. Bo to dom i rodzice, a nie
tylko szkoła, powinni wychowywać i wpajać wartości.
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Zapraszamy
na Piknik
z okazji
Dnia Dziecka

Kolejny duży
sukces
finansowy
naszego miasta!

imieniu Burmistrza Miasta Bogdana
Kożuchowicza i Radnych Rady
W
Miejskiej zapraszamy wszystkie dzieci

mina Świebodzice podpisała właśnie umowę
na wsparcie finansowe jednego z największych
G
projektów, jaki realizowany będzie w tej perspekty-

na fantastyczny piknik z okazji Dnia
Dziecka. Bawimy się w najbliższą niedzielę,
28 maja, w Parku Miejskim.
Zabawa rozpocznie się o godz. 14:00,
a dla milusińskich przygotowano mnóstwo
atrakcji: zabawy i konkursy, warsztaty
kreatywne, wielkie klocki i bańki mydlane,
dmuchane zjeżdżalnie i wiele innych.
Lubiącym aktywność z pewnością
spodobają się mini warsztaty z zumby
i pokaz fly fitness.
Będzie też coś dla ciała - wata cukrowa,
popcorn i pyszne kiełbaski, które
dla najmłodszych będą smażyć nasi radni.
Odbędzie się także losowanie głównej
nagrody - ufundowanego tradycyjnie
przez burmistrza Bogdana Kożuchowicza
roweru!
Serdecznie zapraszamy!

Wieści z sesji
4Świebodzic.
Rady Miejskiej

wie finansowej. To tzw. wdrażanie strategii niskoemisyjnych, bo głównym celem projektu jest
zmniejszenie niskiej emisji transportowej
poprzez m. in. budowę centrum przesiadkowego, wykonanie ścieżek rowerowych, inteligentnych przystanków, energooszczędnego
oświetlenia oraz zakup ekologicznego autobusu - czwartego już w Gminie Świebodzice.
Wartość tego projektu to ponad 7 mln zł!
Więcej str. 3
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dla Mam
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ROZMAITOŚCI

W NASZEJ SPECJALNEJ RUBRYCE PRAWNICY
ODPOWIADAJĄ NA PYTANIA NASZYCH CZYTELNIKÓW

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Prawnik radzi

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., 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 z późn. zm.)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
w granicach działki nr 526 o powierzchni 1,9140 ha, której klasa bonitacyjna gleby
stanowi RII - 0,2766, RIIIa - 0,9998, RIV a - 0,5875, Bp - 0,0501, stanowiącej własność Gminy
Świebodzice, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgi Wieczyste Nr SW1S/00076273/3.
Nieruchomość gruntowa w pośredniej strefie miasta, na terenie obszaru zabudowy produkcyjno – usługowej,
wchodzącego w skład Podstrefy Świebodzice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”
Sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu. Kształt działki - regularny, teren płaski, rozłóg dobry. Działka usytuowana jest na
terenie częściowo uzbrojonym. Tuż przy nieruchomości biegnie sieć kolektora sanitarnego. Dojazd drogą
utwardzoną o nawierzchni asfaltowej (ul. Strzegomska) - wylotową w kierunku Strzegomia i Olszan, następnie
poprzez nowo wybudowaną drogę - ul. Strefową, przebiegającą przez teren Podstrefy. W sąsiedztwie
zlokalizowane jest lądowisko trawiaste i oczyszczalnia ścieków.
Użytek: Bp, RII, RIIIa, RIIIb i RIVa. Nieruchomość wymaga zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji
rolniczej.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice.
Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Cena wywoławcza nieruchomości - 610.600,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący w dniu przetargu podatek VAT.
Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania
pisemnych ofert w terminie do 28 lipca 2017 r. do godz. 14.30.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach pod adresem:
Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1 z dopiskiem:
„Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości gruntowej w granicach działki nr 526,
obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach przy ul. Strefowej na cele zabudowy produkcyjno-usługowej”.
Oferta pisemna powinna zawierać:
- imię i nazwisko, nazwę (firmy) oraz adres (siedzibę) oferenta;
- jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę cyfrowo i słownie, wyższą od ceny wywoławczej,
- informacje o prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej,
- koncepcję zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wraz z wizualizacją graficzną
podejmowanego przedsięwzięcia na tej nieruchomości,
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy
oraz braku zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS wg stanu, co najmniej na dzień 03 lipca 2017 r.
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- dowód wpłaty wadium w wysokości 61.060,00 zł., w przypadku regulowania wadium za pośrednictwem
banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110
0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice najpóźniej do dnia 28.07.2017 r.
do godz. 14.30.
Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach,
Rynek 1, pok. nr 7, dnia 02 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia
umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Świebodzice.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice na Konto Gminy
Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe, a także
zobowiązany będzie uzyskać zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo :
1. odkupu nieruchomości w trybie kodeksu cywilnego, jeżeli Nabywca nieruchomości odstąpi od realizacji
zobowiązań inwestycyjnych określonych w ofercie, bądź dokona jej sprzedaży,
2. swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
Osoby nabywające nieruchomość na rzecz firmy, powinny posiadać przy sobie pisemne pełnomocnictwo lub
dokumenty potwierdzające własność firmy.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych powinni posiadać przy sobie notarialne
pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast w przypadku
reprezentowania innych osób wyłącznie w przetargu, winni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez
notariusza podpisem upoważniającego.
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pok. 15, tel. 74 666 95 25.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone przetargi w dniach 27.08.2015r.,
25.11.2015 r., 11.05.2016 r. , 12.10.2016 r. i 11.04.2017 r.

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic

Drodzy Czytelnicy, dziś kolejna porada prawna, którą za naszym pośrednictwem udzielają
świebodziccy prawnicy: Pani Marta Marek, Maciej Mikołajczyk i Piotr Janda.
Zapraszamy Państwa do przesyłania drogą elektroniczną swoich zapytań, a nasi radcowie będą
sukcesywnie udzielać wyjaśnień na łamach Gazety Świebodzickiej.
Piszcie na adres: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
G - Jestem zatrudniony na umowę o pracę na czas określony od 01.07.2015 r. do 30.06.2018 r.
W jaki sposób pracodawca może mi wypowiedzieć umowę? W umowie mam zapis, iż umowa może
być wypowiedziana z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia bez podania przyczyny. Czy to jest
zapis zgodny z prawem? - dopytuje pan Robert.

Z dniem 22.02.2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca rozwiązywania
umów o pracę na czas określony. Zgodnie z nowymi przepisami okres wypowiedzenia umowy
o pracę zawartej na czas określony został zrównany z okresem wypowiedzenia umowy o pracę na
czas nieokreślony. Po zmianach, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony
uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego
pracodawcy i wynosi:
- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony
krócej niż 6 miesięcy,
- 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co
najmniej 6 miesięcy,
- 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony
co najmniej 3 lata.
Powyższe okresy wypowiedzenia odnoszą się
do umów trwających w dniu 22.02.2016 r. i zawartych po tym dniu. Zgodnie z ustawą nowelizującą
staż pracy pracownika liczony jest od dnia wejścia
w życie nowych przepisów. Wyjaśniając to należy
wskazać, iż dla potrzeb wyliczenia okresu wypowiedzenia w przypadku umów trwajacych w dniu
22.02.2016 r., nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy sprzed dnia
22.02.2016 r. W związku z tym, jeżeli pracownik
był zatrudniony przez jakiś okres przypadający
przed tą datą, staż tego pracownika na potrzeby
ustalenia okresu wypowiedzenia liczony jest od
nowa - tj. od dnia 22.02.2016 r. Wskazać należy
też, że dłuższy okres wypowiedzenia dotyczy tylko
tych umów na czas określony, w których znajdowała się klauzula przewidująca możliwość wypowiedzenia umowy. Jeśli umowa o pracę nie miała
takiej klauzuli, nadal nie podlega ona wypowiedzeniu.
Gdyby Pan zawarł umowę o pracę na czas określony po dniu 22.02.2016 r., to wskazać należy,
iż do umów zawartych od dnia 22 lutego 2016 r.
stosuje się przepisy o wypowiedzeniu w brzmieniu
obowiązującym od tego dnia. Oznacza to, że
wszystkie umowy na czas określony zawarte od
tego dnia podlegają wypowiedzeniu. W przypadku

umów zawartych po dniu 22.02.2016 r. także okresy zatrudnienia u danego pracodawcy przed dniem
22 lutego 2016 r. (na podstawie wcześniejszych
umów o pracę na czas określony) podlegają zaliczeniu do okresu zatrudnienia wyznaczającego
okres wypowiedzenia umowy na czas określony.
Nadal zachowała się istotna różnica pomiędzy
umową o pracę na czas określony a nieokreślony
w kwestii określenia w wypowiedzeniu umowy
o pracę przyczyny wypowiedzenia. W dalszym
ciągu wypowiedzenie umowy o pracę na czas
określony może odbyć się bez podania przyczyny
wypowiedzenia. Zgodnie z art. 30 § 4 k.p. pracodawca musi podać przyczynę rozwiązania umowy
o pracę tylko w przypadku umowy na czas nieokreślony lub w przypadku rozwiązania umowy
bez wypowiedzenia.
Pomimo zatem, iż w Pana umowie o pracę nadal
zawarty jest zapis o 14-dniowym okresie wypowiedzenia, to w rzeczywistości wiąże Pana pracodawcę okres wypowiedzenia określony w Kodeksie pracy. W Pana przypadku będzie to jednomiesięczny okres wypowiedzenia. Warto zaznaczyć
jednak, iż wskazanie przez pracodawcę w wypowiedzeniu błędnego okresu wypowiedzenia nie
wpływa na skuteczność wypowiedzenia. Wypowiedzenie będzie skuteczne, nawet jeśli pracodawca poda w oświadczeniu 14-dniowy okres wypowiedzenia. Jednakże zgodnie z art. 49 k.p. umowa
rozwiąże się wówczas dopiero z upływem okresu
wymaganego, a Pan będzie miał prawo do wynagrodzenia do czasu rozwiązania umowy. Przepis
ten dotyczy zarówno wypowiedzenia umowy
przez pracodawcę, jak i przez pracownika.
Oznacza to, iż wypowiedzenie przez Pana umowy
o pracę z okresem 14-dniowym także nie będzie
skuteczne w zakresie wskazanego okresu wypowiedzenia.
Marta Marek
Maciej Mikołajczyk
Piotr Janda
Radcowie prawni
ul. Wałbrzyska 33/7, 58-160 Świebodzice

Rozdaliśmy koszulki naszym Czytelnikom
ardzo się cieszymy, że konkurs, w którym do wygrania były cztery najnowsze koszulki promocyjne
naszego miasta, cieszył się tak ogromną popularnością, W cztery kolejne dni punktualnie o godz.
B
12:00 nasz redakcyjny telefon dosłownie grzał się do czerwoności, tylu były chętnych, by odpowiedzieć

na konkursowe pytanie. Jak się okazało, nie mieli Państwu trudności z wyjaśnieniem, jaki związek
z miastem mają umieszczone na koszulach symbole: zegara, fotela, motyla czy sowy. Szczęśliwcami, którzy jako pierwsi dodzwonili się i odpowiedzieli prawidłowo na pytania, byli: Iwona Błazik, Barbara
Różańska, Przemysław Jędrzejczak i Piotr Szcześniak. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do czytania Gazety Świebodzickiej, będzie jeszcze wiele konkursów i wiele ciekawych nagród. A już w tym
numerze rozdajemy bezpłatne wejściówki na Festiwal Sztuki i Rzemiosła Targira - odsyłamy na str. VIII
naszego dodatku!

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

Niska emisja - wysoka ocena
wydarzenia
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o wielki sukces naszego
miasta. Gmina Świebodzice podpisała właśnie
umowę na wsparcie finansowe jednego z największych projektów, jaki realizowany będzie w tej perspektywie
finansowej. To tzw. wdrażanie
strategii niskoemisyjnych, bo
głównym celem projektu jest
zmniejszenie tzw. niskiej emisji
transportowej poprzez wdrożenie szeregu działań. Obejmują
one: budowę centrum przesiadkowego, wykonanie ścieżek rowerowych, inteligentnych przystanków, energooszczędnego oświetlenia oraz zakup ekologicznego autobusu - czwartego już w
Gminie Świebodzice.
- Jest to bardzo poważne, wysokobudżetowe zadanie, z krót-

kim terminem realizacji - podkreśla burmistrz Świebodzic
Bogdan Kożuchowicz. - Całkowita wartość projektu to 7 433
750,56 PLN, dofinansowanie
wynosi 6 110 786,96 PLN.
Warto także dodać, że nasz
projekt otrzymał bardzo wysoką
punktację i znalazł się na drugim
miejscu wśród dofinansowanych
z tego zakresu!
Na czym dokładnie będą polegać działania w ramach projektu?
Przedstawiamy je pokrótce
poniżej:
G Centrum przesiadkowe Plac
Dworcowy, w ramach niniejszego zadania planuje się: przebudowę nawierzchni drogowej
z wydzielenie placu manewrowego dla samochodów i autobu-

sów wraz z ukształtowaniem
terenu, wydzielenie zatoki autobusowej, przebudowę nawierzchni miejsc postojowych, przebudowę nawierzchni chodników
oraz placów przy budynku, wykonanie nawierzchni zielonych
w postaci trawników i krzewów
ozdobnych, wyburzenie części
istniejącego ogrodzenia i budowę nowego, remont istniejących
schodów zewnętrznych, budowę
pochylni dla osób niepełnosprawnych, budowę ścieżki rowerowej, budowę wiaty przystankowej i wiaty rowerowej,
lokalizacje małej architektury
np. kosze na odpadki, siedziska,
słupki uliczne, przebudowę istniejącej instalacji elektrycznej
oświetlenia ulicznego, budowę
sieci kanalizacji deszczowej.
Ścieżki rowerowe, w ramach
zadania zostaną wykonane ciągi
pieszo-rowerowe na terenie Gminy Świebodzice na ul.: Piastów
- Mieszka I, Kolejowej, Zwy-

cięstwa, Stawowej oraz Świdnickiej.
G Oświetlenie w ramach tego
zadania zostanie przebudowane
oświetlenie drogowe na ul. Granicznej i Siennej w Świebodzicach. Ponadto zostaną doświetlone przejścia dla pieszych przy
ul. Mieszka I, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Wałbrzyskiej oraz ul. Strzegomskiej. Przetarg na to zadanie już został
ogłoszony.
G Inteligentne przystanki,
zadanie obejmuje prace rozbiórkowe, przebudowę istniejącego
chodnika, wymianę wiat przystankowych, montaż infrastruktury towarzyszącej oraz montaż
tablic elektronicznych. Lokalizacja przystanków: ul. Wałbrzyska
- 2 przystanki, ul. Aleje Lipowe,
ul. Mieszka I, ul. Osiedle Sudeckie.
G Zakup ekologicznego autobusu, w ramach zadania planuje
się zakup jednego autobusu spełniającego wartości graniczne

FOT. UŻYCZONE

Wydamy ponad 7 mln zł na poprawę jakoś powietrza
w mieście, oświetlenie, bezpieczeństwo,
infrastrukturę

To wysokość
dotacji
na m. in. zakup
kolejnego au
tobusu
i budowę centr
um
przesiadkowe
go

Umowę w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
podpisał 19 maja burmistrz Bogdan Kożuchowicz i skarbnik Luiza
Gass-Sokólska
normy EURO VI do użytku
komunikacji miejskiej. Będzie to
już czwarty, nowoczesny autobus w naszym mieście.
Planowane rozpoczęcie prac
budowlanych w ramach niniejszego projektu to lipiec 2017 r.,

natomiast zakończenie robót to
31 października 2018 r. Jak więc
widać, okres realizacji to nieco
ponad rok, a zadań bardzo wiele.
Dzięki nim w naszym mieście
będzie bezpieczniej i czyściej.
I

Popłynie rzeka kasy
Przypominamy, że gmina otrzymała dofinansowanie jeszcze na trzy inne, duże projekty:
- rozbudowa i rewitalizacja terenów zielonych, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
i Wartość projektu to 3,5 mln zł, wysokość dofinansowania 85%.
- termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Świebodzice.
Wartość zadania to 3 852 241,42 zł, dofinansowanie 2 293 613,76 zł.

