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iasto zabiera się za
szpecące i zabierające miejsca parkingowe wraki, porzucone na terenie miasta. Niestety,
mimo, iż wiele z nich ma właścicieli, ci nie zamierzają ich usunąć, a wręcz ukrywają się przed
organami ścigania. Dzięki
współpracy Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej i Straży
Miejskiej oraz Policji wkrótce
miasto podpisze umowę z firmą,
która będzie odstawiać graty na
złomowisko.
Bez tablic rejestracyjnych,
z przebitymi oponami, wybitymi

szybami - na takie „kwiatki”
można się natknąć w różnych
częściach miasta. Aż 4 stoją na
parkingu osiedlowym przy
ul. Krzywoustego. Co ciekawe
- wszystkie należą do tego samego właściciela, który po rozwodzie wyprowadził się z miasta
i dość skutecznie ukrywa się
przed policją. W sprawie wielokrotnie interweniowali także
radni, mieszkający na osiedlu
- Jarosław Dąbrowski i Marek
Jakubina. Samorząd znalazł
rozwiązanie na pozbycie się uciążliwych szpetot.
Więcej na str. 8

T

potem” - mówi pan Adam.
- Drzwi wykonane są ręcznie
w 100% ze stali. Bez spawania
tylko nity i zgrzewanie metodami kowalskimi. Główna połać to
prostokąty wykuwanej ręcznie
blachy połączone nitami na
zakładkę - przypominają patchwork.
Drzwi były skorodowane
i pochlapane wieloma warstwami i kolorami farby ale miały
potencjał.

dla naszych
Czytelników
- plan lekcji na biurko.
Pytaj w swoim
punkcie sprzedaży
gazety.

Wieści z sesji
3Rady
Miejskiej.
Jakie inwestycje
7w ostatnich
wykonano
latach
w Cierniach? - nasz
mini raport.
Uwaga na
8razemoszustów
- tym
okradają „na
fachowca”.

11-13
Relacja
z odlotowego Pikniku
Lotniczego.

Najładniejsze drzwi w Świebodzicach
ak o odnowionych przez
siebie drzwiach mówi pan
Adam Mroziuk, pasjonat
historii, zegarmistrz i złota rączka w kwestii przywracania blasku starym zabytkom.
Teraz na warsztat wziął zabytkowe, metalowe drzwi z ratusza, wiodące na wieżę.
- Wpadły mi w oko już w trakcie renowacji naszego zegara
wieżowego, ale z powodu braku
czasu odkładałem ten temat „na

Dziś
prezent

- Ciężko mi było przejść koło
nich obojętnie bo w mojej rodzinie było wielu kowali - przyznaje pan Adam.
Jeden z narożników był całkowicie skorodowany i tam wstawiłem nową łatę. Łata ta została
przynitowana nitami, które specjalnie wytoczyłem i zanitowałem na gorąco po podgrzaniu.
Bardzo jestem wdzięczny
Panu Ryszardowi Mazurowi
mistrzowi kowalstwa artystycznego z Wrocławia za cenne
uwagi dotyczące metod konser-

wacji. Bardzo prawdopodobne
jest, że drzwi te pochodzą z
poprzedniego Świebodzickiego
ratusza, który spłoną wraz większością miasta 26 lipca 1774
roku. To oznacza, że byłyby
jedynym reliktem, pozostałym
po tym bardzo ważnym budynku.
Drzwi są już na swoim miejscu, niestety nie można ich obejrzeć, bo to drzwi wewnętrzne
między strychem a wieżą.
Dlatego prezentujemy je na
zdjęciu.

Pasja napotyka przeszkody
Pan Adam odnowił już zegar na ratuszowej wieży, zegar na
siedzibie poczty przy ul. Świdnickiej, a ostatnio drzwi Szkoły
Podstawowej nr 3, z pięknym zegarem. Od kilku miesięcy nie
może się „doprosić” PKP u umożliwienie wyregulowania zegara
na naszym dworcu. Oczywiście, pan Adam chce to zrobić
nieodpłatnie. Ale jak na razie mur biurokratyczny PKP i zbyt duża
ilość departamentów i dyrektorów, jest nie przeskoczenia...

15-18
Świebo
dzice w wycinkach
prasowych, rok 1964.

15 września

Posprzątajmy
świat
Albo przynajmniej swoją
najbliższą okolicę, leśną ścieżkę
spacerową, trawnik koło domu
czy podwórko. W akcji
„Sprzątanie świata” biorą udział
szkoły i przedszkola, ale przecież
każdy z nas może posprzątać
swój „kawałek świata”.
To tak niewiele kosztuje.
Hasło tegorocznej akcji to:
#ŚmieciToSurowce.

Zaczynamy
kolejny rok
szkolny
I przypominamy, co dobrego
w naszej oświacie wydarzyło
się na przestrzeni ostatnich
dwóch lat.
Str. 4-5
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społeczeństwo

4 września

(poniedziałek)
po wakacyjnej przerwie
ruszają zajęcia z Panią
Olą Schabowską
w OSIR Świebodzice.
W ofercie:

G poniedziałki: 19:00
ABT (brzuch, uda,
pośladki), 20:00 Shape
(mała intensywność
zajęć),

G środy: 19:00 Trening
metaboliczny, 20:00
Shape (mała
intensywność zajęć),
G czwartki: 19:15
trening obwodowy,

Siłacze na basenie

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

O

statni sierpniowy weekend na kąpielisku odkrytym w Świebodzicach
upłynął pod znakiem zawodów
Strong Man. Zawody odbyły się
w niedzielę 27 sierpnia. Zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie Bona Fide Świebodzice oraz OSiR Świebodzice
Sp. z o.o. przy wsparciu: Urzędu
Miasta Świebodzice, firmy Bassau - producenta chemii basenowej, Bistro H2O - kawiarenki
letniej na kąpielisku odkrytym,
Adrenalina Świdnica - sklepu
z odżywkami dla sportowców.
W zawodach wzięło udział 5
zawodników, którzy rywalizowali w 6 konkurencjach. Na po-

G piątki 19:00 Fat
Burning Step + brzuch

Serdecznie zapraszamy!

Było sportowo i zdrowo
Sportowa półkolonia organizowana przez OSiR
Świebodzice sp. z o.o. już za nami. Przeglądając
bardzo bogatą fotogalerię na funpage’u OSiR-u
natknęliśmy się na takie oto zdjęcie.
Okazuje się, że nie samym sportem żyli półkoloniści
- było też coś smacznego i zdrowego.
Super, że organizatorzy zadbali także o zdrowe
odżywianie młodych sportowców.

FOT. OSIR ŚWIEBODZICE
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czątku był martwy ciąg ze sztangą ważącą 165 kg. Następnie
spacer farmera z walizkami
o ciężarze 90 kg każda. Potem
przyszła kolej na przewracanie
(4 razy) 250 kg opony i wyciskanie 55 kg hantla. Przedostatnią
konkurencją było przeciąganie
samochodu ważącego 2,5 tony.
Po tych zmaganiach siłacze mieli przerwę, w której swoją siłą
mogli pochwalić się kibice.
Przygotowaliśmy dla nich wagę
płaczu. Zadaniem zawodnika
było utrzymanie przed sobą 10
kg ciężaru na wyprostowanych
rękach. Jak się okazało nie jest to
takie proste. Dużą siłą i jeszcze
większym charakterem wykazał

się Mariusz Tatuśko, który
trzymał ciężar przez 2 minuty 20
sekund, drugie miejsce zajął
Szymon Król, a trzecie Krzysztof Kuraciński.
Zakończeniem zmagań dla
Strong Manów był rzut ważącym 60 kg kettlebellem.
Zawody wygrał Jacek Miernicki, drugie miejsce zajął Piotr
Augustyniak, na trzecim miejscu uplasował się Paweł Furtyk. Tuż za podium znaleźli się
debiutujący Leszek Boratyn
i Krzysztof Klejna.
Zawodnicy otrzymali puchary, nagrody finansowe i odżywki
dla sportowców.

Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
www.wozniak-nieruchomosci.pl
58-300 Wałbrzych, ul. Pługa 9/1
tel. 698-956-077, 74-663-80-29

I Poszukujemy dla klienta mieszkania
w Świebodzicach na Os. Piastowskim, dwa lub trzy
pokoje do III piętra. Zapraszamy Tel. 698-956-007
tel. 74-663-80-29
Chcesz szybko sprzedać nieruchomość umów się
na bezpłatną wycenę. Tel. 698-956-007
tel. 74-663-80-29
I Świebodzice. Salon z aneksem, 2 pokoje, IV p,
53 m. kw., cena: 173 tys, Os. Piastowskie, zielona
okolica, ogrzewanie miejskie,parking
tel: 698 956 007
I Świebodzice. Salon, 2 pokoje, widna kuchnia,
łazienka z WC, przedpokój. Stan techniczny bardzo
dobry, centrum, bez czynszowe, 76 m. kw.,
cena: 180 tys. Tel. 698 956 007, tel. 74 663 80 29
I Świebodzice. Salon z kominkiem, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, kamienica,
niezależne wejście, gazowe dwufunkcyjne,
84 m. kw.. Cena 124 000 zł. Tel. 698 956 007,
tel. 74 663 80 29
I Świebodzice, Apartament w kamienicy, salon
z otwartą kuchnią, sypialnia, łazienka, przedpokój,
wysoki standard, audiosystem nagłośniania,
60 m. kw. Cena 216 000 zł. Tel. 698 956 007
lub 74 663 80 29
I Świebodzice, Os. Piastowskie, mieszkanie
po remoncie, salon z balkonem, pokój, oddzielna
kuchnia, WC, 51 m. kw., cena: 175 tys
tel: 796 129 900
I Świdnica, działka inwestycyjna w centrum
miasta. Powierzchnia: 2163 m. kw.,
cena: 890 000 brutto. Tel: 796 129 900
I Świdnica, mieszkanie na Os. Młodych, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka WC, 53 m. kw., I piętro,
cena: 215 000 zł. Tel: 796 129 900
I Świdnica, dom wolno stojący
na Os. Słowiańskim, 5 pokoi, 200 m. kw.,
do zamieszkania, cena: 619 tys. Tel: 796 129 900
I Świdnica, lokal przy głównej ulicy,
powierzchnia: 104 m. kw., cena: 2400 zł + media.

Tel: 796 129 900
I Świdnica, pomieszczenie biurowe w doskonałej
lokalizacji, powierzchnia: 25 m. kw., cena: 1100 zł
+ media. Tel: 796 129 900
I Świebodzice. 2 pokoje, widna kuchnia, łazienka
z WC, IV p, Os. Piastowskie po remoncie, 46 m.
kw. cena 180 000zł do negocjacji. Tel.796 129 900
I Świebodzice. 2 pokoje, widna kuchnia, łazienka
z WC, II piętro, Os. Sudeckie, 52 m. kw.
cena 155 000 zł do negocjacji. Tel. 576-999-077
I Świebodzice. Dom w zabudowie szeregowej
- 3 pokoje, salon z aneksem kuchennym,
2 łazienki, wiatrołap, garaż, duża działka 7 ar,
stan deweloperski, cena 350 000. Tel. 576-999-077
I Świebodzice. 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój, I piętro kamienica, po częściowym
remoncie. 57 m. kw. cena 130 000.
Tel. 576-999-077
I Świebodzice. 4 pokoje, widna kuchnia łazienka
z WC, przedpokój, mieszkanie po remoncie,
I piętro, 70 m. kw.. Cena 215 000
cena do negocjacji. Tel. 576-999-077
I Świebodzice. Do wynajęcia lokal
przy ul. Strzegomskiej idealny pod placówkę
bankową 100 m. kw. parter, witryny, 6 000zł
Polecam Tel. 576-999-077 tel. 74-663-80-29
I Świebodzice. Działka o pow. 600 m. kw.
Media na granicy działki. Możliwość podziału
cena 200 000. tel. 576-999-077
I Świebodzice. Słoneczne 2 pokoje, I piętro,
38 m. kw., po remoncie, cena: 89 000 zł.
Telefon: 576 999 077

Chcesz dobrze sprzedać
swoją nieruchomość

- przyjdź do nas!

Zrobimy dla Ciebie
wirtualną wizytę po lokalu

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic

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.

UWAGA: PRZYJMUJEMY WNIOSKI
NA KREDYTY Z DOPŁATAMI MDM NA ROK 2017

I NOWA CENA!! Osiedle Piastowskie. Sprzedam
dwupoziomowe mieszkanie na III piętrze. Gotowe
do wprowadzenia. 3 pokoje, 2 łazienki,
garderoba. Taras. 60,6 m2 cena 228 tys.
I Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe mieszkanie
na III piętrze. Okna drewniane, toaleta
po remoncie, duży balkon. 60,6 m2 cena 175 tys.
I Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze. Okna nowe PCV. Przestronne
pokoje. 67 m2 cena 155 tys.
I Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe mieszkanie
po kapitalnym remoncie. W pełni umeblowane.
Nowa część osiedla. 51 m2 cena 175 tys.
I Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe mieszkanie
po kapitalnym remoncie. 46 m2 IV piętro
cena 165 tys.
I Świebodzice. Centrum. 2 pokojowe mieszkanie
na parterze. Duży ustawny pokój. 52 m2
cena 132 tys.
I Atrakcyjna cena. Centrum Świebodzic.
NOWA CENA 4 pokojowe mieszkanie na II piętrze
w kamienicy. Mieszkanie wymaga kapitalnego
remontu. 105 m2 cena 117 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.
40 m2 cena 67 tys.
I Świebodzice. Dom wolnostojący okolice ulicy
Sportowej. Duży, przestronny 6 pokoi, kuchnia
z jadalnią. Zagospodarowany ogród rekreacyjny.

