Drodzy Czytelnicy,

z końcem roku mamy dla Was prezent

- kalendarz ścienny na 2018 rok!

Bezpłatny kalendarz w formacie A3
zostanie dołączony do wydania
przedświątecznego,
które ukaże się 22 grudnia.
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na wymianę pieców

W

przyszłorocznym budżecie
Gminy Świebodzice oraz
Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte są pieniądze, przeznaczone na dotacje do wymiany ogrzewania w mieszkaniach. To
oznacza, że już od przyszłego roku
świebodziczanie będą mogli starać się
o dofinansowanie zmiany sposobu
ogrzewania swoich mieszkań. Program
obejmuje lata 2018-2020 i z pewnością
będzie przedłużony. To oznacza, że

wszyscy będziemy mieli realny wpływ
na jakość powietrza w naszym mieście.
Regulacje prawne dotyczące poprawy jakości powietrza płyną także m. in.
od samorządu dolnośląskiego. 30 listopada sejmik przyjął pakiet uchwał
anstysmogowych, które wprowadza
obostrzenia już od 1 lipca 2018 roku.
- Ta uchwała to ważne narzędzie
także dla nas, samorządowców, ale
pomijając te uregulowania prawne,
wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom

mieszkańców i uruchamiamy program
dotacji na wymianę pieców - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Program przewiduje udzielania wsparcia
finansowego do wymiany sposobu
ogrzewania przez najbliższe trzy lata.
Dotacje będą przydzielane na podobnej
zasadzie, jak odbywało się to w przypadku budowy przyłączy kanalizacyjnych do sieci miejskiej. Mam nadzieję,
że skorzysta z tego jak najwięcej osób,
bo proszę Państwa - to od nas niestety

Zaklinaczka
psów

zależy, czym będziemy oddychać w sezonie jesienno-zimowym, my i nasze
dzieci. Zanieczyszczenie powietrza,
tzw. smog, to w 90% skutek ogrzewania
węglem, to jest właśnie ta zabójcza
niska emisja. To właśnie wówczas
uwalniają się najgroźniejsze dla naszego
zdrowia pyły zawieszone, w tym ten
najgroźniejszy PM10.
Dotacje do wymiany ogrzewania
ruszają od przyszłego roku i będą kontynuowane w sumie przez 3 lata. Str. 6

Basen otwarty!
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Wieści z sesji
Rady Miejskiej
w Świebodzicach.

Bogdan
6po Burmistrz
Kożuchowicz
raz kolejny
interweniuje
w sprawie drogi
krajowej nr 35.
Gramy z wielką
11
Orkiestrą 14
stycznia 2018 roku.
Świebodzicki sztab
już działa.
Mikołajki
12
w naszym
mieście.

Relacja z gali
15
sportów walki
Muai Thai Open
Poland 3.

od stycznia

Psy słuchają jej w lot i uwielbiają
ją, zresztą z wzajemnością.
Poznajcie 14-letnią Alę Ząbek,
niesamowitą trenerkę agility
i miłośniczkę czworonogów!
Str. 20

Wszystko wskazuje na to, że wykonawca
zakończy modernizację Wodnego Centrum Rekreacji
w terminie. A to oznacza, że od stycznia kąpiemy się
i relaksujemy w odnowionym obiekcie.
Czeka nas wiele nowych atrakcji: duże,
wydzielone sauny, w tym jedna z aromaterapią,
dwa nowe jacuzzi, wodny plac zabaw dla maluszków,
tężnia solankowa i inne.
15 grudnia rozpocznie się nalewanie wody do basenów,
obiekt ma zostać udostępniony korzystającym
na początku stycznia 2018 roku.
Str. 3

16

Półrasowe pół
buldogi i inne
językowe wygibasy
na VI Dyktandzie
o Pióro Burmistrza
Bogdana
Kożuchowicza.

§

Jest
wyrok
w sprawie
zabójstwa
na Strzeleckiej.

Str. 10
Program jarmarku na str. 19

Dar serca matki
2
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nasze sprawy

Najpiękniejszy prezent na święta, jaki jedna mama mogła podarować drugiej

T

o naprawdę wzruszająca
historia. Rodzice Majeczki Dobrzańskiej,
dziewczynki chorującej
na glejaka mózgu, postanowili
przekazać pieniądze, zebrane na
leczenie córeczki, innemu dziecku. Cała kwota wesprze rehabilitację Michała Lechowicza, który także mieszka w Świebodzicach, a jego rodzice prowadzą
właśnie zbiórkę na siepomaga.pl
Udało nam się skontaktować
ze sobą obie mamy, a one błyskawicznie się „dogadały”.
- Gdy zadzowniła Agnieszka
Dobrzańska i powiedziała, że
chce nam przekazać pieniądze,
byłam w szoku. Popłakałam się
ze wzruszenia - mówi Agnieszka
Lechowicz, mama 11-letniego
Michał.
Chłopiec urodził się z licznymi wadami wrodzonymi mózgu
i twarzoczaszki. Ciężka wada
mózgu - Holoprosencephalia
Semilobaris - trafia się raz na 16
tysięcy urodzeń. W tych statystykach jest Michał. Wada pojawiła się, gdy Michał był jeszcze
w brzuchu. Podział na półkule
u niego nie doszedł do końca,
dlatego lewą stronę ma mniej
rozwiniętą - nie wykształciło się
lewe oko, słabsza jest rączka,
noga, nawet serce, bo jest po
lewej stronie. Z ciężką postacią

tej wady dzieci umierają po miesiącu... Michał ma postać średnią, dzięki czemu wciąż jest
z nami - choroba daje mu w
kość, ale oszczędziła to, co najcenniejsze - jego życie.
Michał wymaga ciągłej rehabilitacji, ostatnio pojawiła się
nowa szansa - terapia komórkami macierzystymi. Koszt jednej
dawki to 6,5 tys. zł. Potrzeba ich
pięć.
Rodzice uruchomili zbiórkę
na siepomaga.pl
Gdy o akcji dowiedziała się
Agnieszka Dobrzańska, mama
7-letniej Majki z guzem mózgu,
nie wahała się długo. Tym bardziej, że po ostatnich badaniach
rokowania dla Majeczki są dobre, guz nie wykazuje aktywności, nie jest potrzebna biopsja ani
żadna inwazyjna diagnostyka.
Tylko kontrolne rezonanse.

- W trakcie dwóch dużych
zbiórek, prowadzonych tego lata
dla Majki, uzbieraliśmy 14.000
zł. Te pieniądze leżą na koncie
Fundacji „Kawałek Nieba”. Ale
nam na razie nie są potrzebne,
więc niech pomogą innemu
dziecku. Jakby - odpukać - dla
Mai były potrzebne, to znowu
zrobimy zbiórkę. A teraz bardziej przydadzą się Michałkowi
- mówi Agnieszka Dobrzańska.

Agnieszka Lechowicz cała życie walczy o zdrowie dla swojego
syna. Ale przyznaje, że pierwszy raz dostała pomoc od mamy
innego, chorego dziecka. - To coś pięknego - mówi
Panie Agnieszki dzwoniły się
i szybko złapały nić porozumienia.
- To coś pięknego, nie mam
słów, by dziękować za ten gest,
po raz pierwszy spotkałam się z
sytuacją, że mama chorego
dziecka przekazuje pieniądze ze
swojej zbiórki dla innego dziecka, a całe życie walczę o grosz
dla mojego Michała. Dziękuję
z całego serca Agnieszce
i Krzyśkowi Dobrzańskim
- mówi wzruszona Agnieszka
Lechowicz. - Dzięki pieniądzom

od rodziców Majki mamy
w zasadzie uzbierane na wszystkie pięć dawek, czyli I etap
leczenia komórkami macierzystymi. Bardzo liczę, że ta terapia
będzie dla Michałka odczuwalna, poprawi mu słuch, wzrok,
będzie miała wpływ na spastyczność i stan narządów wewnętrznych.
W lutym Michał dostanie
I dawkę komórek macierzystych, potem kolejne - dwie
z nich sfinansują pieniądze ze
zbiórek dla Majki. To oznacza,

Majeczce na razie pieniądze ze zbiórki nie są potrzebne. Dlatego
jej rodzice postanowili przekazać je innemu, potrzebującemu
dziecku w naszym mieście. Wspaniały gest!
że pieniądze zostaną wykorzystane zgodnie z intencją ofiarodawców - na leczenie chorego
dziecka. I nie ma znaczenia, że
zamiast Majki będzie to Michał.
Od początku patronowaliśmy
akcji wsparcia leczenia Majeczki

Dobrzańskiej, teraz z wielką
radością i optymizmem liczymy
na dobre efekty terapii u Michała
Lechowicza.
Po raz kolejny potwierdziło
się jedno: dobro krąży i wraca do
ludzi.

