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est uroczą, wesołą, pełną życia
siedmiolatką. Na pierwszy rzut
oka wygląda na zdrowe i radosne
dziecko. Ale w głowie Majeczki
tyka bomba - glejak, który rośnie
i zagraża jej życiu. Rodzice rozpoczęli
walkę o zdrowie dziecka, chcą wyjechać do Londynu, gdzie tamtejsi lekarze podjęli się wykonania biopsji i leczenia nowotworu. Możemy im w tym
pomóc, wpłacając pieniądze na specjalne konto dziewczynki. Możemy pomóc
uratować zdrowie i życie Majeczki
Dobrzańskiej!

Maja mieszka wraz z rodzicami
w Cierniach, chodzi do oddziału przedszkolnego Publicznego Zespołu Szkół
Integracyjnych. Jest bystrą, pogodną
dziewczynką. Lubianą przez rówieśników i nauczycieli.
Wszyscy drżą o jej życie, bo glejak to
groźny nowotwór.
Ale jest szansa na leczenie, w Londynie. To będzie dużo kosztowało - rodzina sama nie będzie w stanie sfinansować diagnostyki i leczenia.
- Ale zrobimy wszystko, by ratować
nasze dziecko, dlatego prosimy wszyst-

Wakacje już za dwa tygodnie

- jak spędzić je bezpiecznie?
Przyjdź na piknik i dowiedz się więcej!

Str. 9

Kolejny
odcinek
wycinkowej
historii miasta
Jesteśmy w roku 1962.
Sporo się w nim działo
- zajrzyj do naszego
dodatku!

3

Darowizny
rozdzielone
- poszkodowani
w katastrofie
otrzymali już
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kich ludzi dobrej woli o wsparcie
- mówi mama dziewczynki.
Jest już numer konta, na który
można wpłacać darowizny na leczenie
Majeczki.
Znajdziecie je Państwo na str 2.
Otwórzmy nasze serca, pokażmy
jeszcze raz, że w obliczu tragedii jesteśmy razem, wspieramy się i pomagamy, jako mieszkańcy jednego
Miasta, jednej społeczności. Jednej
rodziny.
Więcej str. 2

10 lat Miejskiego Domu Kultury

Niezwykły
12
projekt - Żywa
Biblioteka w MBP.

Był tort, życzenia i występy podopiecznych placówki

Wspaniały
i słoneczny
Dzień Dziecka

Bawiliśmy się wyśmienicie,
było ciepło, mnóstwo atrakcji
i pyszne kiełbaski od naszych
radnych! Ftoreportaż str. 8-9

Pomóżmy Majeczce
2
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pokonać podstępną chorobę
J

est uroczą, wesołą, pełną
życia siedmiolatką. Na
pierwszy rzut oka wygląda
na zdrowe i radosne dziecko. Ale w głowie Majeczki tyka
bomba - glejak, który rośnie
i zagraża jej życiu. Rodzice rozpoczęli walkę o zdrowie dziecka, chcą wyjechać do Londynu,
gdzie tamtejsi lekarze podjęli się
wykonania biopsji i leczenia nowotworu. Możemy im w tym
pomóc, wpłacając pieniądze na
specjalne konto dziewczynki.
Możemy pomóc uratować jej
zdrowie i życie.
Maja Dobrzańska uczy się
w oddziale przedszkolnym Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych w Cierniach. W tej
dzielnicy mieszka cała jej rodzina. W szkole jest bardzo lubiana.

Klasyka na wesoło

- To kochane dziecko, bardzo
zdolne, wierszyków uczy się
dosłownie błyskawicznie - mówi Aleksandra Jabłońska, wychowawczyni Mai. - Jest bardzo
bystrą dziewczynką, pięknie tańczy. Informacja o jej chrobie
dosłownie zwaliła nas z nóg.
Maja już w wieku dwóch lat
zaczęła mieć problemy ze wzrokiem.
- Trochę uciekało jej oczko na
bok, byliśmy u specjalisty, ale
usłyszeliśmy, że w tym wieku to
się zdarza i że wada ustąpi - mówi Agnieszka Dobrzańska, mama Majeczki. - Uwierzyliśmy
okuliście, w końcu lekarz wie,
co mówi.
Niestety, wada wcale nie ustąpiła, pojawiły się inne zaburzenia, m. in. równowagi. Rodzice

Kochani Czytelnicy
mieszkańcy Miasta - pomóżmy zebrać tej rodzinie pieniądze
na leczenie córeczki, to nasi sąsiedzi, współmieszkańcy.
Nie tak dawno pokazaliśmy wspaniały przykład ludzkiej
solidarności i pomocy w tragedii, jaka dotknęła mieszkańców
zawalonej kamienicy przy ul. Krasickiego 28. Pokazaliśmy,
że mamy wielkie serca i pokłady empatii.
Pomóżmy Majeczce w walce z poważnym nowotworem.
Liczy się każdy, nawet najmniejszy datek, a im więcej nas pomoże,
tym szybciej rodzina uzbiera pieniądze na leczenie.
Na razie nie wiemy, ile potrzeba. Ale z pewnością to nie będzie
mała kwota. Mamy nadzieję, że wkrótce Maja zostanie też objęta
akcją zbiórki przez Fundację Siepomaga.pl, która w błyskawiczny
sposób zbiera fundusze na leczenie ciężko chorych dzieci.
A na razie można wpłacać darowizny na konto Fundacji Kawałek
Nieba. Podajemy nr konta w ramce poniżej.
Będzie można także wesprzeć leczenie Majeczki podczas
tegorocznych Dni Świebodzic - zorganizowane będą przejażdżki
motocyklem za przekazane wsparcie na rzecz Mai.
Szczegóły na plakacie obok.

zaczęli szukać przyczyny, odwiedzać specjalistów.
- Dopiero w 2016 roku skierowano nas na rezonans magnetyczny. Diagnoza: rozlany glejak
pnia mózgu. Świat się zawalił,
nie mogliśmy uwierzyć, dlaczego? - mówi pani Agnieszka.
- Dlaczego przez tyle lat żaden
lekarz nie zlecił szczegółowych
badań? Ten glejak rósł w główce Mai, a gdyby rezonans wykonano wcześniej, mogliśmy szybciej zacząć walczyć.
Mama dziewczynki przyznaje
też z goryczą, że diagnozowanie
dziecka trwało długo - terminy
na rezonans były przekładane,
potem zlecano dodatkowe badanie.
- W jednym ośrodku powiedziano nam, że to glejak, w innym - że coś innego. Ostatecznie
lekarze stwierdzili, że nie podejmą się biopsji, która dałaby ostateczną odpowiedź, co to jest, bo
wiąże się ona z ryzykiem uszkodzenia ważnych ośrodków móz-

gu - dodaje mama dziewczynki.
- Mała jest pod opieką lekarzy
z Centrum Zdrowia Dziecka,
którzy zalecają obserwowanie
i kontrolne rezonanse.
Rodzice zaczęli więc szukać
pomocy poza granicami kraju.
- Skontaktowałam się z mamą, która leczyła i diagnozowała
dziecko w GOSH w Londynie,
postanowiliśmy spróbować - mówi pani Agnieszka. - Nie wiemy
jeszcze, ile to będzie kosztować,
ale musimy spróbować, bo ten
ośrodek podjął się wykonania
biopsji i dalszego leczenia.
- Zdajemy sobie sprawę, że te
koszty mogą być ogromne, dlatego założyliśmy na razie subkonto dla Mai w Fundacji Kawałek Nieba i prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie - mówi mama dziewczynki.
- Liczy się każdy gest, za każdą
złotówkę będziemy wdzięczni.
Zrobimy wszystko, by wyrwać
nasze dziecko ze szpon tej strasznej choroby.

Zapraszamy Państwa
na kolejny spektakl
pokoleniowy, przygotowany
przez uczniów, rodziców,
nauczycieli Gimnazjum
Akademickiego
w Świebodzicach,
z udziałem znanych
osobistości naszego Miasta.
18 czerwca o godz. 17:00
zobaczymy komedię
Aleksandra Fredry
„Damy i huzary”, a w rolach
głównych m. in. burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, radni
miejscy: Zofia Marek,
Teresa Małecka,
Jarosław Dąbrowski,
Lesław Podhalicz,
Dariusz Błaszczyk.
Zapowiada się doskonałą
zabawa, to trzeba zobaczyć!

Razem możemy pomóc Mai
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”
Bank BZ WBK

31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytuł: „968 pomoc dla Mai Dobrzańskiej”
wpłaty zagraniczne
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”

31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
swift code: WBKPPLPP
Bank Zachodni WBK
Title: „968 Help for Maja Dobrzanska”

Odeszła Hanna Raszkiewicz

wieku 76 lat zmarła animatorka kultury Hanna
W
Raszkiewicz. W 1976 roku

została pierwszym dyrektorem
Gminnego Ośrodka Kultury
w Marcinowicach, a na terenie
Gminy Świdnica z zespołami
śpiewaczymi pracowała od marca 1990 roku. Przez kilka lat była
instruktorem muzycznym w naszym mieście.

Prowadziła zespoły „Złoty
Kłos”, „Kalina” i „Jubilatki”,
które występują również razem
jako zespół śpiewaczy „Ale
Babki”. Przez blisko pięć lat
była opiekunem naszego zespołu
„Akord”, działającego przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Zespoły prowadzone przez
Hannę Raszkiewicz brały rokrocznie udział w różnych imprezach środowiskowych, gminnych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich przeglądach i festiwalach. Zespoły uzyskały wiele
nagród i wyróżnień. W 2012 roku została Honorowym Obywatelem Gminy Świdnica.
I
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Pieniądze, przekazane przez ludzi dobrej woli z całej
Polski, trafiły już do poszkodowanych w kwietniowej
katastrofie budowlanej

P

owołana przez burmistrza Bogdana Kożuchowicza komisja rozdzieliła pieniądze w środę, 1 czerwca. Zgodnie z zapowiedziami burmistrza, rozdział
środków został przeprowadzony
w sposób przejrzysty i z udziałem przedstawicieli różnych
instytucji.
W skład komisji weszły panie:
Anna Żygadło - Sekretarz Miasta, Izabela Siekierzyńska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Iwona Sułkowska - Za-

stępca Skarbnika Miasta oraz
Jadwiga Pichurska - Przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Beata Jankiw, pracownik socjalny
OPS.
Na koncie utworzonym tuż po
katastrofie, udało się zgromadzić
kwotę 92 974, 12 zł. Konto zostało zamknięte 15 maja. Dodatkowo kwota 11,3 tys. zł wpłynęła bezpośrednio do budżetu
gminy.
- W czwartek, 1 czerwca,
kwota 11,3 tys. zł została równo

Trwają remonty mieszkań
W toku są remonty dwóch mieszkań docelowych dla dwóch
młodych rodzin, które wyszły z tragedii bez szwanku, rozpoczyna
się właśnie remont mieszkania dla jednej z pań, która zajmowała
lokal w kamienicy na Krasickiego. Dwuosobowa rodzina od ponad
miesiąca zamieszkuje w pełni wyposażone mieszkanie zastępcze.
Chłopcy, którzy stracili
w tragedii mamę
i siostrę, mieszkają
ze swoimi bliskimi
i w tym wypadku
przygotowania
mieszkania przez gminę
nie jest konieczne.
Lokator szóstego
mieszkania zginął.

podzielone i przelane na konta
rodzin poszkodowanych w katastrofie, pomoc objęła 12 osób,
które są mieszkańcami naszego
miasta - mówi Izabela Siekierzyńska, szefowa Ośrodka.
Z kolei rozdział darowizn
z konta pomocowego objął
w sumie 13 osób - wszystkich
ocalałych z katastrofy mieszkańców kamienicy oraz chłopca,
który wraz z ojcem przyjechał na
weekend do jednej z rodzin.
W tragedii życie stracił jego tata
i brat.
- Bardzo wnikliwie przeanalizowaliśmy propozycje podziału
środków, komisja jednogłośnie
przyjęła jedno z rozwiązań, które
składa się niejako z dwóch elementów i jest chyba dobrym
i sprawiedliwym rozwiązaniem
- wyjaśnia Anna Żygadło.
Komisja przyjęła, iż pięć
rodzin (lokator szóstego mieszkania zginął), zamieszkujących
kamienicę przez wiele lat, zgromadziło określony majątek i rzeczy osobiste, które w wyniku
katastrofy zostały niemal całkowicie utracone. Dlatego rodzinom przyznano kwotę po 5 tys.
zł. Pozostałą kwotę rozdzielono
pomiędzy 13 poszkodowanych
osób. To oznacza, że dwie trzyosobowe rodziny otrzymały
ponad 20 tys. zł, dwie dwuosobowe rodziny ponad 15 tys. zł,
jedna osoba ponad 10 tys. zł
i dwie osoby ponad 5 tys. zł.
- Wszystkich tych ludzi spotkała

ważny temat

ogromna tragedia, którą żyliśmy
przez wiele tygodni. Te kwoty
w żaden sposób nie są w stanie
zrekompensować utraty majątku, a zwłaszcza najbliższych.
My ze swojej strony dołożyliśmy wszelkich starań, by powierzone przez ludzi dobrej woli
darowizny rozdzielić w sposób
sprawiedliwy i rzetelny - podkreśla Jadwiga Pichurska.
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Komisja jednogłośnie przychyliła się do propozycji podziału
środków