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

dział reklamy:
tel. 660 157 518 - godz. 8.00-18.00
Redakcja nie odpowiada
za treść publikowanych listów
i ogłoszeń, materiałów

Garaż. Dom podpiwniczony. Oferta godna
polecenia. Działka 600 m2. Cena 450 tys.
I Osiedle Piastowskie. Nowy dom. Szereg
skrajny. Duża działka. Komfortowo wykończony.
172 m2 cena 888 tys.
I Osiedle Piastowskie. Sprzedam mieszkanie
2 pokojowe na III piętrze. Mieszkanie do
odświeżenia. 48 m2 cena 150 tys.
I Osiedle Sudeckie. Do sprzedania 3 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze. Kuchnia z oknem.
Do remontu. 48 m2 cena 113 tys.
I Świebodzice. Dwupoziomowe mieszkanie
z ogrzewaniem gazowym. 3 pokojowe, kuchnia
jasna w zabudowie. 61 m2 cena 178 tys.
I NOWA CENA. Pełcznica. Do sprzedania
3 pokojowe mieszkanie na II piętrze. Ogrzewanie
miejskie. Balkon. 61 m2 cena 169 tys.
I NOWA CENA Świebodzice. Centrum.
Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie
na I piętrze. Ogrzewanie gazowe i węglowe.
51 m2 cena 96,500,00.
I Działki Budowlane w Chwaliszowie na Osiedlu
Młodych z warunkami zabudowy. Doskonałe
położenie. 690 m2 cena 34 tys.
Ceny podlegają negocjacjom.
I DO WYNAJĘCIA Lokal użytkowy w Rynku
Świebodzic (dawna apteka). 200 m2
cena najmu 4000 zł.
I DO WYNAJĘCIA lokal użytkowy. Osiedle
Piastowskie. 38 m2 cena 900 zł.
I Wałbrzych. Do sprzedania pół Domu
na Poniatowie. Po remoncie. Prywatna siłownia
i solarium. 200 m2 cena 720 tys.

niezamówionych nie zwraca,
zastrzega sobie prawo do zmian
i skrótów w nadesłanych listach
i tekstach.
Druk: Drukarnia Polskapresse
Nakład: 1300 egzemplarzy

10.000 zł dla Sośna
wieści z miasta

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

B

urmistrz Bogdan
Kożuchowicz
zdecydował
o przekazaniu
pomocy jednej z gmin na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Chodzi o niewielką gminę Sośno, która liczy zaledwie 5 tys.
mieszkańców. Nawałnice wyrządziły tam ogromne szkody
w infrastrukturze, zniszczyła ludziom dobytek.
Uchwała o przekazaniu pomocy dla poszkodowanych przez
nawałnicę została podjęta jedno-

głośnie na sesji w dniu 24
sierpnia.
- Myślę, że nie wymaga
ona większego uzasadnienia, mieszkańcy tej gminy
zostali dotknięci tragedią,
a my także wiemy, co to
znaczy, bo przeżywaliśmy tragiczne wydarzenia 8 kwietnia
- mówił burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Wtedy także otrzymaliśmy wsparcie od ludzi z całej Polski. Naszym obowiązkiem
jest w takiej sytuacji po-móc
innym.
Jak podaje na swojej oficjalnej stronie Urząd Gminy w Soś-

INTERPELACJE, WNIOSKI,
ZAPYTANIA
Sesja w dniu 24.08.2017 r., skrót
G Radny Jan Klepiec zgłosił prośbę, by inkasenci odczytujący wodę
przychodzili co miesiąc, a nie co dwa. Burmistrz wyjaśnił,
że specjalnie, na prośbę mieszkańców, zmieniono częstotliwość
odczytów na dwumiesięczne, by zmniejszyć opłaty.
G Radny Zdzisław Pantal zgłosił kilka tematów, ponownie problem
rowerzystów, jeżdżących po chodnikach i poprosił, by tematem zajęła
się Komisja Bezpieczeństwa. Kwestie parkowania aut przed
przejściami (np. na ul. Kopernika), które utrudnia pieszym
widoczność, a także parkowanie na chodnikach, szczególnie
na Osiedlu Piastowskim. Na ul. Sienkiewicza właściciele sklepów
blokują miejsca parkingowe, stawiając skrzynki. W Cierniach,
przy rozjedzie na Milikowice, należałoby zamontować progi
spowalniające. Zgłosił także problem odbioru wody na ul. Dąbrówki,
przy dużych opadach.
G Przewodniczący RM Łukasz Kwadrans zgłosił zapytanie
(korzystając z faktu, że na sali gościliśmy radnego powiatowego
Edmunda Staniewskiego), czy powiat wspólnie z gminą nie mógłby
wykonać chodnika chociaż po jednej stronie jezdni, od ronda
Solidarności w kierunku lotniska. Wiele osób udaje się piechotą
na Piknik Lotniczy, droga jest wąska i dość niebezpieczna.

Udanej emerytury,
Pani Grażynko
o 35 latach pracy, z czego 26 To wymagało wielkiej empatii
w Urzędzie Miejskim, na i zrozumienia potrzeb innych
P
emeryturę odeszła Pani Gra- - podkreślał burmistrz Bogdan

żyna Linnik. Przez ostatnie 11
lat pracowała w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej. Jej ciepły, pełen życzliwości uśmiech
zna chyba każ-dy, kto kiedykolwiek odwiedził ten wydział.
- Bardzo dziękuję za pani
zaangażowanie,
życzliwość
i profesjonalizm. Zajmowała się
pani trudnymi sprawami mieszkaniowymi, tematem bardzo
ważnym dla każdego człowieka.

Kożuchowicz.
- Praca w Urzędzie Miejskim
to był dla mnie wielki zaszczyt
i wielka radość, bo ja po prostu
kocham ludzi - powiedziała
z uśmiechem pani Grażyna.
Życzymy udanego i pełnego
nowych, ciekawych wrażeń,
odpoczynku, a także realizacji
pasji i kolejnych wyzwań.
W końcu emerytura to początek
nowego życia.

Kosz słodkości i pamiątkowe podziękowania wręczyli Burmistrz
Bogdan Kożuchowicz i Przewodniczący RM Łukasz Kwadrans

nie, nawałnice z 11 i 12
sierpnia uszkodziły 400
budynków mieszkalnych,
w wyniku czego doszło do
zalania mieszkań. Zawierucha
uszkodziła, bądź całkowicie
zniszczyła, około 760 budynków gospodarczych (stodoły,
chlewy, obory, wiaty, magazyny
i garaże). Uszkodzeniu uległy
również budynki i obiekty gminne. Ogromne zniszczenia wystąpiły w lasach, w szczególności w leśnictwach Wąwelno,
Komierowo, Dąbrowice i Świdwie. Zniszczeniu uległy drogi.
Dane te są stale aktualizowane.
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Wszyscy radni głosowali za przekazaniem pomocy

Przygotowujemy się do nowego programowania

mina Świebodzice przygotowuje się do tego nowego
G
okresu programowania, po roku

2020. Nowo powstała Strategia
na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju do roku 2030 (SOR)
określa kierunki działań w nowej perspektywie finansowej
po roku 2020.
O przygotowaniach do nowego programowania mówił
podczas sesji burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Po roku 2020 środki unijne
dla naszego kraju będą ograniczone dla wszystkich sfer życia,
zatem nowe wsparcie będzie
kierowane przede wszystkim na
innowacje w gospodarce i badania naukowe. Po roku 2020
samorządy będą mogły korzystać z finansowania krajowego,
będą stosowane również instrumenty zwrotne dla samorządów
(czyli pożyczki i kredyty z przeznaczeniem na rozwój inwestycji). Chcemy się do tego dobrze
przygotować - podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Dlatego jeszcze w lipcu świebodzicki samorząd złożył wnio-

sek do projektu Partnerskiej
Inicjatywy Miast (PIM), pilotowanej przez Ministerstwo Rozwoju. Wniosek dotyczy tworzenia sieci miast partnerskich
w sferach mobilności miejskiej,
rewitalizacji oraz jakości powietrza przy Ministerstwie
Rozwoju. Te sfery będą szczególnie wspierane przez branżowe ministerstwa
Natomiast w sierpniu Świebodzice złożyły dwa zgłoszenia
na spotkania w Ministerstwie
Rozwoju w sprawie dwóch bardzo ważnych dla miasta inwestycji: budowy Hotelu Sportowego przy ulicy Dąbrówki
w formule ppp oraz budowy
lotniska dyspozycyjno-sportowego - dodaje burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Ministerstwo Rozwoju zleciło przygotowanie naukowcom
PAN analizy miast średnich,
które po transformacji ustrojowej przeszły restrukturyzację
i deindustrializację i w wyniku
tych procesów straciły funkcję
gospodarczą (zmniejszyła się
liczba dużych przedsiębiorstw).

Gmina Świebodzice znalazła
się w analizie na liście 122 polskich miast średnich, które już
tą funkcję gospodarczą tracą,
a mogą pozyskać nowe funkcje
społeczne. Ministerstwo będzie
przede wszystkim wspierać
właśnie te miasta w perspektywie po roku 2020.
W związku z nową Strategią
Kraju przewiduje się zmianę
lub aktualizacje niektórych
gminnych dokumentów strategicznych, np. Strategię Rozwoju Gminy Świebodzice, Programu Edukacji w Gminie

Świebodzice i wielu innych
dokumentów tak, by dostosować je do nowych kierunków
rozwoju naszego kraju, wskazanych w Strategii Krajowej po
roku 2020.
W związku z tym faktem aktualizowana jest również Strategia Rozwoju Dolnego Śląska
i dostosowywana do SOR (Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - SOR). Gmina
również złożyła dwa wnioski
na projekty o znaczeniu ponadlokalnym (lotnisko i łącznik S3)
do strategii dolnośląskiej.

SESJA - KRÓTKO...
I Zmiany w budżecie
Podczas sesji w dniu 24 sierpnia jedną
z uchwał były zmiany w tegorocznym
budżecie gminy. Wśród nich jest m. in.
zwiększenie wydatków o 80.000 zł na
utwardzenie drogi dojazdowej do budynku
przy ul. Strzegomska 20,20a, 20b. Wprowadzono do planu wydatków nowe zadanie
dotyczące przebudowy pomieszczeń na
miejską jadłodajnię. Przeznacza się na to
kwotę 270.000 zł.
180.000 zł to dopłata do działalności
spółki OSiR, która obecnie, z powodu
zamknięcia na czas remontu Wodnego
Centrum Rekreacji, nie zarabia na tym
obiekcie. Pieniądze są potrzebne na bieżące
funkcjonowanie spółki.
I ŚdS dla dobromierzan
Radni Świebodzic jednogłośnie poparli
uchwałę o zawarciu porozumienia między
Gminą Świebodzice a Gminą Dobromierz,
dotyczącego korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzicach przez mieszkańców ościennej
gminy.
ŚDS dysponuje od września większą
liczbą miejsc, co oznacza, że może przyjąć
większą liczbę uczestników, także z Gminy
Dobromierz, ponieważ było zainteresowanie ze strony mieszkańców tej gminy. Pobyt
w ŚDS nie obciąża w żaden sposób budżetu
samorządu (placówka pozyskała na funkcjonowanie dotacje), zatem chętnie przyjmie uczestników spoza Świebodzic.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest
ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu,
przeznaczonym dla osób, które ukończyły
18. rok życia, cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie niewymagających
leczenia szpitalnego.
Działalność domu obejmuje wszelkie
szczeble życia społecznego oraz aktywne
wspieranie osób z upośledzeniem umysłowym i z zaburzeniami psychicznymi, a także przeciwdziałanie stygmatyzacji, dyskryminacji i tworzenie mechanizmów wyrównujących szanse życiowe oraz warunki do
korzystania z przysługujących ich praw.
Dom zapewnia wparcie psychologiczne,
pomoc oraz szereg działań rehabilitacyjnych, które mają na celu poprawę jakości
życia i funkcjonowania w społeczeństwie,
jak również funkcjonowania w życiu codziennym osobom, które samodzielnie nie
radzą sobie z zadaniami pojawiającymi się
każdego dnia.
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Świebodzicach znajduje się w Centrum
Rehabilitacji Społecznej przy ul. Parkowej 4.

I Aportem do spółek
Aport to brzmi groźnie, ale chodzi o wkład
niepieniężny - czyli rzeczowy, majątkowy,
który gmina wnosi jako udział do swoich
spółek. Dwie uchwały z tym związane radni
podjęli na ostatniej sesji. Dotyczą one aportu do ZGK Świebodzice (tu chodziło
o zakupione pojemniki - pięć kontenerów
KP7) oraz do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - w tym przypadku dotyczy to sieci
kanalizacyjnej, przekazanej Świebodzicom
przez Wałbrzyski Związek Wodociągów
i Kanalizacji. Sieć położona jest w obrębie
ulic Armii Krajowej i Wiejskiej oraz Solnej,
Szkolnej, Mikulicza, Bocznej, Strzegomskiej, Piłsudskiego, Długiej oraz Cierni.