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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców 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
Cena lokalu
Cena gruntu

6.000,00 zł
5.705,00 zł
295,00 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
24 stycznia 2018 r.
o godz. 12.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach,
ul. Rynek 1,
sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny
złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno
lokalu mieszkalnego nr 26 przy ul. Mikołaja Kopernika 3 w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Mikołaja Ko-

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic

pernika 3 lub ksero dowodu osobistego z wpisem
adresu zamieszkania w Świebodzicach,
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 600,00
zł w terminie do 19 stycznia 2018 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 22.01.2018
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

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

konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110
0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zo-bowiązana będzie w
terminie 14 dni od dnia roz-strzygnięcia przetargu
udać się do Zarządcy nierucho-mości w celu
podpisania umowy w sprawie sposobu zarządu
nieruchomością wspólną.
Wszelkie infor-macje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieru-chomościami Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74
666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu
12.01.2018 r. w godz. 10.00-10.15.
Na przedmiotową nieruchomość lokalową został
przeprowadzony przetarg w dniu 11.10.2017 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

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

niezamówionych nie zwraca,
zastrzega sobie prawo do zmian
i skrótów w nadesłanych listach
i tekstach.
Druk: Drukarnia Polskapresse
Nakład: 1200 egzemplarzy

15 grudnia leją wodę
do basenu!
wieści z miasta
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szystko wskazuje
na to, że wykonawca zakończy modernizację Wodnego
Centrum Rekreacji w terminie.
A to oznacza, że od stycznia
kąpiemy się i relaksujemy
w odnowionym obiekcie. Kilka
dni temu odwiedziliśmy plac
budowy. Sauny już prawie gotowe, ale najbardziej intryguje nas
pewien... smok.
Remont naszej krytej pływalni trwa od lipca, a obejmuje
gruntowną przebudowę szatni,
wydzielenie nowej strefy saun,
modernizację zjeżdżalni, budowę nowych dwóch jacuzzi
i małego, wodnego placu zabaw
dla najmłodszych.
To miejsce będzie chyba
prawdziwym hitem wśród maluchów, a z pewnością urządzenie
o nazwie smok, które zostało już
zamontowane i jego zarys widać
pod folią. Nie wiemy dokładnie,
czy smok będzie „zionął” wodą,
ale urządzenie wygląda oryginalnie i będzie totalną nowością
na naszym basenie.
Obok zamontowano dwie
wanny jacuzzi, jedna zmieści 12

osób - to także nowość na pływalni.
Z dotychczasowych szatni
i toalet wydzielono nowe saunarium i tężnię solną. Do dyspozycji odwiedzających WCR będą
dwie duże sauny suche - jedna
z funkcją aromaterapii, oraz sauna parowa. W strefie saun będzie
także wytwornica lodu i tzw.
kubły bosmana do schładzania
oraz natryski.

Z przekazanych przez
wykonawcę informacji wynika, że woda do basenowych niecek będzie napuszczana od poło-

W drugiej części pojawi się
kolejna nowość - tężnia solankowa, w której powstają opary
solanki, mające zbawienny
wpływ na nasze drogi oddechowe.
Postęp prac sprawdzał kilka
dni temu burmistrz Bogdan
Kożuchowicz, a wyjaśnień
udzielał szef firmy FormatSpa
z Bielawy, która realizuje inwestycję w naszym Wodnym Centrum Rekreacji.
- Wygląda to wszystko bardzo
dobrze, cieszę się, że terminy
zostaną zachowane, bo wiem, że
mieszkańcy bardzo czekają na
otwarcie basenu - mówi burmistrz.

Modernizacja
Wodnego
Centrum Rekre
acji
w pełni finanso
wana z budżet
u
gminy Świebo
dzice.
Koszt unowoc
ześnienia
obiektu to

2 mln zł
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wy grudnia. Trzeba jednak
pamiętać, że następnie będzie
się nagrzewać przez co najmniej
dwa-trzy tygodnie, dodatkowo
muszą jeszcze zostać wykonane
badania przez Sanepid. Najprawdopodobniej pierwsi kąpiący będą mogli wypróbować nowości pływalni po 10 stycznia.

Było jedno, będą dwa jacuzzi

Obiekt wizytował burmistrz Bogdan Kożuchowicz. Był pod
wrażeniem nowych saun, jacuzzi i wodnego parku dla dzieci

Mieszkańcy chcą nowych atrakcji
G Marek Gąsior
G Radny miejski, członek Komisji Oświaty,

WIZUALIZACJA PRACOWNIA PROJEKTOWA

Wychowania, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Społecznej

Wszystko po nowemu
Przypomnijmy, że zakres prac na basenie jest bardzo duży,
to m. in. przebudowa pomieszczeń szatni i natrysków
na saunarium i tężnie solne wraz z montażem tężni solankowej;
przybędą 3 nowe sauny i wanna schładzającą z wytwornicą lodu.
Przebudowane zostanie pomieszczenie holu wejściowego,
zmodernizowana strefa natrysków i toalet z przystosowaniem
kabiny i osprzętu dla osób niepełnosprawnych. Przebojem
odnowionej pływalni będzie duże, aż 12-osobowe jacuzzi.

Pani Henryka ma swoje
wymarzone gniazdko
Tak wyglądają wizualizacje obiektu - tężnia i sauny

O

statnia rodzina z zawalonej
kamienicy przy ul. Krasickiego odebrała klucze do
mieszkania, przygotowanego
przez gminę. Wszyscy oczeku-

jący na mieszkania, mają zapewnione świeżo wyremontowane lokale. Prace prowadzone
były zgodnie z ich oczekiwaniami, lokatorzy sami decydo-

Burmistrz Bogdan Kożuchowcz, oprócz kluczy, przekazał pani
Henryce także pięknego storczyka - przyda się w nowym
mieszkaniu

wali o ewentualnych zmianach
w układzie pomieszczeń czy
doborze materiałów wykończeniowych.
W piątek swoje klucze odebrała z rąk burmistrza Bogdana
Kożuchowicza pani Henryka.
- Mieszkanie jest piękne,
jestem zadowolona i bardzo
dziękuję władzom miasta - mówiła. - Można powiedzieć, że
rozpoczynam nowe życie.
Pani Henryka jest ostatnią
osobą, która oczekiwała na
lokum od miasta. Trudne miesiące po katastrofie spędziła
u swoich najbliższych, siostry
z mężem, państwa Janiny
i Zygmunta Gawroniów, którym należą się wielkie podziękowania za wsparcie i opiekę.
- Cieszę się, że przed końcem
roku wszyscy oczekujący na
mieszkanie lokatorzy dostali
mieszkania, to dla mnie szczególnie ważne - podkreśla bur-

- To inwestycja mocno obciążająca budżet
miasta, bo realizowana wyłącznie z własnych
środków. Ale uważam, że warto ponosić ten ciężar finansowy,
bo mieszkańcy chcą nowych atrakcji na krytej pływalni.
Nasz obiekt będzie mógł konkurować z podobnymi obiektami
znajdującymi się w gminach sąsiednich, a uważam, że naszym
dużym atutem jest kameralność - nie każdy lubi duże Aquaparki.
Sport i rekreacja jest ważna, cieszę się, że w naszym mieście
stawia się właśnie na modernizację i budowę nowych obiektów,
służących aktywizacji czy odpoczynkowi mieszkańców.

Nowa odsłona miasta
d trzech tygodni na oficjalO
nej stronie miasta
www.swiebodzice.pl

mistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Przystępujemy obecnie do
remontu czwartego mieszkania,
które będzie lokum docelowym
dla pani z synem, którzy mieszkają w lokalu zastępczym.
Pani Stanisława wraz z synem mieszka w pełni wyposażonym i wyremontowanym
mieszkaniu, jednak nie chciała
w nim pozostać, dlatego trwały
poszukiwania innego, odpowiadającego rodzinie lokalu. Udało
się znaleźć takowy pod koniec
października.
To mieszkanie gmina przydzieliła rodzinie zaraz po katastrofie. Pozostali poszkodowani
zadeklarowali chęć przeczekania u swoich najbliższych do
momentu, aż gmina wyremontuje im mieszkania docelowe.
Dwoje osieroconych chłopców znalazło dom u swoich
krewnych.
I

można zobaczyć najnowszy film
promujący nasze miasto. Dynamiczny, kręcony m. in. przy
pomocy drona, pokazuje najpiękniejsze miejsca naszego
miasta, architekturę, mnóstwo
zieleni - naprawdę z góry Świebodzice są po prostu cudną, zieloną wyspą - ale także miejsca
do uprawiania sportu, rekreacji;
aktywnych świebodziczan, korzystających z boisk, siłowni,
itd.
Jest też i trochę tego „twardszego” oblicza miasta, nowoczesne zakłady wpływające na rozwój gospodarczy, lotnisko, strefa ekonomiczna.
Film zbiera zdecydowanie
pozytywne recenzje w sieci
(choć oczywiście są i głosy krytyczne, ale wiadomo, ile osób,
tyle opinii) - i żeby nikt nas nie
posądził o stronniczość, zajrzeliśmy nie na miejskiego fejsbuka,
ale na profil Kocham Świebodzice.