Do trzech razy sztuka
W

yjątkowego pecha ma
przetarg na modernizację i przebudowę Wodnego Centrum Rekreacji. Po raz
drugi przetarg został unieważniony.
Pierwsze
rozstrzygnięcie
wprawdzie doprowadziło do
wyłonienia wykonawcy, jednak
ten nie wywiązał się z obowiązku przedstawienia gwarancji,
wymaganych przez miasto
- w związku z czym nie doszło
do podpisania umowy.
Przetarg został więc ogłoszony ponownie - tu jednak doszło
do niespotykanej sytuacji, mianowicie jeden z oferentów nie
opisał należycie koperty i została
ona otwarta przez pracowników
sekretariatu.
- W tej sytuacji zaistniały
przesłanki unieważnienia przetargu, ponieważ powstała niemożliwa do usunięcia wada - wyjaśnia Łukasz Kurpisz, Kierownik Wydziału Funduszy
Zewnętrznych UM. - Należy tu

podkreślić, że zamawiający, czyli gmina, w sposób wyczerpujący opisał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
sposób przygotowania oferty,
a obowiązek dokładnego zabezpieczenia koperty i właściwego
jej opisania nie został przez
wykonawcę spełniony.

30 maja odbędzie się trzecia
próba rozstrzygnięcia przetargu
i wyłonienia wykonawcy na
przebudowę krytej pływalni.
Koperty - odpowiednio oznaczone i opisane! - należy składać
do godz. 10:00 tego dnia, w sekretariacie urzędu.
I

To będzie wykonane
Zakres prac przewidzianych w ramach tego zdania jest duży: dotyczy zarówno urządzeń związanych
z filtrowaniem wody (większość trzeba już wymienić), jak i pomieszczeń. Program FunkcjonalnoUżytkowy obejmuje m. in. przebudowę pomieszczeń szatni i natrysków na pomieszczenia saunarium
i tężni solnej, wraz z montażem tężni solankowej, 3 nowych saun i wanny schładzającej z wytwornicą
lodu. Planowana jest także przebudowa pomieszczenia holu wejściowego, modernizacja strefy
natrysków i toalet z przystosowaniem kabiny i osprzętu dla osób niepełnosprawnych, wymiana
istniejącej wanny jacuzzi i dostawienie nowej, 12-osobowej wanny jacuzzi.
W ramach prac zostanie także wymienione oświetlenia hali basenowej na oświetlenie typu LED,
podobnie w szatniach i sanitariatach.
Pojawi się także nowy, Elektroniczny System Obsługi Kasowej.
Zakres prac obejmie także m. in. remont zjeżdżalni, wymianę zjeżdżalni w brodziku, czy montaż
monitoringu na sali basenu, saunarium i tężni solankowej.
Z jednej strony wydłużająca się procedura wyłonienia wykonawcy oddala nas istotnie od momentu,
gdy będzie można korzystać z nowego-lepszego basenu; z drugiej strony oznacza to, że pływalnia
będzie w najbliższych miesiącach normalnie funkcjonować.

Tak będzie wyglądało centrum przesiadkowe na Placu Dworcowym

Będzie w sumie ponad 100 tys. zł!

uda się przekroczyć tę
magiczną kwotę i tyle trafi
Jdoednak
poszkodowanych rodzin

z ulicy Krasickiego 28. Po oficjalnym zamknięciu konta
wpłynęły jeszcze darowizny od
kilku firm. Gmina przekaże
także środki, które wpłacono do
budżetu z przeznaczeniem na
po-moc ofiarom tragedii.
Przypomnijmy, że konto zostało aktywowane tuż po tragicznych wydarzeniach przy
ul. Krasickiego 28 - datki można było wpłacać już od 10
kwietnia. Darowizn dokonywały osoby prywatne i instytucje,
a także firmy z terenu całego
kraju. Sporo wpłat pochodzi od
dużych, świebodzickich firm
- m. in. Masterform, Termet,
Promont. Największa, jednorazowa wpłata wyniosła ponad
21.300 zł - to efekt zbiórki, zorganizowanej na portalu pomagam.pl przez warszawskiego
piosenkarza i publicystę Damiana
Maliszewskiego,
z udziałem gwiazd estrady, m.
in. Majki Jeżowskiej czy Zofii
Czerwińskiej. Ponad 2.000 zł
wpłaciła parafia z Osieka,
a także partnerskie miasto
Świebodzic Waldbröl - 500
EURO. 10.000 zł to z kolei
darowizna od Nadleśnictwa
Wałbrzych, które przekazało
pieniądze wprost do budżetu
gminy. Darowizna do budżetu
została przekazana także od
pracowników Banku Zachod-

niego BZ WBK - to ponad
1300 zł.
Pomogli także m. in. Stowarzyszenie Kupców Świdnickich, Radni Świebodzic, Radni
Miasta Wałbrzych, Towarzystwo Partnerstwa Miast Waldbröl i Erfurt, Kościół Zielonoświątkowy w Świebodzicach
i bardzo wiele osób prywatnych.
Zbiórkę na terenie naszej
diecezji prowadziła także Caritas Diecezji Świdnickiej.
- Pragnę wyrazić ogromną
wdzięczność za tak duży odzew, jeśli chodzi o wsparcie poszkodowanych mieszkańców,
dziękuję za każdą wpłatę, bez
względu na jej wysokość - podkreśla Bogdan Kożuchowicz,
burmistrz Świebodzic. - Roz-

działem zebranych środków
zajmie się powołana przez
mnie komisja. Pieniądze te
zostaną rozdzielone pomiędzy
wszystkich mieszkańców kamienicy, którzy ocaleli z katastrofy. Odbędzie się to przy
pełnej przejrzystości tak, by nie
powstały żadne wątpliwości.
Komisja jest w trakcie konstytuowania i rozpocznie pracę
w najbliższym tygodniu.
Trwa remont dwóch mieszkań dla poszkodowanych rodzin, jedna rodzina mieszka od
kilku tygodni w mieszkaniu
zastępczym, w pełni przygotowanym i wyposażonym. Jedna
osoba przebywa w hotelu na
koszt gminy, jedna osoba mieszka u bliskich.
I

Seniorzy planują
kolejne projekty
4
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wieści z miasta/sesji

W

środę, 17 maja, obradowała Gminna Rada
Seniorów w Świebodzicach. Radni skupili się na
podsumowaniu dotychczas przeprowadzonych akcji oraz planach na kolejne działania.
Bez wątpienia najważniejszym, realizowanym od kilku
miesięcy projektem, jest Koperta
Życia. Przypomnijmy, że Rada
przygotowała 800 druków, 500
z nich sfinansował samorząd.
- Wydaliśmy ponad 300 kopert, seniorzy zaczynają się
coraz bardziej tematem interesować, a my staramy się wyjaśniać, tłumaczyć, pomagamy
także wypełniać druki - mówi
Halina Blaźniak, koordynatorka akcji. - Kolejne 300 kopert
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Będą integrować środowisko
minna Rada Działalności
Pożytku Publicznego rozG
poczęła pracę w nowej kadencji.

10 maja podczas posiedzenia
wybrano zarząd Rady. Przewodniczącą została Jadwiga Pichurska, która w poprzedniej
kadencji pełniła rolę wiceprzewodniczącej. Zastępcą przewodniczącego została wybrana
Krystyna Skoczylas ze Stowarzyszenia Pomocy na rzecz
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, a sekretarzem wybrano ponownie Tomasza Merchuta z Wydziału Promocji,
Informacji i Współpracy Zagranicznej UM.

W spotkaniu wziął udział
także Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz, życząc członkom Rady owocnej pracy rzecz

koordynacji wspólnych działań
organizacji pozarządowych
w naszym mieście i integracji
środowiska.

WIEŚCI Z SESJI RADY MIEJSKIEJ

sfinansują sponsorzy, zadeklarowała się Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach oraz
PSS Społem. Pierwszą edycję
planujemy zakończyć 30 maja,
druga edycja ruszy po wakacjach.
Seniorzy pozytywnie ocenili
także zorganizowane przez Radę
spotkanie z policjantem, dotyczące bezpieczeństwa osób starszych oraz udział w tegorocznym finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
W najbliższych planach Gminnej Rady Seniorów jest skupienie się na kwestii występujących
na terenie miasta barier architektonicznych, utrudniających oso-

bom starszym dostęp do niektórych instytucji czy miejsc
(np. poczty czy cmentarza).
Rada chciałaby także uruchomić kolejny projekt - chodzi
o skrzynki, do których seniorzy
mogliby wrzucać swoje propozycje, problemy lub zapytania.
- Chciałbym za pośrednictwem Gazety wyrazić wielkie
podziękowania dla Pani Haliny
Blaźniak i tych osób, które
szczególnie zaangażowały się
w projekt Koperty życia, to bardzo ważna i cenna dla całego
środowiska akcja - podkreśla
Henryk Sawa, Przewodniczący
Gminnej Rady Seniorów.
I

Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
zaprasza - ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte pon- piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534 tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667, 21668
www.mojdomswiebodzice.pl
mojdomswiebodzice@wp.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 Centrum Świebodzic. 2 pokojowe mieszkanie
na II piętrze w kamienicy. Ogrzewanie
co węglowe. Mieszkanie do zamieszkania
bez większych nakładów finansowych. 48 M2
cena 79 tys.
I Centrum Świebodzic. 4 pokojowe mieszkanie
na II piętrze w kamienicy. Mieszkanie wymaga
kapitalnego remontu. 105 m2 cena 129 tys.
I Osiedle Piastowskie. Sprzedam 3 pokojowe
mieszkanie w apartamentowcu na ul. Królowej
Elżbiety. I piętro. W cenie mieszkania zabudowa
kuchenna i szafy. 81 M2 cena 265 tys.
I SUPER OFERTA. Sprzedam 2 pokojowe
mieszkanie na I piętrze w kamienicy - ulica Ofiar
Oświęcimskich. Ogrzewanie co gazowe i piecowe.
Do mieszkania przynależy ogródek rekreacyjny.
40 m2 cena 67 tys.
I Centrum Świebodzic. Sprzedam 2 pokojowe
mieszkanie na parterze na ulicy Piłsudskiego.
łazienka po remoncie. Ogrzewanie elektryczne.
49 m2 cena 107 tys.
I Świebodzice. Dom wolnostojący okolice ulicy
Sportowej. Duży, przestronny 6 pokoi, kuchnia
z jadalnią. Zagospodarowany ogród rekreacyjny.
Garaż. Dom podpiwniczony. Oferta godna
polecenia. Działka 600 m2. Cena 450 tys.
I Osiedle Piastowskie. Sprzedam mieszkanie
3 pokojowe na III piętrze. Mieszkanie
do odświeżenia. 51,8 m2 cena 150 tys.
I Osiedle Sudeckie. Do sprzedania 3 pokojowe
mieszkanie na II piętrze. Po kapitalnym remoncie.
Bardzo dobra lokalizacja. 47 m2 cena 174 tys.
I Osiedle Sudeckie. Do sprzedania 3 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze. Kuchnia z oknem.
Do remontu. 48m 2 cena 113 tys.
I Osiedle Sudeckie. 2 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze. Po kapitalnym remoncie. Kuchnia

z oknem. Jasne i słoneczne. 47 M2 cena 139,900
I Świebodzice. 2 pokojowe mieszkanie z dużym
balkonem. Po remoncie ogrzewanie miejskie.
Parter. 53 m2 cena 145 tys.
I Osiedle Piastowskie. Do sprzedania.
Kawalerka na IV piętrze z balkonem.
Po remoncie. 32,8 M2 cena 85 900.
I Świebodzice. Dwupoziomowe mieszkanie
z ogrzewaniem gazowym. 3 pokojowe, kuchnia
jasna w zabudowie. 61 M2 cena 178 tys.
I Pełcznica. Do sprzedania 3 pokojowe
mieszkanie na II piętrze. Ogrzewanie miejskie.
Balkon. 61 m2 cena 175 tys.
I NOWA CENA Świebodzice. Centrum.
Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie
na I piętrze. Ogrzewanie gazowe i węglowe.
51 m2 cena 99 900,00.
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 Działka Budowlana - Bronówek.
Słoneczna z kawałkiem lasu.
Cena bardzo atrakcyjna. 2600 M2 cena 45 tys.
I DO WYNAJĘCIA Lokal użytkowy na „Bazarze” sklep mięsny z wyposażeniem.
40 m2 cena 1500,00
I DO WYNAJĘCIA. Osiedle Piastowskie.
Mieszkanie 2 pokojowe dla 4 pracowników.
W pełni umeblowane. 44 M2 IV piętro
cena 1600,00 brutto.
I DO WYNAJĘCIA Lokal użytkowy w Rynku,
Świebodzice (dawna apteka). 200 M2
cena najmu 4000 zł.

Będą pojemniki
na odpady BIO

Charakterystyczne, brązowe
pojemniki na odpady ulegające
biodegradacji (np. liście, resztki
żywności - niezepsute, skorupki jajek, łupiny orzechów, fusy
po kawie/herbacie, chleb) będą
się sukcesywnie pojawiać na
terenie Świebodzic.
Uchwała w tej sprawie została podjęta na sesji Rady
Miejskiej w Świebodzicach
w dniu 22 maja. W budżecie
gminy dokonano także przesunięcia środków - na zakup potrzebnych pojemników o kwotę
50.000 zł.
Uchwała na tym etapie dotyczy zmian w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku w gminie, co jest realizacją
nakazu wynikającego ze zmienionych przepisów. O dokładnym terminie i miejscu ustawienia pojemników mieszkańcy będą sukcesywnie informowani.

Studium aktualne

Jedną z uchwał podjętych na
ostatniej sesji RM była ocena
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planów zagospodarowania Miasta Świebodzice. Wynika to z przepisów
Ustawy o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym,
jednorazowo w trakcie kadencji przeprowadza się taką analizę, a Rada Miejska ją uchwala.
Jest to dokument kompleksowo opisujący stan zagospodarowania
przestrzennego
w mieście oraz zawierający
wytyczne do wieloletniego
planu sporządzania planów
miejscowych.

Zmiany w budżecie

nie na OSP o kwotę 12.000 zł,
w zakresie gospodarki odpadami zwiększono plan wydatków
o 70.000 zł, z przeznaczeniem
m. in. na zakup kontenerów.
I miła informacja dla milusińskich - pojawiło się nowe zadanie inwestycyjne - zakup
i montaż atrakcji wodnej na
basenach otwartych przy ul.
Rekreacyjnej To zapowiadany
przez nas „jeżyk” do brodzika.