I Nowy plan zagospodarowania
Radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie
ulic: Sezamkowej, Wysokiej i Zamkowej.
Wniosek złożył właściciel terenu, który
przygotowuje tam działki pod zabudowę
jednorodzinną. Głównym argumentem,

I Skarga bezzasadna
Radni odrzucili skargę, złożoną przez
mieszkańca miasta na dyrektor Publicznego
Przedszkola nr 3 w Świebodzicach. Komisja Rewizyjna ustaliła, że osnową całej
sytuacji jest konflikt pomiędzy rodzicami
dziecka. Jest on na tyle poważny, iż jego
rozstrzygnięciem zajmuje się sąd.

podnoszonym przez właściciela, jest zmiana układu komunikacyjnego - chodzi o skorygowanie przebiegu ulicy Sezamkowej
i pozostałych dróg tak, by ominąć i zachować istniejący starodrzew. Wnioskodawca
chciałby również zmiany przyjętych współczynników zabudowy- a konkretnie zmiany
wielkości dzielonych działek z 10 na 8
arów.

Nasze szkoły - wczoraj i dziś
4

oświata
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ozpoczynamy kolejny
rok szkolny, a to dobra
okazja, by przedstawić
Państwu krótki raport na
temat stanu placówek oświatowych w naszym mieście. Bo tak
się składa, że dobiega właśnie
końca termomodernizacja ostatniej szkoły w Świebodzicach.
Wszystkie miejskie placówki
oświatowe, począwszy od przedszkoli, na gimnazjach skończywszy, są odnowione, ocieplone,

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

mają nowe elewacje, okna, system
ogrzewania; nowoczesne wyposażenie w postaci m. in. tablic multimedialnych, rzutników. Wszystkie szkoły mają zmodernizowane
sale gimnastyczne i boiska, a także place zabaw dla najmłodszych
uczniów, wybudowane w ramach
projektu Radosna szkoła.
Warto to sobie uświadomić, bo
na co dzień pewnie nie dostrzegamy faktu, że w ciągu ostatnich

PRZED REMONTEM

dziesięciu lat w sferze
oświaty usunięto kilkudziesięcioletnie zaniedbania. Wystarczy spojrzeć na archiwalne
zdjęcie Szkoły Pod-stawowej nr 6 w Cierniach.
Ten obdrapany budynek
z obłażącym tynkiem,
nie istnieje już od tak
naprawdę 6-7 lat, od momentu,
gdy burmistrz Bogdan Kożuchowicz podjął decyzję - przez wielu

przyjmowaną ze sceptycyzmem - o budowie
nowej szkoły w Cierniach.
Szkoła jest dziś wizytówką oświatową
miasta, to nowoczesny,
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i bardzo
przyjazny obiekt, w którym uczniowie czują się jak w drugim
domu.

PO MODERNIZACJI

Ale i pozostałe szkoły zmieniły swoje oblicze, szare, smutne „baranki” na elewacjach
pokryły radosne kolory. Tam,
gdzie mieliśmy do czynienia
z budynkami historycznymi
zachowano styl i detale architektoniczne (SP 3); tam, gdzie
obiekt jest nowoczesny, podkreślono właśnie ten atut - co widać
chociażby na elewacji termomodernizowanej właśnie Szkoły
Podstawowej nr 2.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Pojawiły się dwa żłobki miejskie, funkcjonujące przy obu
miejskich przedszkolach. Nowo
oddany przed zaledwie dwoma
laty żłobek przy Przedszkolu nr 2
urzeka pięknym wyposażeniem,
dbałością o bezpieczeństwo
i komfort maluszków.
Mamy być z czego dumni
i przede wszystkim mamy powody do zadowolenia z faktu, że
dzieci uczą się naprawdę w bardzo dobrych warunkach.

A wszystko to wydarzyło się
zaledwie na przestrzeni 10 lat.
- Kiedy w 2007 roku obejmowałem fotel burmistrza jednym
z priorytetów było właśnie inwestowanie w oświatę, w tę sferę
życia miasta, samorządu, która
jest bezdyskusyjnie jedną z najważniejszych - podkreśla burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. - Chyba
nikogo nie trzeba przekonywać,
jak fundamentalne znaczenie ma
edukacja, zwłaszcza ta na pierw-

oświata

szym etapie, czy to przedszkola
czy szkoły podstawowej. Trzeba
stworzyć dzieciom jak najlepsze
warunki, a przecież, co muszę
wyraźnie zaznaczyć, obowiązków
cedowanych przez państwo w tym
zakresie z roku na rok przybywa.
Samorządy otrzymują co roku
do swojego budżetu na oświatę
tzw. subwencję z budżetu państwa. Ale prawda jest taka, że
kwota ta nie pokrywa nawet bieżących wydatków związanych

z wypłatami dla nauczycieli i pracowników oświaty.
Spójrzmy tylko na te liczby:
13.009,525 zł - tyle wyniesie
tegoroczna subwencja oświatowa
z budżetu państwa.
24.259,827 zł - a tyle mamy zaplanowanych wydatków w dziale
oświata i wychowanie, z czego
2.048,250 zł - to wydatki inwestycyjne

Widać jasno, że o jakichkolwiek
remontach czy nakładach inwestycyjnych z puli państwowej nawet
nie ma co marzyć. Wszystkie
inwestycje prowadzone są wyłącznie z budżetu gminy - lub czasami
przy udziale środków unijnych lub
programów krajowych, o ile uda
się pozyskać na nie dofinansowanie. Więc tak naprawdę gdyby nie
inwestycje samorządu, szkoły
wyglądałby nadal tak, jak przed
kilkudziesięciu laty.

Najważniejsze
nakłady

GIMNAZJUM NR 1

PRZEDSZKOLE NR 2 BUDYNEK B

Oprócz tego w trakcie tych dziesięciu lat było prowadzonych mnóstwo innych,
drobniejszych prac, typu: przebudowa toalet w każdej ze szkół (kilkaset tysięcy
złotych), adaptacja pomieszczeń na szkolną jadłodajnię
w Dwójce - ponad 300.000 zł, remonty instalacji elektrycznych, przebudowy
dźwigów dla niepełnosprawnych, itd. - to kolejne setki tysięcy złotych.

5

niach - dawna „Szóstka” była chyba najbrzydszym, szkolnym budynkiem. Za to teraz jest jednym
z najładniejszych. Do takich szkół
chce się wracać po wakacjach.
A przy okazji - wszystkim uczniom, tym najmłodszym, jak
i starszym, życzymy dobrego,
pełnego ciekawych wrażeń i bogatych doś-wiadczeń, roku szkolnego 2017/ 2018.

Nasze szkoły to powód do dumy
I ZOFIA MAREK
I Przewodnicząca Komisji Oświaty
i Wychowania, Kultury, Sportu Zdrowia
i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej
w Świebodzicach

na modernizację obiektów
oświatowych w latach 2007-2017

G budowa Zespołu Szkół Integracyjnych w Cierniach - 6,7 mln zł
+1 mln zł na wyposażenie
G Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 wraz w wymianą
instalacji elektrycznej - blisko 1 mln zł
G Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 - blisko 600.000 zł
G Termomodernizacja Gimnazjum nr 1 - 380.000 zł
G Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z budynkiem B,
modernizacją toalet, instalacji elektrycznej, budową łącznika
- blisko 2 mln zł
G Termomodernizacja Przedszkola nr 3 Niezapominajka
- 256.000 zł
G Termomodernizacja Przedszkola nr 2, budynek A
- 860.000 zł, budynek B - 211.000 zł
G Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2
(obecnie trwająca) - 1,6 mln zł
G Place zabaw w ramach „Radosnej
Szkoły” - ponad 600.000 zł

Aby Państwu uzmysłowić, jak
wielki „skok” zrobiliśmy w tej
kwestii, publikujemy dziś zdjęcia
wszystkich naszych placówek
sprzed remontu i po wykonaniu
prac. Niestety, nie udało nam się
znaleźć tylko zdjęcia starego
budynku Przedszkola nr 3, więc
w tym wypadku zamieszczamy
zdjęcie budynku po termomodernizacji.
Najbardziej szokujące wrażenie
robi z pewnością szkoła w Cier-
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3
NIEZAPOMINAJKA
ORAZ ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1

PRZED REMONTEM

- Obiekty i baza techniczna naszych szkół
i przedszkoli to powód do dumy dla całego miasta.
Wszyscy wiemy, że oświata i edukacja to bardzo ważna dziedzina
życia społecznego. I my, w Świebodzicach, doskonale to
rozumiemy.
Zespół Szkół Integracyjnych w Cierniach, Przedszkole nr 2
z pięknym żłobkiem, modernizowany właśnie Zespół Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych, czyli od nowego roku szkolnego
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
- to wspaniałe wizytówki miasta.
Samorządy, które inwestują w oświatę, a edukację swoich
najmłodszych mieszkańców traktują jako priorytet, w moim
odczuciu zasługują na najwyższe uznanie, a mówię to nie tylko
jako radna, ale nauczyciel z długoletnim stażem.
Jestem dumna ze swojego miasta.

PO MODERNIZACJI

Łącznie wydatki na oświatę w ostatnich 10 latach to ok. 20 mln zł!

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
PRZEDSZKOLE NR 2 BUDYNEK A

ZESPÓŁ SZKÓŁ
INTEGRACYJNYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSATWOWO-GIMNAZJALNYCH (SP 2)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
FOT. ARCHIWYM WŁASNE, UŻYCZONE: ZBIGNIEW RYBIŃSKI, PORTAL DOLNY-SLASK.ORG

Wzruszający powrót
do domu
6
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o czterech miesiącach
spędzonych w szpitalu,
kilku operacjach, 12letni Paweł, który ucierpiał podczas kwietniowej katastrofy budowlanej, wrócił do
domu. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego wróci do swojej
szkoły. Czekają tam na niego koledzy z klasy i cała szkolna społeczność.

wieści z miasta

Chłopiec jest otoczony troskliwą opieką swoich najbliższych, czeka go jeszcze długa
rehabilitacja, ale pobyt w domu,
wśród rodziny, bardzo mu służy.
Paweł uśmiecha się, niemal „biega” w ortezie po całym domu
i już nie może się doczekać powrotu do szkoły.
Rodzinę Państwa Horbaczów, którzy przejęli opiekę nad

Rodzinę odwiedził burmistrz Bogdan Kożuchowicz i zastępca
Krystian Wołoszyn

Katastrofa wciąż pod lupą
Śledztwo w sprawie katastrofy budowlanej przy ul. Krasickiego 28
nadal jest niezakończone. Prokuratura czeka wciąż na opinie
biegłych, które zapewne będą miały kluczowe znaczenie.
Na wyniki śledztwa czekają także mieszkańcy okolicznych
budynków, ponieważ ubezpieczyciel nie może wypłacić pieniędzy
z tytułu odszkodowania za np. zniszczone mienie, dopóki nie
będzie stwierdzonych przyczyn tego tragicznego zdarzenia.
Chodzi o prywatnych właścicieli, którym np. wybuch uszkodził
okna.
Większość była jednak nieubezpieczona. Kamienicę obok
zamieszkują głównie starsze, niezamożne osoby, które wymieniły
okna na swój koszt, jednak oczekują zwrotu pieniędzy za wydatek
poniesiony - trzeba to przyznać - nie ze swojej winy.
W tej sprawie na ostatniej sesji Rady Miejskiej głos zabrała
mieszkanka budynku z numerem 26, apelując do radnych
o szybkie podjęcie działań w tej kwestii.
Miasto rozważa w tej chwili kwestie, jak pomóc lokatorom,
nie czekając na wyniki śledztwa, bo może to jeszcze potrwać wiele
miesięcy.
Za uszkodzenia na częściach wspólnych - typu szyby
w korytarzach - zostało wypłacone ubezpieczenie.

osieroconymi chłopcami - Pawłem i Michałem, odwiedzili
burmistrz Bogdan Kożuchowicz i zastępca Krystian Wo-

łoszyn. Przywieźli słodkości dla
najmłodszych
- Przed nami długa rehabilitacja, ale jesteśmy dobrej myśli, na

Dobiega końca termomodernizacja Zespołu Szkół
Specjalnych

adanie współfinansowane
jest ze środków Unii EuroZ
pejskiej w ramach umowy o do-

finansowanie projektu nr RPDS.
03.03.04-02-0026/16-00 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Oś priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
i sektorze mieszkaniowym”;
Poddziałanie 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” - ZIT AW.
W ramach prac wykonano:
I wymianę istniejącej instalacji C.O. oraz przebudowę istniejącej kotłowni ze zmianą paliwa
stałego na gazowe, w tym zmianę lokalizacji kotłowni gazowej

Remont piętra domu zbliża się do końca, pokoje
dla najmłodszych już są gotowe
Pawle wszystko błyskawicznie
się goi i wierzymy, że szybko
dojdzie do siebie - mówi pani
Ewa.
Chłopiec pięć razy w tygodniu poddawany jest zabiegom
rehabilitacyjnym w centrum Rehabilitacji Promyk. Właścicielka
ośrodka, Pani Małgorzata Ulatowska, zaraz po katastrofie zadeklarowała pomoc w tym zakresie.
Rodzina remontuje dom, aby
przystosować go do potrzeb
powiększonej w wyniku tragedii
rodziny. Trzeba przygotować
całe piętro. Prace są już na ukończeniu.

I remont istniejącej instalacji
elektrycznej w obrębie nowej
kotłowni,
I roboty dociepleniowe ścian
zewnętrznych (ocieplenie od
wewnątrz),
I wymianę stolarki okiennej
i drzwi zewnętrznych,
I ocieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową,
I wykonanie świadectwa
energetycznego budynku po
przeprowadzonej termomodernizacji.
Wartość poprzetargowa inwestycji to 653.510,25 zł.