Renty, zasiłki, pomoc rzeczowa
Warto też przypomnieć, że wszystkie te osoby zostały objęte szeregiem innych działań pomocowych.
Wszyscy otrzymali rządowe zasiłki celowe i pomoc rzeczową z OPS, swoje zasiłki wypłaciła Caritas
Diecezji Świdnickiej. 5 dzieci, które w wyniku katastrofy straciły rodziców, otrzymały renty specjalne
przyznane przez Premier Beatę Szydło. Tu trzeba wyjaśnić, że po informacji o przyznaniu rent
specjalnych zgłosiła się mama jeszcze jednego dziecka, które osierocił Tomasz Darłak. 3-letnia
dziewczynka była uznana przez ojca, który płacił alimenty i spotykał się regularnie z córeczką.
Po tym, jak mama dziewczynki skonstatowała się ze świebodzickim magistartem, burmistrz Bogdan
Kożuchowicz natychmiast przesłał zgłoszenie do Kancelarii Premier - i renta została przyznana.
Dzieci będą je otrzymywać do ukończenia 26. roku życia lub ukończenia nauki. Osoby niepełnosprawne
mają świadczenie zagwarantowane dożywotnio.
Wspomnieć też należy o sprzęcie AGD, przekazanym przez firmy Amica i Electrolux i dużej pomocy
rzeczowej, którą świebodziczanie i mieszkańcy
okolicznych miejscowości nie szczędzili
tuż po tragicznych wydarzeniach.

Więcej zieleni - lepsze życie

Idea Graficzna (logo
projektu) nawiązuje
do dwóch zasadniczych
elementów, związanych
z projektem: głównego
hasła problemowego
zawartego w tytule
- poprawa jakości
środowiska - oraz historii
miasta.
W zakresie
najważniejszych symboli
w logo wykorzystano
tarczę zegara
oraz organizmy roślinne
i zwierzęce jako wskaźnik
wysokiej jakości
środowiska.
Przyjęte symbole mają
odzwierciedlać działania
miasta zmierzające
do poprawy jakości
środowiska.

Gmina Świebodzice,
reprezentowana przez Burmistrza
Miasta Bogdana Kożuchowicza
przy kontrasygnacie Skarbnik
Miasta Luizy Gass-Sokólskiej
27 marca 2017 roku podpisała
umowę z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie
dofinansowującą realizację projektu
odnowy trenów zielonych w mieście
pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych
i rekreacyjnych w Gminie
Świebodzice poprzez tworzenie
i odnowienie terenów zielonych
w celu poprawy jakości życia
mieszkańców” w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 Gmina
otrzymała na to dotację w wysokości
3 538 885,53 zł.
Samorząd Świebodzic zrealizuje
kompleksowe odnowienie i tworzenie
terenów zielonych, m. in. budowę
skwerów, parków, placów sportowych,
które będą miejscem edukacji proekologicznej, odpoczynku i relaksu. Dwanaście wytyczonych i na nowo zaprojektowanych obszarów, w tym przywrócenie do właściwej funkcji i rewitalizacja stawu Warszawianka, budowę
Parku Sportowego na Osiedlu Piastowskim, odnowienie i zagospodarowanie
skwerów przy ul. Świdnickiej i Wiejskiej, a także dawnego cmentarza na
ul. Jeleniogórskiej. Przybędzie w naszym mieście wiele nowych, zielonych
miejsc, w których będzie można wypoczywać i miło spędzić czas.

Koncepcja programowo-przestrzenna dla wybranych 12 obszarów na terenie gminy Świebodzice przewiduje
realizować:
G Obiekt 1 Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka), całkowita
powierzchnia 0,8420 ha. Teren znajduje się we wschodniej części miasta. Teren otaczają ulice Kolejowa i Wolności.
G Obiekt 2 Skwer przy ulicy Świdnickiej. Teren znajduje się we wschodniej części miasta.
G Obiekt 3 Park Miejski przy ul.
Krótkiej, całkowita powierzchnia
2,2381 ha.
G Obiekt 4 Trasa spacerowa wzdłuż
Pełcznicy, całkowita powierzchnia
3,377 ha. Teren znajduje się w południowe części miasta. Teren ograniczają ulice: Kasztanowa (od południa)
i Wiejska (od północy).
G Obiekt 5 Teren przy ul. Rekreacyjnej (Ośrodek Sportowy), całkowita powierzchnia 5,1506 ha. Teren znajduje się w południowej części miasta.
G Obiekt 6 Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Śnieżka, całkowita powierzchnia 0,1795 ha. Teren znajduje
się w południowej części miasta.
G Obiekt 7 Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy), całkowita
powierzchnia 0,3528 ha. Teren znajduje się w zachodniej części miasta.
G Obiekt 8 Teren przy ulic Dąbrówki
Park Sportowy, całkowita powierzchnia 2,12 ha. Teren znajduje się w zachodniej części miasta.
G Obiekt 9 Teren przy ulicy Łącznej
49 (Park historyczny), całkowita powierzchnia 0,9326 ha. Teren znajduje
się w centralnej części miasta. Teren

położony jest w sąsiedztwie rzeki
Pełcznicy.
G Obiekt 10 Trasa spacerowa - ulica
Spacerowa (w stronę Książa), całkowita powierzchnia 0,9491ha. Teren znajduje się w południowej części miasta.
G Obiekt 11 Park przy ulicy Jeleniogórskiej (dawny cmentarz), całkowita
powierzchnia 1,3203 ha. Teren znajduje się w zachodniej części miasta.
G Obiekt 12 Teren przy ulicy Ciernie
(Boisko sportowe), całkowita powierzchnia 1,3610 ha. Teren znajduje
się we wschodniej części miasta.
W pierwszej kolejności przetargi na
realizację projektu będą ogłaszane dla
terenów:

I Skwer, ul. Świdnicka;
I Park Miejski;
I Trasa spacerowa, ul.

Wiejska,
wzdłuż rzeki Pełcznicy;
I Skwer przy. ul. Wiejskiej, naprzeciwko Śnieżki;
I Park Historyczny, ul. Łączna;
I Boisko Sportowe, Ciernie.
Wizualizacja przykładowego obiektu:
Obiekt 1 Teren przy ulicy Kolejowej
(Staw Warszawianka), całkowita powierzchnia 0,8420 ha. Teren znajduje
się we wschodniej części miasta. Teren
otaczają ulice Kolejowa i Wolności.

Defalin ruszył
z budową
4

wieści z miasta
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idać już pierwsze,
stalowe słupy konstrukcyjne. To znak,
że świebodzicki Defalin ruszył z budową swojego
zakładu w Podstrefie Świebodzice WSSE „Invest-Park”.
Pierwsza produkcja w nowym
zakładzie ma ruszyć w przyszłym roku. Docelowo zakład
przeniesie się całkowicie z produkcją z ul. Towarowej do 2021
roku - a na to z pewnością czekają z utęsknieniem mieszkańcy tej
uicy, bo produkcja jest uciążliwa
(hałas).
Defalin jest producentem
sznurków rolniczych oraz taśm
polipropylenowych. Istnieje na
rynku tak naprawdę od ponad
100 lat - w roku 1911 powstała

Mechaniczna Fabryka Lin i Powrozów, dziś firma Defalin
Group kontynuuje zapoczątkowaną w tamtych czasach produkcję wyrobów powroźniczych. Obecnie jest firmą o silnej i wiodącej pozycji na rynku
krajowym i zagranicznym pro-

duktów opakowaniowych dla
rolnictwa oraz przemysłu.
W świebodzickiej podstrefie
pozostał jeszcze do sprzedania
nieco ponad hektar gruntu. Przetarg na działkę odbędzie się
2 sierpnia.

W Podstrefie działają następujące firmy:
Kelvion (dawna GEA), Vasco-Tech, Droper Logistic, Enwar, Segepo, ISOPAK - który
wasnie kończy budowę swojego
zakładu.
I

Czary, skarby, tajemnice, czyli „Legendy świebodzickie”
kazało się właśnie nowe,
bardzo ciekawe wydawnicU
two promocyjne. Po limitowa-

nych koszulkach (które nie tak
dawno rozdawaliśmy naszym
Czytelnikom w konkursie), przyszedł czas na specjalne wydawnictwo, poświęcone Świebodzicom w wersji nieco odmiennej,
niż standardowy przewodnik czy
album.
To „Legendy Świebodzickie”.
Publikacja sygnowana enigmatycznym podtytułem: „Czary,
skarby i tajemnice”, to zbiór
bogato ilustrowanych przekazów, adresowanych do młodszego i starszego czytelnika, które
wprowadzają w klimat prastarych legend, z czasów, gdy światem rządziła wielka magia - czyli
coś, co wszyscy lubimy.

Zbiór przygotował Wydział
Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej UM, opierając się na bogatych zasobach
Pana Tadeusza Rubnikowicza.

Mamy dla Państwa świetną
wiadomość - w następnym
numerze pojawi się konkurs,
w którym będzie można
wygrać te niepowtarzalne
książki! Kupcie nas
koniecznie 23 czerwca!

z powodu śmierci

Ukochanej Babci
Panu Krystianowi Wołoszynowi
Łączymy się w bólu
i przekazujemy słowa otuchyi pocieszenia
Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz
i Współpracownicy
Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans

WIEŚCI Z PARAFII

G Parafia pw. Św. Brata Alberta
Chmielowskiego
G 17 czerwca

NASZE INTERWENCJE
Rodzice niepełnosprawnych dzieci poprosili nas
o interwencję

Dlaczego nie ma dla nas miejsca
parkingowego?
Otrzymaliśmy mejla od jednej z naszych Czytelniczek, która
poruszyła bardzo istotny problem.
- Czy Redakcja mogłaby zapytać, kiedy przy szpitalu Mikulicz
i tamtejszej przychodni powstaną miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych? - pyta pani Agnieszka. - Jest to skandal, żeby
takich miejsc nie było w tak dużej placówce.
Na początku kwietnia zwróciłam się z zapytaniem na piśmie do
pani dyrektor, jednak do tej pory nie otrzymałam odpowiedzi.
Jestem mamą dziecka niepełnosprawnego, niejednokrotnie jest
problem z dojazdem i zaparkowaniem blisko placówki.
Rozmawiałam z innymi rodzicami dzieci niepełnoprawnych,
a także z napotkanymi osobami niepełnosprawnymi, którzy także
ubolewają nad faktem braku miejsc parkingowych.
W piśmie, które przesłałam do dyrekcji szpitala a także
w e-mailach zwróciłam uwagę, iż idealne miejsca dla niepełnoprawnych mogłyby zostać wytyczone tuż przed głównym
wejściem - jednak stoją tam kamienne donice, które wcale nie
poprawiają wizerunku obiektu.
Bardzo proszę o zainteresowanie się problemem i interwencję,
aby takie miejsca zostały wytyczone. To dla nas naprawdę istotny problem - podkreśla mama niepełnosprawnego dziecka.
Zwróciliśmy się w tej sprawie do Anny Sawczuk-Łebskiej,
rzeczniczki EMC Instytut Medyczny, który jest właścicielem szpitala.
Pani rzecznik zapewniła, że sprawa będzie szybko załatwiona.
- Postaramy się, aby takie miejsce pojawiło się u nas jak najszybciej - zapewnia Anna Sawczuk-Łebska. - Pracujemy już nad
wyborem optymalnej lokalizacji. Musi ona spełnić szereg warunków, dotyczących m.in. wymiarów, ale też umożliwiać swobodny
przejazd karetkom pogotowia. Mamy nadzieję, że choć w niewielkim stopniu ułatwi to Czytelniczce, innym opiekunom oraz
samym niepełnosprawnym korzystanie z naszych usług.
Cieszymy się, że sprawa ruszyła, a gdy tylko miejsce zostanie
przygotowane - napiszemy o tym na naszych łamach.
Dziękujemy pani Agnieszce za zwrócenie uwagi na problem.
Zapraszamy Czytelników do dzielenia się z nami sprawami,
które trzeba rozwiązać.
Piszcie na adres: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl

Z NOTATNIKA STRAŻY
MIEJSKIEJ

Składamy głębokie wyrazy współczucia

G Parafia pw. Św. Mikołaja
G 15 czerwca
- przypada uroczystość Bożego
Ciała. Procesja odbędzie się
po mszy świętej
(ok. godz. 12:00)
z kościoła pw. Św. Mikołaja,
procesja przejdzie ulicami
Miasta do czterech ołtarzy.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

- godz. 13.00-17.00
(plac przy SP 2)
- Festyn Parafialny
G 17 czerwca
- godz. 18:00 - msza święta
odpustowa i bierzmowanie,
przewodniczy ks. Bp Ignacy Dec
G Parafia pw. Św. Piotra
i Pawła
G 29 czerwca
- godz. 18:00 - msza święta
odpustowa

I 22.05., ul. Kolejowa - spożywanie alkoholu na terenie
Warszawianki. Strażnicy nałożyli mandat w wysokości 100 zł
I 22.05., Aleje Lipowe - środkiem drogi maszerowała kaczka
z sześcioma młodymi. Strażników zaalarmowała przejęta losem
ptaków mieszkanka. Pierzaści spacerowicze zostali wyłapani
i przewiezieni nad staw - tam cała rodzinka została wypuszczona.
I 23.05., strażnicy zatrzymali na terenie miasta osobę, która
naklejała nielegalnie ogłoszenia. Mężczyzna bez stałego adresu
zamieszkania został ukarany mandatem w wysokości 100 zł
I 23.05., ul. Wolności - wrak pojazdu. O parkującym od
dłuższego czasu citroenie powiadomili strażników mieszkańcy
ulicy. Szybko udało się ustalić właściciela, który został
zobowiązany do usunięcia zawalidrogi.
I 24.05., Ofiar Oświęcimskich - przykre zdarzenie podczas
usuwania gniazda szerszeni. Właściciel firmy, trudniący się
takimi usługami, na zlecenie gminy usuwał gniazdo
niebezpiecznych owadów. W trakcie czynności doszło
do wypadku, mężczyzna spadł z drabiny. Z urazami kręgosłupa
trafił do szpitala.
I 24.05. - spożywanie alkoholu w Rynku, w okolicach murów
obronnych. Skończyło się to mandatem w wysokości 100 zł.
I 25.05. - kolejne mandaty dla osób, spożywających alkohol
na terenie boiska sportowego na Osiedlu Sudeckim.
I 29.05., ul. Kolejowa - powiadomienie o korzystaniu
przez lokatora jednego z mieszkań z butli gazowej mimo,
iż w budynku jest instalacja gazowa. W takiej sytuacji używanie
butli jest zabronione. Ze względu na trudną sytuację materialną
rodziny skończyło się na pouczeniu i demontażu butli.
I 29.05., Strzegomska, za oczyszczalnią ścieków, na drodze
gminnej ktoś wyrzucił starą wersalkę, płyty meblowe, styropian.
Niestety, sprawców nie udało się ustalić, więc śmieci zostały
posprzątane przez służby miejskie.
I 31.05., ruiny Sileny - zgłoszenie o biegających samopas
dzieciach. Na widok patrolu uciekły, to najprawdopodobniej
mieszkańcy okolicznych ulic. Prosimy rodziców o pilnowanie
pociech, teren Sileny to nie miejsce zabaw, można tu sobie zrobić
krzywdę.
I 3.06., Strzegomska - wezwanie do starszego pana, który
zasłabł. Okazało się, że 81-latkowi zaszkodziła tego dnia wysoka
temperatura oraz... piwko, które wypił dla orzeźwienia.
I Straż Miejska ukarała mandatami trzy kobiety, które 15 maja piły
alkohol na placu zabaw przy ul. Młynarskiej. Młode kobiety nie
chciały się wylegitymować, były agresywne i wulgarne.
Dwie z nich otrzymały mandaty w wysokości 100 i 200 zł.
Trzecia kobieta w międzyczasie wyjechały do Wielkiej Brytanii,
gdzie pracuje, ale po powrocie zgłosiła się do SM i uregulowała
mandat w wysokości 180 zł, poddając się dobrowolnie karze.

Słońce i soki
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

wieści z miasta

Nie kupisz biletu
na dworcu

dla krwiodawców

5

Akcji wyjątkowo sprzyjała
tego dnia pogoda - świeciło piękne słońce i było naprawdę gorąco.
Organizatorami zbiórki byli:
Urząd Miejski w Świebodzicach
i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz
Klub HDK w Świebodzicach.
Kolejna akcja, tym razem stacjonarna, w Miejskim Domu
Kultury, odbędzie się 29 czerwca. Ale już podczas Dni Świebodzic (10-11.06.2017) też będzie
można oddać krew w ambulansie. Zapraszamy w godz. 10:0014:00.
d ponad trzech tygodni podróżni, korzystający z dworca PKP
O
w Świebodzicach, nie mogą kupić biletu na dworcu. Kasa
biletowa została zlikwidowana.

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

20

osób oddało krew
podczas majowej
zbiórki tego bezcennego leku. Akcja odbyła się we wtorek 30
maja, w mobilnym punkcie
poboru, czyli krwiobusie, który
tradycyjnie zaparkował pod ratuszem. Chętnych było prawie 30
osób, ale nie każdy mógł tego
dnia oddać krew. Udało się zebrać 10 litrów życiodajnego płynu.
Na wszystkich krwiodawców
czekały tego dnia niespodzianki
- pyszne i zdrowe smoothie,
a dodatkowo na panie, z okazji
niedawnego Dnia Matki, vouchery na zabiegi kosmetyczne i pielęgnacyjne.

piątek, 9 VI 2017

Pogoda sprzyjała krwiodawcom, czekały też na nich
niespodzianki

Z wyjaśnień, które uzyskaliśmy w PKP Nieruchomości we
Wrocławiu, umowa z dotychczasowym najemcą została wypowiedziana. Nie wiadomo, kiedy zostanie zawarta nowa.
- Brak kasy biletowej jest dużym problemem, wiele osób
korzysta z połączeń kolejowych, dojeżdżając do pracy czy szkoły.
Dlatego niezwłocznie wystąpiłem do Kolei Dolnośląskich oraz
PKP Intercity o jak najszybsze przywrócenie możliwości zakupu
biletu na dworcu - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Obecnie bilety należy kupować w pociągu, u konduktora.
Kilka lat temu też był problem z kasą, po remoncie dworca
oddano obiekt do użytku, ale bez kasy biletowej. Wówczas również interweniował burmistrz Bogdan Kożuchowicz i kasa się
pojawiła. Miejmy nadzieję, że i tym razem problem zostanie szybko rozwiązany.

6

wieści ze szkół

Potyczki z królową nauk
piątek 9 VI 2017

Po raz dziewiąty
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gościli swoich patronów

maja 2017r. uczniowie klas szóstych i rywalizowali w Miejskim Konkursie Matematycznym „ Potyczki z Królową Na30
uk”, zorganizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3

w Świebodzicach.
Konkurs miał charakter drużynowy. I miejsce zajęła drużyna z SP
4 w składzie: Aniela Idzik, Laura Kłapińska, Filip Andrasz,
Hubert Cytarzyński i Oliwier Urbański. Gratulujemy!

S

połeczność szkolna Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków 19 wraz z zaproszonymi gośćmi świętowała
Dzień Patrona. Uroczystość
odbyła się w piątek, 26 maja.
Obchody te mają zawsze bardzo wyjątkowy charakter - bo
patroni Jedynki uczestniczą
aktywnie nie tylko w uroczystościach, ale i życiu szkoły. Świebodzicki oddział Związku Sybiraków to liczna grupa osób,
którzy biorą czynny udział
w życiu miasta, angażując się
w przeróżne działania i projekty. Członkowie Związku są
częstymi gość szkolnych wydarzeń i uroczystości, a młodzież
ma szansę na bezpośredni kontakt i rozmowę z osobami, które
były świadkami i uczestnikami
jednych z najdramatyczniejszych wydarzeń XX wieku.

Mama, Tata i Ja - festyn
rodzinny
urniej Rodzinny pod hasłem
T
„Mama, Tata i Ja” zorganizowało Publiczne Przedszkole

12

Chcemy cukierków zamiast deszczu!
dał deszcz cukierków albo pieniędzy? - takie oto zagadnienia
poruszały starszaki z grupy
„Stokrotki” z Publicznego
Przedszkola Nr 2 im. Jana Pawła II, które w ubiegłym tygodniu odwiedziły burmistrza
Bogdana Kożuchowicza. Maluchy z ciekawością obejrzały
salę narad, gabinet szefa Miasta, każdy przymierzył także
ozdobny łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Wszystkim maluchom zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie - nie-

które, sądząc po minach, na
fotelu burmistrza czuły się bardzo swobodnie - to znak, że za
rosną nam nowe pokolenia
samorządowców!
- Dziękuję przedszkolakom
z przemiłą wizytę i dające do
myślenia pytania - skomentował z uśmiechem burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
Odwiedziny przedszkolaków w ratuszu miejskim są od
kilku lat sympatyczną tradycją,
maluchy z ciekawością wypytują o różne szczegóły związane z pracą urzędu i samorządu.
I

Głos zabrała także Jadwiga
Pichurska podkreślając, jak ważne dla członków Związku są
obchody Dnia Patrona, a szczególnie wzruszającą chwilą był
hymn sybiracki, odśpiewany
przez młodzież.

Dzień Patrona - Nauczycieli
Tajnego Nauczania
maja Publiczna
Szkoła Podstawo-wa
Nr 2 świętowała
Dzień Patrona - Nauczycieli
Tajnego Nauczania. Pod opieką
pań: Małgorzaty Radwan
i Renaty Szeligi klasy I oraz IV
przygotowały piękny, wzruszający program artystyczny nawiązujący do przeszłości szkoły, jako że zbliża się coraz bardziej 70. rocznica powstania

Pan został burmistrzem?
to dużo pracy? Czy moJżeakCzy
Pan zrobić, żeby z nieba pa-

„Zapalmy
świecę, my młodzi
z dwudziestego pierwszego
Sybiraków oraz powieku, zapatrzeni w ekrany
święcenia i wręczenia
sztandaru. Niezapokomputerów, spieszący ku
mniana uroczystość
kolorowym mirażom dobrego bytu.
z udziałem znako- Marzenia nasze krążą wokół wielkich
mitych gości do
domów, szybkich samochodów,
dziś tkwi głęboko
bogatych ludzi skrytych
w naszej pamięci
za maskami modnych złudzeń.
- podkreślała pani
Stańmy w biegu,
dyrektor.
zatrzymajmy się na chwilę.
- Z wielkim wzruTam, na nieludzkiej ziemi,
szeniem uczestniczę
kiedyś próbowano zabić
w takich uroczystowiarę, nadzieję i miłość.”
ściach, myślę, że jak tu

wszyscy jesteśmy mamy
świadomość wyjątkowości tego, że młodzież tej szkoły obcuje z żywą historią, to ogromna
wartość - zaznaczył w swoim
wystąpieniu burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - Waszym obowiązkiem jest podtrzymywanie
tej wiedzy i przekazywanie jej
rówieśnikom.

FOT. PRZEDSZKOLE

„Niezapominajka”.
W Tygodniu Dziecka, tym
razem 30.05.2017r. - To już nasza tradycja - mówią w przedszkolu. W zabawie sportowej
wzięły udział grupy starszaków:
Biedronki, Jagódki i Muchomorki. Potyczki sportowe dostarczy-

ły wiele emocji nie tylko dzieciom, ale również dorosłym
uczestnikom - rodzicom. Zabawa rodzinna wzbogacona atrakcyjnymi konkurencjami sportowymi, zabawami przy muzyce
oraz nagrodami - dyplomy, puchary, medale - okazała się bardzo ciekawym i aktywnym sposobem na wspólne spędzenie
popołudnia.