Zmiany planów
zagospodarowania
przestrzennego

Radni podjęli uchwały
o zmianach 3 planów zagospodarowania przestrzennego:
obszaru położonego w obrębie
ul. Długiej, ul. Jasnej oraz
Jeleniogórskiej i Cichej. Tereny
należą do osób prywatnych.
Radni wprowadzili zmiany
do budżetu gminy na rok bieżący. Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę
47.343 zł.
W zakresie wydatków
zwiększono plan o 54.00 zł na
zakup usług melioracyjnych
w gminie oraz o 17.372 na
usługach remontowych dróg
i obszarów wewnętrznych (podwórka, drogi rolne).
Zwiększono plan dotacji dla
Gminy Strzegom z przeznacze-

Jedna interpelacja

Tylko jedna wypowiedź
pojawiła się w tym punkcie
sesji. Radna Teresa Małecka
zaapelowała o zwrócenie się do
starostwa o bardziej czytelne
rozkłady jazdy autobusów
dalekobieżnych.

By można było

szybciej zwołać sesję
Radni wprowadzili zmiany
w Statucie Gminy Świebodzice. Umożliwią one w przypadkach tego wymagających, pilnych, zwołanie sesji i powiadomienie o tym radnych najpóźniej 3 dni przed terminem
obrad. Oczywiście, chodzi
o sytuacje wyjątkowe, i szczególne, gdy liczy się czas.
Dotychczas obwiązywał termin
5 dni.
Przy tej okazji wywiązała się
dyskusja, niektórzy radni opozycyjni uznali, że jest to termin
zbyt krótki, jednak burmistrz
Bogdan Kożuchowicz podkreślał, iż zapis daje jedynie możliwość zwołania sesji w szybszym terminie co nie oznacza,
że stanie się to praktyką.
16 radnych poparło uchwałę,
5 było przeciw.

8 czerwca sesja
absolutoryjna

Na ten właśnie dzień planowana jest sesja, podczas której
najważniejszą uchwałą będzie
udzielenie burmistrzowi Bogdanowi Kożuchowiczowi absolutorium za wykonanie budżetu 2016. Nad opinią w tym
zakresie pracuje już Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej.

Uliczne malowanie
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

W

arunki pogodowe
wreszcie się ustabilizowały,
zatem
ZGK Świebodzice
sp. z o.o. Przystąpił do odświeżanie oznakowania poziomego

wieści z miasta

na ulicach i przejścia dla pieszych oraz linii, kopert dla inwalidów itp.
- Prace potrwają około dwóch
tygodni - mówi Kacper Nogajczyk, prezes ZGK. - Warto także

zwrócić uwagę, że zmianie ulega
oznakowanie miejsc dla osób
niepełnosprawnych. Zgodnie
z nowym rozporządzeniem
miejsca takie będą miały białą

ramkę, a środek będzie wypełniony (cały) niebieskim kolorem z dużym piktogramem,
oznaczającym miejsce dla osób
niepełnosprawnych.

szych, które zostało poddane
modernizacji.
W imieniu korzystających i ich
rodziców - serdecznie panu burmistrzowi dziękujemy za zwrócenie uwagi na potrzeby najmłodszych świebodziczan.
W tym miejscu warto także
przypomnieć, że planowana jest
bu-dowa nowego placu zabaw
w obrębie Śródmieścia - w ramach rewitalizacji ul. Krasickiego.

Wyłonienie wykonawcy robót zaplanowane jest na czerwiec bieżącego roku, a zakończenie prac na zadaniu - III kwartał 2019 r.
- Dołożymy starań, aby plac
zabaw, jako jeden z elementów
zagospodarowania rewitalizowanego obszaru, powstał
w pierwszych etapach realizacji
całego zadania - zapewnia burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
I

Dzieje się na placach zabaw
T

rwa ostatni etap prac na
placu zabaw przy ul. Zamkowej. Polega on na rozbiórce starych murków, a w ich
miejsce pojawi się krawężnik
i ogrodzenie.
Pojawi się także bezpieczna
nawierzchnia - piasek, a wejścia
zostaną wybrukowane kostką
betonową.
Na koniec jeszcze tylko splantowanie - wyrównanie istniejących trawników i założenie no-

wych. I koniecznie nowa zabawka - będzie to kolorowy domek.
- Mam nadzieję, że to miejsce
zyska nie tylko nowy wygląd,
ale i kolejnych, małych użytkowników - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Koszt zadania to 95 tys. zł
brutto. prace potrwają ok 3-4
tygodni.
Po placu zabaw przy ul. Granicznej/Środkowej to kolejne
miejsce rekreacji dla najmłod-

Zachowaj ostrożność
podczas jazdy!
GK Świebodzice sp. z o.o.
zamieścił na swojej oficjalZ
nej stronie internetowej filmik

z nagrania z wnętrza jednego
z autobusów miejskich. To film
ku przestrodze pasażerów - jak
nie należy się zachowywać
w autobusie!
- Przypominamy wszystkim
pasażerom komunikacji miejskiej o zachowaniu należytej
ostrożności podczas jazdy. Po
zakupieniu i skasowaniu biletów prosimy o zajęcie miejsc
siedzących lub miejsc stojących w pozycji stabilnej trzymając się poręczy - podkreśla
Kacper Nogajczyk, prezes
ZGK.
Firma umieściła w sieci filmik, który pokazuje skutki niezachowania należytej ostrożności podczas jazdy.

Chodnik
gotowy
Po obu stronach
ulicy Parkowej jest
już nowy chodnik.
ZGK Świebodzice
sp. z o.o. zakończył
prace przed 20 maja.
Nowa nawierzchnia
z kostki betonowej
jest z pewnością
wygodniejsza,
ale i bezpieczniejsza
dla pieszych.

Proporczyk za 2 tysiące?!

M

iłośnicy historii miasta
i związanych z nią przedmiotów są w stanie zapłacić naprawdę niemałe pieniądze za pamiątki z przeszłości.
Pokazują to internetowe licytacje, które śledzi i podrzuca nam
Adrian Sitko, nasz zaprzyjaźniony Czytelnik i tropiciel pamiątek historycznych.
Tym razem wyszperał w Internecie aukcję, na której wystawiono proporczyk z herbem
Świebodzic i niemieckim napisem Freiburg.

Cena - powalająca, prawie
500 euro.
Ale kupiec się znalazł i przedmiot został sprzedany. Co to
może być?
- Trudno ocenić, bo brak jakiejkolwiek daty, przypuszczam,
że pochodzi z okresu przedwojennego i mogło być wykorzystywane przez władze miasta
podczas oficjalnych uroczystości, wizyt delegacji - snuje domysły Tadeusz Rubnikowicz,
pasjonat historii lokalnej. - Bez
wątpienia jest to piękna rzecz
i gratka dla kolekcjonerów.
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Jeden z pasażerów stoi
w miejscu niedozwolonym
- przy drzwiach wejściowych.
Środkiem autobusu biega dziecko. Pojazd jedzie zaledwie
z prędkością 15 km/h, ale nagle
ostro hamuje i pasażer uderza
w szybę oddzielającą wejście
od foteli - i rozbija ją. Szkło
rozsypuje się dookoła, spada
na osoby siedzące tuż przy szybie.
Mężczyzna naraził siebie
i innych na niebezpieczeństwo,
na szczęście biegającemu bez
nadzoru dziecku nic się nie
stało.
Bądźmy rozważni i stosujmy się do przepisów, aby uniknąć takich niebezpieczeństw.
Film można zobaczyć na
www.zgk.swiebodzice.pl.
I

6

Matura i po maturze
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

rozmaitości

Procesja figury Matki
Bożej Fatimskiej
piątek 26 V 2017

maja 2017, mieszkańcy Świebodzic byli świadkami wyjątkowego wydarzenia. W kościele pw. Św. Mikołaja została odpra13
wiona Msza św. w intencjach polecanych za pośrednictwem Matki

18

FOT. UŻYCZONE GRZEGORZFABIŃSKI

Bożej Fatimskiej. Mszy św. koncelebrowanej przez duszpasterzy
naszego miasta, przewodniczył ks. kanonik Witold Wojewódka, zaś
Słowo Boże wygłosił ks. kanonik Daniel Szymanik. Po skończonej
Eucharystii z figurą Matki Bożej Fatimskiej wierni udali się z procesją do wszystkich kościołów Świebodzic.
Dziękujemy księdzu Grzegorzowi Fabińskiemu za użyczenie
zdjęć z uroczystości.

maja w Liceum
Ogólnokształcący
m im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach zakończyły się pisemne i ustne egzaminy dojrzałości. W tym roku szkolnym
maturę zdaje 42 tegorocznych
absolwentów, jednak ogółem
maturzystów jest więcej, bo do
egzaminu przystępują także
absolwenci z lat poprzednich,
chcący poprawić swoje wyniki.
Uczniowie zdają z wielu
przedmiotów. Obowiązkowo
język polski, język angielski
oraz matematykę w części pi-

semnej na poziomie podstawowym. Z kolei w części ustnej
obowiązkowo język polski
i język angielski bez określania
poziomu. Na poziomie rozszerzonym uczniowie wybierają na
ogół przedmioty, których uczyli się w zakresie rozszerzonym.
Najwięcej osób zdaje biologię
i język angielski, ale również
duża grupa przystąpi do chemii,
języka polskiego, matematyki.
Ponadto uczniowie będą zdawać geografię, fizykę, historię
oraz wiedzę o społeczeństwie,
a także historię sztuki i język
niemiecki.

Wyniki egzaminów ustnych
uczniowie poznają w dniu egzaminu. Na wyniki części pisemnej trzeba będzie czekać do 30

czerwca, wówczas zostaną dostarczone do szkoły wraz ze
świadectwami maturalnymi.
I

Naraził na niebezpieczeństwo
Nietrzeźwy mężczyzna odkręcił wszystkie kurki w kuchence gazowej...

cały budynek
N

iezwykle groźne zdarzenie miało
miejsce w środę 23 maja na
Osiedlu Sudeckim. Lokator jednego z mieszkań odkręcił w kuchence
wszystkie kurki z gazem, a następnie
zasłabł. Gdyby nie krewny, który przyszedł akurat zajrzeć do mieszkania, nie
wiadomo czy nie doszłoby do poważnej
tragedii. Wystarczyłaby przecież iskra...
Zdarzenie poruszyło nawet strażników miejskich, którzy interweniowali
i tak naprawdę uratowali nieświadomych zagrożenia sąsiadów przed poważnym niebezpieczeństwem.
- Otrzymaliśmy zgłoszenie od krewnego tego pana, że w mieszkaniu czuć
gaz, a on sam zasłabł i nie ma z nim kon-

taktu - relacjonuje Łukasz Gil, Komendant SM. - Natychmiast wysłałem tam
patrol, mężczyzna rzeczywiście był nieprzytomny. Strażnicy szybko pootwierali okna i przewietrzyli mieszkanie,
sprawdzili też, czy nie ma w mieszkaniu
innych osób i wezwali karetkę.
Funkcjonariusze natychmiast zakręcili gaz w kuchni - wszystkie palniki były
otwarte!
Zaalarmowali także pozostałych sąsiadów, żeby dobrze przewietrzyli swoje
mieszkania. Nikt na szczęście źle się nie
poczuł.
Dlaczego lokator odkręcił kurki? Nie
wiadomo. To niepełnosprawny intelektualnie mężczyzna, mieszkający samot-

nie. Jest podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej. Tego dnia był pod
wpływem alkoholu. Niestety, swoim
nieodpowiedzialnym zachowaniem naraził na niebezpieczeństwo siebie i innych - w kamienicy mogło dojść do
wybuchu! Dopiero co mieliśmy wielką
tragedię na ul. Krasickiego 28...
Na razie mężczyzna przebywa w szpitalu. Być może zostanie skierowany na
leczenie.
A swoją drogą - brawa dla naszych
strażników za błyskawiczną reakcję
i zaangażowanie, dzięki Wam nie doszło
do tragedii.
I

§ POD PARAGRAFEM

Włamywacz
i paser w rękach
policjantów

Włamywał się do altan działkowych oraz piwnic na terenie
Świebodzic, skąd kradł wszystko co wpadło mu w ręce - od
elektronarzędzi po sprzęt ogrodowy. Swój „łup” następnie
sprzedawał. Świebodziccy policjanci zatrzymali włamywacza,
a także pasera który kupował
skradzione przedmioty oraz odzyskali część utraconego mienia.
O dalszym losie wymienionych,
którzy przyznali się do popełnienia powyższych czynów zdecyduje teraz sąd. Złodziej odpowie
ponadto za nielegalne posiadanie
amfetaminy, którą miał przy sobie w chwili zatrzymania.
W okresie od 7 do 13 maja br.,
na terenie Świebodzic doszło do
szeregu włamań do piwnic oraz
altan działkowych. Sprawca działał zawsze w porze nocnej. Poprzez wyłamywanie zamków w
drzwiach, przecinanie skobli,
czy wybijanie szyb w oknach
dostawał się do wnętrz skąd dokonywał kradzieży wszelkich
przedstawiających większą wartość przedmiotów. W kręgu jego

zainteresowań znalazły się chociażby leżaki, elektronarzędzia,
czy sprzęt ogrodowy.
Funkcjonariusze z Zespołu
Kryminalnego Komisariatu Policji w Świebodzicach w wyniku
pracy operacyjnej ustalili, a następnie zatrzymali podejrzewanego o te czyny mężczyznę.
Okazał się nim 31-letni świebodziczanin, który przyznał się do
wszystkich sześciu włamań.
W chwili zatrzymania ponadto
posiadał przy sobie amfetaminę.
Dalsze czynności wykazały, iż
wymieniony swój skradziony
„łup” sprzedawał, a pieniądze
przeznaczał m.in. na alkohol.
Policjanci nadal pracowali
nad tą sprawą, czego efektem
było zatrzymanie pasera, który
skupował powyższe przedmioty.
Mężczyzną tym okazał się 30
latek ze Świebodzic, u którego
funkcjonariusze zabezpieczyli
pochodzące z opisanych włamań
mienie w postaci podkaszarki,
wkrętarki, wyrzynarki, anteny,
namiotu, oraz fotela ogrodowego. Trwają czynności mające na
celu odzyskanie pozostałych
przedmiotów.
Obaj podejrzewani przyznali
się do popełnienia powyższych
czynów, teraz o ich losie zadecyduje sąd.

Pierwszy z mężczyzn odpowie za kradzieże z włamaniem
oraz nielegalne posiadanie substancji psychotropowych, jego
towarzysz usłyszy natomiast
wyrok za paserstwo.

wypił po drodze, wracając na
dworzec kolejowy. Tam z niewyjaśnionych przyczyn zaczął
kopać przypadkowo napotkanego kota, a następnie rzucać nim
o ścianę budynku.