Trwają także intensywne remonty trzech innych mieszkań,
na które oczekują rodziny z Krasickiego: dwie rodziny trzyosobowe i jedna osoba samotna.
Lokale przechodzą gruntowny
remont, łącznie z przebudową
ścian, instalacji, wymianą okien.
Wszystko odbywa się w porozumieniu z oczekującymi lokatorami tak, by mieszkania w pełni
odpowiadały ich potrzebom.
Pierwszy z lokali, tak jak już
pisaliśmy, będzie gotowy we
wrześniu.

Zdobyli prawie 1,7 mln

racamy do tematu dużych środków unijnych,
W
jakie pozyskały na termomo-

dernizację wspólnoty mieszkaniowe z ulicy Zamkowej. Okazało się, że zaniżyliśmy - zupełnie niecelowo - kwotę zadania
i dofinansowania. Łączne dofinansowanie dwóch projektów
dla 19 wspólnot mieszkaniowych ma wartość 1.686.426 zł,
a całość kosztować będzie
2.293.962,19 zł.
Jak już informowaliśmy,
wniosek złożony w imieniu
wspólnot na ul. Zamkowej od
numeru 3 do 33 złożył zarząd-

na 3–kondygnację i jej wydzielenie pożarowe: ściany, strop i podłoga do klasy REI60, drzwi
- EI30 oraz wbudowanie komina
powietrzno-spalinowego z kanałem wentylacji grawitacyjnej,

Dobry pomysł

26 osób chętnych, 18 zakwalifikowanych
do poboru, i aż siedmioro krwiodawców,
którzy pojawili się po raz pierwszy
- tak przedstawia się bilans ostatniej w sierpniu
zbiórki krwi.
Dziękujemy za bezcenny dar życia.
Podczas zbiórki rozlosowano atrakcyjne
upominki - główną nagrodą był voucher
na przelot szybowcem, który wylosował
pan Grzegorz Lehner.
Powody do radości mieli także: Urszula
Nikoniuk, Robert Prokop i Zdzisław Godyla,
którym przypadły w udziale koszulki
promujące Świebodzice.

I

ca, czyli firma Prefekt. Został
on oceniony najwyżej spośród
wszystkich złożonych przez
wspólnoty i zyskał 70-procentowe dofinansowanie.
Wsparcie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjny
Oś piorytetowa 3. Gospodarka
niskoemisyjna. Działanie 3.3.
Efektywność energetyczna
w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Pieniądze rozdzielane są
za pośrednictwem Instytucji
Pośredniczącej Aglomeracji
Wałbrzyskiej.
I

KRÓTKO...

Pomagać - to takie proste

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM
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Nie trzeba już szukać w internecie czy książce telefonicznej
- numer do Straży Miejskiej znajdą Państwo na służbowym
radiowozie. Auto zostało oklejone informacją z numerem
alarmowym, by ułatwić mieszkańcom kontakt. Warto zapisać
w swoim telefonie komórkowym.
Propozycję oklejenia auta numerem z telefonem alarmowym
złożył kiedyś na sesji radny Przemysław Wieczorek.

Plac zabaw

wieści z miasta
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www.swiebodzice.pl

Nie tylko nowe ogrodzenie, ale i chodnik wokół

25.000 zł

- tyle kosztow
ała
wymiana ogro
dzenia
i nowy chodni
k
na Granicznej

na Granicznej pięknieje
N

iedawno miasto wymieniło ogrodzenie na
nowe i estetyczne,
kilka dni temu dosłownie zakończył się remont chodnika wokół placu. - To miejsce
pięknieje i mieszkańców to cieszy – mówi radny Jerzy Kirklo,
który kilka lat temu zabiegał
o wybudowanie placu.
Miejsce wygląda teraz bardzo
estetycznie, a gdy byliśmy na
miejscu z aparatem, ZGK przywiozło jeszcze świeży piasek.

O budowę i modernizację
ogrodzenia zabiegał Jerzy
Kirklo, radny tej dzielnicy

Choć wakacje się skończyły, to
przecież dzieci nadal będą tu
spędzać czas, gdy tylko pogoda
na to pozwoli.
- Plac zabaw był bardzo potrzebny w tym rejonie miasta,
korzysta z niego wiele dzieci nie
tylko z bezpośredniego sąsiedztwa - mówi radndy Kirklo.

Chodnika także
nie zabraknie
Niedawno wokół placu miasto wykonało nowy chodnik.
W jednym miejscu, w pobliżu
topoli, został niedokończony
fragment. I od razu uspokajamy
- celowo to miejsce pozostawiono bez kostki.
- Na dniach otrzymaliśmy
zgodę na wycięcie topoli - mówi
burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Drzewo jest duże, ale
kruche, było już kilka sygnałów
od zaniepokojonych mieszkańców, dlatego wystąpiliśmy do
starostwa o zgodę na wycinkę.
Każdego drzewa szkoda, ale
w tym wypadku ważniejsze jest
bezpieczeństwo bawiących się
na placu dzieci.
Po usunięciu drzewa chodnik
zostanie dokończony.
I

Na placu pojawił się świeży piasek

Na odcinku w stronę ul. Strzegomskiej pozostał fragment
bez kostki - ZGK dokończy go po usunięciu topoli

Co z nawierzchnią na Mikulicza?

ieszkańcy centrum narzekają na kilka zasypanych
M
dziur na Sienkiewicza, a to jest

Nawierzchnia ulicy Mikulicza sporo ostatnio przeszła

nic w porównaniu z naszymi
problemami - zadzwonił do nas
mieszkaniec ulicy Mikulicza,
- Nawierzchnia jest na dużym
odcinku pełna zapadnięć i nierówności, bo ciągle trwają tu
jakieś prace. Czy doczekamy się
naprawy kostki? - pyta mieszkaniec Pełcznicy?
Rzeczywiście, na odcinku od
mostu przy dawnym domu Mikulicza-Radeckiego do zjazdu
na ulicę Zamkową, nawierzchnia nie wygląda dobrze. Jest nierówna, pozapadana w wielu

Robimy wjazd na Świdnickiej

miejscach. To efekt rozlicznych
prac, prowadzonych na tym
odcinku - przede wszystkim
związanych z kanalizacją. Uspokajamy jednak mieszkańców
- nawierzchnia będzie naprawiona, ale dopiero, gdy zakończą się
wszystkie zaplanowane w tym
rejonie prace pod jezdnią. A tym
na razie nie widać końca, bo
swoje ekipy wkrótce wyśle tu
gazownia. Będą więc znowu
wykopy i utrudnienia w poruszaniu się. Po zakończeniu tych
prac nawierzchnia zostanie przywrócona do właściwego stanu.
Pozostaje więc jeszcze odrobina
cierpliwości.
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Setki tysięcy
leżą pod ziemią

INWESTYCJE W CIERNIACH

wa numery temu przypomnieliśmy Państwu, jakie
D
inwestycje miasto poczyniło

w dzielnicy Pełcznica w ciągu
ostatnich 8 lat. Dziś taki sam
raport, dotyczący Cierni. Tu
także samorząd poniósł wiele
nakładów, ale większość z nich
jest tak naprawdę niewidoczna
- bo chodzi głównie o kwestie
związane z kanalizacją i uporządkowaniem gospodarki
wodno-ściekowej. A to wszystko znajduje się pod ziemią.
Inwestycje te kosztowały setki
tysięcy złotych.
Oto najważniejsze zadania,
jakie udało nam się „wyłuskać”:
G Remont nawierzchni ulicy
Bocznej (podbudowa drogi
i wykonanie kanalizacji deszczowej)
G Utwardzenie tzw. koziego
rynku, dojazdu do nr 149 i 150
G
G Oczyszczanie rowów i
skarp - ponad 9000 mb
G Przebudowa kanału deszczowego Ciernie 79
G Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Ciernie 40
a,b,c,d
G Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Ciernie 148150a
G Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Ciernie 54-62
G Budowa wodociągu rozdzielczego 200 od stacji Cier-

nie do Strefy Aktywizacji Przemysłowej
G Remont przepustów
G Zabezpieczenie odcinka
drogi przed zalewaniem, w rejonie Ciernie 129, wraz z naprawą nawierzchni
G Montaż barierek ochronnych w rejonie Ciernie 90-100
G Budowa linii i montaż
oświetlenia ulicznego w rejonie drogi wewnętrznej Ciernie
31-39a
G Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie Ciernie 144149
G Remont kładki dla pieszych, Ciernie 100
G Utwardzenie podwórka
Graniczna 4
G Montaż 6 kpl. progów
zwalniających w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu.
Warto jeszcze wspomnieć
o najważniejszej i największej
inwestycji w historii tej dzielnicy - budowie nowej szkoły,
Zespołu Szkół Integracyjnych.
Z obdrapanego, obłażącego
budyneczku Szkoły Podstawowej nr 6 (który zresztą prezentujemy Państwu na stronie
4), nie został nawet ślad.
W 2012 roku burmistrz Bogdan Kożuchowicz uroczyście
otworzył najnowocześniejszą
placówkę oświatową w Świebodzicach. Jej budowa trwałą
dwa lata. Pochłonęła blisko
7 mln zł.

Przebudowa kanału deszczowego

Brawo, Nikola!
15,5 tys. zł będzie kosztować
wjazd pomiędzy budynkami
Świdnicka 46 i 48.
Miasto przystąpiło do budowy
nawierzchni na taką z kostki
brukowej. O wykonanie
prosili mieszkańcy budynków.
I na tym nie koniec prac
w tym rejonie,
bo współwłaściciele sami
sfinansują jeszcze chodnik
przy posesji.

a przełomie lipca i sierpnia
w Macedonii odbyły się
N
Mistrzostwa Europy Juniorek

w piłce ręcznej. Reprezentacja
Polski zdobyła II miejsce przegrywając mecz finałowy ze
Słowenią 30:31. Nikola Szczepanik, wychowanka MKS
VICTORIA Świebodzice, absolwentka Gimnazjum Nr 1
im. Sybiraków, godnie reprezentowała barwy naszego
kraju. W meczu finałowym
świetnie zagrała na prawym
rozegraniu, zdobywając 5 bramek.
Gratulacje Nikola, dziękujemy za piękny występ, jesteś

wspaniałą ambasadorką Świebodzic!
Zdjęcie dzięki uprzejmości
portalu
www.victoriaswiebodzice.
futbolowo.pl.

STOP wrakom
M

iasto zabiera się za
szpecące i zabierające miejsca parkingowe wraki, porzucone na terenie miasta. Niestety,
mimo, iż wiele z nich ma właścicieli, ci nie zamierzają ich usunąć, a wręcz ukrywają się przed
organami ścigania. Dzięki współpracy Komisji Bezpieczeństwa
Rady Miejskiej i Straży Miejskiej oraz Policji wkrótce miasto
podpisze umowę z firmą, która
będzie odstawiać graty na złomowisko.
Bez tablic rejestracyjnych,
z przebitymi oponami, wybitymi
szybami - na takie „kwiatki”
można się natknąć w różnych
częściach miasta. Aż 4 stoją na
parkingu osiedlowym przy
ul. Krzywoustego. Co ciekawe
- podobno wszystkie należą do
tego samego właściciela, który
po rozwodzie wyprowadził się
z miasta i dość skutecznie ukrywa się przed policją. W sprawie
wraków pismo do policji przesłała także Spóldzielnia Mieszkaniowa, ale wielokrotnie interweniowali także
radni, mieszkający na osiedlu Jarosław Dąbrowski czy Marek Jakubina,
który mieszka
przy tej samej ulicy i parkuje swoje
auto tuż obok porzuconych pojazdów.
- Stoją już 4 lata, właściciel ma
to w nosie - denerwuje się radny Jakubina. Wreszcie pojawiła się szansa, że
problem zostanie rozwiązany,
ale po raz kolejny gmina musi
płacić za coś, co jest obowiązkiem właściciela.
- Wiemy, gdzie ten pan przebywa, ale nie odbiera od nas
pism - przyznaje Janusz Kozendra, Komendnat Komisariatu

Policji w Świebodzicach. - Ta
osoba ukrywa się przed nami,
a my mamy związane ręce dopóki samorząd nie będzie miał
podpisanej umowy na odholowywanie takich wraków.
A to się wkrótce zmieni.
- Wysłaliśmy już zapytanie do
firmy, która wykonuje takie
usługi za przysłowiową złotówkę, czekamy tylko na odpowiedź
i natychmiast podpisuję umowę.
Problem z wrakami jest uciążliwy i rozumiem zdenerwowanie
mieszkańców, mających coś takiego pod oknami czy na parkingu. Sprawa zostanie rozwiązana
- mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Sprawę doskonale zna radny
Jarosław Dąbrowski, Przewodniczący Komisji Handlu, Usług,
Bezrobocia, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego.
- Sprawa wraków, które występują na terenie miasta, jest
omawiana na naszej komisji od
dawna. Dużo sygnałów otrzymywałem osobiście od mieszkańców Osiedla Piastowskiego
o zalegających samochodach np.
przy ulicy Krzywoustego - mówi
radny Dąbrowski. - Problem
z wrakami to skomplikowana
sprawa, obwarowana licznymi
przepisami. Od obowiązków
właściciela pojazdu, poprzez
odpowiedzialność prawną z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC, aż po możliwości
stosowania przepisów prawa
o ruchu drogowym i zasady recyklingu pojazdów nieużywanych.
Zgodnie z przepisami, właściciel nieużytkowanego samochodu powinien go wyrejestrować
i poddać recyklingowi. Jednak
nie wszyscy tak postępują, często wraki są porzucane przez
właścicieli, którzy liczą, że nikt
się nimi nie zainteresuje. Samochody te nie tylko zajmują miejsca parkingowe, ale burzą estetykę przestrzeni i szpecą otocze-

TAKIE "KWIATKI" ROSNĄ
NA PARKINGU
PRZY UL. B. KRZYWOUSTEGO

Fiat panda z ul. Krzywoustego - komuś puściły nerwy i wrzucił
do środka kamień
nie, a w wielu przypadkach stanowią zagrożenie dla ludzi i środowiska.
- Cieszę się bardzo, że miasto
znalazło rozwiązanie, bo podpisując umowę z firmą recyklingową będzie można w sposób tani
i szybki rozwiązać problem wraków zalegających na parkingach
i ulicach naszego miasta - konkluduje przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.
Na szczęście nie wszyscy
właściciele udają, że problemu
nie ma. Nasza redakcja zgłosiła

UWAGA!
Jeśli w pobliżu Twojego
miejsca zamieszkania
stoi wrak

- zrób zdjęcie,
podaj w mejlu adres,
i wyślij do nas:
gazeta.swiebodzicka
@swiebodzice.pl
Taka lista przyda się
przy usuwaniu wraków.