W 9. Dniu Patrona wzięli
dział m. in. Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Klepiec, członkowie
Związku Sybiraków: Jadwiga
Pichurska, Tadeusz Fedorowicz, Alfons Daszkiewicz, Julian Lech, Tadeusz Zawadzki,
i wielu innych. Obecni byli
także dyrektorzy szkół oraz szefowa ZNP w Świebodzicach
Urszula Kruczek i Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Małgorzata Grudzińska.
Gości powitała dyrektor Gimnazjum nr 1 Małgorzata Schabowska, obejrzeliśmy poruszające przedstawienie w wykonaniu pierwszoklasistów.
- Minęło dziewięć lat od momentu, kiedy to w majowe
przedpołudnie odbyła się uroczystość nadania szkole imienia

placówki. Uczniowie z honorami powitali byłą nauczycielkę
TON Panią Irenę Kozłowską.
Minutą ciszy uczczono pamięć
tych, którzy już odeszli. Ciekawostkę stanowiła prezentacja
zdjęć z wielu ubiegłych lat,
które pozwoliły przenieść się na
chwilę w tamte czasy.
W uroczystości wzięli udział
goście: Przewodniczący Rady
Miejskiej w Świebodzicach

Łukasz Kwadrans, Radni
Miejscy: Jarosław Dąbrowski,
Sławomir Łukawski; Kierownik Wydziału Oświaty UM
Zofia Choińska, Przewodnicząca Związku Nauczycielstwa
Polskiego oddział w Świebodzicach Urszula Kruczek, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Małgorzata Grudzińska, dyrektorzy świebodzickich
placówek oświatowych i inni.

Schody
do wiedzy

Idąc po tych schodach
można sobie szybko
przypomnieć
np. co to jest podmiot,
a co orzeczenie
- albo odświeżyć
matematyczne
równania.
Brawa dla Publicznego
Zespołu Szkół
Integracyjnych
za doskonały pomysł,
Polecamy innym.

Więcej talentów

nasze dzieciaki
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T

ańczą, śpiewają, pięknie
rysują i malują - dzieci
ze świebodzickich szkół
mają wiele talentów,
o czym przekonaliśmy się podczas tegorocznego finału Międzyszkolnego Festiwalu Talentów.
Wydarzenie to organizowane
jest od kilku lat przez Publiczny
Zespół Szkół Integracyjnych.
Podczas prezentacji w kilku kategoriach wyłaniani są finaliści,
którzy prezentują się podczas
wielkiego finału.
Taki właśnie finał odbył się
w piątek, 26 maja. Zobaczyliśmy utalentowanych, młodych
wokalistów i tancerzy, a na mini
galerii podziwialiśmy przepiękne prace plastyczne.
Każda kategoria miała swoje
jury, w komisji oceniającej talenty zasiedli świebodziccy nauczy-

ciele, instruktorzy a także pani
Teresa Kożuchowicz, małżonka
Burmistrza Miasta Bogdana
Kożuchowicza, która oceniała
kategorię taneczną. Pani Teresa
jest wielką miłośniczką tańca
towarzyskiego. Oboje Państwo
Kożuchowiczowie są wielkimi
pasjonatami tańca i trenują go od
wielu lat.
Laureaci poszczególnych kategorii jeszcze raz zaprezentowali się przed publicznością.
Oklaskiwani przez rówieśników,
nauczycieli i rodziców otrzymali
pamiątkowe statuetki i dyplomy.
Wręczali je przewodniczący jury
w poszczególnych kategoriach
oraz dyrektor PZSI Magdalena
Stąpor.
Specjalną nagrodę ufundował
dla uczestników Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz. Były

to trzy vouchery na wyjątkową
godzinę tańca z Anną i Tomaszem Wojas, medalistami Mistrzostw Świata World Dance
Cup 2016 w Paryżu.

Wszystkim uczestnikom festiwalu serdecznie gratulujemy
- każdy z Was ma wspaniały
i niepowtarzalny talent, którym
warto się dzielić z innymi.

piątek, 9 VI 2017

7

Laureaci
G KATEGORIA TALENT PLASTYCZNY

grupa wiekowa klasy I-III
III miejsce Zuzanna Dominik PSP nr 4
II miejsce Emilia Marzec PSP nr 2
I miejsce Antonina Wilczyńska PZSI
grupa wiekowa IV-VI
III miejsce Amelia Piotrowska PSP NR 3
II miejsce Paulina Witczak PSP NR 3
I miejsce Kalina Bartosiewicz PZSI
Jury: Anna Mielnik, Zbigniew Nowak, Ewa Tadeuszak
Prace są prezentowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej Oddział
Dziecięcy.

G KATEGORIA TALENT WOKALNY

grupa wiekowa klasy I-III
III miejsce Zofia Ślusarczyk PSP nr 3
II miejsce Natalia Romanowska i Maja Maciejewska PSP
NR 2
I miejsce Katarzyna Mikoda PSP nr 4
wyróżnienie: Antoni Łuszczek PZSI
grupa wiekowa IV-VI
III miejsce Michał Krupa PSP nr 3
II miejsce Ksenia Prais PSP nr 4
I miejsce Wiktoria Borek PSP nr 2
Wyróżnienia: Kacper Wach PZSI, Izabela Frąckiewicz PZSI
Jury: Bogusława Kawalec (Filharmonia Sudecka), Katarzyna
Longa PSP nr 2, Wiesława Gajdowska, Aleksandra Szymecka

G KATEGORIA TALENT TANECZNY

grupa wiekowa I-III
III miejsce Amelia Kuszkiewicz i Patrycja Dębek PZSI
II miejsce Daria Kubiak PSP nr 3
I miejsce Filip Ślęzak PSP nr 4
grupa wiekowa IV -VI
III miejsce Nicola Pyk PSP nr 2
II miejsce Julia Wiktorowicz PSP nr 3
I miejsce Zofia Andruszko PSP NR 4 i Michał Drab PZSI
I miejsce Karolina Mladenis
Wyróżnienie: Nicole Chrebela PZSI, Michał Drab PZSI, Zofia
Andruszko PSP 4, Maja Zwierzyńska
Jury: Teresa Kożuchowicz, Maksymilian Mazurek i Adrianna
Piasecka

Radni dla
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iękna pogoda, atrakcje,
lody, cukrowa wata, konkursy i zabawy - czego
chcieć więcej z okazji
Dnia Dziecka? Tak było podczas
pikniku w Parku Miejskim
z okazji święta najmłodszych.
Na piknik zaprosili: Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz
i Radni Rady Miejskiej - którzy
mieli dla dzieci jeszcze jedną
niespodziankę: własnoręcznie
przygotowane na grillu kiełbaski!
Tradycją pikników z okazji
Dnia Dziecka jest dodatkowy

dzieci

Dzień Dziecka w Świebodzicach

prezent od radnych, czyli przygotowane przez nich kiełbaski
z grilla. Cieszyły się one niesłabnącym powodzeniem, a na taki
poczęstunek mógł liczyć każdy,
zarówno dzieci, jak i dorośli.
Nad rozpalonymi do czerwoności rusztami, ustrojeni w kucharskie czapki, uwijali się i zachęcali do degustacji radni:
Teresa Małecka, Dariusz Błaszczyk, Jerzy Kirklo, Sławomir Łukawski, Marek Gąsior,
Lesław Podhalicz, Zdzisław
Pantal, Jacek Żygłowicz i Andrzej Olszówka. Nie zabrakło

także Przewodniczącego Rady
Miejskiej Łukasza Kwadransa,
kiełbaski serwował również wywodzący się z Rady Krystian
Wołoszyn, obecnie Zastępca
Burmistrza Miasta.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Uczestników pikniku powitał
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Cieszę się, że mamy piękną
pogodę, jestem pewien, że wszyscy spędzą dziś naprawdę miły

dzień. Zapraszamy na kiełbaski,
które serwują dziś radni oraz do
odwiedzania wszystkich przygotowanych specjalnie dla dzieci,
atrakcji - zachęcał burmistrz.

Gazeta Świebodzicka
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tora na siłowni, Mateusza Brzuchacza. Był też pokaz fly fitness
czyli ćwiczeń w powietrzu, na
specjalnych chustach - bardzo
widowiskowy. Warsztaty zumby
dla dzieci prowadziła na scenie
żywiołowa Marta Jasińska.
Było też malowanie buziek, stoiska z watą cukrową, lodami
i wiele innych atrakcji.
- Dziękuję radnym za uczestnictwo, myślę, że to sympatyczna inicjatywa, a dla nas wielka

Dzień Dziecka w Świebodzicach
radość widzieć uśmiechy na
twarzach dzieci - podkreśla Łukasz Kwadrans, Przewodniczący RM. - Jest to także dobra okazja, by spotkać się z mieszkańcami, porozmawiać w swobodnej
atmosferze. Osobiście bardzo
sobie cenię takie właśnie spotkania.
Podczas pikniku rozlosowano
nagrodę główną - ufundowany
przez burmistrza Bogdana Kożuchowicza rower. Na te chwilę
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wszystkie dzieciaki czekały
z prawdziwą niecierpliwością.
Szczęśliwym
posiadaczem
dwóch kółek stała się Olimpia
Sklavenas. Gratulujemy!
Organizatorem pikniku był
OSiR Świebodzice sp. z o.o. we
współpracy z Urzędem Miejskim.
Uśmiechnięte twarze uczestników festynu potwierdzają, że
zabawa była naprawdę fantastyczna.

I rzeczywiście, atrakcji było
mnóstwo. Dmuchane zjeżdżalnie, wielkie klocki do układania,
centrum zabaw, foto budka,
amatorskie zawody siłaczy pod
okiem naszego mistrza i instruk-

Miś rozdawał słodycze

Dzieci miały naprawdę mnóstwo frajdy

Ekipa naszych radnych pod wodzą burmistrza Bogdana Kożuchowicza

Olimpia Sklavenas miała wiele szczęścia - wylosowała rower

Energetyczna zumba dla najmłodszych
Park znów zapełnił się uśmiechniętymi dziećmi i rodzicami

Na kiełbaski zapraszali radni, od lewej: Marek Gąsior, Zdzisław
Pantal, Lesław Podhalicz

ZAPROSZENIE
A my już dziś w imieniu Burmistrza Bogdana Kożuchowicza zapraszamy
na kolejny piknik - pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Bawimy się i uczymy
zasad bezpiecznego zachowania we wtorek i w opisie poniżej, 13 czerwca,
na placu apelowym przy SP 2. Szczegóły na plakacie.

BEZPIECZNE WAKACJE

Nad buchającym dymem grillem uwijali się, od lewej: Andrzej
olszówka, Jerzy Kirklo, Dariusz Błaszczyk

Radna Teresa Małecka nie tylko grillowała kiełbaski dla dzieci,
ale i wdała się w rozmowę z pewnym smokiem...