Oto kilka opinii na temat tego,
jak film się podoba:
G Maciej Więcek Dumny
jestem, że mieszkam w Świebodzicach!!! Rewelacyjny film,
i nawet nasze zawody w wyciskaniu się załapały :-)
G Irena Wiecek Bardzo bardzo. Mam wielki sentyment do
Świebodzic, mieszkałam jako
dziecko. Chętnie wracam. Uznanie dla gospodarzy miasta.
G Jola Salek Ciekawy:-)
I jeszcze kilka opinii z Forum
Świebodzice
G Wioleta Jamróz Świetny!!!
Marcin Krzymiński Git
G Grażyna Luchowska Pięknie pokazane miasto! Szkoda, że
film trochę za krótki!
G Skieresz Joseph Super,..
jedynie trochę za długi..., ale
fajny!!!!!
G Magdalena Szczepna
Doskonały. Z rozmachem, ale
zasłużenie.
G Agata Wierzbicka Bardzo.
Film kosztował 4.000 zł.
I

Rada mówi „tak” dla ppp
4
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wieści z sesji

J

edną z ważniejszych uchwał, którą podjęła Rada
Miejska w Świebodzicach
na sesji w dniu 29 listopada
2017 r., było wyrażenie woli
przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia w trybie partnerstwa
publiczno-prywatnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania wraz
z przebudową i nadbudową
budynku przy ul. Rekreacyjnej 2
z przeznaczeniem na Dom Złotego Wieku”.
Celem podjęcia uchwały jest
wyrażenie zgody na podjęcie
działań zmierzających do przeprowadzenia i sfinalizowania
postępowania w sprawie wyboru
partnera prywatnego w celu
wspólnej realizacji z partnerem
prywatnym przedsięwzięcia
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, polegającego na
przygotowaniu placówki przeznaczonej do opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi.
Formuła PPP to jedno z narzędzi do realizacji zadań publicznych, polegająca na współ-

Obiekt jest potrzebny
I Zofia Marek
I Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Wychowania, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Społecznej

pracy podmiotu publicznego
i partnera prywatnego przy ich
realizacji. Przedmiotem PPP jest
wspólna realizacja przedsięwzięcia, polegająca na podziale
zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem
prywatnym. Ze względu na
cechy partnerstwa publicznoprywatnego, takie jak większa
elastyczność w kształtowaniu
udziału finansowego podmiotu
publicznego (Gminy Świebodzice), w tym dokonywanie rozpoczęcia płatności wynagrodzenia
dla partnera prywatnego dopiero

od momentu eksploatacji obiektu, współodpowiedzialność partnera prywatnego za realizację
całości przedsięwzięcia, dowolne kształtowanie podziału ryzyka i odpowiedzialności pomiędzy stronami umowy, zasadnym
jest przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji w formule PPP.
Z wybranym partnerem prywatnym zostanie zawarta umowy PPP. Planuje się zawrzeć
umowę PPP na czas określony
nie dłuższy niż 240 miesięcy,
w tym etap zaprojektowania,
przebudowy i rozbudowy bu-

dynku przy ul. Rekreacyjnej 2
w Świebodzicach, wraz z ewentualną dobudową budynków
oraz dostosowaniem ich do
pełnienia funkcji domu
pomocy społecznej dla
osób starszych przewlekle, somatycznie chorych nie będzie dłuższy
niż 24 miesiące.
Uczestnictwo gminy
w przedsięwzięciu polegać będzie na wniesieniu
wkładu własnego w postaci prawa dzierżawy do nieruchomości znajdującej się w Świe-

Już nie gminy, a Wody Polskie

będą nam ustalać stawki za wodę i ścieki

Z

obrad ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Świebodzicach wycofana została
uchwała o taryfach za wodę
i ścieki dla naszej gminy. Nie ma
to jednak nic wspólnego z podwyżkami - stawki miały pozostać na dotychczasowym poziomie. Okazało się natomiast, że
w międzyczasie weszła w życie
ustawa, która odbiera radom
miejskim wszelkie uprawnienia,
związane z kształtowaniem polityki cenowej w kwestii wody
i ścieków. Teraz wszystko będzie
ustalać nowa instytucja państwowa „Wody Polskie”.
Nowe zasady przybliżył
obecny na sesji Piotr Zalewski, Prezes Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Świebodzicach.
W dniu 27 listopada
2017 opublikowano w dzienniku ustaw nowelizację
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Nowelizacja
ta wchodzi w życie z dniem 11
grudnia 2017 i zmienia całkowicie zasady ustalania taryf za
wodę i ścieki. Oznacza to, że od
1 stycznia 2018 taryfy za wodę
i ścieki nie będą już weryfikowane przez Burmistrza Miasta
i uchwalane przez Radę Miejską,
ale przez dyrektora regionalnego
zarządu gospodarki wodnej
Państwowego Gospodarstwa
Wodnego „Wody Polskie” we
Wrocławiu.
Ponadto taryfy będą obowiązywały nie jak to było dotychczas przez 1 rok, ale przez 3 lata.
Aby jednak doprowadzić do
takiego stanu rzeczy niezbędny
jest okres przejściowy, w którym
obowiązują jeszcze inne zasady,
w zależności od tego czy termin
na wejście w życie lub termin na
uchwalenia lub termin na złożenie nowych taryf upływa przed
dniem wejścia w życie ustawy.

W przypadku Świebodzic tym
terminem jest termin uchwalenia
taryf i jest to 6 grudnia 2017.
W tej sytuacji ustawodawca
przewidział, że w przypadku
podjęcia przez Radę Miejską
uchwały w sprawie taryf zostanie ona uchylona. W związku
z tym Rada Miejska odstąpiła od
podjęcia takiej uchwały. Skutkuje to tym, że przedstawione
przez wodociągi taryfy wejdą
w życie 11 grudnia 2017 ( a nie
jak dotychczas od 1 stycznia)
i będą obowiązywać w okresie

przejściowym przez 180 dni.
- Co do samych taryf należy
zaznaczyć, że w stosunku do cen
ostatnio stosowanych, nie uległy
one zmianie. Natomiast różnią
się one zasadniczo od dotychczasowych ze względu na zmianę grup taryfowych spowodowaną wejściem w życie z dniem
1 stycznia ustawy Prawo Wodne
oraz w związku z poglądem
prawnym wyrażonym w Uchwale składu siedmiu sędziów Sądu
Najwyższego z dnia 22.06. 2017 r.
(sygn. akt. III SZP 2/16 ) w sprawie statusu prawnego przyłączy

wod.-kan. a tym samym sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych - tłumaczy zawiłości prawne prezes Zalewski.- Cena wody
pozostała taka sama, ale zmniejszeniu uległy wysokości stawek
opłaty abonamentowej dla
wszystkich grup z wyjątkiem
grupy „WŚL”, gdzie jest ona
porównywalna do poprzedniej
oraz stawki opłaty abonamentowej dla grupy „WŚO”. Związane jest to z koniecznością zmiany grup taryfowych wynikającą
z w/w powodów i przekwalifi-

kowaniem osiedlowych budynków wielorodzinnych do grupy
o symbolu „WŚO” a także usług,
przemysłu, handlu oraz pozostałych odbiorców do grupy o symbolu „WŚI” oraz gospodarstw
rolnych do grupy „WR”.
Proponowana taryfa za odprowadzanie ścieków zawiera niezmienione ceny oraz w większości zmniejszone bądź porównywalne stawki opłat abonamentowych, za wyjątkiem grupy
o symbolu „WŚO”. Podobnie
jak w przypadku grup taryfowych określonych w usługach

dostaw wody, powody takiego
stanu rzeczy są takie same. Zmusiły one wodociągi do przekwalifikowania odbiorców w grupach ze względu na rodzaj odprowadzanych ścieków.
„ŚK” - ścieki komunalne
(mieszanina bytowych z wodami opadowymi) oraz „SB”- ścieki bytowe.
Należy podkreślić, że takie
ukształtowanie taryf pozwoli na
sprawiedliwy podział, ponoszonych kosztów, a tym samym
uzyskiwanych przychodów na
poszczególne działalności i taryfowe grupy odbiorców, a także
na wyeliminowanie możliwości
występowania subsydiowania
skrośnego.
Nowe grupy taryfowe określone są symbolami:
WD - Budynki mieszkalne
jednorodzinne i wielorodzinne
pozbawione infrastruktury sieciowej wod.kan
WR - Gospodarstwa rolne,
będące odbiorcami wody, która
wykorzystywana jest do zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt
gospodarskich
WŚL - Odbiorcy użytkujący
lokale w budynkach wielolokalowych rozliczani z dostaw wody na podstawie wodomierza
lokalowego, korzystające z dostaw wody i odbioru ścieków
WŚO - Nieruchomości zabudowane wielkopowierzchniowymi obiektami mieszkalnymi
z infrastrukturą służącą celom
publicznym ( osiedla)
WŚI - Pozostali odbiorcy
usług
ŚB - Odbiorcy usługi odprowadzania ścieków odprowadzający ścieki bytowe niezaliczeni
do grupy „WŚO”
ŚK - Odbiorcy usługi odprowadzania ścieków odprowadzający ścieki komunalne niezaliczeni do grupy „WŚO”.
I

- Dobrze, że drgnęło w temacie Domu Złotego
Wieku, bo obiekt jest bardzo potrzebny. Miasto znalazło ciekawą
formułę partnerstwa publiczno-prywatnego, uważam, że skoro są
takie narzędzia, trzeba z nich korzystać tym bardziej, że robią to
z powodzeniem inne miasta.
Wszyscy wiemy, że zapotrzebowanie na takie ośrodki jest
ogromne a nad tematem potrzeb seniorów trzeba się pochylić
i musimy szukać rozwiązań.

bodzicach, przy ul. Rekreacyjnej 2.
- Jesteśmy już blisko
sfinalizowania dialogu
konkurencyjnego - mówi
burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Myślę, że
na początku przyszłego
roku ten proces zostanie
zakończony i zostanie wyłoniony partner prywatny, a wówczas

będzie można rozpocząć budowę Domu Złotego wieku. Byłaby to bez wątpienia jedna z najważniejszych inwestycji dla
gminy w perspektywie ostatnich
dziesięcioleci.
Uchwała została przyjęta 16
głosami za przv 3 wstrzymujących. Na sali było 19 radnych.