Jechał pociągiem bez biletu
- musiał wysiąść na dworcu
w Świebodzicach. Tam chodząc
po mieście, ukradł i wypił butelkę wódki oraz zaczął kopać
i rzucać o ścianę przypadkowo
napotkanym na swojej drodze
kotem. Agresywny mężczyzna
został zatrzymany przez świebodzickich policjantów, a następnie
tymczasowo aresztowany. Teraz
odpowie karniez przepisów ustawy o ochronie zwierząt, na wyrok czekając już za kratami. Kot
trafił pod opiekę lekarza weterynarii.
Do zdarzenia doszło 15 maja.
Podróżujący pociągiem mężczyzna, w związku z brakiem
biletu zmuszony był wysiąść na
dworcu w Świebodzicach. Następnie chodząc po mieście
wszedł do sklepu samoobsługowego, z którego dokonał kradzieży butelki wódki. Alkohol

Policjanci ze Świebodzic
w pierwszej kolejności zostali
wezwani do sklepu w związku
z kradzieżą wódki, po czym
ustalając kierunek odejścia
sprawcy, dotarli na dworzec.
Tam posiłkując się relacjami
obecnych na miejscu osób oraz
zapisem monitoringu, potwierdzili agresywne zachowanie
mężczyzny wobec zwierzęcia.
Kot trafił pod opiekę lekarza
weterynarii, a nietrzeźwy sprawca do policyjnego aresztu.
Podejrzanym okazał się 41letni mężczyzna, bez stałego
miejsca zameldowania.
W związku z kradzieżą alkoholu mężczyzna poniesie odpowiedzialność za wykroczenie,
natomiast w sprawie znęcania
się nad zwierzęciem wymieniony usłyszał już zarzuty i decyzją
sądu został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące.
Teraz, już za kratami, poczeka na odpowiedzialność karną
z przepisów ustawy o ochronie
zwierząt.

Rzucał kotem
i szukał guza

Przypomnijmy, iż za znęcanie
się nad zwierzęciem grozi do
2 lat pozbawienia wolności,
a w przypadku gdy sprawca
działa ze szczególnym okrucieństwem, zagrożenie karą pozbawienia wolności wzrasta do lat
3. Sąd może również nałożyć na
sprawcę zakaz posiadania zwierząt na okres do 10 lat oraz orzec
nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt w kwocie nawet do
100.000 złotych.

Zgarnięci
za narkotyki

Działania policjantów z powiatu świdnickiego ukierunkowane na zwalczanie przestępczości narkotykowej doprowadziły do zatrzymania w ciągu
ostatnich kilku dni ośmiu osób
podejrzewanych o posiadanie
niedozwolonych
substancji.
Przy wymienionych ujawniono
amfetaminę, marihuanę oraz tabletki ekstazy. W działania zaangażowali się ponadto funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu z psem do
wyszukiwania substancji narkotycznych.
Ograniczanie przestępczości
narkotykowej to jeden z waż-

niejszych celów działań Policji.
Ostatnich kilka dni na terenie
powiatu świdnickiego okazało
się pod tym względem wyjątkowo intensywnych dla funkcjonariuszy.
Działania policjantów doprowadziły do zatrzymania ośmiu
osób podejrzewanych o posiadanie niedozwolonych substancji.
Przy wymienionych ujawniono
marihuanę, amfetaminę oraz tabletki ekstazy. Zatrzymani to
siedmiu mężczyzn w wieku od
24 do 38 lat oraz 21-letnia kobieta.
Zatrzymań, które miały miejsce na terenie Świdnicy, Świebodzic oraz Strzegomia dokonali
funkcjonariusze z tych właśnie
jednostek policji. W świebodzickie działania zaangażowali się
ponadto funkcjonariusze Urzędu
Celno-Skarbowego we Wrocławiu z psem do wyszukiwania
substancji narkotycznych.
Podejrzewani trafili do policyjnego aresztu, a następnie
usłyszeli zarzuty.
Za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii odpowiedzą teraz przed sądem. Za nielegalne posiadanie
środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi
kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Czeko, czeko, czekolada
Rodzinne Święto Czekolady

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Po raz czwarty najsłodszy festyn w regionie przyciągnął

U

rodzinowe torty, konfetti, samoloty, drony,
no i czekolada - pod
wieloma postaciami.
A do tego dmuchańce, bańki
mydlane, kąciki zabaw, malowanie buziek, czekoladowa biżuteria i wiele innych atrakcji.
Wszystko to na czwartym już
Święcie Czekolady, ulubionym,
familijnym festynie mieszkańców Świebodzic.
Najsłodszy festyn w regionie
odbył się w sobotę, 20 maja,
w Parku Miejskim. Towarzyszyło mu mnóstwo atrakcji i niespodzianek.
Parkowe alejki zapełniły się
szczelnie odwiedzającymi, którzy mogli korzystać z wielu
atrakcji, przygotowanych przez
organizatorów, czyli Burmistrza
Miasta Bogdana Kożuchowicza oraz ZPC Śnieżka S.A.
Tegoroczne święto miało charakter wyjątkowy, bo znów świę-

towaliśmy urodziny - tym razem
zacnego Michałka, najbardziej
znanego w regionie, a może
i kraju, cukierka - produkowanego oczywiście w naszej świebodzickiej Śnieżce.
Zatem skoro urodziny - był
tort - a nawet kilka, i życzenia stu
lat.
- Ogromnie się cieszę, że po
raz czwarty bawimy się wspólnie na jedynym i niepowtarzalnym Święcie Czekolady,
a w tym roku dodatkowo świętujemy jubileusz Michałka, który
rozsławia od lat Świebodzice, za
co bardzo dziękuję naszej wspaniałej fabryce Śnieżka - mówił
burmistrz Bogdan Kożuchowicz, wręczając Prezes firmy
Urszuli Drabik imponujący
bukiet kwiatów.
Pani prezes podkreślała, że
świebodziczanie mają powody
do dumy.

- Michałek to bez wątpienia
jeden z najstarszych brendów
w Polsce, produkowany w Świebodzicach nieprzerwanie od 70
lat, mamy być z czego dumni
- mówiła.
Urodzinom Michałka towarzyszyły urodzinowe akcenty
- na niebie pojawił się samolot
naszego Towarzystwa Lotniczego, ciągnący za sobą baner
z napisem „Twoje Michałki”,
wystrzeliły konfetti i kolorowe
dymy, a na scenę wjechały dwa
imponujące torty, oczywiście
w kształcie jubileuszowych
cukierków. Jeden nawiązywał
do historycznej owijki Michałka,
drugi do nowoczesnej. Były także dwa gigantyczne „maczki”
- to także charakterystyczne
i kojarzone z naszą fabryką słodycze.

tłumy mieszkańców

Pomachaliśmy wszyscy
do przelatującego
nad głowami
festynowiczów
samolotu
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Utalentowane dziewczyny z Gang the Funk
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Rodzinne Święto Czekolady
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Wszystkie torty zostały pokrojone przez burmistrza Bogdana
Kożuchowicza i prezes Śnieżki
Urszulę Drabik, a następnie
powędrowały do zgromadzonych na festynie mieszkańców.
Ustawiła się po nie spora kolejka, bo każdy chciał skosztować
jubileuszowych słodkości.
Zabawa rozpoczęła się na
całego, na scenie zobaczyliśmy
m. in. występ dzieci z Gang The
Funk, trenujących pod okiem
instruktorki Ady Piaseckiej, dla
najmłodszych historię Czerwonego Kapturka przedstawił Teatr
William-Es z Wałbrzycha; odbyło się także mnóstwo konkursów

z nagrodami - jednym z nich były życzenia dla Michałka z okazji urodzin. Autorzy najoryginalniejszych życzeń otrzymali słodkie upominki, a nagrodą główną
był przelot balonem dla dwóch
osób.
Dla wszystkich panów o imieniu Michał Śnieżka także przygotowała słodkie niespodzianki wystarczyło zgłosić się do namiotu organizatorów i pokazać
dowód osobisty.
Każdy mógł się pokrzepić lodami, goframi, cukrową watą
i przeróżnymi słodkościami,
a dla bardziej zgłodniałych było
też coś konkretniejszego: na
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festynie zaparkowały dwa food
trucki z ciabattami i burgerami.
Maluchy z uśmiechami na
buźkach fotografowały się z bajkowymi postaciami: Kubusiem
Puchatkiem, Scooby Doo, Królem Julianem i innymi pluszakami. A rodzice bez narzekania
ustawiali się w kolejkach na zjeżdżalnie, bo tego dnia wszystkie
te atrakcje były bezpłatne.
Święto Czekolady było z pewnością bardzo udaną imprezą,
o czym świadczą tłumy w parku.
Gratulacje dla organizatorów,
a dla Śnieżki i Michałka - życzenia co najmniej kolejnych 70
słodkich lat’!

Rodzinne Święto Czekolady

Występ Asi Siwarskiej

RODZINNE GRANIE

Wydział Promoc
ji rozdawał nagr
ody
rii
oladowej biżute
Produkcja czek
Burmistrz osob
iś
dobrze się baw cie sprawdzał, czy maluchy
ią

Ci młodzi ludzie,
z pomocą mamy,
napisali najpiękniejsze
życzenia dla Michałkai wygrali lot balonem.
Wow!

Coś na ząb - smakowite cia
batty

No, chłopaki, kto pierwszy?!

nek od Śnieżki
Słodki poczęstu

Odlotowa i kosmiczna dmuchana zjeżdżalnia

A tu czekolada lała się stru
mieniami, nieprzerwanie..
.

Pyszne torty pokroili wspólnie prezes
Śnieżki Urszula Drabik i burmistrz naszego
miasta Bogdan Kożuchowicz
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Sukcesy Volley King
piątek, 26 V 2017

U

czniowski Klub Sportowy Volley King, będący organizacją pozarządową, zajmuje się
zrzeszaniem i szkoleniem dzieci
w zakresie gry w piłkę siatkową.
Klub swoje działania w Świebodzicach prowadzi od roku, we
współpracy z gminnym samorządem. Jeden z Podopiecznych
Klubu, trenujący w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Świdnickiej pierwszy raz mógł zapoznać
się z atmosferą poważnego siat-

sport

karskiego turnieju jakim jest
uznawany nieoficjalnie za Mistrzostwa Polski Mini siatkówki
dzieci - Kinder Plus Sport, zainicjowany przez ogólnoświatową
markę Ferrero. Krzysztof, uczeń
PSP 2,spróbował swoich sił po
roku trenowania w Volley King,
do Kinder Plus Sport 2017 przystąpił do rywalizacji w kategorii
czwórek chłopców. Drużyna, po
eliminacjach zajęła wspaniałe,
5. miejsce w finale województwa dolnośląskiego.

Inicjatywę aktywnie wspiera
mieszkaniec Świebodzic i przedsiębiorca Pan Piotr Serafin, który od początku istnienia oddziału
w Świebodzicach był zaangażowany w rozwój inicjatywy.
Klub podejmuje działania mające na celu rozpropagowanie
mini siatkówki w Świebodzicach. W związku z szybko zbliżającym się terminem, poszukujemy lokalnych przedsiębiorców
i ludzi dobrej woli, chcących
wesprzeć wyjazd na finał Mistrzostw Polski czwórki naszych

FOT. UŻYCZONE
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podopiecznych, chłopców będących tegorocznymi V-ce mistrzami województwa dolnośląskiego.
W Zabrzu, 26-29 czerwca,
w ostatnim, finałowym turnieju
Kinder Plus Sport rywalizować
będą tylko najlepsze zespoły
w Polsce. Impreza wspierana
jest przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki oraz przez PZPS
a ambasadorem jest Piotr Gruszka, wieloletni zawodnik reprezentacji Polski.
I
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REKLAMUJ SIĘ
ZA GROSZE!

ZADZWOŃ: 660 157 518

Słodki wysiłek
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Około 350 osób wystartowało w tegorocznej edycji „Polska biega i ja też”

Centrum Rehabilitacji Społecznej. Tu znajdowało się biuro
biegu i tu właśnie, bardzo sprawnie, panie ze Świetlicy Środowiskowej Tęczowa Gromada i Środowiskowego Domu Samopomocy prowadziły zapisy i wydawały koszulki. Sygnał do startu
dał burmistrz Bogdan Kożuchowicz, który otworzył bieg
wraz z Januszem Zielińskim,
prezesem OSiR Świebodzice
Sp. z o.o.

li się jak zawsze nieocenieni harcerze ze Szczepu IMAGO.
A zaraz po biegu odbyło się
losowanie nagród, ufundowanych przez naszych niezawodnych sponsorów. Nagroda główna była w tym roku naprawdę
imponująca - to duże piłkarzyki,
które przekazała firma Hades.
Wylosowała je bardzo uradowana Pani Agata Wolska, a cieszyła się z nich cała rodzina, zwłaszcza syn pani Agaty.

Biegacze mieli do pokonania
dystans 2 km ulicami śródmieścia, a meta została wyznaczona
w Parku Miejskim. Każdy, kto
się na niej pojawił, otrzymał certyfikat jego ukończenia oraz
wodę mineralną. Tym zajmowa-

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w biegu i zapraszamy za rok.
Organizatorami wydarzenia
byli: Urząd Miejski w Świebodzicach oraz OSiR Świebodzice
Spółka z o.o.

Powraca Memoriał
Sosika
Bieg w innym miejscu, ale emocje i radość ta sama, dziękujemy
za świetną frekwencję

Lasowanie nagród też
dostarczyło sporo emocji

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

1. Hades - nagroda główna
2. ZPC Śnieżka S.A.
3. Segepo-Refa
4. BZWBK Grupa Santander
5. Termet S.A.
6. OSiR Świebodzice Spółka
z o.o.
7. Promont
8. DZT Service
9. Aquapol
10. Tester Sp z o.o.
11. Olcom
12. WIPO
13. Biuro-Serwis
14. Hotel Księżyc
15. Bar Smakosz,
16. Kolej Na Pierogi,
17. Pizzeria Roma
18. Natalia Olendzka Mirjan 2
19. Centrum Pucharowe

Uradowana Pani Agata Wolska (w środku), która wylosowała
ogromne piłkarzyki - będzie co robić w długie, jesienne wieczory

Wreszcie
zwycięstwo

rozegranej 20 maja VIII
kolejce Dolnośląskiej LiW
gi Trampkarzy nasza drużyna

Nasi młodzi kolarze zawitali także pod ratusz. Na zdjęciu
Zastępca Burmistrza Miasta Krystian Wołoszyn oraz Prezes DZT
Service Jolanta Suława i Prezes LKKS Górnik Wałbrzych Leszek
Gucwa

Przedsmak wyścigu - pamiątkowe zdjęcie młodych kolarzy
z LKKS Górnik Wałbrzych i Prezes DZT Service Jolanty Suławy

Lista firm, które
ufundowały nagrody
na Akcję „Polska
Polska i ja też”

Z BOISK VICTORII

P

o kilkuletniej przerwie ta
ceniona i mająca długoletnią tradycję impreza kolarska powraca do naszego miasta!
XVI Memoriał imienia znakomitego, świebodzickiego kolarza, zmarłego tragicznie przed
laty, odbędzie się w Świebodzicach 5 sierpnia.
Organizatorem wydarzenia
będzie tradycyjnie Ludowy Kolarski Klub Sportowy Górnik
Wałbrzych DZT Service, który
już intensywnie przygotowuje
się do tego wydarzenia.
- Trwają przygotowania, opracowujemy dokumentację, uzgodnienia - mówi Leszek Gucwa, prezes klubu. - Bardzo się

Start był w okolicach parku, a meta w jego centrum

FOT. ABP I UŻYCZONE ADRIAN SITKO

T

egoroczna edycja „Polska biega i ja też”, miała
sporo nowych akcentów. Po pierwsze biegliśmy inną trasą, po drugie finał
biegu był jednocześnie początkiem kolejnej imprezy- Święta
Czekolady.
Organizatorzy zdecydowali
się na połączenie obu wydarzeń,
ponieważ festyn czekoladowy,
który pierwotnie miał się odbyć
1 maja, został przełożony ze
względu na niekorzystną aurę.
20 maja był zatem okazją, by
połączyć przyjemne z pożytecznym i po wysiłku związanym
z biegiem wziąć udział w czekoladowych szaleństwach.
Bieg wystartował o godz.
13:45 z ul. Parkowej 4, spod

cieszę, że impreza po 2 latach
przerwy powraca do kalendarza
wydarzeń sportowych w naszym
mieście.
Impreza dobędzie się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Świebodzice Bogdana Kożuchowicza. Wesprze ją
długoletni sponsor klubu, firma
DZT Service, która wspiera Górnika rzeczowo i finansowo już
blisko 20 lat.

pokonała w wyjazdowym spotkaniu zespół Bobrzanie Bolesławiec 5-1.
Dla Victorii gole zdobyli Rafał Lichota, Kamil Bolek (2),
Dawid Ślęzak (2).
Gratulacje i oby tak dalej!
W kolejnym meczu 27 maja
spotkamy się na własnym stadionie z Kuźnią Jawor.
Bobrzanie Bolesławiec - MKS
Victoria Świebodzice 1-5 (1-3)
Victoria Świebodzice:
Karol Sztebel,
Maciej Ołdak,
Hubert Jakubowski,
Konrad Cieślik,
Paweł Turlejski,
Rafał Lichota,
Patryk Gwóźdź,
Łukasz Reczyński,
Dawid Ślęzak,
Maciej Król,
Kamil Bolek.
Na zmiany wchodzili:
Jakub Wiśniowski,
Adam Tarkowski.