Przewodniczący Łukasz Kwadrans i randy Sławomir Łukawski
kusili i zapraszali do swojego grilla

Fly fitness robił wrażenie

We wtorek 13 czerwca br. na terenie OsiR-u i Gimnazjum nr 2 odbędzie się
piknik pn. „Bezpieczne Wakacje”. Zorganizowany jest przez OPS i MKRPA
ze Świebodzic. Partnerami pikniku jest Miejski Dom Kultury, OSiR, Wyższa
Szkoła Jazdy oraz Stowarzyszenie „Odnowa”. Będzie to druga impreza,
która propaguje szeroko rozumiane bezpieczeństwo naszych dzieci
w okresie letniego wypoczynku.
Rodzice z racji swoich obowiązków zawodowych nie zawsze są w stanie
upilnować swoje dzieci w czasie wakacji. Większość z nich traci swoje
dorastające pociechy z pola widzenia, a te pozbawione opieki, zaczynają
popełniać błędy, które mogą negatywnie wpłynąć na całe ich dalsze życie.
Narkotyki, dopalacze, alkohol czy papierosy to tylko niektóre zagrożenia,
jakie czekają na nieletnich. Starsze pociechy narażone na zwiększony wpływ
rówieśników decydują się również na przypadkowe kontakty seksualne.
Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Od pokazów akcji
reanimacyjnej, poprzez fachowe informacje o bezpiecznym zachowaniu się
nad wodą do bardzo widowiskowych akcji ratowania osób z rozbitych
pojazdów samochodowych.
Wyższa Szkoła Jazdy umożliwi naszym dorastającym dzieciom
samodzielne! prowadzenie pojazdu samochodowego pod bacznym okiem
instruktora jazdy. Będą konkursy i nagrody dla zwycięzców.
Niech wakacje = bezpieczeństwo.
Zapraszamy.
Ryszard Stochła Stowarzyszenie „Odnowa”

Zastępca burmistrza Krystian Wołoszyn wydawał kiełbaski
ekspresowo
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Miejsce spotkań i przyjaźni
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wieści z miasta

Jubileusz 10 lat istnienia Miejskiego Domu Kultury

B

ył tort, występy, balony
i dobra zabawa. W końcu urodziny należy świętować!
10-lecie istnienia placówki,
która przybliża świebodziczanom kulturę - tę małą i tę dużą
- to dobra okazja, by podsumować dotychczasowe działania
i pochwalić się osiągnięciami.
Przed gośćmi, którzy wzięli
udział w jubileuszowym spotkaniu w poniedziałek, 5 czerwca,
zaprezentowali się podopieczni
sekcji tanecznych i plastycznych, działających w MDK.
Gorące oklaski zebrali nie tylko
młodsi tancerze, ale i ci nieco
starsi, którzy trenują w Miejskim
Domu Kultury taniec towarzyski. Wśród pięknie prezentujących się par nie zabrakło burmistrza naszego miasta Bogdana Kożuchowicza wraz z małżonką Teresą.
W trakcie sympatycznego,
wręcz rodzinnego spotkania
w ogrodzie letnim, można było
zagrać w szachy z instruktorem
szachowym, młodsi mogli rysować na sztalugach albo kredą;
był też słodki poczęstunek i obowiązkowy tort.
Uwagę zwracał efektowny
mural, który z okazji urodzin
placówki wykonał świdnicki
artysta Robert Kukla. MDK
gościł niedawno wystawę tego
artysty, a warto dodać, że jego
niesamowite murale zdobią wiele budynków w przestrzeni publicznej Świdnicy. Pan Robert
ozdabia i przywraca do życia m.
in. stare garaże czy kamienice.
Na obchodach jubileuszu
obecni byli m. in. radni miejscy,
szefowie jednostek i przede
wszystkim mieszkańcy miasta.
Wypatrzyliśmy

Jesteście dla nas ważni
 AGNIESZKA GIELATA
 Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach
- 10 lat funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury
w Świebodzicach to wystarczająco długo, by móc obchodzić ten
jubileusz, i na tyle krótko, w obliczu placówek, które funkcjonują
na przykład pół wieku, by ów jubileusz mógł odbyć się
w atmosferze przyjacielskiego spotkania, na którym każdy czuje
się swojsko.
Bo taka też jest idea funkcjonowania naszego „emdeku”
- od początku swojego istnienia miało to być miejsce integracji,
miejsce spotkań i miejsce przyjaźni właśnie. Dziś mogę
powiedzieć, że słowa te nie są czcze, a każdy, kto tu zagląda,
potwierdzi, że na korytarzach spotkać można zarówno dzieci,
młodzież, jak i młodzież tę trochę starszą.
Swoje miejsce mają tu muzycy, tancerze, ludzie sztuki,
jak i organizacje pozarządowe. I dzięki tej różnorodności tętni tu
życie, a budynek, to nie tylko mury, ale miejsce zdarzeń
i wydarzeń, wzruszeń i uśmiechów. Wiem, że przychodzicie tu,
bo właśnie w murach emdeku czujecie się dobrze, a jest tak
dlatego, ponieważ tu priorytetem jest człowiek, jego pasja
i wrażliwość.
Cieszę się tym spotkaniem i dziękuję, że Miejski Dom Kultury
jest dla Was ważny, tak jak Wy, jesteście ważni dla nas.
Życzę sobie, by kolejne lata były nie tyle owocne w sukcesy
zawodowe, co bogate w przyjaźń i kontakty z fascynującymi
ludźmi.

Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej Jana Klepca, radnych: Jarosława Dąbrowskiego, Jacka Żygłowicza, Marka
Jakubinę, Jerzego Kirklo;
a także dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Małgorzatę
Grudzińską czy Urszulę Kruczek, Przewodniczącą ZNP
w Świebodzicach.
Drogiemu jubilatowi życzymy kolejnych, udanych przedsięwzięć i pomysłów.


Ten wspaniały mural w tle zdobi jedną ze ścian w ogrodzie letnim. Autorem jest świdnicki artysta
Robert Kukla

Urodzinowy tort pokroiła
dyrektor MDK Agnieszka
Gielata

Gwóźdź programu - pokaz sekcji tanecznej. Można było zobaczyć
pięknego walca i inne klasyczne tańce w wykonaniu m. in.
burmistrza Bogdana Kożuchowicza z żoną Teresą, czy właścicieli
firmy Aquapol, Państwa Cecylię i Krzysztofa Tabisiów

Na „scenie” - a raczej rozłożonej macie - prezentowali się młodzi
tancerze

Urodziny MDK zorganizowano w letnim ogrodzie - wśród zieleni,
kwiatów i ciepłych promieniach słońca

Piękne słońce i ciepła, letnia pogoda, sprzyjały atmosferze
piknikowej, na trawniku zagościły koce a na ławkach rozsiedli się
uśmiechnięci goście

Szachowe potyczki z instruktorem Arturem Adamkiem, który
prowadzi w MDK zajęcia

„Cała Polska
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

czyta dzieciom”

2

maja byliśmy gospodarzami Miejskiej Kampanii „Cała Polska czyta
dzieciom”. Od wielu lat
trwa ogólnopolski program
uświadamiający rodzicom, że
czytanie dzieciom to najlepsza
inwestycja w ich przyszłość.
Dzięki głośnemu czytaniu najmłodszym wzbogacamy jego
wyobraźnię, wiedzę o świecie,
słownictwo i uczymy sposobu
na spędzanie wolnego czasu.
Podczas spotkania w naszej
szkole uczniowie klasy IIb zaprezentowali zgromadzonym
gościom przedstawienie pt. „Baśniowy ambaras”, które zachęcało do czytania.
Następnym punktem programu było przedstawienie „Czerwony Kapturek” do tekstu Jana
Brzechwy, ale tutaj w role bohaterów wcielili się zaproszeni

goście. Tytułową rolę brawurowo odegrała pani Anna Żygadło - sekretarz Urzędu Miejskiego, w skórę wilka wcieliła się
pani Jolanta Styrna-Grossman
- dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 3, babcią Czerwonego Kapturka została pani
Magdalena Stąpor - dyrektor

Zespołu Szkół Integracyjnych,
mamą bohaterki była pani Marzanna Ślusarczyk- przedstawicielka Wydziału Edukacji i Spraw
Społecznych, a dzielnym leśniczym w tym przedstawieniu była
pani Małgorzata Grudzińska
- dyrektorka Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Całość przedstawienia „na żywo” reżyserowała
i śpiewem wzbogacała pani Bożena Oleszkiewicz, aktorka Teatru Lalki i Aktora z Wałbrzycha.
Po wspaniałych występach
pani dyrektor Dorota Uzar przekazała symboliczny klucz, który
jest zapowiedzią, że w przyszłym roku gospodarzami kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” będzie Zespół Szkół Integracyjnych.

wieści z biblioteki
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Ilustracje do wierszy polskich poetów
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prac wpłynęło na konkurs o tym tytule, ogło90
ozny przez Oddział Dziecięcy

Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Dla nagrodzonych w konkursie dzieci przygotowana
została miła niespodzianka - teatrzyk pt. „Alladyn”, w wykonaniu uczniów klasy III ze
Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie.
Wyróżnieni:
Publiczne Przedszkole nr 2:
Weronika
Małkowska,
Aleksandra Kierczyńska, Gabriela Sułkowska, Zofia Berdzińska, Jakub Starak, Hanna Tałach.
Publiczne Przedszkole nr 3:
Maja Zaborowska, Zilian
Ceven, Julita Żyźniewska,
Karolina Tarapata.
Niepubliczne Przedszkole
Koniczynka 1:
Amelia Sobecka, Jagoda
Kalbarczyk, Julia Ulman,
Szymon Konopka.

Niepubliczne Przedszkole
Językowe Chatka Puchatka:
Fabian Borkowski, Ewa
Stawiak, Zofia Cieślewicz,
Michał Bąbka, Natan Kumański.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4:

Sandra Martynów, Amelia
Pytlak, Amelia Dąbkowska,
Prisila Da Silva Dąbrowiecka
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3:
Marta Budziak, Justyna
Wróblewska, Alicja Dąbrowska, Kira Suproń
Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych:
Piotr Sałata, Nadia Matracka, Maksymilian Hołowacz, Laura Gębarowska.
Publiczny Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z oddziałami integracyjnymi:
Maria Miśta, Amanda Wasung, Hanna Wzorek, Amelia
Piątek, Alan Klimczak, Konstancja Stoma.
Nagrodzone dzieci otrzymały na pamiątkę dyplomy i książeczki. Prace plastyczne można podziwiać na wystawce
w bibliotece.
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 I piętrze
w kamienicy. Jasna kuchnia. Łazienka w mieszkaniu.
Budynek po remoncie. 41 M2 cena 56500,00
I Osiedle Piastowskie. Sprzedam dwupoziomowe
mieszkanie na III piętrze. Gotowe do wprowadzenia.
3 pokoje, 2 łazienki, garderoba. Taras. 60,6 m2 cena 275 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. I piętro. W cenie mieszkania zabudowa
kuchenna i szafy. 81M2 cena 265 tys.
I Pełcznica. 4 pokojowe mieszkanie w kamienicy
na I piętrze. 2 łazienki. Ogrzewanie gazowe.
Ogródek rekreacyjny z altaną. 78 M2 cena 210 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 Świebodzice Ciernie Dom. Bliźniak. 80 M2 działka 1100
m2 cena 220 tys.
I Osiedle Sudeckie. Do sprzedania 3 pokojowe mieszkanie

na IV piętrze. Kuchnia z oknem. Do remontu. 48 m2
cena 113 tys.
I Osiedle Sudeckie. 2 pokojowe mieszkanie na IV piętrze.
Po kapitalnym remoncie. 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 Świebodzic
(dawna apteka). 200 M2 cena najmu 4000 zł.

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
Chcesz szybko sprzedać nieruchomość
umów się na bezpłatną wycenę.
Tel. 698-956-077 tel. 74-663-80-29
Chcesz dobrze sprzedać swoją
nieruchomość - przyjdź do nas! Zrobimy
dla Ciebie wirtualną wizytę po lokalu
G Świebodzice - Ciernie. Działka o powierzchni 1658 m2,
media na pograniczu działki. Cena: 107 700 zł,
tel. 698 956 077, tel. 74 663 80 29
G Świebodzice. Salon, 2 pokoje, widna kuchnia, łazienka
z WC, przedpokój. Stan techniczny bardzo dobry,
centrum, bezczynszowe, 76 m2, cena: 180 tys.
Tel. 698 956 007, tel. 74 663 80 29
G 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
G 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
G Zabytkowy wiatrak w Pietrzykowie. Idealny
na weekendowe wyjazdy, cena: 125 tys., 81 m2,
powierzchnia działki: 1500 m2, tel: Tel. 796 129 900
G Świdnica, III piętro, 3 pok., ul. Głowackiego, 68 m2,
cena: 299 tys., do zamieszkania. Z ogródkiem. Możliwość
dokupienia strychu i garażu. Tel: 796 129 900
G Świdnica, dom w zabudowie bliźniaczej
na Os. Słowiańskim, 5 pokoi, 200 m2, do zamieszkania,
cena: 580 tys. Tel: 796 129 900
G Świdnica, lokal przy głównej ulicy, powierzchnia:

104 m2, cena: 2400 zł + media. Tel: 796 129 900
G Świdnica, pomieszczenie biurowe w doskonałej
lokalizacji, powierzchnia: 25 m2, cena: 1100 zł + media.
Tel: 796 129 900
G 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
G 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
G 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
G Świebodzice. 2 pokoje, salon z aneksem kuchennym,
garderoba, łazienka z WC, przedpokój, do odświeżenia,
81 m2 cena 150 000. Tel. 576-999-077
G Świebodzice. 3 pokoje, widna kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój I piętro, kamienica, cena 130 000.
Tel. 576-999-077
G 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
G 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
G Świebodzice. Salon z aneksem kuchennym, sypialnia,
łazienka z WC, przedpokój, wysoki parter, po generalnym
remoncie. Cena 158 000 Tel. 576-999-077
G Świebodzice. Działka o pow. 6107 m2,
media w pobliżu. Atrakcyjna lokalizacja cena 120 000.
Tel. 576-999-077
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Niezwykły projekt edukacyjny i społeczny odbył się w naszej bibliotece. Czy świebodziczanom potrzebna była