Większe dochody
w budżecie

I

odczas sesji Rady Miejskiej
P
w dniu 29 listopada rada
podjęła szereg uchwał, między

innymi porządkujące jeszcze
kwestie oświatowe; wprowadzono także zmiany do aktualnego budżetu.
Dochody zwiększono o kwotę 98.000 zł, co wynika m. in.
z przekazanych dotacji z budżetu państwa.
Zwiększyły się także wydatki - m. in. 32.000 zł przeznaczono na remont mieszkania
komunalnego, które uległo
spaleniu. Wprowadzono nowe
zadanie inwestycyjne, związane z przebudową budynku

przy ul. Piłsudskiego 8 (OPS),
w celu zwiększenia dostępu do
usług reintegracji społecznej
i zawodowej. Kwota w tym
roku przeznaczona na to zadanie to 10.000 zł.
Zadanie zostało również
wprowadzone na listę projektów, ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy
Świebodzice.

Pachnące ulice

umiankowa i Lawendowa
- ulice o takich nazwach
R
pojawiły się w Świebodzicach.

Obie nazwy zaproponowali
mieszkańcy działek, położonych w ich obrębie. Lawendowo będzie zatem w Cierniach
(obręb Ciernie 5), a Rumiankowo - za miedzą, w obrębie
Ciernie 4.

W Cierniach mamy też ulicę
Sielską - i tu także o takim
wyborze zdecydowali właściciele działek, budujący tam
swoje domy.
Z ciekawych, nowo nadanych nazw w ostatnich latach,
mamy jeszcze ulicę Sezamkową na Pełcznicy.
I

Składamy wyrazy współczucia

Pani Alicji Głąb z powodu śmierci

Mamy - Stanisławy Głąb,
zmarłej dnia 22 listopada 2017 rok.
Koleżanki z Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świebodzicach
Mszę żałobną odprawił w dniu 25 listopada 2017 roku
proboszcz parafii pw. Św. Anny
w Grodziszczu - ks. Mateusz Pawlica.

Korytują i robią podbudowę
4
,
5
W
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Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

inwestycje

idać duże zaawansowanie prac przy budowie ulicy
Królowej Elżbiety na Osiedlu Piastowskim. Droga jest
w fazie przygotowywania podbudowy, a finalnym etapem będzie nawierzchnia bitumiczna.
Przypomnijmy, że gmina finansuje inwestycje w 100% z własnego
budżetu. Koszt, wraz z I etapem, wykonanym w 2015 roku, to 4,5
mln zł.
Kilka najnowszych zdjęć z placu budowy. Postęp prac osobiście
nadzoruje burmistrz Bogdan Kożuchowicz.

Mikulicza naprawiona

Nowy chodnik na Wałbrzyskiej

ilka tygodni temu pisaliśmy
o mieszkańcach dzielnicy
K
Pełcznica, czekających na re-

zięki skutecznym działaniom Burmistrza Miasta Bogdana KożuD
chowicza i rozmów prowadzonych

mont feralnego odcinka w okolicach mostu. Kostka była miejscowo pozapadana, były spore
dziury.
Informowaliśmy, że ZGK ma
w planach remont tego fragmentu - i tak też się stało. W ubiegłym tygodniu zakończyły się
prace, droga została poprawiona.

O szybką naprawę zabiegał
randy z tego okręgu Sławomir
Łukawski.
- Dziękuję za rzetelne podejście do sprawy, droga została
naprawiona zgodnie z zapewnieniami, cieszę się i dziękuję panu
burmistrzowi - mówi nasz stały
Czytelnik pan Tadeusz Noga,
którego serdecznie pozdrawiamy.
I

z Dolnośląska Służbą Dróg i Kolei,
przeprowadzony został remont odcinka
chodnika przy ul. Wałbrzyskiej. Nowa
nawierzchnia pojawiła się na fragmencie od skrzyżowania z ul. Mickiewicza
do świateł i zjazdu w ul. Piłsudskiego.
Chodnik był w fatalnym stanie, dlatego burmistrz wielokrotnie monitował
o przeprowadzenie potrzebnych prac
przy tej uczęszczanej drodze wojewódzkiej. Obecnie piesi mają do dyspozycji
wygodny i bezpieczny odcinek.
I

Sto lat życzymy

Ze względu na złą jakość druku strony, na której
w poprzednim numerze umieściliśmy informację
o jubileuszu Państwa Partyków, publikujemy ją jeszcze raz,
mamy nadzieję, że Szanowni Jubilaci wybaczą nam
tę małą gafę.
W sobotę, 18.11.2017. w świebodzickim Urzędzie Stanu
Cywilnego świętowano jubileusz 50-lecie pożycia
małżeńskiego Państwa Heleny i Stanisława Partyków.
Dostojni Jubilaci zawarli związek małżeński 11.11.1967
w Jaworzynie Śląskiej.
Medale za długoletnie pożycie wręczył Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz. Były też obowiązkowe lampki
szampana i życzenia kolejnych, wspólnych lat.
Nasza Redakcja przyłącza się do tych powinszowań,
życzymy drodzy jubilaci, następnych lat
w miłości, zgodzie i wzajemnym poszanowaniu.

Nowe osiedle się rozrasta
na drożdżach rośnie nowe
domów wielorodzinJnychakosiedle
przy ul. Królowej Jadwigi.

Inwestor, spółka GREEN Park
Developer, przystąpił już do II
etapu inwestycji. W sumie po-

wstanie 18 trzykondygnacyjnych budynków, z zielenią,
małymi ogródkami i tarasami.
Zainteresowanie mieszkaniami jest duże, niedawno ruszyła
przedsprzedaż II etapu.
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200.000 zł na zmianę
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Gmina Świebodzice rozpoczyna walkę ze smogiem i chce wyeliminować piece na węgiel

W

przyszłorocznym
budżecie Gminy
Świebodzice oraz
Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte są pieniądze, przeznaczone na dotacje
do
wymiany
ogrzewania
w mieszkaniach. To oznacza, że
już od przyszłego roku świebodziczanie będą mogli starć się
o dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania swoich mieszkań. Program obejmuje lata
2018-2020 i z pewnością będzie
przedłużony. To oznacza, że
wszyscy będziemy mieli realny
wpływ na jakość powietrza
w naszym mieście.
Regulacje prawne dotyczące
poprawy jakości powietrza
płyną także m. in. od samorządu
dolnośląskiego. 30 listopada sejmik przyjął pakiet uchwał anstysmogowych, które wprowadza
obostrzenia już od 1 lipca 2018
roku.
Radni województwa dolnośląskiego przyjęli uchwały antysmogowe.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jedynie całkowite wyłączenie paliw stałych, w tym

węgla, może poprawić stan
powietrza w miastach na tyle, by
jakość powietrza mieściła się
w dopuszczalnych normach.
Zgodnie z nowymi przepisami na Dolnym Śląsku stopniowo
będą likwidowane piece na węgiel. Zakaz ich montowania obowiązywałby od lipca 2018 r.
Główne założenia wszystkich
projektów dotyczą wyeliminowania spalania paliw złej jakości
i wyłączenia z obiegu instalacji
grzewczych powodujących trującą emisję gazów oraz pyłów do
atmosfery, wymianę kotłów
i pieców na niskoemisyjne oraz
zakaz palenia paliwami stałymi
we Wrocławiu i w uzdrowiskach.
Uchwała sejmiku umożliwia
korzystanie z kominków, pod
warunkiem, że spełniają one
standardy określone w dyrektywie UE (tzw. dyrektywie ekoprojektu) oraz nie stanowią podstawowego źródła ciepła w lokalu. Możliwe jest wyposażenie
instalacji w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu
(elektrofiltry). Zamierzenia są
takie, że w ciągu 10 lat z Wro-

To ważny krok
G Jerzy Kirklo
G Radny miejski, Przewodniczący Komisji
Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
- To jest bardzo ważny krok do lepszego
powietrza w Świebodzicach. Cieszę się,
że burmistrz dostrzega ten problem
i podejmuje działania na kilku płaszczyznach.
Dotychczas informowaliśmy o dużych projektach, związanych
z ograniczaniem tzw. niskiej emisji czyli m. in. budowie ścieżek
rowerowych, modernizacji Placu Dworcowego czy zakupie
kolejnego, ekologicznego autobusu. Teraz idziemy w stronę
konkretnych mieszkańców, którzy mogą zmienić swoje
ogrzewanie i wpłynąć na poprawę stanu powietrza.
Drodzy mieszkańcy, sami się trujemy, trzeba to powiedzieć
wprost. Stare piece na węgiel, paliwo złej jakości, a wręcz spalane
śmieci trują nas i nasze dzieci. Musimy to zmienić, także w swojej
świadomości!