§ Z NOTATNIKA STRAŻY MIEJSKIEJ
G 21 sierpnia, ul. Strzegomska 36
- zapadnięty chodnik w taki sposób,
że kostki brukowe wisiały w
powietrzu. Zgłoszono do GDDiK,
chodnik został naprawiony 25
sierpnia.
G 21 sierpnia, ul. Strzegomska,
interwencja dotyczyła zadymienia
korytarza. Było spowodowane
pozostawieniem patelni na gazie.
Właściciel wyszedł z mieszkania
i na podwórku się „zagadał”
z sąsiadami.
G 21 sierpnia, podczas patrolu
strażnicy zauważyli duży ogień na
terenie ogródków działkowych przy
ul. Strzegomskiej, Okazało się,
że właściciel jednej z działek rozebrał
więźbę dachową altanki, podpalił
resztę konstrukcji i wykładzinę
w środku. Na widok patrolu Straży
Miejskiej „dał nogę”. Został jednak
ustalony i następnego dnia ukarany
mandatem w wysokości 500 zł.
Ogień musiała gasić straż pożarna.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

§ pod paragrafem

G 22 sierpnia, podczas patrolu
strażnicy zauważyli awarię
wodociągu - spod chodnika i jezdni
na ul. Świdnickiej 25 wydobywała się
woda. Miejsce zabezpieczono
i wezwano pracowników Związku
Wodociągów i Kanalizacji.
G 22 sierpnia, anonimowe
zgłoszenie dotyczące spalania
odpadów na terenie działek przy
ul. Zamkowej. Jeden z działkowców
spalał suche gałęzie. Właściciel
ogródka został pouczony.
G 23 sierpnia, ul. Zamkowa, spalanie
odpadów, a dokładnie liści i suchych
gałęzi. Niestety, przypominamy,
że jest to zabronione i grozi
mandatem. Straż Miejska
zastosowała pouczenie.
G 23 sierpnia, Park Miejski,
zanieczyszczony teren w pobliżu
pojemników na śmieci, rozpytano
mieszkańców dwóch budynków
okolicznych - i jak zwykle „nikt nic
nie wiedział”. A później mamy
pretensje do służb, że brudno...
G 23 sierpnia, zaginięcie 86-letniej
osoby, zgłosiła je osoba która się
opiekuje starszą panią. Poszukiwania
trwały kilka godzin, spenetrowano
cały teren Osiedla Piastowskiego,
osoba odnalazła się na ul.
Sienkiewicza. Pani powiedziała,
że poszła odwiedzić koleżankę.
G 24 sierpnia, ul. Młynarska, doszło
do awantury pomiędzy sąsiadami.
Spór dotyczył braku światła przed
drzwiami wejściowymi przed

FOT. UŻYCZONE
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budynkiem oraz zatarasowania
przejścia w korytarzu. Konflikt został
załagodzony przez strażników,
polecono zgłosić problem
do zarządcy budynku.
G 24 sierpnia, ul. Łączna, pies
w rzece. Psiak uciekł z posesji
i wpadł do rzeki, z której nie mógł się
wydostać. W tym miejscu są bardzo
wysokie brzegi. Został wyciągnięty
i przekazany właścicielowi.
G 25 sierpnia, nieprawidłowo
zaparkowany pojazd przy
ul. Chrobrego. Według zgłaszającej
osoby, auto utrudniało przejście
pieszym. Strażnicy nie stwierdzili,
by auto utrudniało takie przejście .
G 25 sierpnia, ul. Kolejowa,
nieprawidłowe parkowanie dwóch
pojazdów. Sprawców ukarano
mandatem w wysokości 200 zł.
G 25 sierpnia, Ofiar Oświęcimskich,
interwencja dotyczyła użytkowania
butli gazowej w budynku oraz
wyczuwalnej woni gazu. Strażnicy
nakazali usunąć butlę tym bardziej,
że w budynku jest instalacja gazu
ziemnego.
G 28 sierpnia, ul. Jeleniogórska,
porzucony mały kociak. Maluch
został przewiezionydo lecznicy
dla zwierząt w Strzegomiu.
G 28 sierpnia, zanieczyszczona
jezdnia w Cierniach, przy
oczyszczalni ścieków. Z terenu
oczyszczalni wywożone są osady
na pola. Nakazano uprzątnąć drogę
i zostało to wykonane.

Straży Miejskiej porzucony
wrak BMW, stojący przy ul.
Mikulicza. Auto miało wybite
szyby, uszkodzony przód, wyglądało, jak po wypadku. Strażnicy w ciągu dwóch dni dotarli
do właściciela (co nie było sprawą łatwą, bo auto w ostatnim
czasie aż trzykrotnie zmieniało
posiadaczy) i zobowiązali go do
usunięcia.
- Wrak został usunięty kilka
dni po interwencji, przez właściciela - potwierdził Łukasz Gil,
Komendant Straży Miejskiej
w Świebodzicach. - Ale możemy interweniować tak naprawę
tylko w sytuacji, gdy auto stoi
na drodze publicznej, strefie
ruchu czy zamieszkania. Jeśli
jest na posesji prywatnej - możemy tylko prosić.
Takie auto na posesji prywatnej znajduje się na ul. Ofiar
Oświęcimskich. Wrak poloneza
straszy i denerwuje sąsiadów, ale
właściciel tłumaczy, że ma związane ręce, bo auto ma współwłaściciela i trudno się z nim
porozumieć mimo, iż to rodzina.
Jednak z punktu widzenia prawa
- pojazd może tam parkować.

BMW z ul. Mikulicza - tu właściciel zachował się bardzo
w porządku, po naszej interwencji wrak został usunięty
Co innego szpetoty, rozrzucone na ulicach czy parkingach
- tego trzeba się pozbyć i to szybko. Niektórym mieszkańcom
chyba już porządnie puszczają
nerwy - niedawno ktoś wybił
okno i wrzucił potężny kamień
do jednego z pojazdów, zaparko-

wanych przy ul. Krzywoustego.
Mamy nadzieję, że umowa
z firmą recyklingową zostanie
podpisana na początku września
i wraki zaczną znikać z naszych
ulic. O sprawie będziemy informować.
I

§ Z NOTATNIKA POLICJI
G Zniszczenie mienia
Niszczenie mienia to plaga każdego
miasta. W Świebodzicach
nagminnie mamy do czynienia
z niszczeniem wiat autobusowych,
pojemników na śmieci. Kilka dni
temu pewien 24-latek wyżył się
na wiacie autobusowej przy Alejach
Lipowych. Wybił szyby i próbował
zwiać, ale został zatrzymany
na gorącym uczynku. Był pod
wpływem alkoholu. Straty na rzecz
ZGK Świebodzice sp. z o.o.
wynoszą 550 zł.
Najprawdopodobniej to wandalrecydywista, który ma już na koncie
niszczenie publicznego mienia.
Podobna sytuacja miała miejsce
kilka dni wcześniej - 18 sierpnia
ktoś podpalił pojemniki na odpady
aż w dwóch miejscach:
na ul. Browarowej i na targowisku
miejskim. Spłonęło doszczętnie
kilka pojemników, straty wynoszą
blisko 2000 zł.
Jak Państwo sądzą, jaką karę
powinno się wymierzać takim
ludziom? Naszym zdaniem
najlepsze byłoby odpracowanie
strat na rzecz gminy i społeczności
lokalnej albo przynajmniej pokrycie
ich z własnej kieszeni.
G To się w głowie nie mieści
FOT. UM
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Ciekawe zdarzenie miało miejsce
26 sierpnia na placu Jana Pawła II.
Do komisariatu zgłosiła się

mieszkanka naszego miasta,
która padła ofiarą kradzieży.
- Kobieta na chwilkę pozostawiła
na ławce torebkę z dokumentami
i pieniędzmi, a po chwili torebki już
nie było - mówi Janusz Kozendra,
Komendant Komisariatu Policji
w Świebodzicach.
Policjanci szybko rozpytali
na miejscu przechodniów i po nitce
do kłębka, trafili do... pani Ewy,
63-latki, która zabrała torebkę
z ławki. W jej mieszkaniu naleziono
dokumenty i telefon okradzionej.
63-latka przyznała się do
przywłaszczenia nieswojego mienia.
Sprawdziło się tu chyba przysłowie,
że „okazja czyni złodzieja”.
Ale mimo wszystko - Pani Ewo,
nie wstyd pani, w tym wieku
okradać innych?
G Narkotyki
Dużą porcję amfetaminy ujawnili
niedawno świebodziccy policjanci.
22 sierpnia zatrzymano Kamila K.,
który miał przy sobie 4,46 gr,
a w mieszkaniu kolejne 5, 09
- razem 10 gram narkotyku.
Chłopak był już notowany
za posiadanie narkotyków.
G Uwaga na oszustów, teraz
okradają „na hydraulika”!
Złodzieje wciąż wymyślają nowe
sztuczki, by okraść starsze, ufne
osoby. Mamy tego najświeższy
przykład - ofiarą takich oszustów

padła 83-letnia mieszkanka Osiedla
Sudeckiego.
- Sytuacja miała miejsce
24 sierpnia. Do starszej pani
przyszedł hydraulik. Miał plakietkę,
narzędzia, twierdził, że szuka
przecieków w budynku - relacjonuje
Janusz Kozendra, Komendant
Komisariatu Policji
w Świebodzicach. - W trakcie,
gdy rzekomy fachowiec sprawdzał
instalacje, pojawiła się kobieta,
do której hydraulik zwracał się „pani
kierownik”. Chciała rozmienić 200
zł. Starsza pani zaczęła szukać
pieniędzy i niestety pokazała
oszustom, gdzie je przechowuje.
Po ich wizycie odkryła,
e z mieszkania zniknęło 2770 zł.
Niestety, starsza pani nie
zapamiętała rysopisu oszustów.
Przypominamy, by zachować
wyjątkową ostrożność w takich
sytuacjach, najlepiej wykonać
najpierw telefon do rodziny
lub kogoś bliskiego.
Jeśli mieszkamy w mieszkaniu
spółdzielczym - zadzwońmy do
Spółdzielni Mieszkaniowej by
sprawdzić, czy zlecała jakiekolwiek
kontrole hydraulików, gazowników,
elektryków itp.
NIGDY nie należy przekazywać
żadnych pieniędzy obcym osobom nawet jeśli twierdzą, że są
znajomymi np. wnuczka,
który nagle uległ wypadkowi.

Małe dożynki
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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Pod koniec sierpnia swoje dożynki obchodzili świebodziccy działkowcy

W

stołach - oczywiście między innymi płodami z ogrodów i sadów, działkowcy miło spędzili
czas, ciesząc się tym, co urosło
w ich wypielęgnowanych ogródkach. W uroczystościach udział
wzięli: Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, Zastępca
Burmistrza Krystian Wołoszyn
FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

sobotę, 26 sierpnia,
dożynki działkowe
świętowały Rodzinne Ogrody Działkowe „Stokrotka” oraz „Relaks”.
Skupiają one kilkaset osób, a ich
tradycje w naszym mieście sięgają 120 lat. W rodzinnej atmosferze, przy suto zastawionych

Prosta recepta na udany związek
Bogdan Kożuchowicz.
Recepta na długowieczny
związek to - według jubilatów: unikacie tzw. cichych
dni i zawsze optymistyczne
i radosne nastawienie do
życia i różnych spraw
z nim związanych,
zwłaszcza tych problemowych. Jakie
to proste, prawda?
A jednocześnie
tak trudne, sądząc po tym, ile
świeżych związków rozpada się
zaledwie po kilku wspólnych latach.
Uczmy się, Drodzy Państwo, od

wano wyjątkowy Jubileusz Złotych Godów Małżeńskich. 50.
Rocznicę zawarcia związku obchodzili Państwo Halina i Henryk Gutowscy. Szacowni jubilaci ślub wzięli 8 lipca 1967 r.
w Świebodzicach. Medale nadane przez Prezydenta RP wręczył
małżonkom Burmistrz Miasta

FOT. UŻYCZONE

sobotę, 26 sierpnia,
w świebodzickim UrzęW
dzie Stanu Cywilnego święto-

naszych Rodzi-ców i Dziadków
trudnej sztuki kompromisu, zrozumienia, szacunku i miłości.
Państwu Gutowskim gratulujemy wspaniałego jubileuszu
i życzymy wielu jeszcze wspólnych lat w zdrowiu i radości.

częstowani zostali wszyscy działkowcy.
- Ogrody działkowe to zielone
płuca miasta, dziękuję z Państwa
troskę o nie. Poprzez te działania
przyczyniacie się Państwo także
do poprawy estetyki naszego
miasta i propagujecie poszano-

wanie dla środowiska naturalnego - podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
W spotkaniu w ROD „Relaks” wzięli udział także: Komendant Komisariatu Policji w
Świebodzicach Janusz Kozendra, Komendant Straży Miej-

skiej Łukasz Gil oraz proboszcz
parafii pw. Św. Franciszka ksiądz Andrzej Białek.
Uroczystościom towarzyszyła
słoneczna (z przerwą na krótki
deszcz) pogoda i wyjątkowo serdeczna atmosfera.
I

Dziękujemy za teatralne wakacje!
statni spektakl w Parku
Miejskim po raz kolejny
O
zgromadził tłumy małych i du-

żych widzów. Przygody PingwinaPik-Poka zakończyły teatralny sezon w parkowym
amfiteatrze, ale przecież za rok
znów się tu spotkamy, bo letnie
teatrzyki bardzo się mieszkańcom podobają. Zatem do zobaczenia za rok, a poniżej kilka
zdjęć z niedzieli, 27 sierpnia.
Była piękna pogoda, słoneczko
i dużo dobrej zabawy.
Teatralny sierpień zorganizował Wydział Promocji UM.