O co chodzi w „Żywej Bibliotece” pisaliśmy
w poprzednich numerach „GŚ” (nr 270, 271),
a jeśli ktoś jeszcze nie słyszał o tym projekcie,
zapraszamy na stronę internetową biblioteki
www.biblioteka.swiebodzice.pl do zakładki
ŻYWA BIBLIOTEKA

W

zorem lat ubiegłych
w czerwcu zaprosiliśmy świebodziczan do bookcrosisingu, czyli akcji Uwalniania
Książek, ale kluczową imprezą
tym razem była Żywa Biblioteka
- spotkanie z przedstawicielami
grup, które społeczeństwo postrzega w sposób stereotypowy,
a w związku z tym narażone są
na co dzień z uprzedzeniami,
brakiem akceptacji i tolerancji.
W akcji jako Żywe Książki
udział wzięły osoby z lokalnego
środowiska oraz pozyskane na
zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych:
1. Bezdzietna z wyboru (mężatka) (Świebodzice)
2. Hazardzista na terapii (Świebodzice)
3. Imigrantka (Wrocław)
4. Ksiądz (Wałbrzych)
5. Muzułmanin (Legnica)
6. Osoba homoseksualna (Wałbrzych)
7. Patriotka (Wałbrzych)
8. Policjant (Świebodzice)

9. Trzeźwa Alkoholiczka (Świebodzice)
10. Vademecum Żywej Biblioteki (Wałbrzych)
11. Weganin (Wałbrzych)
To był niezwykły dzień i niezwykłe wydarzenie!
1 czerwca już od godz. 16.00,
kiedy to rozpoczęliśmy ŻB do
samego końca, czyli do godz.
19.00 nasza placówka wypełniła
się Czytelnikami, którzy pragnęli zmierzyć się z wyobrażeniami o zaproponowanych tytułach. W powietrzu czuło się niesamowity klimat (wielokrotnie
podkreślany przez Żywe Książki
oraz Użytkowników), pozytywną energię, podniosły nastrój
i poczucie wolności. Pomiędzy
regałami świebodzickiej biblioteki toczyły się pojedyncze
i w małych grupkach rozmowy
z Żywymi Książkami. Wielokrotnie okazywało się, że czas
wypożyczeń określony regulaminem jest stanowczo za krótki,
bo w kolejce oczekiwali następni
Czytelnicy.

Szeroki odzew, z jakim w Świebodzicach spotkała się Żywa
Biblioteka, zawdzięczamy bez
wątpienia przygotowaniom podjętym przez Miejską Bibliotekę
Publiczną przed tym wydarzeniem. Zaproponowaliśmy war-

sztaty edukacyjne dla swoich
użytkowników. W kwietniu odbyła się projekcja filmu „Niebieskoocy” w reż. Bertrama
Verhaag’a, w którym przedstawiony został przebieg doświadczenia, jakie w 1995 r przepro-

wadziła Jane Elliot w Stanach
Zjednoczonych, walcząca przeciwko rasizmowi. Eksperyment
polegał na wydzieleniu osób
z niebieskimi oczyma i założeniu, że są oni „gorsi”. To działanie miało na celu ukazanie,
z jakimi trudnościami borykają
się na co dzień ludzie o ciemnej
karnacji skóry. W czasie Tygodnia Bibliotek (maj) wśród oferty
skierowanej do młodzieży licealnej i gimnazjalnej znalazły się
warsztaty antydyskryminacyjne
jako wprowadzenie do Żywej
Biblioteki, które przeprowadziła
Aleksandra Hołyńska, trenerka, członek Stowarzyszenia Diversja, działającego na rzecz
edukacji w duchu takich wartości jak demokracja, różnorodność, wielokulturowość oraz prawa
człowieka i wolności.
Tak przygotowani Użytkownicy biblioteki wzięli udział
w niezwykłym projekcie, który
w Świebodzicach odbył się po
raz pierwszy. Żywa Biblioteka
spotkała się ze sporym zainteresowaniem. W czasie 3 godzin
udział w niej wzięło 28 Czytel-

ników wypożyczając 69 tytułów.
(dla porównania w Wałbrzychu
w czasie inauguracji ŻB w czasie 8 godzin udział wzięło 40
Użytkowników). Naszym bestsellerem została Osoba Homoseksualna. Dużą popularnością
cieszył się Weganin oraz Bezdzietna z wyboru (mężatka). Należy podkreślić, że żadna z Żywych Książek nie miała zerowego konta wypożyczeń.
FOT. AGNIESZKA KONIECZNA, ANNA
SĘDZIAK, JAROSŁAW PLUTA

Żywe Książki:
KSIĄDZ: Bardzo dziękuję za możliwość udziału w Żywej Bibliotece.
To było dla mnie nowe doświadczenie, którego dobre owoce
już widzę, a pewnie jeszcze zobaczę w przyszłości.”
BEZDZIETNA Z WYBORU: „(...) Wszystkie rozmowy z czytelnikami
były miłe, budujące i życzliwe. Moi rozmówcy chcieli poznać mój
punkt widzenia, nie oceniali, starali się zrozumieć. Wyszłam
z biblioteki zbudowana ich postawą - poznałam ludzi, którzy chcą
uczyć się otwartości i tolerancji dla innych niż ich własne
wyborów, preferencji, marzeń.”
POLICJANT: „Jestem zaszczycony, że mogłem wziąć udział
w takim przedsięwzięciu. Bardzo pozytywna sprawa, energia,
ludzie.”
PATRIOTKA: „(...) Mogę potwierdzić, że „patriotyzm nie jedno
ma imię”.
Wniosek z moich spotkań to: rozmawiajmy, rozmawiajmy,
rozmawiajmy ze sobą, bo warto, gdyż wszystkim nam leży na
sercu dobro naszej jedynej, kochanej Ojczyzny. Warto dla Niej się
uczyć, dbać i troszczyć się o Nią! Jeśli nie my, to kto? Jesteśmy
Jej integralną częścią. Polska to brzmi dumnie! Dziękuję
za zaproszenie do udziału, za profesjonalną obsługę i promocję
oraz Wszelkie Dobro, które spotkałam i z którym podzieliliście się
ze mną. Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów
organizatorom, sponsorom, uczestnikom, czytelnikom
i wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego
przedsięwzięcia.

Zaskakujące zainteresowanie
G BEATA WICIAK
G MBP w Świebodzicach
Pierwsza edycja „Żywej Biblioteki” cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem użytkowników, zarówno tych młodszych,
jak i tych dojrzalszych. Innowacyjny sposób na zmierzenie się
ze stereotypami znalazł również uznanie sponsorów, dzięki którym
Żywe Książki czuły się oczekiwane, akceptowane i otoczone
wszechstronnym zainteresowaniem. Dzięki firmie Termet S.A,
która zawsze wspiera niekonwencjonalne społeczne i kulturalne
wydarzenia i współpracującej z Termetem firmie Tester Sp. z o.o.
wszyscy uczestnicy akcji potraktowani zostali w sposób
wyjątkowy i tak też zapewne się poczuli. Na zakończenie otrzymali
pakiety wspaniałych słodyczy ze Śnieżki. Deser zapewniła Firma
Świerczyński z Wałbrzycha, a Urząd Miejski promocyjne drobiazgi
i świebodzickie pamiątki. Organizatorzy są przekonani, że
Świebodzice będą się kojarzyć uczestnikom jako miasto przyjazne,
tolerancyjne i otwarte na ludzi, dialog i wielokulturowość.
Przeprowadzone ankiety ewaluacyjne wśród Żywych Książek
oraz Czytelników stały się odpowiedzią, co dała ŻB osobom,
które wzięły udział w tym przedsięwzięciu oraz czy ten projekt był
potrzebny w naszym mieście. Nie odnotowano negatywnych ocen
i opinii. Oto niektóre z wypowiedzi.

Opinie Czytelników, biorących udział
w projekcie
„ Spotkania z Żywymi Książkami” były bardzo dobrze
przygotowane. Przestrzegano zasad intymności, wybrano
do kontaktów osoby kulturalne, które potrafiły dzielić się swoją
wiedzą. Umiały też wzbudzić zainteresowanie podjętym tematem.”
„Zorganizowanie Żywej Biblioteki” to bardzo dobry pomysł.”
„Bardzo mi się podobało i chętnie będę brała udział.”
„Wspaniała idea, gratuluję pomysłu”
„Żywa Książka to świetna forma poznania ciekawych ludzi,
którzy przeszli i odczuli brak tolerancji. Jest to bardzo potrzebna
forma nauki zrozumienia innych ludzi.”
„Żywa Biblioteka uświadomiła, że brakuje mi kontaktu z ludźmi”

Utalentowani młodzi
ludzie o zagrożeniach
Gazeta Świebodzicka
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wieści z miasta

W

tym roku odbyła
się jubileuszowa
10. edycja Miejskiego Festiwalu
Teatru Profilaktycznego, w którym wzięły udział grupy teatralne reprezentujące zarówno szkoły podstawowe, jak i świebodzickie gimnazja.
Wśród wykonawców znaleźli
się Utalentowani Młodociani ze
SP Nr 2 z przedstawieniem zatytułowanym „Kwiat paproci”

- opiekun Małgorzata Krzan,
grupa Kolorowa Maskarada ze
SP Nr 3 - opiekun Agnieszka Kiryczuk - przedstawienie „Mur”,
Gang Jagódki reprezentował SP
nr 4, z przedstawieniem „W zdrowym ciele” - opiekun Dorota
Gaboń-Bochenek, Publiczny
Zespół Szkół Integracyjnych
i grupa Erato, w ich wykonaniu
widzowie zobaczyli spektakl
„Hydra na osiedlu” - opiekunki
Jolanta Bieniasz i Justyna Gąsior oraz Grupa Wymiatamy pod

opieką Małgorzaty ChojdyOzgi, z przedstawieniem „Złość”.
Oświata profilaktyczna jest
wpisana w działalność Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jednego
z organizatorów Festiwalu i reprezentowana była przez Aldonę Górską - przewodniczącą
Komisji i dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej - Izabelę
Siekierzyńską. Pozostali organizatorzy to Urząd Miejski
w Świebodzicach, Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejski Dom
Kultury.
Pięć spektakli pokazanych
przez młodzież nie tylko - zgodnie z regulaminem festiwalu
- promowało zdrowy styl życia,
ale było mistrzowskim popisem
wszelakich talentów zaprezentowanych przez młodych aktorów
- aktorskich, muzycznych, tanecznych i akrobatycznych. Ponadto scenariusze uwzględniały
liczne gatunki i wątki literackie
- baśń, mitologię, poezję, z którymi dobrze współbrzmiała tematyka przedstawień - przemoc
domowa, brak zrozumienia, wy-

Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Zbigniewa Konisiewicza
- Córki, Zięciowie, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Zbigniewa Mizery,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Rodzina i Bliscy
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Stanisławy Janiszewskiej
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Mąż, Synowie, Synowe, Wnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Marię Sabinę Rubiś
- Syn, Synowa, Wnuki, Prawnuki, Praprawnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Jana Maksymowicza,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Dzieci, Wnuki, Siostry i Rodzina

bory i ich konsekwencje, manipulacja, nałogi.
Komisja konkursowa - Dorota Dąbrowska, Aldona Górska
i Małgorzata Grudzińska - nie
miała łatwego zadania, biorąc
pod uwagę wyrównany poziom
Festiwalu. Po intensywnej dyskusji przyznano następujące nagrody:
Nagrody główne:
G Julia Dudek - Najlepszy
Aktor,
G Wymiatamy „Złość” (Publiczne Gimnazjum Nr 2, op.
Małgorzata Chojda-Ozga)
- Najlepsza realizacja,
G Gang Jagódki „W zdrowym
ciele” (PSP Nr 4, op. Dorota
Gaboń-Bochenek) - Najlepszy
scenariusz autorski,
G
Kolorowa Maskarada
„Mur” (PSP Nr 3, op. Agnieszka
Kiryczuk) - Najlepsza scenografia i kostiumy,
Wyróżnienia:
I Julia Tatuśko - wyróżnienie w kat. Najlepszy aktor,
I Utalentowani Młodociani
- wyróżnienie w kat. Najlepszy
scenariusz autorski, PSP Nr 2,
op. Małgorzata Krzan).
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Euzebiusz Wojdat, Prezes MKS
Victoria Świebodzice. Na igrzyskach pojawił się także na chwilę starosta świdnicki Piotr Fedorowicz.
Nieodmiennie prowadzącym
igrzyska - przez dziesięciolecia
- był Mirosław Świerczek,
który przyjął raporty od kapitanów drużyn i zgłosił oficjalne
burmistrzowi gotowość uczestników do rozpoczęcia igrzysk.