cławia znikną stare piece węglowe, a te najbardziej trujące powinny zostać zlikwidowane do
2024 r.
- Ta uchwała to ważne narzędzie także dla nas, samorządowców, ale pomijając te uregulowania prawne, wychodzimy
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i uruchamiamy program
dotacji na wymianę pieców
- mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Program przewiduje udzielania wsparcia finansowego do wymiany sposobu
ogrzewania przez najbliższe trzy
lata. Dotacje będą przydzielane
na podobnej zasadzie, jak odbywało się to w przypadku budowy
przyłączy kanalizacyjnych do
sieci miejskiej. Mam nadzieję,
że skorzysta z tego jak najwięcej
osób, bo proszę Państwa - to od
nas niestety zależy, czym będzie-

my oddychać w sezonie jesienno-zimowym, my i nasze dzieci.
Zanieczyszczenie powietrza,
tzw. smog, to w 90% skutek
ogrzewania węglem, to jest właśnie ta zabójcza niska emisja.
Wówczas uwalniają się najgroźniejsze dla naszego zdrowia pyły
zawieszone, w tym ten najgroźniejszy PM10.
Dotacje do wymiany ogrzewania ruszają od przyszłego
roku. Gmina przeznaczy na to:
2018 - 30.000 zł
2019 - 100.000 zł
2020 - 70.000 zł
Dobrze byłoby, gdyby za takimi działaniami samorządowców,
którzy po raz kolejny udowadniają, że chcą i potrafią mierzyć
się z poważnymi problemami,
szły także rozwiązania rządowe
- bo przecież skoro ludzie palą
złej jakości paliwem to oznacza,

Nowe przepisy od 1 lipca 2018 r.
Wtedy wejdzie w życie zakaz stosowania najgorszej jakości paliw
stałych:
G węgla brunatnego oraz pa-liw stałych produkowanych
z wykorzystaniem tego węgla,
G węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej
3 mm,
G mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek
produkowanych z ich wykorzystaniem,
G biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.
G Zakaz montowania nowych pieców na węgiel

N

iedawno pisaliśmy o działaniach, podjętych przez
burmistrza Bogdana Kożuchowicza w celu poprawy
bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 35, która przebiega opodal naszego miasta. Doszło tu do
dwóch poważnych wypadków
w ciągu zaledwie trzech tygodni.
Burmistrz wystąpił do zarządcy drogi, Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad,

o niezwłoczne podjęcie działań
w celu poprawy bezpieczeństwa
kierujących i korzystających
z tej uczęszczanej drogi.
Kolejne pismo do GDDKiA
zostało przesłane w ubiegłym
tygodniu. Tym razem burmistrz
wnosi o poprawę bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych, które znajduje się na
wysokości garaży, przy wylocie
z miasta w kierunku Świdnicy.
Zwłaszcza, że kilka dni temu
o mały włos nie doszło tam do
potrącenia 5-letniego dziecka,
przechodzącego razem ze swoim tatą. Auta zatrzymały się na
jednym pasie, ale te jadące drugim - już nie. Była to bardzo niebezpieczna sytuacja.
- Przejście przez czteropasmową, bardzo ruchliwą jezdnię, jest

Nowa Ruda
że jest one dopuszczone do sprzedaży.
- to miasto
Mają złej jakości,
niecertyfikowaw województwie
ne piece - ale
dolnośląskim,
ktoś te piece
sprzedaje, bo
które jest w czołówce
jest to dozwoje
śli
chodzi o przekroczenie
lone.
Wszyscy
norm pyłów
chcielibyśmy
i rakotwórczego
oddychać czystym powietrzem.
benzopirenu!
Ale wszyscy musimy
się włączyć w działania, pozwalające na jego
Ile jest
poprawę.
wm

W sprawie smogu apelują także biskupi naszej diecezji
Jako mieszkańcy województwa
dolnośląskiego nie możemy udawać,
że problem ten nas nie dotyczy,
tym bardziej, że niektóre z naszych miast
znajdują się w niechlubnej czołówce
najbardziej zanieczyszczonych
miejscowości w Polsce. Rodzi się zatem
konieczność podjęcia wspólnych działań,
których celem jest poprawa jakości
powietrza, jakim oddychamy.

tu bardzo utrudnione, co zgłaszają także sami mieszkańcy - mówi
Bogdan Kożuchowicz. - Uważam, że należałoby je co najmniej wyraźniej oznakować, np.
pulsującym znakiem ostrzegawczym lub w inny sposób tak, by
to przejście było bezpieczniejsze. Deklaruję, że gmina będzie
współuczestniczyć finansowo
w tym zadaniu.
Tak jasna i konkretna deklaracja ze strony świebodzickiego
samorządu powinna zmobilizować GDDKiA: Świebodzice
chcą, jako miasto, dołożyć się
finansowo do ewentualnych
prac.
Zobaczymy, co odpowie Generalna Dyrekcja, sprawę będziemy monitorować.

Obok zamieszczamy
treść pisma,
wystosowanego
przez burmistrza
Bogdana Kożuchowicza

ieście pieców
na węgiel?

To dane trudne
bo tego typu og do zweryfikowania,
rz
zarówno w mie ewanie stosowane jest
szkaniach kom
unalnych,
jak i prywatny
ch
Miejskiego Zarz . W zasobach
ąd
znajduje się 16 u Nieruchomości
60 mieszkań.
70%
z nich posiada
ogrzewanie
węglowe.

(…) Zanim zostaną wdrożone nowe
przepisy czy nowoczesne technologie,
powietrze powinno zostać oczyszczone
z ludzkiej lekkomyślności, która pozwala
na spalanie w piecach: śmieci, odpadów
czy plastikowych przedmiotów.
Od każdego z nas zależy czy powietrze,
którym oddychamy w naszych miastach
będzie służyło zdrowiu i życiu czy będzie
przyczyną chorób i wcześniejszej
umieralności. Dlatego papież Franciszek

To przejście nie do przejścia

Burmistrz Bogdan
Kożuchowicz ponownie
interweniuje
w Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych
i Autostrad w sprawie
drogi nr 35

ŹRÓDŁO POLSKI ALARM SMOGOWY

ogrzewania w naszych domach

we wspomnianej encyklice zachęca
do prostych czynności, jak: korzystanie
z komunikacji zbiorowej czy cieplejsze
ubranie się zamiast odkręcania
kaloryferów.
(…) Podejmijmy wszyscy działania na
rzecz wspólnego dobra, jakim jest zdrowe
i czyste powietrze, a tym działaniom niech
błogosławi Bóg, który stworzył świat i
powierzył nam troskę o „wspólny dom”.

zdrowie
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Wyższy standard usług w SP ZOZ
Miejskim Ośrodku Zdrowia w Świebodzicach

W

ubiegłym roku SP
ZOZ Miejski Ośrodek
Zdrowia
w Świebodzicach
opracował projekt dotyczący
podniesienia jakości i zwiększenia dostępności usług medycznych. Projekt został zatytułowany „Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz
wsparcie opieki koordynowanej
przez SP ZOZ Miejski Ośrodek
Zdrowia w Świebodzicach”.
W celu jego realizacji podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu starań mających na celu uzyskanie
dofinansowania realizacji tego
projektu i związanych z nim
zakupów sprzętu medycznego
dla Ośrodka. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach
działania 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”. Weryfikacja wniosku i jego ocena była
wieloetapowa. Okazało się, że
praca związana z jego przygotowaniem przyniosła efekt w postaci pozytywnej weryfikacji
formalnej, a następnie merytorycznej. Znaleźliśmy się na etapie wyboru wniosków do dofinansowania. I tam znów na podstawie ocen według określonych
kryteriów nasz projekt oceniono
pozytywnie i uplasował się na 11
miejscu spośród ponad 71 zgłoszonych i 38 wybranych do dofinansowania na Dolnym Śląsku.
Cały projekt opiewa na kwotę
1 021 000 zł z czego 867 850 zł

otrzymamy w ramach dofinansowania, które zostanie nam
przekazane przez refundację
kosztów projektu jakie ponieśliśmy.
Dzięki temu sukcesowi mogliśmy wymienić ponad 10-letni
analogowy aparat RTG i zastąpić
go nowych cyfrowym urządzeniem najnowszej generacji.
Zakupiliśmy również kolejny
nowoczesny aparat USG klasy
premium by diagnostyka ultrasonograficzna cały czas była u
nas na najwyższym poziomie.
Dodatkowo w celu poprawy

komfortu pacjentów i diagnostyki laryngologicznej będzie możliwość wykonywania badań
videoendoskopowych. W ramach poradni chirurgii urazowoortopedycznej doposażyliśmy
gabinet w nowoczesną ledową
lampę zabiegową oraz narzędzia
chirurgiczne do wykonywania
zabiegów uwalniania cieśni nadgarstka. Ostatnim zakupem
w ramach projektu jest nowy
dźwig osobowy, który zastąpił
wyeksploatowaną dotychczasową windę.
I
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Ponad pół miliona
złotych dla organizacji
mina ogłosiła doroczny, dotyczące wspieranie i upoG
otwarty konkurs ofert wszechnianie kultury fizyczdla organizacji na realizację nej i sportu; ochronę i promozadań publicznych z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
ochrony i promocji zdrowia;
kultury, sztuki oraz ochrony
dziedzictwa narodowego; nauki, szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i wychowania na rok 2018. Do
podziału jest kwota ponad
pół miliona złotych.
Pula środków podzielona
jest następująco:
I sport
400.000 zł
I kultura
60.000 zł
I zdrowie
50.000 zł
I nauka
3.000 zł
Organizacje mogą zatem
składać wnioski na zadania,