Kolejne
zwycięstwa
orlików

turnieju Orlika rozegranego na naszym obiekcie
W
drużyna MKS Victorii Świebo-

I

dzice zanotowała kolejne zwycięstwa.

Victoria Świebodzice - Darbor Bolesławice 3:0
Karolina Jaworzyna - Herbapol Stanowice 3;1
Darbor Bolesławice - Herbapol Stanowice 2:1
Victoria Świebodzice - Karolina Jaworzyna 2;3
Karolina Jaworzyna - Darbor Bolesławice 3:2
Herbapol Stanowice - Victoria Świebodzice 0;
Skład naszej drużyny: Wiktor Bączek, Mateusz Bednorz, Maciek Cichy, Kuba
Zalas, Bartek Brągiel, Wiktor
Kubiak, Kacper Michalik,
Wojtek Wilman, Bartek Paluch, Kostek Madejczyk, Piotrek Madejczyk, Patryk Mlak.

Udany debiut
zawodniczki
MKS VICTORIA Świebodzice
w barwach AZS AWF
Warszawa
dużą radością informujemy, że w barwach AZS
Z
AWF WARSZAWA i jednocze-

śnie w rozgrywkach I ligi kobiet zadebiutowała młodziutka,
bo urodzona w 2001 roku skrzydłowa Nikola Szczepanik!

Nikola została użyczona
przez MKS VICTORIA Świebodzice na 4 kolejki ligowe.
Młoda zawodniczka bez kompleksów weszła w rozgrywki
I ligowe i w 4 meczach rzuciła
20 bramek!!!
Gratulujemy naszej młodej
zawodniczce i życzymy dalszych sukcesów!

Zakończyły się
rozgrywki
Dolnośląskiej
Ligi Dziewcząt
ierwsze miejsce zajęła drużyna EUCO - UKS DzieP
wiątka Legnica, II miejsce

UKS Jedynka Ziębice, trzecie
miejsce MKS Zagłębie Lubin.
Nasza drużyna rozgrywki skończyła na IV miejscu. Na szczycie tabeli jako „król strzelców”
znalazła się Marta Wiej, która
w 14 meczach łącznie rzuciła
68 bramek. Na 9 miejscu w klasyfikacji strzelców znalazła się
Emilia Kaczmarczyk, która
rzuciła w 12 meczach łącznie
32 bramki, a na 13 miejscuOliwia Markowska z ilością
bramek w 14 meczach - 29.
I

Po co nam Żywa Biblioteka?
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kultura

Niezwykły projekt w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Ż

ywa Biblioteka mogła
powstać po to, by zaglądać do książki w poszukiwaniu wiedzy, przygód i niezwykłości, by zaszczepić chęć do pochłaniania kolejnych książek i czytania z emocjonalnym zrozumieniem, ale...
czy tylko?
Żywa Biblioteka to prawdziwi
ludzie, autentyczni reprezentanci
mniejszości i grup społecznych,
które nie są akceptowane, które
spotykają się z brakiem tolerancji, akceptacji i uprzedzeniami.
Czytelnik wypożyczając Książkę wchodzi z nią w dialog i może skonfrontować swoje wyobrażenia z rzeczywistością.
Spotkanie z Żywą Biblioteką
służ temu, by „nie oceniać książki po okładce” , ale dzięki takiej
rozmowie zmusić się do myśle-

nia inaczej aniżeli w granicach
stereotypu, by zacząć poszukiwania wśród wielu dostępnych
źródeł, po to by w wielu aspektach rozpatrzyć dany problem.
Jeśli chcesz doświadczyć, że
„dialog grozi zrozumieniem” zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Świdnickiej 15 w dniu 1 czerwca 2017 r.
Dostępne Żywe Książki oraz
prologi na stronie internetowej
biblioteki:
www.biblioteka.
swiebodzice.pl
w zakładce ŻYWA BIBLIOTEKA.
Imprezą towarzyszącą będzie
„boockrossing czyli uwolnij
książkę”.

a nami Tydzień Bibliotek
czyli coroczne święto bibliotek i bibliotekarzy, które trwało w dniach 08.05-15.05.
2017 r. Świebodzicka placówka
również i tym razem przeżyła je
ze swoimi użytkownikami, proponując moc atrakcji.
Chcąc być postrzeganą jako
instytucja wpisująca się w pejzaż
kulturowy miasta, naturalnym
stało się, że zgodnie z tegorocznym hasłem Tygodnia Bibliotek
BIBLIOTEKA. OCZYWIŚCIE!
przygotujemy bogatą i różnorodną ofertę dla zaspokojenia gustów i potrzeb użytkowników.
Zaproponowane imprezy oscylowały nie tylko w kręgu książki,
bo połączyliśmy je z innymi,
atrakcyjnymi formami zajęć, by
zbudować pozytywny wizerunek instytucji mającej wiele do
zaoferowania
czytelnikom
w każdym wieku, każdego wyznania czy koloru skóry, a także,
gdzie można edukować się w zakresie kultury i w pełni w niej
uczestniczyć.
Zaczęliśmy 8 maja w Dyskusyjnym Klubie Książki. Z uwagi
na to, że w Polsce do końca 2017
roku obchodzony jest Rok Kultury Węgierskiej, jednym z atrybutów tego przedsięwzięcia stała
się KSIĄŻKA, a konkretnie nowa literatura węgierska czyli ci
autorzy, których twórczość powstała lub została odkryta na
nowo po 1989 r. Zgodnie z hasłem Tygodnia Bibliotek, oczywistym stało się, że Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach jedno z zaplanowanych
wydarzeń poświęci literaturze
jaka powstała na Węgrzech
w ciągu ostatnich 28 lat.
To był bardzo inspirujący wieczór. Przy potrawach charakterystycznych dla kuchni Madziarów (papryka i pasta paprykowa,
salami, ser czy ogórki konserwowe oraz ciasto upieczone przez
jedną z Klubowiczek w podziękowaniu dla pracy bibliotekarskiej) członkowie DKK w przygotowanej prezentacji zapoznali
się z literaturą i nazwiskami tych
autorów, którzy cieszą się popularnością nie tylko w swoim kraju, ale i poza granicami. Mowa

była o Imre Kerteszu, zdobywcy
Literackiej Nagrody Nobla za
„Los utracony” w 2002 r., a także m.in. o Sandorze Marai, Gyorgym Spiro, Johannie Bodor
i Magdzie Szabo.
Nie zapomniała biblioteka
o swoich najmłodszych użytkownikach oraz najbardziej aktywnych czytelnikach wśród
dorosłych. W nagrodę za owocną współpracę placówka zorganizowała wyjazd do Muzeum
„Pana Tadeusza” Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we
Wrocławiu, działającego od maja 2016 r. w Kamienicy pod
Złotym Słońcem w Rynku. Ten
edukacyjny projekt to dobry sposób na zachęcenie młodzieży do
sięgnięcia po polską epopeję narodową, a także, by starsze pokolenie chciało jeszcze raz wrócić „do tych pagórków leśnych...” W muzeum mogliśmy
podziwiać niezwykle atrakcyjna
formę zaprezentowania „Pana
Tadeusza” Adama Mickiewicza
na tle epoki romantyzmu ukazując postaci związane z tym okresem, a także podkreślając wątki
obecne i żywe w kulturze polskiej do dziś. Atrakcyjność Muzeum „Pana Tadeusza” to także
użycie najnowocześniejszych
technologii w przybliżeniu dzieła, którymi jak się okazało bez
problemu operują zarówno gimnazjaliści jak i starsi użytkownicy świebodzickiej placówki.
Stać się tak mogło m.in. dzięki
warsztatom komputerowym dla
Seniorów, jakie instytucja prowadzi od 8 lat.
Ostatnim dniem obchodów
w formie zorganizowanej w czasie tegorocznego Tygodnia Bibliotek był czwartek 11.05 2017 r.,
kiedy to od samego rana biblioteka tętniła życiem. Najpierw
odbyły się warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży
gimnazjalnej i liceum jako wprowadzenie do „Żywej Biblioteki”,
która odbędzie się w Świebodzicach w dniu 01 czerwca. Zajęcia przeprowadziła Aleksandra
Hołyńska, trenerka, członek
Stowarzyszenia Diversja działającego na rzecz edukacji skierowanej do młodzieży i osób doro-

Zapraszamy!

Żywymi Książkami będą
 Bezdzietna kobieta z wyboru
 Gej
 Imigrantka z Ukrainy
 Ksiądz
 Patriotka
 Policjant
 Romka
 Trzeźwa alkoholiczka
 Trzeźwy hazardzista

Policjant

Fragment jednego z prologów

cienka niebieska linia, to granica pomiędzy dobrem, a złem,
pomiędzy społeczeństwem
a bandziorami. to policjanci
balansują na tej linie! policjantem się jest, nie bywa...
Zapraszam do rozmowy.

Pytania które możemy zadać podczas spotkania
z Żywą Książką.
 Dlaczego bierzesz udział w Żywej Bibliotece?
 Jakie według Ciebie są cele Żywej Biblioteki?
 Czy zmagasz się z jakimś stereotypem?
 Opisz sytuację, w której ktoś Cię

Beata Wiciak

z którymi się spotykasz?

 Co robisz i jak odpowiadasz, kiedy padają

takie pytania?

 Czy są pytania, na które nie chciałbyś

odpowiadać?

 Dlaczego? Co zrobisz, jeśli ktoś zada pytanie,

na które nie chciałbyś odpowiadać?

 Czy lubisz mówić o sobie?
 Czy umiesz słuchać?
 Czy znasz inne osoby z grupy,

do której należysz?

 Czy masz jakieś wątpliwości w związku

z Żywą Biblioteką?

 Jakie są Twoje oczekiwania w stosunku

do Żywej Biblioteki?

dyskryminował lub kiedy doświadczyłeś

„Biblioteka. Oczywiście!”
Z

słych w duchu takich wartości
jak demokracja, różnorodność,
wielokulturowość, prawa człowieka i wolności.
Popołudnie zarezerwowaliśmy dla wspomnień o niedawno
zmarłym Wojciechu Młynarskim, jednemu z najwybitniejszych w powojennej historii
autorowi tekstów literackich.
W tym dniu obecna była z nami
Radna Świebodzic, pani Teresa
Małecka, która obdarowała bibliotekarki różami, dziękując za
aktywność zawodową. Podziękowania i życzenia padły także
ze strony Czytelników, które
w imieniu wszystkich zebranych
wygłosiła długoletnia bywalczyni biblioteki pani Anna Ozgowicz.
Miejska Biblioteka Publiczna
w Świebodzicach działa nieprzerwanie już niemal 70 lat. Przez
cały okres stara się wpisać w pejzaż kulturalny miasta. Bogata
oferta kulturalna i edukacyjna
(dostępna na stronie internetowej biblioteki) oraz spory księgozbiór tradycyjny, uzupełniany
systematycznie i poszerzany
o nowe formy książki tj. audiobooki, ibuki oraz platformę legimi może świadczyć o tym, że
hasło tegorocznego Tygodnia
Bibliotek BIBLIOTEKA. OCZYWIŚCIE!, niezwykle trafnie dobrane, w naszej placówce realizowane jest nie tylko w czasie
tygodnia bibliotek.

uprzedzeń ze względu na swoją tożsamość?

 Podaj przykład najbardziej frustrujących pytań,

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

Skupujemy mieszkania z gotówkę, może
być z zadłużone lub z zajęciem
komorniczym. Zapraszamy.
Tel. 698-956-077, 74-663-80-29

szeregowej – 3 pokoje, salon z aneksem
kuchennym, 2 łazienki, wiatrołap, garaż,
duża działka 7 ar, stan deweloperski,
cena 350 000. Tel. 576-999-077

Chcesz szybko sprzedać nieruchomość
umów się na bezpłatną wycenę.
Tel. 698-956-077 tel. 74-663-80-29

 Świebodzice. 2 pokoje, salon z aneksem
kuchennym, garderoba, łazienka z WC,
przedpokój, do odświeżenia, 81 m2
cena 150 000. Tel. 576-999-077

Chcesz dobrze sprzedać swoją
nieruchomość - przyjdź do nas! Zrobimy
dla Ciebie wirtualną wizytę po lokalu
 Świebodzice. Salon, 2 pokoje, widna
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.
Stan techniczny bardzo dobry, centrum,
bez czynszowe, 76 m2, cena: 180 tys.
Tel. 698 956 007, tel. 74 663 80 29
 Świebodzice. Salon z kominkiem,
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój,
kamienica, niezależne wejście, gazowe
dwufunkcyjne, 84 m2. Cena 124 000 zł.
Tel. 698 956 007, tel. 74 663 80 29
 Świebodzice, Apartament w kamienicy,
salon z otwartą kuchnią, sypialnia, łazienka,
przedpokój, wysoki standard, audiosystem
nagłośniania, 60 m2. Cena 216 000 zł.
Tel. 698 956 007 lub 74 663 80 29
 Świebodzice. 2 pokoje, widna kuchnia,
łazienka, WC, przedpokój duży balkon,
słoneczne, wysoki parter, po remoncie,
nowe budownictwo, 52 m2.
Cena 145 000 zł. Tel. 576-999-077
 Świebodzice. 2 pokoje, widna kuchnia,
łazienka z WC, I piętro, kamienica, centrum
Świebodzic, po remoncie, 38 m2 cena
89 000 zł do negocjacji. Tel. 576-999-077
 Świebodzice. 2 pokoje, widna kuchnia,
łazienka z WC, parter, nowe budownictwo,
po remoncie, 50 m2 cena 103 000 zł
do negocjacji. Tel. 576-999-077
 Świebodzice. Dom w zabudowie