M

iejskie
Igrzyska
Młodzieży Szkolnej
to wielkie święto
świebodzickiego
sportu i promocja aktywności
fizycznej wśród młodzieży. Tegoroczne igrzyska odbyły się już
po raz 42., tradycyjnie 1 czerwca, czyli w Dniu Dziecka.
Słoneczna pogoda i zaproszeni goście dopisali i głośno dopingowali młodych zawodników.
Na trybunach stadionu miejskie-

go przy ul. Rekreacyjnej 1 zasiedli: Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz, Zastępca Burmistrza Krystian Wołoszyn,
radni miejscy: Zofia Marek,
Jarosław Dąbrowski, Sławomir Łukawski; dyrektor Miejskiego Domu Kultury Agnieszka Gielata, dyrektor OPS Izabela Siekierzyńska, dyrektorzy
świebodzickich placówek oświatowych, Prezes OSiR Świebodzice Janusz Zieliński, a także

Całość rozpoczęły: obowiązkowa i kultywowana od początku organizacji igrzysk defilada
wszystkich zawodników, uroczyste wciągnięcie na maszt flagi Szkolnego Związku Sportowego i zapalenie znicza. W tym
roku ten zaszczyt przypadł utalentowanej, młodej piłkarce ręcznej, do niedawno zawodniczce
MKS Victoria Świebodzice,
a dziś reprezentującej barwy
AZS AWF Warszawa Nikoli
Szczepanik.
Igrzyska otworzył burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
- Kochani, życzę Wam wspanialej rywalizacji w duchu fair

play, i niech zwyciężą najlepsi
- powiedział burmistrz.
Młodzież rywalizowała w kilku kategoriach, m. in. biegach na
różne dystanse, pchnięciu kulą,
skoku w dal, itd. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali medale i upominki.
Organizatorem igrzysk było
Publiczne Gimnazjum nr 1 im.
Sybiraków.
A 2 czerwca swoje igrzyska
rozegrali młodsi uczniowie
z klas I-III. Organizatorem tej
edycji była Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania.

Wesoło i sportowo
w Trójce
Festyn z okazji Dnia Dziecka odbył się w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 3. Dzieciaki świetnie się bawiły, było mnóstwo
wesołych konkurencji i piękna pogoda.

FOT. SP 3
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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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reklama

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Świebodzice w wycinkach
prasowych
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Z

apraszamy do lektury
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 pionier
i miłośnik Świebodzic.
Obecnie cała kolekcja znajduje się w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Kontynuujemy przegląd wydarzeń ze Świebodzic z 1962

historia miasta w wycinkach

roku. Notatki pochodzą głównie
z Gazety Robotniczej i dotyczą
przeróżnych sfer życia miasta:
produkcji w zakładach przemysłowych, ale jest także trochę
„obyczajówki” i zapisków z kronik kryminalnych.
Z newsów dowiadujemy się
m. in. o sukcesach konstruktorów z REFY i powstającym klubie młodzieżowym; rusza także
taśmowa produkcja piecyków
gazowych, a mieszkańcy denerwują się na opieszały remont
szpitalnego budynku.

Jest także zabawna historia pewnego bigamisty, który zmienia żony
jak rękawiczki...
Miłej
lektury!
Redakcja
Gazety
Świebodzickiej
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 )
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 udziału wynoszącego 920/10000
w budynku mieszkalnym położonym w Świebodzicach, przy ul. Mikołaja Kopernika 15,
wraz z oddaniem we współwłasność udziału – wynoszącego 920/10000 w działce gruntu Nr 397/3,
o powierzchni 0,0116 ha, objętych Księgą wieczystą Nr SW1S/00019745/6.
Na udział w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu składa się były lokal mieszkalny nr 1
usytuowany na parterze budynku przy ul. Kopernika 15. Po byłym lokalu nr 1 w wyniku pożaru pozostało jedno
pomieszczenie o powierzchni użytkowej 22,68 m2. Przed pożarem lokal się z kuchni, pokoju i łazienki.
W szacowanym udziale zawarte jest również pomieszczenie piwnicze o pow. 1,04 m2. Stan techniczny ocenia
się jako zły. Wszystkie instalacje, armatura sanitarna oraz tynki wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa uległy
zniszczeniu. Były lokal kwalifikuje się do kapitalnego remontu.
CENA WYWOŁAWCZA udziału w nieruchomości zabudowanej - 14.300,00 w tym:
Cena udziału w budynku 13.321,00 zł
Cena udziału w gruncie 979,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2017 r. o godz. 13.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 1.500,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
przy ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 14 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 28.06.2017 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.

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)

V

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku
przy ul. Świdnickiej 19 w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 321/17
o powierzchni 408 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą
Nr SW1S/00027055/1. Udział w częściach wspólnych budynku oraz udział
we współużytkowaniu wieczystym gruntu pod tym budynkiem wynosi 4,50%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku i składa się z kuchni i pokoju o łącznej powierzchni 46,16
m2. Pomieszczenie W.C usytuowane jest na korytarzu - część wspólna nieruchomości. Lokal wyposażony jest
w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie piecowe. Stan techniczny lokalu
dostateczny. Elementy wykończeniowe lokalu oraz stolarka okienna i drzwiowa, podłogi, tynki, instalacja
elektryczna oraz wod. - kan. kwalifikują się do remontu lub wymiany. Lokal posiada znacznie zawilgocone ściany.
Układ funkcjonalny pomieszczeń zły. Sprzedaż lokali bez pomieszczeń przynależnych.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług wielofunkcyjnych.
CENA WYWOŁAWCZA - 37.600,00 zł
Cena lokalu 35.916,00 zł
Cena gruntu 1.684,00 zł
I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu stanowi 15% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste - 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku,
bez wezwania, z góry za dany rok. Wysokość tej opłaty może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata,
jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2017 r. o godz. 13.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 3.800,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
przy ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 14 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 22.06.2017 r. w godz. 12.00-12.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców lokali w budynku zlokalizowanym
przy ul. Bolesława Prusa 6 w Świebodzicach, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku
przy ul. Bolesława Prusa 6 w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 373/57
o powierzchni 263 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą
Nr SW1S/00041000/5. Udział w częściach wspólnych oraz prawie współwłasności gruntu wynosi 10,17%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na trzecim piętrze / poddaszu budynku i składa się z pokoju
z aneksem kuchennym i w.c. o łącznej powierzchni 15,00 m2. Lokal wyposażony jest w instalację
elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie piecowe. Stan techniczny lokalu dostateczny.
Elementy lokalu tj stolarka drzwiowa, podłogi, tynki, instalacja elektryczna oraz wod.-kan.
kwalifikują się do remontu lub wymiany. Układ fikcjonalny pomieszczeń zły.
Sprzedaż lokali bez pomieszczeń przynależnych.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
CENA WYWOŁAWCZA - 13.080,00 zł
Cena lokalu 12.535,00 zł
Cena gruntu 545,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2017 r. o godz. 12.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 6
w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Bolesława Prusa 6
w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 1 400 zł w terminie do 14 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 17.07.2017 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 21.06.2017 r. w godz. 11.30-11.45.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)
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 nieruchomości niezabudowanej
w granicach działek nr 238/3 i 237/2 o łącznej powierzchni 0,6669 ha, obręb Pełcznica 2
stanowiącej własność Gminy Świebodzice, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgi Wieczyste Nr SW1S/00019841/9 i SW1S/00019698/1.
Nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 238/3 i 237/2, obręb Pełcznica 2 położona jest w strefie
pośredniej miejscowości Świebodzice. Nieruchomość nie jest zabudowana ani zagospodarowana , jej teren jest
częściowo porośnięty pojedynczymi drzewami i krzewami, silnie zachwaszczony . Dojście i dojazd drogą
o nawierzchni nieutwardzonej - działką 239/2 stanowiącą mienie komunalne Gminy Świebodzice. Konfiguracja
terenu – teren płaski z lekkim spadkiem w stronę drogi. Nasłonecznienie dobre. Nieruchomość jest usytuowana na
terenie nieuzbrojonym. Nieruchomość graniczy z terenem lasu oraz ogrodami działkowymi. Należy podkreślić
wysokie walory krajobrazowe i rekreacyjne nieruchomości, tj. panoramiczny widok na Zamek Książ
oraz bezpośrednie sąsiedztwo lasu porośniętego tzw. „starodrzewem”.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ulice osiedlowe.
Cena wywoławcza nieruchomości - 200.800,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu
przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2017 r. o godz. 9.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek l, Sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 21.000,00 zł. należy wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy
ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 14 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 Żywnościowe
o/Świebodzice. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia
zamknięcia przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg,
zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy,
wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej na Konto Gminy Świebodzice
Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270. Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać
w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro
lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27. Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
O przyczynie odwołania przetargu powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie na stronie .
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.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

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

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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców lokali w budynku zlokalizowanym
przy ul. Adama Mickiewicza 6 w Świebodzicach, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku
przy ul. Adama Mickiewicza 6 w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 527/32
o powierzchni 305 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą
Nr SW1S/00061300/4. Udział w częściach wspólnych oraz prawie współwłasności gruntu wynosi 10,17%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku i składa się z kuchni, przedpokoju i pokoju
o łącznej powierzchni 33,88 m2. Pomieszczenie wc usytuowane jest na korytarzu - część wspólna
nieruchomości. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową.
Ogrzewanie piecowe. Stan techniczny lokalu zły. Elementy wykończeniowe lokalu oraz stolarka okienna
i drzwiowa, podłogi, tynki, instalacje - kwalifikują się do remontu lub wymiany.
Lokal słabo nasłoneczniony, zimny, ściany zawilgocone. Układ funkcjonalny pomieszczeń - zły.
Lokal posiada pomieszczenia przynależne tj pomieszczenie gospodarcze (na parterze)
o powierzchni użytkowej 2,20 m2.

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic posiadających stałe zameldowanie
przy ulicy Strzegomskiej 2 i 4 oraz ul. Świdnickiej nr 1 i nr 3 w Świebodzicach, a także dla właścicieli
i współwłaścicieli nieruchomości zlokalizowanych w wymienionych budynkach, na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanych w granicach działki nr 311/54 o powierzchni 0,0019 ha
z przeznaczeniem pod zabudowę garażową stanowiących własność Gminy Świebodzice,
dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00019769/0.
Działka położona jest przy strefie centralnej, niezabudowana ( przeznaczona pod zabudowę garażem). Położona
jest na terenie uzbrojonym we wszystkie media. Dojazd do działki średnio korzystny - przez podwórko. Działka
ma kształt regularny. Konfiguracja terenu - teren płaski. Sąsiedztwo - obiekty garażowe i budynki mieszkalne
wielorodzinne. Działka położona jest przy ul. Strzegomskiej obok nr 2 i 4 w Świebodzicach.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony: teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.

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 - 3.730,00
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący w dniu przetargu podatek VAT.

CENA WYWOŁAWCZA - 27.600,00 zł
Cena lokalu 25.110,00 zł
Cena gruntu 2.490,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2017 r. o godz. 10.30.
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek l, Sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 póz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek l następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno nieruchomości w granicach działki nr 311/54 położonej
w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Strzegomskiej
lub Świdnickiej w Świebodzicach, przy wyznaczonych numerach adresowych;
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 400,00 zł.
Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie do 14 lipca 2017 r. włącznie.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 17.07.2017 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek l.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowe
o/Świebodzice. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia
zamknięcia przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg,
zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy,
wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej na Konto Gminy Świebodzice
Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270. Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać
w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro
lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27. Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
O przyczynie odwołania przetargu powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie na stronie .
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone przetargi w dniach 26.10.2016 r.,
25.01.2017 r., 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.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2017 r. o godz. 12.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.