Ważne dla sprzedających
alkohol
41
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wieści z miasta

cję zdrowia; kulturę, sztukę
i ochronę dziedzictwa narodowego; naukę, szkolnictwo
wyższe, edukację, oświatę
i wychowanie. Miasto jak
zawsze dofinansuje najciekawsze i służące jak najszerszemu grono społecznemu
przedsięwzięcia.
Oferty należy składać do
22 grudnia do godz. 12:00 w
sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1. Oferty powinny być
złożone w zamkniętej kopercie z opisem, na jakie zadanie
organizacja aplikuje.
I

M

iejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Świebodzicach zaprasza na bezpłatne
szkolenie
przedsiębiorców
sprzedających napoje alkoholowe na teranie gminy Świebodzice oraz pracowników tych punktów.
Jest to jedna z nielicznych
możliwości podniesienia wiedzy
i świadomości pracowników
punktów sprzedaży napojów
alkoholowych w zakresie regulacji prawnych, rozwiązywania
problemów z jakimi spotykają

Przystrajamy nasze domy, okna
i balkony na święta!
NASZ KONKURS

odobnie jak w roku ubiegłym zapraszamy serP
decznie mieszkańców naszego miasta do dekorowania swoich domów. Niech nasze miasto zabły-

śnie tysiącami świątecznych lampek, iluminacji,
bałwanków, reniferów, Mikołajów i co tam nam
jeszcze fantazja podpowie.
Rok temu nagrodziliśmy kilkanaście osób,
których okna, balkony lub posesje szczególnie
radowały oko świątecznymi aranżacjami.

Kolejny raz serdecznie zachęcamy do radosnego
dekorowania, prosimy także o przesyłanie zdjęć
swoich świątecznych aranżacji na adres:
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
Najładniejsze, bożonarodzeniowe dekoracje,
będą nagrodzone upominkami.
Sprawmy, by Świebodzice w te święta wyglądały wyjątkowo!
I

się na co dzień w sprzedaży i serwowaniu napojów alkoholowych oraz okazja do wypracowania wzorów odpowiedzialnej
sprzedaży i podawania tych produktów a także możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej
i praktycznej w zakresie „jak
poradzić sobie z trudnym klientem”?
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat regulacji
prawnych dotyczących dystrybucji i udostępnienia napojów
zawierających alkohol etylowy,
postępowania sprzedawcy w od-

niesieniu do osoby nieletniej,
podejmującej próbę nabycia
napoju alkoholowego, postępowanie sprzedawcy w odniesieniu
do osoby nietrzeźwej dokonującej zakupu napoju alkoholowego, konsekwencji prawnych
dla sprzedawców lekceważących przepisy dotyczące sprzedawania alkoholu.
W trakcie szkolenia udostępnione zostaną materiały kampanii MASZ WPŁYW adresowanej do sprzedawców napojów
alkoholowych.

Tyle jest na trenie miasta
punktów sprzedających
detalicznie alkohol

Szkolenie odbędzie się 11
grudnia 2017 w Miejskim Domu
Kultury w Świebodzicach, ul.
Wolności 13 o godz.16.00.
Prosimy o potwierdzenie
uczestnictwa w szkoleniu pod nr
tel. 74 666 95 99 lub na adres
e-mail ops@swiebodzice.pl.
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Ptasia stołówka od dzieci
ze świetlicy
wieści z miasta

S

tało się tradycją Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w Świebodzicach, że pracownicy socjalni wymyślają
i realizują niebanalne projekty,
skierowane do mieszkańców
Świebodzic.
„Ptasia Stołówka 2017” to
kolejny z takich pomysłów.
Uczestnikami projektu były
dzieci uczęszczające do Świetlicy Środowiskowej i ich rodzice. Przedstawiciele Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w miłej atmosferze
przy słodkim poczęstunku
w klimatycznym pomieszczeniu Świetlicy Środowiskowej
opowiedzieli w jaki sposób
możemy pomagać zwierzętom
w okresie zimy. Dzieci często
po raz pierwszy miały okazję
dowiedzieć się jakie ptaki
zimują w naszym kraju i jak
prawidłowo je dokarmiać. Nasiona i słonina to ulubione ptasie przysmaki. Wbrew powszechnemu zwyczajowi nie
należy karmić ich chlebem.
Pracownicy socjalni pozyskali
przepiękne karmniki, które
swoim wyglądem zdobią otoczenie. Zakupiono 8 kg karmy
dla ptaków, która regularnie
będzie uzupełniana w karmnikach.
W trakcie realizacji projektu
obecny był Pan Robert Sysa
Zastępca Dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świebodzicach.

Składamy serdeczne podziękowania pracownikom Dolnośląskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych, którzy przygotowali prezentację dla uczestników projektu raz przekazali
pokarm dla ptaków.
Serdecznie dziękujemy za
współpracę przy realizacji pro-

jektu Pani Anecie Todorowskiej - Kierownikowi Świetlicy
Środowiskowej „Tęczowa Gromada”
Katarzyna Lenartowicz
Bogumiła Kałucka
Grażyna Kwiecień
Dorota Rychlik
I
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Wyniki
konkursu dla
krwiodawców
ziękujemy wszystkim
mieszkańcom, którzy
D
wzięli udział w naszym kon-

kursie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK
ogłoszonym na Facebooku.
Wśród 47 osób nagrodę
niespodziankę - suszarkę do
włosów marki Philips wylosowała Pani Marta Schwarz.
Konkurs skierowany był
do wszystkich mieszkańców,
tym bardziej miło nam że
wygrała osoba która jest
honorowym dawcą krwi. Nagroda została przekazana na
najbliższym zebraniu Klubu
HDK - 7 grudnia o godz.
17.00 w Miejskim Domu
Kultury.
Jeszcze raz dziękujemy za
duże zainteresowanie i zapraszamy do brania udziałów
w kolejnych konkursach ogłaszanych przez nasz Klub.
Katarzyna
Młynarkiewicz
Prezes Klubu
Honorowych
Dawców Krwi
w Świebodzicach
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Jest finał tragedii, która miała miejsce dokładnie
rok temu, w Święta Bożego Narodzenia

Łagodny wyrok
za zabójstwo
rzed Sądem Okręgowym
Właśnie zapadł w tej sprawie
w Świdnicy zapadł wyrok wyrok. Sąd pierwszej instancji
P
w głośnej sprawie sprzed roku. uznał, że Dawid P. mógł działać

Pisaliśmy o tym w grudniu 2016
roku, bo właśnie w II dzień
Świąt Bożego Narodzenia doszło do tragedii w mieszkaniu
przy ul. Strzeleckiej. Doszło tam
do tragicznej bójki z użyciem
noża, w wyniku której zginął
jeden mężczyzna, a drugi został
ranny.
Zatrzymany i oskarżony o zabójstwo Dawid P. twierdził, że
działał w obronie siebie i swojej
rodziny. W tle były niejasne interesy i środki odurzające.

Więcej e-usług
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w warunkach wyjątkowego stresu i wymierzył łagodny jak na
takie przestępstwo wyrok - 5 lat
więzienia. A za zabójstwo grozi
minimum 8 lat do nawet dożywocia.
Na korzyść oskarżonego przemawiala opinia biegłych, niekaralność i dobra opinia ze środowiska.
Z wyrokiem nie zgadza się
prokuratura, która zapowiada
apelację.
Wyrok jest nieprawomocny.