 Świebodzice. 3 pokoje, kuchnia, łazienka
z WC, przedpokój, I piętro kamienica,
po częściowym remoncie. 57 M2
cena 130 000. Tel. 576-999-077
 Świebodzice. 3 pokoje, widna kuchnia,
łazienka z WC, przedpokój I piętro,
kamienica, cena 130 000. Tel. 576-999-077
 Świebodzice. 4 pokoje, widna kuchnia
łazienka z WC, przedpokój, mieszkanie
po remoncie, I piętro, 70 m2. Cena 215 000
cena do negocjacji. Tel. 576-999-077
 Świebodzice. Do wynajęcia lokal
przy ul. Strzegomskiej idealny
pod placówkę bankową 100 m2 parter,
witryny, 6 000 zł. Polecam.
Tel. 576-999-077 tel. 74-663-80-29
 Świebodzice. Salon z aneksem
kuchennym, sypialnia, łazienka z WC,
przedpokój, wysoki parter, po generalnym
remoncie. Cena 158 000 Tel. 576-999-077
 Świebodzice. Działka o pow. 6107 m2,
media w pobliżu. Atrakcyjna lokalizacja
cena 120 000. Tel 576-999-077
 Świebodzice. Działka o pow. 600 m2.
Media na granicy działki. Możliwość
podziału cena 200 000. Tel. 576-999-077

sprzedać swoją
Chcesz dobrze zyjdź do nas!
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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 mieszkalnego nr 3
w budynku przy ul. Strzegomskiej 6, 6A, 6B klatka 6 w Świebodzicach. Budynek położony jest
na działce nr 311/14 o powierzchni 284 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi
Księgę Wieczystą Nr SW1S/00040872/1. Udział w częściach wspólnych budynku
oraz udział we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 10,90%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki + w.c.
i przedpokoju o łącznej powierzchni 43,30 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną,
kanalizacyjną. Instalacje w dostatecznym stanie technicznym, wymagają wymiany, zwłaszcza instalacja
elektryczna. W lokalu brak zamontowanej instalacji grzewczej, konieczne jest wykonanie systemu grzewczego
na paliwo stałe ( istnieje możliwość włączenia kotła c.o. na paliwo stałe w pomieszczeniu kuchni - zgodnie
z zaleceniami Spółdzielni Kominiarskiej). W chwili obecnej do lokalu nie jest doprowadzony dopływ wody.
W łazience konieczne wykonanie jest prawidłowej wentylacji wywiewnej, zamontowanie wodomierza oraz
urządzeń sanitarnych ( istniejące urządzenia są w złym stanie technicznym i konieczna jest ich wymiana).
Zachodzi konieczność likwidacji obecnego wejścia do lokalu i odtworzenia wejścia pierwotnego ( wejście
z korytarza do przedpokoju). Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu mieszkalnego nr 3. Ogólnie lokal
przyjęto w dostatecznym stanie technicznym, standard wykończenia niski. Udział w częściach wspólnych
budynku i współwłasności gruntu wynosi 15,60%.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena gruntu

28.000,00 zł
26.265,00 zł
1.735,00 zł
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BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego L1
w budynku przy ul. Granicznej 9 w Świebodzicach. Udział w częściach wspólnych budynku
i we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 18,56%.
Nieruchomość, w której znajduje się lokal użytkowy położony jest na działce nr 654/1
o powierzchni 199 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą SW1S/00028147/0.
Lokal usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z dwóch pomieszczeń, umywalni, w.c. i zaplecza o łącznej
powierzchni 70,30 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Ogrzewanie
elektryczne. Stan techniczny lokalu zły. Elementy wykończeniowe lokalu oraz stolarka okienna ( drewniana)
i drzwiowa, podłogi, tynki oraz instalacje wod.-kan. i elektryczna - kwalifikują się do wymiany lub remontu. Lokal
posiada pomieszczenie przynależne tj piwnicę o powierzchni 4,90 m2. Udział w częściach wspólnych budynku
oraz gruntu pod tym budynkiem wynosi 18,56%.
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej .
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Cena wywoławcza
Cena lokalu:
Cena gruntu:

40.000,00 zł.
38.951,00 zł
1.049,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2017 r. o godz. 10.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, Rynek 1, Sala posiedzeń, pokój nr 7.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2017 r. o godz. 11.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 2.800,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
przy ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 07 lipca 2017 r. do godz. 14.30.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz.
Świebodzice.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice na Konto
Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się
do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 21.06.2017 r. w godz. 12.00-12.15.
Na przedmiotową nieruchomość lokalową został przeprowadzony przetarg w dniu 05.04.2017 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.

Wadium w pieniądzu w wysokości 4.000,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
przy ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 07 lipca 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 21.06.2017 r. w godz. 10.45-11.00.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone przetargi w dniach 01.03.2017 r.
i 26.04.2017 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.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
Burmistrz Miasta Świebodzice
działając w oparciu o art. 39 ust. 2 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) przeznaczył niżej opisaną nieruchomość
do sprzedaży w trybie rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach .
Budynek położony jest na działce nr 410/48 o powierzchni 123 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00053933/1.
Udział w częściach wspólnych oraz prawie współwłasności gruntu wynosi 4,22%.
Lokal niemieszkalny usytuowany jest na I piętrze budynku, posiada wejście
bezpośrednio z klatki schodowejo powierzchni użytkowej 11,78 m2. Lokal
niemieszkalny wyposażony w instalację elektryczną. Brak wody
i kanalizacji. Ogrzewanie za pomocą przenośnego grzejnika elektrycznego.
Brak pomieszczeń przynależnych
do lokalu. Ogólnie stan techniczny lokalu i jego wyposażenie określono
jako mierny.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice
teren przeznaczony:
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Cena wywoławcza
Cena lokalu :
Cena gruntu:

3.500,00 zł.
3.297,00 zł.
203,00 zł.

Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do
składania pisemnych zgłoszeń w formie ofert do udziału w rokowaniach.
Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Rokowania na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 3 w budynku
przy ul. Henryka Sienkiewicza 33”.
najpóźniej do 07.07.2017 r. pod adresem : Urząd Miejski Świebodzice,
58-160 Świebodzice, ul. Rynek l
Zgłoszenie powinno zawierać :
- imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta;

- jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny wyciąg z rejestru sądowego
lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
(oryginały lub poświadczoną za jego zgodność kopię); aktualność wypisu
z rejestru winna być potwierdzona w sądzie; aktualność zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej winna być potwierdzona
w urzędzie gminy;
- datę sporządzenia oferty;
- oferowaną cenę cyfrowo oraz słownie i sposób jej zapłaty;
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz
miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy oraz braku zaległości
w obowiązkowych składkach na ZUS,
- dowód wpłaty zaliczki w wysokości 350,00 zł.
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań
i przyjmuje je bez zastrzeżeń .
Zaliczkę w kwocie 350,00 zł., pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w
przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przeniesienia własności,
należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Stefana
Żeromskiego 27 lub na konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach nr 15
2030 0045 1110 0000 0229 7280 najpóźniej do dnia 07.07.2017 r. do godz.
14.30.
Rokowania odbędą się w dniu 12 lipca 2017 r.
o godz. 11.30 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7.
Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez Nabywcę
zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, pozostałym oferentom
będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań. Nie

przystąpienie Nabywcy nieruchomości do podpisania umowy notarialnej
dotyczącej sprzedaży nieruchomości spowoduje przepadek zabezpieczenia
na rzecz Zbywcy.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
oferty, jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
oferty.
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.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 07.06.2017 r. w godz. 10.0010.15.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone
przetargu w dniach: 26.10.2016 r. , 25.01.2017 r. i 05.04.2017 r.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych
powinni posiadać przy sobie notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile
będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast
w przypadku reprezentowania innych osób wyłącznie w rokowaniach,
powinni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza
podpisem upoważniającego .
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań
bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Zapoznanie się z Regulaminem rokowań oraz wszelkie dodatkowe
informacje dotyczące przedmiotu rokowań można uzyskać codzienne
w godzinach urzędowania w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek l,
pokój nr 15, telefon: 74 666 95 25 do 27.
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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 mieszkalnego nr 9 w budynku
przy ul. Ciernie 19 w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 502/6 o powierzchni 192 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00055793/1.
Udział w częściach wspólnych budynku
oraz udział we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 5,45%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na drugim piętrze i składa się z pokoju i kuchni o łącznej powierzchni 14,57
m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Instalacje w dostatecznym stanie
technicznym, wymagają częściowej wymiany. Brak systemu ogrzewania, ogrzewanie lokalu jest możliwe za
pomocą przenośnych grzejników elektrycznych. W.C. do korzystania dla najemcy lokalu jest usytuowane przy
lokalu, na częściach wspólnych nieruchomości. Podłogi wymagają gruntowego remontu. Stolarka okienna
plastikowa, stan techniczny dostateczny. Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu. Ogólnie przyjęto
w dostatecznym stanie technicznym, standard wykończenia dostateczny. Udział w częściach wspólnych budynku
i współwłasności gruntu wynosi 5,45%.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena gruntu

11.000,00 zł
10.381,00 zł
619,00 zł

B U R M I S TR Z M I AS TA Ś WI E B O D Z I C E
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców lokali w budynku zlokalizowanego
przy ul. Piaskowej 3 w Świebodzicach, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku
przy ul. Piaskowej 3 w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 2/12 o powierzchni 155 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00040106/1.
Udział w częściach wspólnych oraz prawie współwłasności gruntu wynosi 6,65%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na poddaszu budynku i składa się z pokoju o powierzchni 23,50 m2. Lokal
wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Instalacje w dostatecznym stanie technicznym,
wymagają częściowej wymiany. Ogrzewanie za pomocą trzonu kaflowego kuchennego. Pomieszczenie jest
wyposażone w zlew jednokomorowy i kran czerpalny. w.c. wspólne usytuowane
jest w podwórku posesji. Do lokalu przynależna jest 1 komórka strychowa o powierzchni 4,60 m2. Ogólnie lokal
przyjęto w dostatecznym stanie technicznym, standard wykończenia niski.
Udział w częściach wspólnych budynku i współwłasności gruntu wynosi 6,65%.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena gruntu

11.000,00 zł
10.572,00 zł
428,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2017 r. o godz. 12.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2017 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 1.100,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
przy ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 07 lipca 2017 r. do godz. 14.30.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz.
Świebodzice.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice na Konto
Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się
do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 21.06.2017 r. w godz. 10.00-10.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1
następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Piaskowej 3 w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Piaskowej 3 w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 1 100 zł w terminie do 07 lipca 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 10.07.2017 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 26.06.2017 r. w godz. 10.30-10.45.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
Burmistrz Miasta Świebodzice
działając w oparciu o art. 39 ust. 2 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)
przeznaczył niżej opisaną nieruchomość do sprzedaży w trybie rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach .
Budynek położony jest na działce nr 606/1 o powierzchni 138 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00040036/9.
Udział w częściach wspólnych oraz prawie współwłasności gruntu wynosi 43,54 %.
Lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku i składa się z kuchni,
łazienka + WC, przedpokoju i pokoju o łącznej powierzchni 43,80 m2.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną,
gazową. Ogrzewanie piecowe. Stan techniczny lokalu zły. Elementy
wykończeniowe lokalu oraz stolarka drzwiowa, podłogi, tynki, instalacje kwalifikują się do remontu lub wymiany. Pomieszczenie kuchni i pokoju
podzielone są lekkimi ściankami działowymi przeznaczonymi do rozbiórki.
Wejście do lokalu poprzez dobudowaną, o konstrukcji drewnianej, klatkę
schodową. Zarówno deski zewnętrzne jako i biegi schodowe kwalifikują
się do wymiany. Układ funkcjonalny pomieszczeń średni. Lokal wymaga
wykonania remontu polegającego m.in. na wykonaniu prawidłowej
wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach: kuchni, łazience oraz wykonanie wyczystek w przewodzie kominowym spalinowym zewnętrznym
(zalecenie kominiarskie). Lokal posiada pomieszczenia przynależne tj:
pom. gospodarcze (na parterze) o powierzchni użytkowej: 8,40 m2.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice
położenie i przeznaczenie nierucho-mości: teren zabudowy mieszkaniowej
z wbudowanymi usługami.
Cena wywoławcza
Cena lokalu :
Cena gruntu:

16.000,00 zł.
13.530,00 zł.
2.470,00 zł.

Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do
składania pisemnych zgłoszeń w formie ofert do udziału w rokowaniach.
Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy
ul. Strzegomskiej 36A”.

najpóźniej do 07.07.2017 r. pod adresem : Urząd Miejski Świebodzice,
58-160 Świebodzice, ul. Rynek l
Zgłoszenie powinno zawierać :
- imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta;
- jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny wyciąg z rejestru sądowego
lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
(oryginały lub poświadczoną za jego zgodność kopię); aktualność wypisu
z rejestru winna być potwierdzona w sądzie; aktualność zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej winna być potwierdzona
w urzędzie gminy;
- datę sporządzenia oferty;
- oferowaną cenę cyfrowo oraz słownie i sposób jej zapłaty;
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy oraz braku zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS,
- dowód wpłaty zaliczki w wysokości 1.600,00 zł.
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń .
Zaliczkę w kwocie 1.600,00 zł., pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów
w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przeniesienia własności,
należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Stefana
Żeromskiego 27 lub na konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach nr 15
2030 0045 1110 0000 0229 7280 najpóźniej do dnia 07.07.2017 r.
do godz. 14.30.
Rokowania odbędą się w dniu 12 lipca 2017 r. o godz. 13.30
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7
Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez Nabywcę
zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, pozostałym oferentom

będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań. Nie
przystąpienie Nabywcy nieruchomości do podpisania umowy notarialnej
dotyczącej sprzedaży nierucho-mości spowoduje przepadek zabezpieczenia na rzecz Zbywcy.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
oferty, jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
oferty.
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.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 21.06.2017 r. w godz.
10.45-11.00.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone
rzetargu w dniach:01.02.2017 r. i 05.04.2017 r.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych
powinni posiadać przy sobie notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile
będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast
w przypadku reprezentowania innych osób wyłącznie w rokowaniach,
powinni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza
podpisem upoważniającego .
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań
bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Zapoznanie się z Regulaminem rokowań oraz wszelkie dodatkowe
informacje dotyczące przedmiotu rokowań można uzyskać codzienne
w godzinach urzędowania w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek l, pokój
nr 15, telefon: 74 666 95 25 do 27.
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OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Burmistrz Miasta Świebodzice

Burmistrz Miasta Świebodzic

działając w oparciu o art. 39 ust. 2 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)
przeznaczył niżej opisaną nieruchomość do sprzedaży w trybie rokowań za cenę ustaloną w tych
rokowaniach . Budynek położony jest na działce nr 431/36 o powierzchni 188 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00034845/8.
Udział w częściach wspólnych oraz prawie współwłasności gruntu wynosi 9,63%.

działając w oparciu o art. 39 ust. 2 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) przeznaczył niżej opisaną nieruchomość
do sprzedaży w trybie rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

Lokal usytuowany jest na parterze budynku i składa się z pokoju, kuchni i przedpokoju o łącznej powierzchni
37,50 m2. Konieczne jest przeprowadzenie odwilgocenie ścian w pokoju. Stolarka okienna drewniana
skrzynkowa oraz drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w dostatecznym stanie technicznym.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Instalacje w dostatecznym stanie
technicznym, wymagają częściowej wymiany, zwłaszcza instalacja elektryczna. Ogrzewanie lokalu centralne
etażowe węglowe, kocioł c.o. stojący blaszany usytuowany w kuchni. Stan techniczny instalacji c.o. mierny,
wymaga gruntownego remontu bądź wymiany. W.c. Usytuowane na klatce schodowej. Do lokalu przynależna jest
piwnica o powierzchni 1,10 m2.Ogólnie lokal przyjęto w stanie technicznym dostatecznym.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Cena wywoławcza
Cena lokalu :
Cena gruntu:

17.000,00 zł.
16.307,00 zł.
693,00 zł.

Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania pisemnych zgłoszeń w formie ofert
do udziału w rokowaniach. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem :
„Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3
w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2”.
najpóźniej do 07.07.2017 r. pod adresem : Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek l
Zgłoszenie powinno zawierać :
- imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta;
- jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej (oryginały lub poświadczoną za jego zgodność kopię); aktualność wypisu
z rejestru winna być potwierdzona w sądzie; aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej winna być potwierdzona w urzędzie gminy;
- datę sporządzenia oferty;
- oferowaną cenę cyfrowo oraz słownie i sposób jej zapłaty;
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy
oraz braku zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS,
- dowód wpłaty zaliczki w wysokości 1.700,00 zł.
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń .
Zaliczkę w kwocie 1.700,00 zł., pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się
od zawarcia umowy przeniesienia własności, należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
ul. Stefana Żeromskiego 27 lub na konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach nr 15 2030 0045 1110 0000 0229
7280 najpóźniej do dnia 07.07.2017 r. do godz. 1430.
Rokowania odbędą się w dniu 12 lipca 2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7 .
Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny
nieruchomości, pozostałym oferentom będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań.
Nie przystąpienie Nabywcy nieruchomości do podpisania umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości spowoduje przepadek zabezpieczenia na rzecz Zbywcy.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
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.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 12.06.2017 r. w godz. 10.45-11.00.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone przetargu w dniach: 07.09.2016 r. ,
01.02.2017 r. i 05.04.2017 r.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych powinni posiadać przy sobie notarialne
pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast w przypadku
reprezentowania innych osób wyłącznie w rokowaniach, powinni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez
notariusza podpisem upoważniającego .
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nierucho-mości.
Zapoznanie się z Regulaminem rokowań oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu rokowań
można uzyskać codzienne w godzinach urzędowania w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek l, pokój nr 15, telefon: 74 666 95 25 do 27.

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 26.05.2017 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości
Lokal mieszkalny nr 26 przy
ul. Mikołaja Kopernika 3

15

Nr działki

Obręb

386

Śródmieście 3

Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku i składa się z pokoju, kuchni, łazienki z w.c.,
przedpokoju i trzech pomieszczeń gospodarczych o łącznej powierzchni 39,22 m2. Lokal wyposażony jest
w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Instalacje w dostatecznym stanie technicznym,
wymagają częściowej wymiany i modernizacji. Instalacja elektryczna wymaga całkowitej wymiany. Ogrzewanie
za pomocą centralnego ogrzewania etażowego na paliwo stałe. System centralnego ogrzewania jest w złym stanie
technicznym, wymaga wymiany. Kocioł usytuowany jest w łazience. W kuchni i łazience konieczne jest
wykonanie wentylacji wywiewnej i czerpni powietrza, zgodnie z zaleceniami Spółdzielni Kominiarskiej. Gazowy
przepływowy ogrzewacz wody zainstalowany jest w łazience wymaga wymiany bądź likwidacji, konieczne jest
sprawdzenie szczelności instalacji. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 9,16 m2 oraz pomieszczenie
gospodarcze strychowe o pow. 15,11 m2. Poziom posadzki w lokalu jest powyżej poziomu pomieszczenia
gospodarczego strychowego przynależnego do lokalu. Ogólnie lokal przyjęto w dostatecznym stanie
technicznym, standard wykończenia mierny. Działka zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej, w średniej
odległości od centrum miasta i obiektów użytecznośći publicznej. Funkcjonalnie stanowi podwórko przydomowe
dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych i gospodarczych. Nieruchomości nie zabudowana. Dojście do
nieruchomości poprzez drogę o nawierzchni utwardzonej
ul. Piaskow . Nieruchomości ma kształt
nieregularny. Teren płaski. Nasłonecznienie dobre. Nieruchomości usytuowana na terenie z dobrym dostępem do
uzbrojenia miejskiego. W pobliżu znajduje się koryto rzeczki Pełcznica. Nieruchomość jest wolna od długów
i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena udziału
w gruncie pod budynkiem
Cena udziału gruntu
w działce 2/24 (podwórko)

22.000,00 zł w tym:
15.955,00 zł
4.902,00 zł
1.143,00 zł. netto

Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania pisemnych zgłoszeń w formie ofert
do udziału w rokowaniach. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem :
„Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Piaskowej 1A”.
najpóźniej do 07.07.2017 r. pod adresem : Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek l
Zgłoszenie powinno zawierać :
- imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta;
- jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (oryginały lub poświadczoną za jego zgodność kopię); aktualność wypisu
z rejestru winna być potwierdzona w sądzie; aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej winna być potwierdzona w urzędzie gminy;
- datę sporządzenia oferty;
- oferowaną cenę cyfrowo oraz słownie i sposób jej zapłaty;
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy
oraz braku zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS,
- dowód wpłaty zaliczki w wysokości 2.200,00 zł.
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń .
Zaliczkę w kwocie 2.200,00 zł., pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od
zawarcia umowy przeniesienia własności, należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
ul. Stefana Żeromskiego 27 lub na konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach nr 15 2030 0045 1110 0000 0229
7280 najpóźniej do dnia 07.07.2017 r. do godz. 14.30.
Rokowania odbędą się w dniu 12 lipca 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7.
Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny
nieruchomości, pozostałym oferentom będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań.
Nie przystąpienie Nabywcy nieruchomości do podpisania umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży
nieruchomości spowoduje przepadek zabezpieczenia na rzecz Zbywcy.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
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.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 26.06.2017 r. w godz. 10.00-10.15.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone przetargu w dniach: 01.03.2017 r.
i 26.04.2017 r..
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych powinni posiadać przy sobie notarialne
pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast w przypadku
reprezentowania innych osób wyłącznie w rokowaniach, powinni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez
notariusza podpisem upoważniającego .
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy
nieruchomości.
Zapoznanie się z Regulaminem rokowań oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu rokowań
można uzyskać codzienne w godzinach urzędowania w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek l, pokój nr 15, telefon : 74 666 95 25 do 27.

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

Burmistrz Miasta Świebodzice
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
Świdnicka

Nieruchomość
l. mieszkalny 7 (17)

Nr działki
321/30

Obręb
3

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

informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 26.05.2017 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości
Lokal mieszkalny nr 9
przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21

Nr działki

Obręb

484/12

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek
o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
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- jubileusz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Świebodzicach

się tu szkoła
nego, mieściła
en
oj
dw
ze
pr
su
Budynek z okre

B

yła przez wiele lat drugim domem dla pokoleń uczniów i nauczycieli. Szkoła podstawowa większości z nas kojarzy się
z beztroskim dzieciństwem, ale
i najważniejszymi przyjaźniami.
Wspomnienia szkolnych lat towarzyszą nam przez całe życie,
bo lubimy wracać do momentów, które są szczególnie miłe.
Tak było i podczas jubileuszowych wspomnień w Czwórce.
Szkoła świętuje w tym roku
okrągły jubileusz 70 lat istnienia.
Uroczyste obchody odbyły się
w piątek, 19 maja 2017 roku.

Trochę historii
Historia istnienia Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 4 sięga
końca XIX wieku, a dokładnie
roku 1891 i uroczystości położenia kamienia węgielnego pod
budowę szkoły ewangelickiej.
Informacje o tym wydarzeniu
zawarte są w akcie erekcyjnym
tej szkoły. Został on znaleziony
w maju 1970 roku. Zdarzenie to
tak opisuje szkolny kronikarz:
„Wczoraj, to jest 29 maja, murarze budujący toalety, w trakcie
przebijania drzwi dokopali się
do „skarbu”. W metalowej dużej
probówce była szklana, a w niej
pismo w języku niemieckim
i w dodatku gotykiem oraz gazeta z herbem Świebodzic. Ponadto znajdowały się w niej monetyfenigi - w wysokości jednej marki. Data dokumentu- 1 maja
1891 roku. Dokument ten postanowiliśmy przetłumaczyć.”.
Budynek szkoły ewangelickiej był prawdopodobnie użyt-

Budynek z lat 50
-tych XX

wieku, przed gr
untowną przebu
dową

ku szkoły, połączony z dobudową sanitariatów. W tym samym czasie przeprowadzono również modernizację budynku przy Ofiar Oświęcimskich 50, gdzie zorganizowano świetlicę z dożywianiem i pracownię ZPT, a także
pracownię fizyko-chemiczną. Te
osiągnięcia zostały niestety zniweczone przez pożar, który wybuchł 1 stycznia 1966 roku.
Zniszczył on część budynku
szkolnego. Następstwa pożaru
udało się zlikwidować dzięki

Tak szkoła wygląda dzisiaj
kowany dla potrzeb oświatowych do czasu II Wojny Światowej. W 1945 roku zdewastowany budynek przejęły władze polskie, przeznaczając go na szkołę.
Pierwsza powojenna inauguracja roku szkolnego w Szkole
Podstawowej Nr 4 nastąpiła 1
września 1946 roku. Praca nie
była łatwa, ponieważ budynek
uległ częściowemu zniszczeniu.
Z nadejściem zimy sytuacja
pogorszyła się do tego stopnia,
że trzeba było przenieść zajęcia
do innego budynku. W pierwszym roku działalności szkoła
posiadała 56 uczniów, w 7 klasach oraz 7 nauczycieli. W szkole organizowano dożywianie
dzieci, półkolonie i wycieczki.
W 1949 rozpoczął się wielki
remont budynku szkoły, tak
więc rok szkolny 1949/50 mógł
się normalnie rozpocząć i dzieci uczyły się w godnych warunkach. Stopniowo powiększała

się liczba uczniów i nauczycieli.
W 1957 roku w szkole uczyło
się już 348 uczniów, było 11
oddziałów, a w skład zespołu
nauczającego wchodziło 10 nauczycieli. W roku szkolnym
1963/64 otworzono w szkole
gabinet lekarsko-dentystyczny.
W kolejnych latach przeprowadzono generalny remont budyn-

pomocy zakładów przemysłowych miasta.
Już w 1966 roku ponownie
otwarto pracownię fizyko-chemiczną. Ponadto szkoła wzbogaciła się o salę gimnastyczną przy
ulicy Mikulicza. Dzięki temu już
w 1968 roku szkoła zajęła I
miejsce w powiatowych zawodach lekkoatletycznych i od tej

pory stała
się liderem z tej dyscyplinie.
W 1966 roku szkoła przeszła na
system 8-klasowy, uczyło się
z niej 565 uczniów, a liczba
nauczycieli wzrosła do 17.
W 1973 roku szkoła wzbogaciła
się o asfaltowe boisko.
W latach 1975-79 szkoła weszła w decydującą fazę rozbudowy i modernizacji. Przystąpiono
do podwyższenia budynku o piętro, zmiany kubatury wewnątrz
szkoły, powiększenia sal lekcyjnych. W 1979 roku zmodernizo-

wany budynek oddano do eksploatacji.
15 maja 1984 roku decyzją
kuratora oświaty nadano szkole
imię Janusza Korczaka oraz
sztandar.
W wyniku reformy systemu
oświaty w 1999 roku okres nauki w szkole podstawowej został
skrócony z 8 do 6 lat. W 6-klasowej szkole podstawowej, w 12
oddziałach uczyło się około 250
dzieci, a rada pedagogiczna na
początku wieku liczyła 22 nauczycieli.
W 2001 roku do użytku oddana została nowo wybudowana,
nowoczesna, klimatyzowana sala gimnastyczna o wymiarach
27x15m. W 2015 roku szkoła
przeszła gruntowną termomodernizację - wymieniono całą infrastrukturę grzewczą, szkoła
została ocieplona i zyskała nową
elewację.
W Czwórce uczy się obecnie
ponad 260 uczniów. Wszystkie
sale wyposażone są w tablice
multimedialne oraz są nowocześnie urządzone. Uczniowie biorą
udział we wszelakich konkursach z różnych dziedzin, na
poziomie miejskim, wojewódzkim jak i ogólnopolskim- między innymi w Kangurku, Zdolnym Ślązaczku, Albusie i wielu
innych. Placówka jest zaangażowana w taki akcje jak Sprzątanie
Świata, Happening rowerowy,
Święto pluszowego misia. Co
roku bierze udział w zbiórce
makulatury, nakrętek, w Górze
Grosza oraz Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy. Organizuje mnóstwo imprez okolicznościowych, na których zawsze
panuje miła, rodzinna atmosferatak jak podczas Rodzinnego
Święta Ziemniaka, podczas Andrzejek, igrzysk sportowych,
Dnia Kultury Brytyjskiej i innych uroczystości szkolnych.
Nauczyciele dbają, by lekcje
miały ciekawą formę, więc
uczniowie często wyjeżdżają do
teatru, kina, na wycieczki tematyczne. W Czwórce poznają
swoich przyjaciół, odkrywają
świat i uczą się życia.
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Dyrektor Bernard Kazek prawdopodobnie z Panią Barbarą
Frankiewicz

Dyrektor Elżbieta Muzyka, Wiceburmistrz Świebodzic Henryk
Sawa - wizyta gości ze Szkocji, którzy byli fundatorami mebli dla
szkoły. Prawdopodobnie po powodzi w 1997

Anna Zalewska z klasą III b

Jubileusz SP 4

nia
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Dyrektor Janusz Kierul - za swoim biurkiem

Sportowe wyczy
ny uczniów Czw
órki, lata

60-te lub 70-te

, jedna z klas
bniej lata 50-te
Najprawdopodo

Społeczność uczniowska oraz nauczyciele (stoją od lewej):
Pani Zdzisława Ochnik, Pan Władysław Góra, Pani Sabina
Sadkowska, Pan Janusz Kierul, Pani Zofia Dziedzic, Pani Teresa
Macuda, Pani Barbara (?) Skoczylas
Miejski Przegląd Zespołów Artystycznych,
prawdopodobnie występ pod kierownictwem Pani
Urszuli Zagajewskiej

50-lecie szkoły, zorganizowane w kinie, na zdjęciu Pani Maria
Kierul (w okularach) oraz Pani Zofia Dudzic (z prawej)

Poczet Sztandarowy na 50-lecie szkoły

Pan Andrzej Bednarczyk z lekkoatletkami

Jedno z archiw
alnych
Igrzyska sportowe (lata 60-te lub 70-te)

zdjęć, któryś ze
szkolnych roczni
ków
Występ dzieci na zakończenie roku szkolnego, na zdjęciu Pani Violetta
Dziedzińska z uczniami ze swojej pierwszej klasy, rok 1987

Igrzyska sportowe (lata 60-te lub 70-te)

Igrzyska sportowe (lata 60-te lub 70-te)

III

70 lat to szacowny wiek
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A

le Czwórka wcale staruszką się nie czuje,
zwłaszcza, że w jej gościnnych murach przybywają wciąż nowe pokolenia
dzieci. Jubileusz 70-lecia placówki zgromadził wielu szacownych gości, absolwentów, byłych pracowników, rodziców
i przyjaciół szkoły.
Uroczystości jubileuszowe
odbyły się w szkolnej sali gimnastycznej w piątek, 19 maja.
Galę swoją obecnością zaszczycili: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Poseł
na Sejm RP Ireneusz Zyska,
Dolnośląski Kurator Oświaty
Roman Kowalczyk, Burmistrz
Miasta Świebodzice Bogdan

historia

Kożuchowicz, Przewodniczący
Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans; radni miejscy i powiatowi, szefowie spółek, dyrektorzy
świebodzickich placówek oświatowych i wielu innych.
Uroczystość poprowadziła
dyrektor SP 4, Dorota Uzar.
Nauczyciele są duszą, a absolwenci dumą szkoły
- Czas w szkole odmierzają
dzwonki, ale także wydarzenia
niecodzienne, jak ten jubileusz.
Każdy zbiera informacje o historii szkoły i jej dorobku, a ten
dorobek to praca nas wszystkich:
nauczycieli, uczniów, pracowników obsługi.
Nasza szkoła wytworzyła bogatą tradycję, klimat, połączyła
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wiele pokoleń uczniów, nauczycieli; mamy na koncie wiele sukcesów, szkoła jest wysoko oceniana przez władz lokalne i oświatowe. W naszej szkole najważniejszy jest uczeń, duszą
szkoły są nauczyciele, wsparciem - rodzice, a dumą - absolwenci - podkreślała w swoim
wystąpieniu Dorota Uzar.
Gościem honorowym gali
była minister Anna Zalewska,
którą z Czwórką łączy szczególny sentyment. To właśnie w tej
szkole pani minister rozpoczynała swoją przygodę z zawodem
nauczyciela i spędziła tu dwa
lata.
- To dla mnie ogromne wzruszenie, być tu, wspominać, gło-

sić, że tak szkoła powinna
wyglądać - mówiła pani minister. - Pamiętam dwa lata spędzone w tej szkole bardzo dobrze, bo to one mnie ukształtowały. Pamiętam rady pedagogiczne, gdy starsze, doświadczone koleżanki bez irytacji, spokojnie wysłuchiwały buńczucznych
wypowiedzi, podpowiadały,
analizowały, wskazywały rozwiązania. To była szkoła, w której nikt się nikogo nie bał. I tak
właśnie szkoła powinna wyglądać, za co serdecznie dziękuję wszystkim dyrektorom i nauczycielom. Dziękuję także panu burmistrzowi, bo z dumą
zawsze mówię o swoim mieście,
w którym nie zlikwidowano żad-

nej szkoły, a w każdej z nich dba
się o dziecko i o nauczyciela.