Piknik z wartościami
czości artystycznej. Dzieci
mogły zrobić sobie bajkowy
makijaż, a mamy - zafundować
finezyjną fryzurę. Były gry,
zabawy i turniej rodzinny.
Wśród męskiej części odwiedzających popularnością cieszył się
namiot „Dryżyny Braci” - czyli
Chrześcijańskiej Formacji ASG.
Można w nim było postrzelać z
replik broni i poczuć się jak
prawdziwy żołnierz. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska z rękodziełem
i z loterią fantową, w której
każdy los krył jakąś niespo-

artystyczne: dzieci, młodzieży
oraz profesjonalnych artystów.
W sportowym duchu odbył się
pokaz i warsztaty w wykonaniu
Pawła Skóry - Mistrza Świata,
Europy i Polski we freestyle
football. Widowisko to cieszyło
się ogromnym zainteresowaniem ze strony publiczności –
zarówno tej młodszej, jak i starszej. Na pikniku były zamki
dmuchane, zabawy z klaunami,
gigantyczne bańki mydlane.
W strefie dla najmłodszych
można było skorzystać z „kącika” zabaw lub oddać się twór-

FOT. UŻYCZONE MISJA24

W

minioną niedzielę - 4
czerwca w Parku Miejskim odbył się Chrześcijański Piknik Rodzinny. Organizatorem był Kościół Zielonoświątkowy - Chrześcijańskie
Centrum Misja 24 w Świebodzicach, przy ul. Wiejskiej 24, przy
współpracy z Urzędem Miejskim w Świebodzicach.
Po raz kolejny mieszkańcy
naszego miasta nie zawiedli
i entuzjastycznie zareagowali na
zaproszenie organizatorów. Atrakcji w tym roku zaplanowanych
było wiele. Występy muzyczno-

Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Adama Mickiewicza 6
w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Adama Mickiewicza 6
w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 2 800 zł w terminie do 14 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 17.07.2017 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 22.06.2017 r. w godz. 11.30-11.45.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

dziankę. Organizatorzy zadbali
również o przysmaki kulinarne.
Atrakcją była świeża pizza,
a także tradycyjna grochówka.
Ogromną popularnością cieszyły się również domowe wypieki.
Chrześcijańskie
Centrum
Misja 24 szerzy i propaguje wartości chrześcijańskie. Robi to
poprzez różne formy, również
przez piknik rodzinny. Jest on
formą prezentu dla mieszkańców, z którymi kościół zielonoświątkowy pragnie mieć relacje. Centrum Misja 24 buduje
dialog wśród chrześcijan w na-

szym mieście, bez
względu na denominację. Przybliża i upowszechnia prawdy biblijne - robiąc to nie tylko teoretycznie, ale
przede wszystkim praktycznie.
Organizatorzy składają podziękowania za
życzliwość i współpracę dla: Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza i Wydziału
Promocji Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, OSIR-u oraz
Miejskiego Domu Kultury, jak również
wszystkim wolontariuszom, którzy wsparli
Chrześcijański Piknik
Rodzinny.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

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

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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
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ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic, na sprzedaż lokalu mieszkalnego
nr 4a w budynku przy ul. Bolesława Prusa 10 w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce
nr 373/91 o powierzchni 170 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą
Nr SW1S/00084960/5. Udział w częściach wspólnych oraz prawie współwłasności gruntu wynosi 13,14%.
Lokal usytuowany jest na I piętrze budynku, składa się z kuchni i dwóch pokoi o łącznej powierzchni
30,63 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową
(aktualnie wyłączona). Ogrzewanie piecowe. W.c. usytuowane jest na parterze budynku.
Stan techniczny lokalu zły. Lokal kwalifikuje się do remontu. Elementy wykończeniowe lokalu
wraz z stolarką okienną i drzwiową, podłogi, tynki , instalacje - kwalifikują się do remontu
lub wymiany. Instalacja gazowa jest odłączona. Układ funkcjonalny pomieszczeń zły.
Lokal posiada pomieszczenie przynależne - piwnica o powierzchni 11,20 m2.

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4
w budynku przy ul. Bolesława Prusa 10 w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 373/91
o powierzchni 170 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą
Nr SW1S/00084960/5. Udział w częściach wspólnych oraz prawie współwłasności gruntu wynosi 13,05%.
Lokal usytuowany jest na I piętrze budynku, składa się z Kuchni, przedpokoju i pokoju o łącznej
powierzchni 37,00 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową.
Ogrzewanie piecowe. W.c. usytuowane jest na parterze budynku. Stan techniczny lokalu zły.
Lokal kwalifikuje się do remontu. Elementy wykończeniowe lokalu wraz z stolarką okienną i drzwiową,
podłogi, tynki , instalacje - kwalifikują się do remontu lub wymiany. Układ funkcjonalny pomieszczeń zły.
Lokal posiada pomieszczenie przynależne - piwnica o powierzchni 4,52 m2.

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

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

CENA WYWOŁAWCZA - 20.000,00 zł
Cena lokalu 18.726,00 zł
Cena gruntu 1.274,00 zł

CENA WYWOŁAWCZA - 26.000,00 zł
Cena lokalu 24.637,00 zł
Cena gruntu 1.363,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2017 r. o godz. 11.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2017 r. o godz. 11.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.

Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 4a przy ul. Bolesława Prusa 10
w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego
z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 2 000 zł w terminie do 14 lipca 2017 r. włącznie.

Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach,
Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Bolesława Prusa 10
w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego
z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 2 600 zł w terminie do 14 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 17.07.2017 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
Miejskiego Zarządu Nieruchomości z /s przy ul. Świdnickiej 7 w Świebodzicach w celu dokonania wyboru
Zarządcy nieruchomości wspólnej.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok.15, II piętro lub pod nr tel.74 666-95-25 do 27.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu został przeprowadzony przetarg w dniu 01.02.2017 r.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 22.06.2017 r. w godz. 10.50-11.05.
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.

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 17.07.2017 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
Miejskiego Zarządu Nieruchomości z /s przy ul. Świdnickiej 7 w Świebodzicach w celu dokonania wyboru
Zarządcy nieruchomości wspólnej.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok.15, II piętro lub pod nr tel.74 666-95-25 do 27.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu został przeprowadzony przetarg w dniu 26.04.2017 r.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 22.06.2017 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.

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

Nieruchomość

Nr działki

Obręb

Sikorskiego
Wałbrzyska
M.Skłodowskiej-Curie
Wałbrzyska

l. mieszkalny 2 (7)
l. mieszkalny 7 (32)
l. mieszkalny 3 (4)
l. mieszkalny 7 (10)

541/5
505/38
557/1
431/50

2
3
3
3

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

Spółka ZGK Świebodzice
poszukuje pracowników fizycznych
do prac stałych i sezonowych.

Do segregacji odpadów, zamiatania ulic
i przy załadunku odpadów stałych.

Pracowników na umowę o pracę oraz umowę zlecenie.
Kontakt: Tel. 74 666-96-08

Składam serdeczne słowa podziękowania
kolegom, koleżankom, przyjaciołom i sąsiadom
oraz wszystkim osobom,
które wzięły udział w pogrzebie
Ś.P. Jana Pruskiego
Ewa Tworek

KUPON
OGŁOSZENIOWY
TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIA DROBNE

_______________________________________________________________________

G Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie własnościowe o pow. 44,30 m kw. Na Osiedlu Sudeckim
w Świebodzicach, parter, Tel. 609 068 864

imię i nazwisko: ____________________________
adres: ___________________________________

G Sprzedam miejsce do pochówku na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej, Tel. 797 433 330

nr telefonu: _______________________________
Dane teleadresowe do wiadomości redakcji.

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice

Dni Świebodzic 2017
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wydarzenia

Przed nami najbardziej muzyczny weekend w roku. Dni Świebodzic
z koncertami znanych artystów, ale i rodzimych twórców; kabaret,
rozrywka dla najmłodszych, mecz samorządowców i barwny
korowód mieszkańców miasta
G Zaczynamy w sobotę, 10 czerwca,
o godz. 13:00 na rozśpiewanej i roztańczonej scenie w Rynku. Wystąpią tu
podopieczni świebodzickich placówek
oświatowych, a następnie barwny korowód złożony z artystów i mieszkańców
miasta przejdzie z Rynku na stadion
miejski, gdzie o 15:00 zostaną oficjalnie
otwarte Dni Świebodzic. Zapraszamy
Państwa gorąco do przyłączenia się do
naszego korowodu.
G A na scenie głównej na stadionie
miejskim wystąpią na początku uczniowie świebodzickich szkół, następnie
swoje umiejętności wokalne zaprezentują seniorzy z zespołu Akord, działającego przy Polskim Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów.
G Miłośnicy disco polo będą mogli
potańczyć w ulubionych rytmach podczas występu Freaky Boys (godz.
18:30). A gwiazdą wieczoru, która pojawi się na scenie o godz. 20:00, będzie
zespół Piersi.
G Niedziela upłynie pod znakiem
występów naszych utalentowanych
przedszkolaków, a o dawkę dobrego
humoru zadbają Marian i Hela, czyli
znany i lubiany kabaret Koń Polski.
G O godz. 18:30 na scenie pojawi się
pierwsza, muzyczna gwiazda - zespół

Fairy Tale Show, młodzi i utalentowani
muzycy, finaliści m. in. Must Be The
Music.
G Gwiazdą, która zakończy tegoroczne
święto miasta, będzie Grubson - koncert
rozpocznie się o godz. 20:00.
G Warto wspomnieć o wydarzeniach
towarzyszących - będzie tradycyjna
zbiórka krwi (10 czerwca, godz. 10:0014:00) oraz odbywające się od lat
Otwarte Mistrzostwa Świebodzic w Wyciskaniu Sztangi Leżąc (niedziela godz.
13:00). Tuż po nich zapraszamy na kolejne, sportowe emocje - mecz Samorządowcy/Radni vs Krwiodawcy.
Skład drużyny radnych zapowiada się
bardzo mocno, a na bramce jak zawsze
stanie Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz.
G Będą także stanowiska gastronomiczne, wesołe miasteczko i wiele innych
atrakcji.
W trakcie Dni Świebodzic odwiedzą nas
partnerzy z czeskich Jilemnic, delegacji
przewodzić będzie burmistrz Jana Cechova.
Serdecznie zapraszamy do kibicowania
i wspólnej zabawy na dorocznym święcie naszego miasta.

PROGRAM VII FESTIWALU SZTUKI v RZEMIOSŁA
ŚWIEBODZICE 16-18 czerwca 2017

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
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.
godz. 15.30
G warsztaty z powertex-u - prowadząca Pani Estera
Grabarczyk, cz.1
godz. 18.00
G zamknięcie pierwszego dnia Festiwalu.

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
godz. 11.00
G rozpoczęcie zajęć z powertex-u cz. 2
godz. 12.00
G posiedzenie Kapituły Via Artis Polonia
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.
godz. 14.30
G Gustav Becker - wykład Adama Mroziuka

poświęcony postaci Gustava Beckera - jednego
z najsłynniejszych zegarmistrzów XIX wieku.
godz. 18.00
G zamknięcie drugiego dnia Festiwalu.

18 czerwca niedziela

godz. 10.00
G otwarcie hali dla publiczności
godz. 12.00
„Sen mistrza Beckera” - spotkanie autorskie
z Jarosławem Jaśnikowskim
godz. 17.00
G zamknięcie wystawy malarskiej „Sen mistrza
Beckera”, wystawy zegarów i wystawy
fotograficznej.
godz. 17.05
G rozstrzygnięcie konkursu dla publiczności,
rozdanie nagród rzeczowych.
godz. 17.15
G ogłoszenie wyników Konkursu o Grand Prix
Targira-art. 2017 i wręczenie nagrody.
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/

Rozdaliśmy bilety naszym Czytelnikom
Konkursowe pytanie nie sprawiło żadnego kłopotu
- oczywiście, chodziło o szkło, bo właśnie w tym materiale
tworzy Paweł Borowski, autor niezwykłych, szklanych rzeźb.
Wiedzieli o tym: Michał Skoczylas, Bożena Szcześniak,
Dorota i Mariusz Bogacz oraz Bogumiła Kuliberda
i Małgorzata Nosal. Mamy nadzieję, że odwiedzą festiwal,
a może nawet nie wyjdą z hali OSiR z pustymi rękami.
Dziękujemy serdecznie za udział w konkursie.