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans.
Samorządowcy wręczyli prezesom ROD: Edmundowi Sołowijowi i Eugeniuszowi Kowalcowi okolicznościowe podziękowania i gratulacje a także
imponujące torty, którymi po-

Gwiazdy w chmurach
piątek, 1 IX 2017

M

ają w dorobku
dziesiątki ról teatralnych i filmowych. Kojarzeni są
choćby z ekranizacji Sienkiewiczowskiej Trylogii, czy
- głównie przez młodszych
widzów - jako głosy postaci
z animowanych hitów kinowych. W nasze okolice przyjeżdżają od kilku lat przy okazji
odbywającego się w Zamku
Książ Festiwalu Ensemble im.
Księżnej Daisy, jako profesorowie prowadzący warsztaty artystyczne ze studentami. Mało
kto wie, że Wojciech Malajkat i Zbigniew Zamachowski
to wielcy fani lotnictwa,
a zwłaszcza tego w wydaniu
świebodzickim.
O ich pasji, wrażeniach ze
Świebodzic i szansach, jakie
dla miasta stwarza funkcjonowanie lotniska, porozmawialiśmy podczas wizyty w Zamku
Książ.
GŚ: Skąd pomysł, by przy
okazji pracy przy Festiwalu
Ensamble, wolny od prób
i spektakli czas spędzać
w powietrzu?
Zbigniew Zamachowski:
- To, że pojawiliśmy się kilka
lat temu na lotnisku w Świebodzicach to efekt współpracy
Katarzyny Markowicz, dyrektor festiwalu, z panem Da-

nasza rozmowa

riuszem Błaszczykiem, świebodzickim radnym, działającym w Towarzystwie Lotniczym. Któregoś dnia pojawiła
się propozycja, która wydawała nam się bardzo ekscytująca
i tak już zostało.
GŚ: Od tamtego czasu
zostaliście panowie
wielkimi fanami lotniska
w Świebodzicach.
A jak wyglądają wasze
doświadczenia z lataniem
w ogóle?
Z.Z.: - Nie boję się latać,
wręcz przeciwnie, lubię to,
latanie sprawia mi wielką przyjemność. Nie mówię już o samolotach rejsowych, bo te traktujemy jak zwyczajny środek
lokomocji, ale leciałem już
paralotnią, awionetkami, helikopterem, a nawet zdarzyło się,
że zostałem zaproszony na
pokład sterowca, by odbyć
półgodzinny lot. Za to nigdy,
przed przyjazdem do Świebodzic, nie miałem możliwości
lotu szybowcem, który przysporzył mi dodatkowych atrakcji.
Wojciech Malajkat: - Latałem szybowcem tu dwa lata
temu. Zbyszek wtedy nie mógł
przez kontuzję nogi. W tej prostocie latania jest coś urzekającego, ta totalna cisza, gdy
szybowiec znajduje się w górze

jest nieprawdopodobna. Latając samolotami zawsze towarzyszy jakiś odgłos silnika, tu
tego nie ma. Jest powietrze,
z którego dobrodziejstw się
korzysta, i wolność. Fascynujące.
Z. Z.: - Właśnie, emocje są
nie do opisania. Pierwszy raz
w życiu leciałem szybowcem,
a później, po wylądowaniu
jeszcze raz z prezesem Towarzystwa Lotniczego Grzegorzem Glegołą odbyliśmy
dwugodzinny lot - już samolotem - po całej okolicy. Lecieliśmy nad Bolkowem, Świnami.
Dolecieliśmy do Jeleniej Góry
i z powrotem, nad Gross Rosen, które z tej perspektywy
robi jeszcze bardziej piorunujące wrażenie. Wiedziałem, że
tu jest pięknie, ale nie sądziłem,
że aż tak. Dookoła jest pełno
zamków, gdzie by nie spojrzeć
jest fantastycznie.
GŚ: Czyli lotnisko spełnia
swoją funkcję turystyczną?
Z.Z.: - Ależ nie tylko turystyczną. Wałbrzych nie ma lotniska, najbliżej jest do Jeleniej
Góry. Słyszeliśmy, że niedawno zdarzył się tu fatalny pożar
lasu, i że samoloty gaśnicze
były tankowane wodą właśnie
tu, w Świebodzicach, a nie pod
Jelenią Górą, co wydłużyłoby
przebieg akcji. Dzięki temu

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Festiwal po sąsiedzku
Świebodziczanie korzystają
z bliskości Zamku Książ i chętnie
uczestniczą w koncertach w ramach
Festiwalu Ensemble. Jakie
znaczenie dla popularyzowania
kultury ma organizowanie tego typu
wydarzenia w formie wyjazdowej?
Katarzyna Markowicz,
dyrektor Festiwalu Ensamble:

FOT. UŻYCZONE PIOTR STRZELECKI TLŚ
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udało się uratować hektary
tych pięknych terenów. Latając
nad okolicą widziałem dużo
terenów przemysłowych. Dla
takich przedsiębiorstw drożna
droga lotnicza to też pewnego
rodzaju ułatwienie. Nie chodzi
tylko o to, by latać i podziwiać
widoki, takie lotnisko może
spełniać szereg funkcji.
W.M.: - Prawda jest taka, że
dla nas i pozostałych uczestników Festiwalu Ensemble
w Książu, bliskość lotniska
w Świebodzicach jest super
atrakcją. My jesteśmy tu kolejny rok i to latanie traktujemy

już jako stały punkt programu
[śmiech], ale dla wielu osób,
które są po raz pierwszy, wiadomość o możliwości polatania szybowcem, podziwiania
Książa i tego wielkiego parku,
wywołuje efekt „wow, super!”.
Ale miło się o tym mówi, podziwia, a tak naprawdę to ludzie budują tak świetną atmosferę i pozwalają, że tymi lotami
można się cieszyć. Nieczęsto
spotyka się tak zgraną grupę
zapaleńców, którzy są tak zmotywowani.
Rozmawiał
Tomasz Merchut

- Duże miasta pęcznieją od ilości
wydarzeń kulturalnych. I to na pewno
jest dowód na to, że kultura w Polsce
kwitnie, co jest budujące, ale prawda
taka, że Warszawa, Wrocław, Kraków
mają przesyt wydarzeń. Oferta
kulturalna w dużych miastach jest
gigantyczna i zróżnicowana, co jest
świetne, ale są miejsca, w których
z jakichś powodów nie organizuje się
takich wydarzeń, bo albo nie było
takiej tradycji, albo została przerwana.
Wydaje mi się, że głód kultury
i rozrywki jest zawsze
i we wszystkich, dlatego chcemy
wychodzić z festiwalem
do mniejszych społeczności.
Dzięki temu, że odbywa się on
w Książu możemy współpracować
np. ze Świebodzicami. Wiem,
że bardzo duża część naszej widowni
to właśnie świebodziczanie. Mamy
stały kontakt z Miejską Biblioteką
Publiczną, przy której zawiązała się
grupa osób towarzyszących
Ensemble od lat.
Dla nas wielką satysfakcją jest
widzieć wszystkich, którzy pochodzą
z okolic Zamku Książ i przyjeżdżają tu
specjalnie dla Festiwalu Ensemble.

Piknik Lotniczy
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

T

o była zdecydowanie
najbardziej udana i obfita w atrakcje edycja. VI
Piknik Lotniczy za nami. Pogoda dopisała, Świebodzice odwiedziły tłumy mieszkańców Dolnego Śląska, by podziwiać wspaniałe samoloty, szybowce, kunszt skoczków spado-

na szóst
kę
Świebodzicki Piknik Lotniczy

chronowych, zabytkowe pojazdy. Przez dwa dni Gminne Lotnisko w Świebodzicach było
jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w regionie mimo, że
konkurencja „imprezowa” była
duża i w tym czasie odbywały
się inne, równie atrakcyjne imprezy w okolicy.

Tymczasem nasze wydarzenie
ściąga z odległych zakątków regionu i województwa miłośników lotnictwa i nie tylko. W tym
roku, oprócz obowiązkach pokazów lotniczych, wystawy sprzętu lotniczego i militarnego, mieliśmy wiele zupełnie nowych
atrakcji.

Wojskowy Puszczyk niestety nie latał,
ale można go było zobaczyć z każdej
strony

ł filmowy na
Zobacz materia pl/Miejska
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www.swiebo
rnetowa
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To była dosłownie odlotowa impreza
G BOGDAN KOŻUCHOWICZ
G Burmistrz Świebodzic

- Dziękuję za dwa dni wspaniałej zabawy, podczas której mogliśmy wspólnie,
rodzinnie i z pewnością bardzo ciekawie, spędzić ten lotniczy weekend. Bez
wątpienia z roku na rok jest coraz więcej atrakcji, nie tylko tych stricte lotniczych,
staramy się wspólnie z Towarzystwem Lotniczym urozmaicić piknik tak, by było
to wydarzenie mogące konkurować z innymi, dużymi wydarzeniami w regionie.
Dziękuję wszystkim, którzy pracowali przy zorganizowaniu pikniku, myślę, że atrakcji było naprawdę
dużo i nasz piknik w pełni zasłużył na miano najbardziej odlotowej imprezy w regionie. Cieszy mnie
także fakt, że lotnisko gminne stało się ważnym miejscem na mapie Świebodzic, przypomnę, że nadal
priorytetem jest budowa prawdziwego lotniska sportowo-dyspozycyjnego, które będzie służyło
Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Mamy
pozwolenie na budowę, promesę z Urzędu Lotnictwa Cywilnego - brakuje jeszcze najważniejszego:
finansowania. Gmina nigdy nie będzie w stanie udźwignąć tego ciężaru, dlatego intensywnie szukamy
programów i projektów, które umożliwią aplikowanie o dotacje na tę ważną inwestycję.

Każde dziecko dostało od Wydziału Promocji samolocik

Prawie podniebna zumba
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W sobotę odbył się I Zlot
Pojazdów Zabytkowych, którego współorganizatorem był pasjonat motoryzacji Sławomir
Litwin.
Na lotnisku zaparkowało ponad 50 wspaniałych maszyn, od
rodzimych produkcji typu Fiat
126 p czy Warszawa, po klasyki
światowej motoryzacji, takie jak
Volvo czy amerykański Lincoln.
Pięknie utrzymane auta można
było dokładnie obejrzeć, a nawet
usiąść za kierownicą.
W jednym z hangarów udostępniono szybowce, tu także
każdy mógł zasiąść za sterami
i poczuć się jak prawdziwy pilot.
Dla najmłodszych było mnóstwo atrakcji naziemnych: strefa
zabaw, dmuchańce, puszczanie
baniek, pokaz sprzętu ratowniczego PSP, tresura psów.

Obserwowaliśmy widowiskowe pokazy pilotów, m. in. policyjnego śmigłowca MI-2. Przyleciał do nas także Puszczyk,
śmigłowiec z wojskowej bazy
w Dęblinie.
W niedzielę kolejna porcja
atrakcji - symulator lotów, na
którym można było spróbować
trudnej sztuki pilotowania, a także refleksomierz; stanowisko
modelarskie i „rakietowe” Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej - tu
można było dowiedzieć się
wszystkiego o budowie rakiet,
odbył się także spektakularny
pokaz wystrzeliwania ich w przestworza. Drugiego dnia odbyły
się Zawody Spadochronowe
o Puchar Burmistrza Miasta
Świebodzice Bogdana Kożuchowicza w wykonaniu najlepszych polskich skoczków spadochronowych. Wszystkich od-
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wiedzających tego dnia lotnisko
w Świebodzicach spotkała dodatkowa, nieprzewidziana niespodzianka - na Pikniku Lotniczym pojawił się Zbigniew Zamachowski, goszczący w pobliskim Książu na Festiwalu Enssamble. Znany aktor usłyszał
o naszej imprezie i przyjechał
specjalnie, by odbyć przelot samolotem.
Podczas trwania pikniku można było zajrzeć do namiotu promocyjnego Gminy Świebodzice,
z którego nikt nie wyszedł z pustymi rękami. Rozdawano tu naklejki, balony, materiały promocyjne, gadżety; członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej malowali buźki najmłodszym, a harcerze ze Szczepu IMAGO organizowali dla nich wesołe gry
i zabawy.