Z NOTATNIKA STRAŻY
MIEJSKIEJ I POLICJI
I 24.11 - naruszenie zakazu sądowego, po Rynku poruszał się
mężczyzna, który ma sądowy zakaz kierowania pojazdami.
Podlega to karze pozbawienia wolności do lat 3.
I 27.11. - kradzież energii elektrycznej, ponownie
na ul. Krasickiego. Pisaliśmy niedawno o takiej kradzieży i
ponownie doszło do przestępstwa w tym samym mieszkaniu!
Jak widać, lokator nie zrobił sobie wiele z poprzedniego wykrycia
kradzieży. Sprawa trafi do sądu, a swoje restrykcje finansowe,
i to bardzo wysokie, wyciągnie także energetyka.
I 27.11. - ul. Krasickiego, kierujący ciężarówka zwrócił się
o pomoc przy wyjeździe z podwórza. Strażnicy porosili właściciela
zaparkowanych auto o przestawienie ich i umożliwienie wyjazdu.
Na podwórku trwa remont.
I 27.11. - spalanie odpadów w piecu c.o., ul. Ciernie, po kontroli
okazało, że spalany był węgiel i drzewo.
I 27.11. - ul. Krzywoustego, godz. 20:00, na terenie przedszkola
miało przebywać trzech mężczyzn głośno się zachowujących.
Na widok patrolu zbiegli.
I 28.11., - ul. Mikulicza, zanieczyszczona droga publiczna,
sprawców nie ustalano, więc drogę uprzątnęły służby miejskie
I 28.11. - Strzegomska, starsza pani miała znajdować się na
terenie ogródków działkowych Relaks, jej wygląd wskazywał,
że potrzebuje pomocy. Nikogo takiego patrol nie zastał.
I 29.11. - Chrobrego 4, ekipie remontowej udzielono pomocy
w zakresie usunięcia pojazdów utrudniających wykonywanie prac
ziemnych.
I 29.11. - mieszkaniec miasta znalazł portfel wraz z zawartością,
przyniósł do Straży Miejskiej, a znalezisko zostało zwrócone
właścicielowi. Brawa dla tego pana za uczciwość!
I 30.11. - królik na balkonie, ul. Krzywoustego. Zgłaszającą
zaniepokoił fakt, że są niskie temperatury a na jednym z balkonów
przebywa królik. Przeprowadzono rozmowę z właścicielką i pani
zadeklarowała, że zwierzę zabierze do domu choć stwierdziła,
że przetrzymuje go tak od lat i „jest przyzwyczajony”.
I 30.11., - Mieszka I, zgłoszenie o bezdomnym w szklarni.
Nie stwierdzono obecności, po kolejnych czterech kontrolach
również nie stwierdzono. Natomiast okazało się, że bezdomny
mężczyzna przebywa w opuszczonym budynku obok szklarni.
Odmówił udzielenia pomocy i skorzystania z noclegowni.
I 1.12., - szarpanina pod sklepem Eko na Osiedlu Sudeckim,
interweniował patrol policji.
I 1 i 2.12 - policja zatrzymała dwóch mężczyzn poszukiwanych
w celu odbycia kary – ukrywali się przed wymiarem
sprawiedliwości.
I 4.12., - Ciernie, droga w kierunku Milikowic, oblodzona jezdnia,
zgłoszono sprawę do służby drogowej powiatu, bo to droga
powiatowa.
I 4.12. - dworzec PKP, zgłoszono, że w poczekalni znajduje się
mężczyzna potrzebujący pomocy. Mężczyzna twierdził, że wracał
z działek i na wysokości przejazdu ktoś go gonił a on uciekając,
przewrócił się. Sprawdzono teren wzdłuż torów, nikogo
nie zauważono.
I 5.12. - ul. Strzegomska, mężczyzna zawiadomił,
że od dłuższego czasu nie wiedział sąsiadki. Stwierdzono,
że mieszkanie jest zamknięte, ale ustalono, że osoba przebywa
u swojej znajomej.
I 5.12. - Towarowa, zaparkowany pojazd uniemożliwiał przejazd
aut ciężarowych. Właścicielka w niefortunny sposób zaparkowała
i odjechała pociągiem. Patrol usunął pojazd lawetą,
niestety, za koszt odholowania zapłaci właścicielka.
I 5.12. - ul. Przemysłowa, zgłoszenie, że na terenie działek
przebywa bezdomny. Rzeczywiście, w jednej z altanek
zamieszkuje taka osoba, ale mężczyzna nie chciał skorzystać
z pomocy i przewiezienia do schroniska.
Na podstawie informacji przekazanych
przez Straż Miejską i Policję.

R

ozpoczął się montaż
nowoczesnego sprzętu
komputerowego w świebodzickim Urzędzie
Miejskim. Komputery i serwery
zostały zakupione w ramach
projektu: „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie
udziału w procesie decyzyjnym
w gminie Świebodzice, w Gminie Strzegom i gminie Żarów”
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, środki dystrybu-

owane przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej.
- Obecnie projekt jest wdrażany. Jesteśmy na etapie podłączania sprzętów, konfigurowania
serwerów, dostosowywanie sieci
do nowego środowiska - mówi
Marzena Korona-Kruk, Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych UM. - Wszystko po
to by, od stycznia rozpocząć
wdrażanie cyfrowej platformy
e-usługi dla mieszkańców.

Zakupiono 2 najnowocześniejsze serwery, 10 komputerów, 3 laptopy, 3 switche, oprogramowanie serwerowe + licencje serwerów, UTM.

Realizacja projektu:
do końca lipca 2018 r.
Kwota projektu:
1 177 070,00 zł.

Wpadł włamywacz, znów chciał okraść księdza

onownie doszło do włamania na plebaP
nię w Cierniach. Co ciekawe - włamania
dokonał ten sam włamywacz, który okradł

plebanię we wrześniu tego roku.
W piątek, 24 listopada, 33-letni świebodziczanin po raz kolejny usiłował się włamać do budynku, jednak tym razem miał

pecha - na miejscu był ksiądz, który natychmiast wezwał policję, a ta zatrzymała złodzieja po krótkim pościgu.
- Ten sam mężczyzna włamał się do plebanii we wrześniu, był także zatrzymywany
m. in. za kradzież roweru i uszkodzenie
rolety w sklepie - mówi Janusz Kozendra,

Komendant Komisariatu Policji w Świebodzicach,
W poniedziałek, 27 listopada, włamywacz został doprowadzony do sądu, który
zastosował wobec niego areszt na 3 miesiące.
I

Potrącenie na rondzie

Wigilia dla mieszkańców

torek, 5 grudnia, był
W
szczególnie pechowy
dla kierujących.

roczyste spotkanie wigilijne
U
z udziałem władz miasta dla
około 150 najuboższych miesz-

Około godz. 7:00 na rondzie Łączna/Wodna/Strzegomska doszło do, niegroźnego na szczęście, potrącenia pieszego.
Kierujący toyotą avensis
najechał z niedużą prędkością na mężczyznę, przechodzącego prawidłowo przez

przejście dla pieszych na ul.
Łącznej. Potrącony został
zabrany do szpitala, ale badania wykazały tylko lekkie
potłuczenia.
Kierujący został ukarany
mandatem karnym.
W tym dniu było więcej
kolizji, np. na ul. Cichej
- uszkodzenie auta na parkingu, podobnie koło jednej
z Biedronek.

kańców odbędzie się w dniu 22
grudnia 2017 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Świebodzicach przy ul. Mieszka Starego 6.
Po spotkaniu mieszkańcy
otrzymają paczki świąteczne
w formie produktów żywnościowych, w składzie których znaj-

dą się: kurczak świeży, boczek
wędzony parzony, kabanosy
swojskie, kiełbasa śląska, szynka
wędzona, szynka konserwowa,
kiełbasa krakowska sucha. Przygotowanych będzie około 400
paczek świątecznych o wartości
około 133,35 zł każda. Łącznie
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świebodzicach przeznaczy na
żywnościową pomoc świąteczną
około 53.340,00 zł.

W Sztabie 26. Finału WOŚP w Świebodzicach już
się rozpędzają z przygotowaniami do imprezy
W
78.865.93 zł
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Sztabie 26. Finału
Wielkiej
Orkiestry
Świątecznej Pomocy
w Świebodzicach (został on
zarejestrowany 3 .11.2017 roku
w Fundacji w Warszawie, jego
siedzibą jest Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania) praca
wre, przygotowania do świebodzickiego Finału WOŚP ruszyły
pełną parą. Z każdym dniem
przybywa rąk do pracy na naszym orkiestrowym pokładzie.
Finał zapowiada się niezwykle
gorąco , nie zabraknie za sprawą
świebodziczan i gości atrakcji
i niespodzianek.
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zagra w Świebodzicach
i w całej Polsce 14 stycznia 2018
roku „dla wyrównania szans
w leczeniu noworodków”.

Tym razem Fundacja WOŚP
chce się zająć noworodkami
i oddziałami położniczo-noworodkowymi I stopnia. Takich
oddziałów jest w Polsce ponad
400. To tam na świat przychodzi
znakomita większość noworodków, to tam też zdarzają się przypadki nagłych urodzin i wtedy
niezbędny jest najnowocześniejszy sprzęt, inkubatory, aby
w pierwszych chwilach życia
jak najskuteczniej pomóc dziecku .

rozmaitości

Nasi sztabowcy już w gotowości
imprez towarzyszących, takich
jak:
- kiermasze, stoiska ze słodkościami, pchli targ, pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej
w wykonaniu młodych ratowników z III klasy SP 2, łucznictwo, warsztaty plastyczne, rycerstwo Białych Lwów, Drużyna
Braci, harcerze z Imago, porady
medyczne za serduszko, klub
„Tajemniczej Książki”, wreszcie
licytacja. Nie sposób wymienić
wszystkiego, bo impreza nabiera
dopiero rozpędu .
Finał, jak co roku zakończymy o 20.00 Światełkiem do
Nieba. Mamy już sponsora tej
niezwykłej formy podziękowania dla wolontariuszy i wszyst-
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targ, książki. W dniu Finału
można też nas wesprzeć nie
tylko dobrym słowem, ale i domowymi wypiekami.
Razem jest lepiej, łatwiej,
piękniej!
Życzymy wszystkim mieszkańcom Świebodzic radosnych
przygotowań do Świąt Bożego
Narodzenia i najpiękniejszego
prezentu, jakim jest czas, czas
spędzony z najbliższymi.
Siema!
Z orkiestrowym pozdrowieniem Sztab 26.Finału WOŚP
w Świebodzicach
Szef Sztabu Zofia Marek

- tyle zebraliśm
y
podczas 26. Fin
ału
w Świebodzica
ch!