Mała szkoła to przyszłość
Pani minister odniosła się
także do wprowadza naje reformy oświaty i koncepcji małych
szkół
- Chcemy małych szkół, jednej zmiany, żeby dzieci były ze
sobą, by były bezpieczne, by
rodzice i nauczyciel się znali.
Mamy służyć dzieciom, a nie
przeszkadzać im w edukacji.
Z troską myślę też o pieniądzach, pragnę poinformować
nauczycieli, że jest 9 tys. dodatkowych miejsc pracy w systemie, podstawy programowe są
gotowe, nauczyciele są szkoleni,
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Pani minister otrzymała pamiątkowe zdjęcie z okresu, gdy
pracowała w Czwórce. Z kolei szkoła otrzymała od Anny
Zalewskiej aż trzy podarunki: książkę, tablicę multimedialną i mikroskop.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz w swoim wystąpieniu podziękował
wszystkim pedagogom,
dyrektorom, uczniom i absolwentom, którzy przez
lata pracowali na dobre
imię szkoły i miasta.
Burmistrz: dziękuję za rodzinną atmosferę
- Materia to tylko dodatek
do tego, co w tej szkole przez
chociażby ostatnie lata zaistniało

w czerwcu będą gotowe podręczniki. Przekształcenia
właśnie się zakończyły
- dzięki m. in. takim burmistrzom, jak burmistrz
Świebodzic.

- Moje doświadczenia ze Szkoły Podstawowej nr 4 i pracy
w liceum dały mi siłę
i odwagę do zmian.
Wierzę, że jesteście
Państwo gwarancją ich
sukcesu. Gratuluję i życzę co najmniej następnych 70 lat w tak dobrej,
rodzinnej atmosferze - zakończyła swoją wypowiedź
Anna Zalewska.

na najwyższym poziomie - mam
tu na myśli efekty pracy edukacyjnej i wychowawczej. Dziękuję Państwu, że jesteście blisko
dzieci, uczniów, za modelową
współpracę z rodzicami i wytworzenie familijnej atmosfery
w tej szkole - podkreślił burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
I dodał: - A korzystając z okazji,
chcę podziękować pani minister
za to, że wracamy do normalności w oświacie i wychowaniu,
do tego, co naszym dzieciom
i młodzieży jest niezbędne. Mówię to jako wieloletni nauczyciel
i rodzic.
Obchodom jubileuszu towarzyszyły występy artystyczne
uzdolnionych uczniów Czwórki

- m. in. zobaczyliśmy pięknego
poloneza, wysłuchaliśmy wierszy i piosenek, a także podziwialiśmy pokaz tańca towarzyskiego. Było też mnóstwo prezentów
dla szkoły od zaproszonych
gości - od książek, po słodycze
a nawet 70 karnetów na basen,
podarowanych przez prezesa
OSiR.
Dyrekcja Czwórki uhonorowała także czterech długoletnich
dyrektorów placówki, wręczając
im pamiątkowe statuetki. Otrzymali je: Grażyna Bernasińska,
Elżbieta Muzyka, Ewa Limberger i Janusz Kierul.
Dyrektor Kierul zażartował
nawet, że szkoła bardzo się po-
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starzała - bo jak zaczynał pracę,
miała dopiero 13 lat...
Po południu społeczność szkolna wzięła udział w uroczystej
mszy świętej, odprawionej
z okazji jubileuszu. Wcześniej
grupa uczniów odwiedziła także
zaprzyjaźnione placówki, które
mają tego samego patrona, czyli
Janusza Korczaka.
Całej społeczności szkolnej,
uczniom, pedagogom, dyrekcji
i rodzicom życzymy kolejnych,
wspaniałych, pełnych sukcesów
i radości lat, dalszego rozwoju
i podtrzymywania wyjątkowej
atmosfery, która jest prawdziwą
wizytówką Czwórki.

Obecna dyrektor szkoły Dorota Uzar uhonorowała pamiątkowymi
statuetkami dyrektorów, którzy na przestrzeni lat kierowali
placówką: Grażynę Bernasińską, Elżbietę Muzykę, Ewę
Limberger i Janusza Kierula oraz nieobecną na uroczystości
Elżbietę Łapczyńską

W gali wzięło udział liczne grono zaproszonych gości

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz podziękował
pokoleniom nauczycieli i uczniów za rozsławianie
dobrego imienia szkołyi miasta, a dla pani dyrektor
wręczył kwiaty i pamiątkowy list gratulacyjny

Występy artystyczne uczniów przeniosły nas w beztroski czas szkolnych
akademii

A na widok swojego archiwalnego zdjęcia nie kryła śmiechu
Pamiątkowe zdjęcia w szkolnych salach

Uczniowie pięknie prezentowali się w okolicznościowych kotylionach

Goście dostali pamiątkowe zakładki przygotowane z okazji jubileuszu

Na ścianie szkolnego korytarza zawisły podobizny grona pedagogicznego, autorstwa uczniów

V

Minister Anna Zalewska ze wzruszeniem wspominała pracę
w Czwórce

I

Świebodzice w wycinkach
prasowych
VI

P
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o krótkiej przerwie wracamy do lubianego przez
Państwa cyklu wycinków prasowych, poświęconych naszemu miastu. Pochodzą one z lokalnej prasy II połowy XX wieku, a wycinał je i pieczołowicie katalogował pan Cyryl Ratajski, świebodzicki pio-

historia miasta w wycinkach

nier i miłośnik Świebodzic.
Obecnie cała kolekcja znajduje się w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Dziś rozpoczynamy 1962 rok.
Wycinki pochodzą głównie
z Gazety Robotniczej i dotyczą
przeróżnych sfer życia miasta:
produkcji w zakładach przemy-
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słowych, ale jest także
trochę „obyczajówki”
i zapisków z kronik kryminalnych.
Zapraszamy do lektury.
Redakcja Gazety
Świebodzickiej

Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Amelię Chojniak
- Córki, Zięciowie, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Józefy Moszumańskiej,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Synowie, Synowe, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Mariusza Fleszara
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Rodzice, Żona, Dzieci, Rodzeństwo i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Wandę Piekarską
- Dzieci, Wnuczka i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Tadeusza Budy,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Brat z Rodziną
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Jana Ławniczaka
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Syn, Córka, Zięć, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Tadeusza Ordę
- Żona i Synowie z Rodzinami

historia miasta w wycinkach
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Wielkie święto sztuki
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wydarzenia

na Dolnym Śląsku - Targira-art.

W dniach 16-18 czerwca br. w Świebodzicach
odbędzie się VII Festiwal Sztuki i Rzemiosła
Targira-art. To wyjątkowe i jedyne takie
wydarzenie artystyczne na Dolnym Śląsku

T

o właśnie w Świebodzicach, w jednym miejscu,
można nie tylko zobaczyć najnowszą ofertę
polskiej sztuki i rzemiosła artystycznego, ale także, a może
i przede wszystkim, spotkać osobiście największych artystów
i rzemieślników, którzy obecnie
tworzą swoje niepowtarzalne
dzieła. Podczas Festiwalu jest
możliwość obejrzenia, zakupienia a także zamówienia pod wła-

sne potrzeby wyrobów jubilerskich, ceramicznych, szkła artystycznego, zegarów, ceramiki
artystycznej; niepowtarzalnej
odzieży autorskiej, witraży i wielu innych produktów, tworzonych przez wyjątkowych ludzi.
Wśród wystawców spotkamy
m. in. Pawła Borowskiego - światowej sławy artystę tworzącego
w szkle, Franciszka Wieganda
- mistrza rzemiosła artystycznego w zakresie zegarmistrzostwa,

czy Adama Gołembowskiego,
uznanego witrażystę.
Targira-art. to także okazja do
zabawy ze sztuką na przyugotpowanych przez organizatorów
warsztatach artystycznych.
Niewątpliwie największą atrakcją tegorocznej edycji będzie
wystawa malarska Jarosława
Jaśnikowsiego. To czołowy polski przedstawiciel nurtu tzw.
Świata Alternatywnego. Jego
prace podbijają już światowe
rynki sztuki, poczynając od Europy Zachodniej przez Stany
Zjednoczone, aż do dalekiej
Australii. Dzieje się tak za sprawą podejścia malarza do rzeczy
realnych, który wplata je w świat
innego wymiaru. Ukoronowaniem wystawy będzie spotkanie
z malarzem w niedzielne południe, 18 czerwca.
W tym roku podczas Festiwalu będziemy świętować 170.
rocznicę rozpoczęcia w Świebodzicach działalności Gustava
Beckera - jednego z najsłynniejszych zegarmistrzów XIX wieku. Z tej okazji odbędzie się
odczyt poświęcony historii zegarów, a także wykład o działalności firmy Gustava Beckera. Prawdziwą ozdobą będzie mini wystawa zegarów sygnowanych
„kotwicą” Beckera. Na niej znajdzie się zegar wyprodukowany
jeszcze za życia naszego jubilata. Czas pojawi się również na
wystawie zdjęć soligrafii Artura
Raka.
Zapraszamy do Świebodzic
na wyjątkowe spotkanie z wyjątkowymi ludźmi.
Więcej informacji o Festiwalu
znajduje się na
www.targira-art.pl
Patronat Honorowy
- Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz.

PROGRAM VII FESTIWALU SZTUKI I RZEMIOSŁA
ŚWIEBODZICE 16-18 czerwca 2017
I 16 czerwca piątek
godz. 11.00
G otwarcie hali dla publiczności,
G rozpoczęcie konkursu
„Art-Nobilium”,
G rozpoczęcie konkursu Grand Prix
Targira 2017,
G otwarcie „Plenerowej Akademii
Sztuki”
w programie: warsztaty z ceramiki,
malowania na szkle, powertex
I godz. 13.00
G uroczyste otwarcie Festiwalu,
występ wokalny, otwarcie wystawy
zegarów Gustava Beckera/kurator
Adam Mroziuk/,
G otwarcie wystawy soligrafii
pt. „Obrazy Słońcem malowane”
Artura Raka,
G otwarcie wystawy malarskiej
Jarosława Jaśnikowskiego
pt. „Sen mistrza Beckera”,
G rozstrzygnięcie konkursu
„Art-Nobilium”
oraz wręczenie nagród.
I godz. 15.30
G warsztaty z powertex-u
- prowadząca Pani Estera
Grabarczyk, cz.1

I godz. 18.00
G zamknięcie pierwszego dnia

I 18 czerwca niedziela

Festiwalu.
I 17 czerwca sobota
godz. 10.00
G otwarcie hali dla publiczności,
G rozpoczęcie zajęć „Plenerowej
Akademii Sztuki”
w programie: warsztaty z gliną
ceramiczną oraz malowania na szkle
I godz. 11.00
G rozpoczęcie zajęć z powertex-u cz. 2
godz. 12.00
G posiedzenie Kapituły Via Artis
Polonia
I godz. 14.00
G „Historia zegara na świecie”
- wykład Franciszka Wieganda
o powstaniu i rodzajach zegarów
od czasów najdawniejszych
do współczesnych połączony
z pokazem multimedialnym.
I godz. 14.30
G Gustav Becker - wykład Adama
Mroziuka poświęcony postaci
Gustava Beckera - jednego
z najsłynniejszych zegarmistrzów
XIX wieku.
I godz. 18.00
G zamknięcie drugiego dnia

godz. 10.00
G otwarcie hali dla publiczności
I godz. 12.00
„Sen mistrza Beckera” - spotkanie
autorskie z Jarosławem
Jaśnikowskim
I godz. 17.00
G zamknięcie wystawy malarskiej
„Sen mistrza Beckera”, wystawy
zegarów i wystawy fotograficznej.
I godz. 17.05
G rozstrzygnięcie konkursu
dla publiczności, rozdanie nagród
rzeczowych.
I godz. 17.15
G ogłoszenie wyników Konkursu
o Grand Prix Targira-art. 2017
i wręczenie nagrody.
I godz. 17.30
G uroczyste zamknięcie Festiwalu
Targira-art 2017.
Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo dokonywania zmian
w programie.
Ceny biletów:
10 zł normalny, 7 zł ulgowy, dzieci
i młodzież do 18 r.ż. wstęp wolny
/wraz z prawnym opiekunem/

Festiwalu.

Uwaga, konkurs
, do rozdania 6
wejściów

na Targirę!

ek

Dzięki uprzejmoś
ci
na ten wyjątkow organizatorów mamy dla nasz
ych Czytelników
y festiwal.
6 biletów
Aby je otrzymać
, wystarczy odpo
wiedzieć na pros
- Z jakiego mat
eriału powstają
te pytanie:
słyn
światowej sław
y artysty, goszcz ne „rzeźby” autorstwa Pawła
Bo
ącego w Świebo
Targiry?
dzicach od pocz rowskiego,
ątku istnienia
Czekamy na od
powiedź we wto
rek, 30 maja, od
godz. 12:00.
ZAD

ZWOŃ NA NR: 6
60 157 518

Będzie, będzie zabawa, będzie się działo…
Już za dwa tygodnie bawimy się na dorocznym święcie Miasta.
10 i 11 czerwca spotykamy się tradycyjnie na stadionie przy ul. Rekreacyjnej, by wspólnie
bawić się w rytm największych przebojów, znanych i lubianych z anten telewizyjnych i rozgłośni
radiowych. W tym roku zagrają dla Państwa: Piersi, Grubson, Fairy Tale Show, Freaky Boys,
Sara Music, Adam Mladenis.
A dla najmłodszych - animacje, karuzele i wiele, wiele innych wspaniałości.
Szczegóły znajdą Państwo na plakacie tegorocznych Dni Świebodzic, zapraszamy do wspólnej,
dobrej zabawy.