Zbigniew Zamachowski, znany aktor teatralny i filmowy, jest zachwycony naszym
lotniskiem. Przeczytajcie rozmowę z artystą na str. 10

Za sterami szybowca mógł zasiąść każdy
Kapitalne pokazy lotnicze
w wykonaniu najlepszych pilotów

Burmistrzowi Bogdanowi Kożuchowiczowi bardzo podobał się
wiekowy żuk

ACH TE SAMOLOTY....
... I TE WSPANIAŁE
WOZY STRAŻACKIE!
Za sterami wojskowego Puszczyka

Stylowe auta i samoloty oraz szybowce, a wszystko to w jednym
miejscu - tylko na Pikniku Lotniczym w Świebodzicach!!
Możnabyło także dowiedzieć się wielu ciekawych informacji
na temat modeli latających

Za rok atrakcji jeszcze więcej
G DARIUSZ BŁASZCZYK
G Radny Miejski, członek Towarzystwa
Lotniczego w Świebodzicach
- Była świetna publiczność, i bardzo liczna,
za co serdecznie dziękuję. Myślę, że lotniczo
było też dość atrakcyjnie.
Super niespodzianką było to, że odwiedził nas
Pan Zbigniew Zamachowski, któremu bardzo podobała się nasza
impreza, był zachwycony atmosferą, bardzo serdeczną
i rodzinną.
Oczywiście, będziemy się starać, by w kolejnej edycji za rok było
jeszcze więcej atrakcji, pokazów, żeby odwiedzający nas chcieli tu
wrócić.
Jako Towarzystwo Lotnicze dziękujemy wszystkim za udział,
i rzecz jasna, zapraszamy gorąco w przyszłym roku!

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

Ś.P. Władysławę Wołoszyn
- Córki i Syn z Rodzinami

Wyniki konkursów

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Beaty Kotyńskiej,

I ZLOT POJAZDÓW ZABYTKOWYCH:
Najpiękniejszy pojazd:
l I miejsce - Żuk Strzegom, firma wykonująca instalacje gazowe
l II miejsce Mercedes 107 - Paweł Osika, Boguszów Gorce
l III miejsce Lincoln - Łukasz Górecki, Wrocław
ZAWODY SPADOCHRONOWE
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
Spadochrony szybkie
l I miejsce - Jacek Huszcza, Wrocław Racibórz
l II miejsce - Radosław Sapieja, Wrocław
l III miejsce - Michał Stefankiewicz Jelenia Góra
Spadochrony wolnomotorne
l I miejsce - Józef Marczyński Wrocław
l II miejsce - Bartosz Miara Leszno
l III miejsce - Wojciech Broński Bogdaszowice

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Matka, Brat, Syn, Synowa, Wnuczka i Rodzina
eszyły się
cerzonym ci dzeniem
n
a
p
o
m
e
wo
i pojazd
wielkim po
Przejażdżk

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

Ś.P. Piotra Idziorka

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Córki, Synowie, Synowe, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Dyplomy dla członków Towarzystwa Lotniczego
w Świebodzicach za zaangażowanie w przygotowanie
Pikniku Lotniczego:
Grzegorz Glegoła - Prezes TLŚ, Ireneusz Rydzewski, Mateusz
Nawrocki, Grzegorz Raźniewski, Fabrizio Bosetti, Sławomir
Ignatowicz, Krzysztof Pióro, Dariusz Błaszczyk, Stanisław
Wąsala, Krzysztof Bęben, Jerzy Siatkowski, Katarzyna i
Janusz Rymar, Alicja i Krzysztof Małyczak.

Ś.P. Jana Kuźniara

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Rodzina
Grzegorz Glegoła prezes TLŚ dziękuje pilotom z Dęblina

ZDJĘCIA: ABP, WYDZIAŁ PROMOCJI UM I PIOTR STRZELECKI
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9 września - to będzie festynowa i sportowa sobota!

J
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eśli nie mają Państwo pomysłu, jak
spędzić jeden z wrześniowych weekendów - mamy doskonałą propozycję. Do południa zapraszamy na kolarskie zmagania najmłodszych, a po
południu- na Festyn do Mikołaja.
O godz. 10:00 na stadionie miejskim przy ul. Rekreacyjnej rozpocznie
się Wyścig kolarski MTB Aglomeracji
Wałbrzyskiej. Młodzi kolarze będą się
ścigać w czterech kategoriach, dodat-

kowo odbędą się także - po raz pierwszy - Mistrzostwa Świebodzic Szkół
Podstawowych w Kolarstwie MTB.
W zawodach mogą startować nawet
kilkuletnie maluszki! Gorąco za-praszamy na to kolarskie święto w imieniu Burmistrza Miasta Świebodzice
Bogdana Kożuchowicza oraz organizatorów: Stowarzyszenia Rowerowe
Świebodzice”, Stowarzyszenia Bona
Fide, Szkółki Kolarskiej „Trójka

Świebodzice” oraz Pu-blicznej Szkoły
Podstawowej nr 3 w Świebodzicach.
A żeby ukoić sportowe emocje, po
południu zapraszamy na rodzinny
Festyn u Mikołaja, czyli piknik zorganizowany przez parafię pw. Św.
Mikołaja w Świebodzicach. Piknik
rozpocznie się o godz. 14:00 w Parku
Miejskim.
W programie występy artystyczne
uczniów Zespołu Szkół Specjalnych

i chłopców z DPS, zaprezentują się
zespoły „Akord” i „Czerwone Róże”;
będzie zabawa taneczna i loteria fantowa, słowem każdy znajdzie tu coś dla
siebie.
Na wspólne piknikowanie zapraszają. Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz i Proboszcz parafii pw. Św.
Mikołaja ksiądz dziekan Józef Siemasz.
I
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CZY WIESZ, ŻE...
W trakcie wakacji firma F.P.H.U AMEOLI udostępniła
dla dzieci z półkolonii organizowanej przez OSiR Świebodzice sp. z o.o. profesjonalną planszę łucznicą. Dzieci
i młodzież mogły poczuć się niczym średniowieczny
bohater angielskich legend ludowych - Robin Hood.
Wakacyjna plansza cieszyła się wielkim zainteresowaniem nie tylko na koloniach, ale także nad morzem
i festynach rodzinnych. A od 16 sierpnia Uczniowski
Klub Sportowy AMEOLI rozpoczął nowy sezon
na torach otwartych w Komorowie. Od drugiej połowy
października treningi zostaną przeniesione na halę
sportowo-widowiskową OSIR w Świebodzicach.
Klub Ameoli wszystkim dzieciom i młodzieży życzy udanego roku szkolnego i sukcesów nie tylko sportowych.

100% normy
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Świebodzice w wycinkach prasowych

Z

apraszamy, Drodzy Czytelnicy, do lektury
kolejnego odcinka 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.
Dziś jeszcze ostatnie doniesienia z 1964 roku.
Znów czytamy w nich przede wszystkim o sukcesach świebodzickich zakładów przemysłowych cóż, PRL-owska propaganda daje o sobie znać we

wszystkich newsach. Ale zdarzają się także
i informacje spod znaku Temidy, jest trochę
o budowie lecznicy, sprawach mieszkaniowych. A już prawdziwymi rarytasami są
doniesienia kulturalne - jak chociażby wystawa świdnickich malarzy w miejskiej
bibliotece, która podówczas pełniła rolę
centrum kultury.
Pozdrawiamy serdecznie naszych Drogich Czytelników
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 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)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 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
Cena lokalu
Cena gruntu

28.000,00 zł
26.747,00 zł
1.253,00 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 12 października 2017 r. o godz. 13.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 2.800,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
przy ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 06 października 2017 r. do godz. 14.30.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz.
Świebodzice.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice na Konto
Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się
do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 20.09.2017 r. w godz. 13.30-13.45.
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
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
170.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu
przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2017 r. o godz. 12.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek l, Sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 17.000,00 zł. należy wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy
ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 06 października 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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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
Młynarska
Kolejowa

Nieruchomość
l. mieszkalny 6 (7)
l. mieszkalny 9 (24)

Nr działki
350/35
178

Obręb
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.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
działając w oparciu o art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)
przeznaczył niżej opisaną nieruchomość do sprzedaży w trybie rokowań
za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
działając w oparciu o art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)
przeznaczył niżej opisaną nieruchomość do sprzedaży w trybie rokowań
za cenę ustaloną w tych rokowaniach.
Lokal mieszkalny usytułowany jest na poddaszu budynku i składa się z pokoju o powierzchni 23,50 m2.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Instalacje w dostatecznym stanie
technicznym, wymagają częściowej wymiany. Ogrzewanie za pomocą trzonu kaflowego kuchennego.
Pomieszczenie jest wyposażone w zlew jednokomorowy i kran czerpalny. w.c. wspólne usytuowane jest
w podwórku posesji. Do lokalu przynależna jest 1 komórka strychowa o powierzchni 4,60 m2. Ogólnie lokal
przyjęto w dostatecznym stanie technicznym, standard wykończenia niski. Udział w częściach wspólnych
budynku i współwłasnośći gruntu wynosi 6,65%. Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA
9.000,00 zł w tym:
Cena lokalu
8.650,00 zł
Cena udziału
w gruncie pod budynkiem
350,00 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 7 w budynku przy ul. Piaskowej 3”.
najpóźniej do 06.10.2017 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 900,00 zł.
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
Zaliczkę w kwocie 900,00 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 06.10.2017 r. do godz. 14.30.
Rokowania odbędą się w dniu 11 października 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 27.09.2017 r. w godz. 10.00-10.15.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone przetargu w dniach: 05.04.2017 r. ,
12.07.2017 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

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 miejskiej, w śedniej odległości od centrum miasta
i obiektów użyteczności publicznej. Funkcjonalnie stanowi podwórko przydomowe dla budynków mieszkalnych
wielorodzinnych i gospodarczych. Nieruchomość nie zabudowana. Dojście do nieruchomości poprzez drogi
o nawierzchni utwardzonej ul. Piaskowej. Nieruchomość ma kształt nieregularny. Teren płaski. Nasłonecznienie
dobre. Nieruchomość usytuowana na terenie z dobrym dostępem do uzbrojenia miejskiego. W pobliżu znajduje
się koryto rzeczki Pełcznica. Nieruchomość 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)

15.000,00 zł w tym:
10.879,00 zł
3.342,00 zł
779,00 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 06.10.2017 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 1.500,00 zł.
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń .
Zaliczkę w kwocie 1.500,00 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 06.10.2017 r. do godz. 14.30.
Rokowania odbędą się w dniu 11 października 2017 r. o godz. 10.00 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 27.09.2017 r. w godz. 10.30-10.45.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone przetargu w dniach: 01.03.2017 r.,
26.04.2017 r., 12.07.2017 r.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych powinni posiadać przy sobie notarialne
pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast w przypadku
reprezentowania innych osób wyłącznie w rokowaniach, powinni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez
notariusza podpisem upoważniającego .
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Zapoznanie się z Regulaminem rokowań oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu rokowań
można uzyskać codzienne w godzinach urzędowania w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek l, pokój nr 15, telefon: 74 666 95 25 do 27.
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Niemiecki producent odzieży wysokiej jakości, do swojej spółki córki w Polsce,
zatrudniającej około 30 pracowników, poszukuje

KIEROWNIKA SZWALNI
Wymagania do stanowiska:
G bardzo dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego;
G rozległa wiedza techniczna, pozwalająca nadzorować pracowników skrawania,
szycia i prasowania odzieży;
G miejsce zamieszkania w kierunku południowo-zachodnim
od Wrocławia (zakład położony jest w odległości około 60 km
na południowy zachód od Wrocławia)
G znajomość pakietu MS Office (znajomość narzędzi
Gerber-CAD-Schnittsystem będzie dodatkowym atutem).
Kandydatom oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, atrakcyjne
wynagrodzenie odpowiednie do osiąganych wyników oraz możliwości rozwoju.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (życiorys
oraz list motywacyjny) w odpowiednim języku obcym na adres e-mail:
rekrutacja.szwalnia01@wp.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 ograniczony dla mieszkańców budynku zlokalizowanym przy ul. Wiejskiej 3
w Świebodzic, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku przy ul. Wiejskiej 3
wraz z udziałem we współwłasności tego budynku i udziałem we współwłasności gruntu
pod tym budynkiem oraz udziału we współwłasności nieruchomości przyległej (podwórko)
w granicach działki nr 475/9, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach. Budynek położony jest
na działce nr 475/1 o powierzchni 328 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę
Wieczystą Nr SW1S/00034592/9. Udział w częściach wspólnych budynku
oraz udział we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 7,54%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na drugim piętrze/poddasze budynku i składa się z kuchni, spiżarki,
przedpokoju i dwóch pokoi o łącznej powierzchni 49,80 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną,
kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie piecowe. Stan techniczny lokalu zły. Elementy lokalu tj stolarka okienna
i drzwiowa, podłogi, tynki, instalacje kwalifikują się do remontu kapitalnego lub wymiany. W lokalu był pożar
w wyniku czego nastąpili znaczne zniszczenie podłóg, tynków, instalacji elektrycznej. Układ funkcjonalny
pomieszczeń zły. Pomie-szczenie WC usytuowane jest w budynku gospodarczym na terenie posesji - część
wspólna nieruchomości. Lokal posiada pomieszczenia przynależne tj piwnica o powierzchni użytkowej 2,20 m2.
Udział w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu wynosi 7,54%.
Działka przyległa (podwórko) nr 475/9 zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej, w średniej odległości od
centrum miasta i obiektów użyteczności publicznej, na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Działka zabudowana jest dwoma budynkami gospodarczymi usytuowanymi w zabudowie wolnostojącej. Są to
obiekty jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, murowane w technologii tradycyjnej. Obiekty są w miernym
stanie technicznym, wykonane wg technologii tradycyjnej. Powierzchni użytkowa wynosi ogółem 30 m2. Dojście
i dojazd do nieruchomości dobre od strony ulicy Wiejskiej. Działka ma kształt regularny - prostokątny.
Konfiguracja terenu płaski. Nasłonecznienie dobre. Przez teren działki przebiegają sieci uzbrojenia miejskiego, na
jej terenie usytuowana jest studnia kopana. Działka jest ogrodzona i obsadzona roślinnością ozdobną, częściowo
wykorzystywana jako ogrody przydomowe i podwórko posesji.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i ob-ciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena udziału
w gruncie pod budynkiem
Cena udziału gruntu
w działce 2/24 (podwórko)

29.000,00 zł w tym:
22.534,00 zł
1.160,00 zł
5.306,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2017 r. o godz. 10.30 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 sekre-tariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
• Pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku przy ul. Wiejskiej 3
w Świebodzicach,
• zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego z wpisem
adresu zamieszkania
• potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 2.900,00 zł
Powyższe dokumenty należy złożyć do tut. Urzędu w terminie do 06.10.2017 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 09.10.2017 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
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 18.09.2017 r. w godz. 1130-11 45
Na przedmiotową nieruchomość został przeprowadzony przetarg w dniu 02.08.2017 r.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
Burmistrz Miasta Świebodzice
działając w oparciu o art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)
przeznaczył niżej opisaną nieruchomość do sprzedaży w trybie rokowań za cenę
ustaloną w tych rokowaniach . Budynek położony jest na działce nr 373/91 o powierzchni 170 m2
przy ul. Bolesława Prusa 10, 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 jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
Cena wywoławcza
Cena lokalu :
Cena gruntu:

15.000,00 zł.
14.214,00 zł.
786,00 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 4 w budynku przy ul. Bolesława Prusa 10”.
najpóźniej do 06.10.2017 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 1.500,00 zł.
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń .
Zaliczkę w kwocie 1.500,00 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 06.10.2017 r. do godz. 14.30.
Rokowania odbędą się w dniu 12 października 2017 r. o godz. 10.00
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 20.09.2017 r. w godz. 10.00-10.15.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone przetargu w dniach:
26.04.2017 r., 19.07.2017 r.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych powinni posiadać przy sobie
notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej,
natomiast w przypadku reprezentowania innych osób wyłącznie w rokowaniach, powinni posiadać
oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego .
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Zapoznanie się z Regulaminem rokowań oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu rokowań można uzyskać codzienne w godzinach urzędowania w Wydziale Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek l, pokój nr 15, telefon: 74 666 95 25 do 27.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147)
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
Cena udziału w budynku
Cena udziału w gruncie

8.000,00 w tym:
7.453,00 zł
547,00 zł

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

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
Burmistrz Miasta Świebodzice
działając w oparciu o art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)
przeznaczył niżej opisaną nieruchomość do sprzedaży w trybie rokowań za cenę
ustaloną w tych rokowaniach. Budynek położony jest na działce nr 373/91 o powierzchni 170 m2
przy ul. Bolesława Prusa 10, 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.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
Cena wywoławcza
Cena lokalu:
Cena gruntu:

14.000,00 zł.
13.109,00 zł.
891,00 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 4a w budynku przy ul. Bolesława Prusa 10”.
najpóźniej do 06.10.2017 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 1.400,00 zł.
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
Zaliczkę w kwocie 1.400,00 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 06.10.2017 r. do godz. 14.30.
Rokowania odbędą się w dniu 12 października 2017 r. o godz. 11.00 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 20.09.2017 r. w godz. 10.30-10.45.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone przetargu w dniach: 26.04.2017 r.,
19.07.2017 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.

Wadium w pieniądzu w wysokości 800,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
przy ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 06 października 2017 r. do godz. 14.30.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz.
Świebodzice.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice na Konto
Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do
Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 20.09.2017 r. w godz. 12.00-12.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony 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.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena gruntu

19.000,00 zł
17.286,00 zł
1.714,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2017 r. o godz. 12.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 1.900,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
przy ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 06 października 2017 r. do godz. 14.30.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz.
Świebodzice.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice na Konto
Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do
Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 20.09.2017 r. w godz. 12.45-13.00.
Na przedmiotową nieruchomość lokalową został przeprowadzony przetarg w dniu 19.07.2017 r.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.
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OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Burmistrz Miasta Świebodzice

Burmistrz Miasta Świebodzice

działając w oparciu o art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 )
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)
przeznaczył niżej opisaną nieruchomość do sprzedaży w trybie rokowań za cenę ustaloną w tych
rokowaniach . Budynek położony jest na działce nr 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. Budynek położony jest na działce nr 311/14 o powierzchni 284 m2 przy ul. Strzegomskiej 6,
6A, 6B, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00040872/1.
Udział w częściach wspólnych oraz prawie współwłasności gruntu wynosi 10,90%.

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 mieszkalny usytuowany jest na pierwszym piętrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki + w.c.
i przedpokoju o łącznej powierzchni 43,30 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną,
kanalizacyjną. Instalacje w dostatecznym stanie technicznym, wymagają wymiany, zwłaszcza instalacja
elektryczna. W lokalu brak zamontowanej instalacji grzewczej, konieczne jest wykonanie systemu grzewczego
na paliwo stałe ( istnieje możliwość włączenia kotła c.o. na paliwo stałe w pomieszczeniu kuchni - zgodnie
z zaleceniami Spółdzielni Kominiarskiej). W chwili obecnej do lokalu nie jest doprowadzony dopływ wody.
W łazience konieczne wykonanie jest prawidłowej wentylacji wywiewnej, zamontowanie wodomierza oraz
urządzeń sanitarnych ( istniejące urządzenia są w złym stanie technicznym i konieczna jest ich wymiana).
Zachodzi konieczność likwidacji obecnego wejścia do lokalu i odtworzenia wejścia pierwotnego ( wejście
z korytarza do przedpokoju). Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu mieszkalnego nr 3. Ogólnie lokal
przyjęto w dostatecznym stanie technicznym, standard wykończenia niski. Udział w częściach wspólnych
budynku i współwłasności gruntu wynosi 10,90 %. Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
CENA WYWOŁAWCZA
19.000,00 zł w tym:
Cena lokalu
17.823,00 zł
Cena udziału
w gruncie pod budynkiem
1.177,00 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. Strzegomskiej 6, 6A, 6B”.
najpóźniej do 06.10.2017 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 1.900,00 zł.
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń .
Zaliczkę w kwocie 1.900,00 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 06.10.2017 r. do godz. 14.30.
Rokowania odbędą się w dniu 11 października 2017 r. o godz. 12.30 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7 .
Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny
nieruchomości, pozostałym oferentom będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań.
Nie przystąpienie
Nabywcy nieruchomości do podpisania umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości spowoduje
przepadek zabezpieczenia na rzecz Zbywcy.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się
do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 27.09.2017 r. w godz. 12.00-12.15.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone przetargu w dniach: 05.04.2017 r. ,
12.07.2017 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.

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:

13.000,00 zł.
12.470,00 zł.
530,00 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 06.10.2017 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 1.300,00 zł.
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń .
Zaliczkę w kwocie 1.300,00 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 06.10.2017 r. do godz. 14.30.
Rokowania odbędą się w dniu 11 października 2017 r. o godz. 11.30 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7 .
Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny
nieruchomości, pozostałym oferentom będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań.
Nie przystąpienie
Nabywcy nieruchomości do podpisania umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości spowoduje
przepadek zabezpieczenia na rzecz Zbywcy.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do
Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 18.09.2017 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. , 05.04.2017 r., 12.07.2017 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.

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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony 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 funkcjonalny
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
8.000,00 zł
Cena lokalu
7.667,00 zł
Cena gruntu
333,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2017 r.
o godz. 11.30 w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach,
ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.

Wadium w pieniądzu w wysokości 800,00 zł należy wpłacić
w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy ul. Stefana
Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 06 października 2017 r. do
godz. 14.30.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków
lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280
w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu osobie,
która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która
wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy,
wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być
wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz.
Świebodzice na Konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110
0000 0229 7270.

Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie
14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu
nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można
uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod
nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 20.09.2017 r.
w godz. 11.00-11.15.
Na przedmiotową nieruchomość lokalową został przeprowadzony przetarg w dniu 19.07.2017 r.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie na stronie
www.bip.swiebodzice.pl.

ogłoszenia i komunikaty

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

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 zlokalizowanego
przy ul. Mikołaja Kopernika 3 w Świebodzicach, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 26
w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 3 w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 386
o powierzchni 712 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą
Nr SW1S/00014829/4. Udział w częściach wspólnych
oraz prawie współużytkowaniu wieczystym gruntu wynosi 0,9%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na II piętrze, składa się z pokoju z aneksem kuchennym o powierzchni
użytkowej 13,00 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Ogrzewanie
piecowe.
Pomieszczenie WC usytuowane jest na półpiętrze klatki schodowej. Stan techniczny lokalu dostateczny. Lokal
wymaga remontu w zakresie wykonania wentylacji wywiewnej, odnowienie tynków oraz malatury ścian i sufitu.
Układ funkcjonalny pomieszczeń zły. Sprzedaż lokali następuje bez pomieszczeń przynależnych - zgodnie
z zasadą obowiązującą do 1995 r. Udział w częściach wspólnych budynku i współużytkowaniu wieczystym gruntu
wynosi 0,9%.
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
11.300,00 zł
Cena lokalu
10.745,00 zł
Cena gruntu
555,00 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 11 października 2017 r. o godz. 11.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 26 przy ul. Mikołaja Kopernika 3
w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Mikołaja Kopernika 3
lub ksero dowodu osobistego z wpisem adresu zamieszkania w Świebodzicach,
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 1.150,00 zł w terminie do 06 października 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 09.10.2017 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność na konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do
Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowy w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 20.09.2017 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.

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
Nieruchomość
l. mieszkalny 2 (30)
l. mieszkalny 5 (5)
l. mieszkalny 2 (22)
l. mieszkalny 1 (7)

Nr działki
16/5
497
327/5
418/52
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OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Adres
Młynarska
Piłsudskiego
3 Maja
Sienkiewicza

piątek, 1 IX 2017

Obręb
3
3
1
3

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

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

Nr działki gruntu

Obręb

nieruchomość niezabudowana

491/32

Śródmieście 3

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

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 654/1 o powierzchni 199 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00028147/0. Udział w częściach wspólnych oraz prawie
współwłasności gruntu wynosi 18,56%.
Lokal usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z dwóch pomieszczeń, umywalni, w.c. i zaplecza
o powierzchni 70,30 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Ogrzewanie
elektryczne. Stan techniczny lokalu zły. Elementy wykończeniowe lokalu oraz stolarka okienna (drewniana)
i drzwiowa, podłogi, tynki oraz instalacje wod.-kan. i elektryczna kwalifikują się do wymiany lub remontu. Lokal
posiada pomieszczenie przynależne tj. piwnicę o powierzchni 4,90 m2. Udział w częściach wspólnych budynku
oraz gruntu pod tym budynkiem wynosi 18,56%.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena udziału
w gruncie pod budynkiem

31.000,00 zł w tym:
30.187,00 zł
813,00 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 użytkowy L1 w budynku przy ul. Granicznej 9”.
najpóźniej do 06.10.2017 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 3.100,00 zł.
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
Zaliczkę w kwocie 3.100,00 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 06.10.2017 r. do godz. 14.30.
Rokowania odbędą się w dniu 11 października 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 27.09.2017 r. w godz. 11.15-11.30.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone przetargu w dniach: 01.03.2017 r.,
26.04.2017 r. , 12.07.2017 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.

REKLAMUJ SIĘ! tel. 660 157 518

KUPON
OGŁOSZENIOWY
TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
imię i nazwisko: ____________________________

OGŁOSZENIA DROBNE
G Odsprzedam działkę rekreacyjną - sad,
altanka, staw, krzewy, ul. Kasztanowa
(naprzeciwko Tesco), Tel. 537 410 931
G Sprzedam mieszkanie w Rynku, 40 m2,
po remoncie, cena 90.000 zł, do negocjacji,
Tel. 74 641 98 13
G Kupię mieszkanie na parterze, Osiedle

Piastowskie lub Osiedle Sudeckie,
2-pokojowe, może być do remontu,
Tel. 74 641 98 13
G Zamienię mieszkanie komunalne
w Świebodzicach centrum duże 3 pokoje
na mniejsze dwu lub trzy pokojowe też
w Świebodzicach. Proszę o kontakt również

osoby, które dzwoniły wcześniej, ponieważ
zgubiłam telefoni nie mogę oddzwonić.
Tel. 508-256-548
G Posiadam do wynajęcia kawalekrę
po remoncie, Osiedle Sudeckie,
Tel. 607 421 797

adres: ___________________________________
nr telefonu: _______________________________
Dane teleadresowe do wiadomości redakcji.

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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