Na ulicach naszego miasta
będzie kwestować 100 wolontariuszy z osobami towarzyszącymi i na ten moment zakończyliśmy już ich rejestrację. Karty
rozeszły się jak świeże bułeczki,
co po raz kolejny potwierdza
jaką mamy wspaniałą młodzież
w Świebodzicach.
To właśnie młodzi ludzie, wolontariusze, uczniowie i absolwenci naszych szkół są lokomotywą świebodzickich Finałów.
Dodają nam, dorosłym powera
do działania.
Równolegle do Miejskiego
Sztabu 26. Finału WOŚP
w Gimnazjum nr 2 działa Sztab
Młodzieżowy, silne wsparcie
Szefa Sztabu.
Program imprezy dopiero
dopinamy, ale już możemy zdradzić parę atrakcji. Poza głównym koncertem w gościnnych
murach hali OSiR będzie dużo
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kich mieszkańców Świebodzic,
którzy włączając się w nasze
działania tworzą łańcuch ludzi
dobrej woli.
Po raz pierwszy wystąpi na
naszej scenie zespół rockowy
„Animacja” z Wrocławia.
Grupa nagrała już swój pierwszy mini album z własnymi
5 utworami, które zaprezentuje
świebodzickiej publice. Oj,
będzie się działo!
Po raz pierwszy na świebodzickim finale zagości wóz
transmisyjny Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy - wejścia
na ogólnopolską antenę z naszych wydarzeń zobaczy całą
Polska!
Ogromnych , niesamowitych
atrakcji i porcji adrenaliny dostarczą nam pasjonaci motoryzacji ze „Stowarzyszenia Sudety
Off Road”, instruktorzy z Wyższej Szkoły Jazdy i ich przyjaciele z pojazdami z epoki PRL.
W holu szkoły będzie też, dzięki prężnie działającemu Świebodzickiemu Klubowi Honorowych Krwiodawców, zbiórka
krwi pod hasłem: „Oddaj krew
zostań bohaterem”.
Jak co roku, Burmistrz Miasta
Świebodzice Bogdan Kożuchowicz objął Finał WOŚP w naszym mieście Honorowym Patronatem .
Wszystkich mieszkańców
Świebodzic i okolic, którzy chcą
się włączyć w nasze przygotowania serdecznie zapraszamy do
siedziby Sztabu. Zbieramy dary
na licytację, drobiazgi na pchli
A takie były początki
świebodzickich finałów
- to zdjęcia z 2004 roku,
z 12. Finału WOŚP, wówczas
skromnej imprezy w holu
Szkoły Podstawowej nr 2

Mikołaj rządził 6 grudnia
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mikołajki

P

rzyjechał do Świebodzic 6 grudnia.
Z wesołymi elfami, workiem słodyczy i radosnymi piosenkami. Jak co
roku spotkanie z Mikołajem w Rynku
ściągnęło do centrum tłumy rodziców z pociechami. I nawet zimny wiatr nie zepsuł
zabawy, a do fotobudki ustawiały się prawdziwe kolejki. Na finał obejrzeliśmy teatr
żywego ognia.
Na zabawę mikołajkową zaprosił najmłodszych tradycyjnie Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz oraz Radni Rady
Miejskiej. Od godz. 16:30 na naszym Rynku
działo się mnóstwo wspaniałych i magicznych rzeczy - przede wszystkim wspólnie

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

zapaliliśmy choinkę, która rozbłysła wesoło
światełkami, przy akompaniamencie piosenek, a następnie wokół drzewka ruszył rozśpiewany „pociąg”, złożony z dzieci i rodziców, na czele którego był oczywiście Święty
Mikołaj.
Zanim psotne elfy porwały dzieci do zabawy, burmistrz Bogdan Kożuchowicz nagrodził zwycięzców tegorocznej edycji miejskiego konkursu na Najładniejszą ozdobę
choinkową - nazwiska laureatów w ramce.
- Kochani, bardzo dziękuję za wspaniałe
prace, dziękuję, że przyszliście się tu z nami
pobawić. Dzisiaj Mikołaj rządzi w Świebodzicach - oznajmił pan burmistrz.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Potem zaczęły się różne, elfie konkurencje, skrzaty częstowały słodkościami; każdy,
kto miał ochotę, mógł sobie wykonać zabawne zdjęcie w fotobudce lub z Mikołajem,
albo własnoręcznie wykonać bombkę choinkową. Na zakończenie spotkania obejrzeliśmy widowiskowy teatr żywego ognia.
To były prawie dwie godziny świetnej
zabawy, mimo chłodu i wiatru. Dziękujemy
kochane dzieciaki i zapraszamy za rok!
Tego samego dnia odbyło się także spotkanie Mikołaja z dziećmi z rodzin objętych
wsparciem. Milusińscy otrzymali blisko 120
paczek, przygotowanych przez samorząd.

mikołajki
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Burmistrz Bogdan Kożuchowicz nagrodził autorów
najładniejszych ozdób choinkowych

I

Skrzat częstował cukierkami

Do fotobudki ustawiła się kolejka

Mikołaj był także w Miejskim Domu Kultury
Na spotkanie z brodatym świętym zaprosił przedszkolaki Miejski Dom Kultury. Maluchy bawiły się w kółeczku, śpiewały piosenki
i obejrzały spektakl. Było wesoło, słodko i czerwono od mikołajkowych czapek!

WESOŁE ZABAWY
Z ELFAMI I SKRZATEM

Laureaci konkursu na Najładniejszą ozdobę choinkową

W Rynku, mimo chłodu, zrobiło się cieplutko i radośnie
Wspólne zapalenie choinki w Rynku rozpoczęło mikołajkową
zabawę

Dzieci same dekorowały bombki i miały z tego niezłą frajdę

Święty Mikołaj tym razem bez sań, ale za to ze wspaniałą brodą

Widowiskowy pokaz teatru żywego ognia

Niektóre maluchy prezentowały fantazyjne czapeczki i ubranka

G Kategoria wiekowa - Przedszkola
I miejsce Hanna Surowiecka - Oddział
Przedszkolny przy Publicznej
Szkole Podstawowej Nr 4
II miejsce Kamila Wołoch - Publiczne
Przedszkole Nr 3
III miejsce Kacper Spryń - Niepubliczne
Przedszkole „Kraina Marzeń”
Wyróżnienia:
Franciszek Folkman - Publiczne
Przedszkole Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi
Krzysztof Kieliszek - Publiczne
Przedszkole Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi
Aleksander Szydłowski - Publiczne
Przedszkole Nr 3
Krzysztof Piotrowski - Publiczne
Przedszkole Nr 3
Małgorzata Kopeć - Publiczne
Przedszkole Nr 3

G Kategoria wiekowa - Szkoły
Podstawowe
I miejsce Cezary Sikoń - Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 4
II miejsce Kamil Fuja - Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 3
III miejsce Kamil Fuks - Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 3
Wyróżnienia:
Zuzanna Partyka - Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 4
Hania Biała - Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 3
Oliwia Mendelewska - Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 3
Adrian Hasik - Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 7
Szymon Gruchała - Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 3
Dominik Zieliński - Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 3
Jakub Zarzycki - Publiczna Szkoła
Podstawowa Integracyjna
Oliwia Frączek - Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 2

Rafał Karwecki - Publiczna Szkoła
Podstawowa Integracyjna
Konstancja Stoma - Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 2
Amanda Olejkiewicz - Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 3
Kamil Walichnowski - Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 4
G Kategoria wiekowa - Gimnazja
I miejsce Jakub Wiśniewski - Publiczne
Gimnazjum Nr 2
II miejsce Natalia Matras - Publiczne
Gimnazjum Nr 1
III miejsce Oktawian Pilarski Publiczne Gimnazjum Nr 1
Wyróżnienia:
Laura Bajalska - Publiczne Gimnazjum
Integracyjne
Ksawery Kuczyński - Społeczne
Gimnazjum Akademickie
Jakub Bednarek - Publiczne
Gimnazjum N 2
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6. Festiwal Aktorstwa Filmowego
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6. Festiwal Aktorstwa Filmowego

- pofestiwalowe releksje
Z

a nami 6. Festiwal Aktorstwa Filmowego, którego tegoroczna edycja
odbywała się we Wrocławiu, a także w Bystrzycy
Kłodzkiej i w Świebodzicach.
Bez fałszywej skromności można stwierdzić, że wybór Świebodzic był pokłosiem aktywności
kulturalnej użytkowników świebodzickiej biblioteki i kilkuletniej obecności na wielu filmowych wydarzeniach, w szczególności na Festiwalu Reżyserii
Filmowej w Świdnicy, którego
dyrektorem był Pan Stanisław
Dzierniejko. Witając świebodzicką publiczność, przyznał, że

był to jeden z powodów, dla których Świebodzice zostały wybrane jako współorganizator tego Festiwalu.
Po 6. Festiwalu Reżyserii Filmowej odbywającym się w Świdnicy w dniach 1-6.06.2013 roku,
Stanisław Dzierniejko spotkał
się z entuzjastami sztuki filmowej w świebodzickiej Bibliotece. Interesujące rozmowy i przemiła atmosfera miały odzwierciedlenie w dedykacji, jaką
w kronice bibliotecznej zostawił
Stanisław Dzierniejko: Na pamiątkę z bardzo uroczego i sympatycznego spotkania.

W roku 2014 świebodziccy
Seniorzy byli już identyfikowalni i rozpoznawalni na Festiwalu,
a kolejne spotkanie ze Stanisławem Dzierniejką, to kolejne wyrazy sympatii dyrektora Dzierniejki: Dla Seniorów ze Świebodzic moc serdecznych uścisków.

W roku 2015, kiedy Festiwal
odbywał się w Jeleniej Górze,
Biblioteka zorganizowała integracyjny wyjazd na imprezy
festiwalowe, w którym uczestniczyli Seniorzy i młodzież z Publicznego Zespołu Szkół Integracyjnych w Cierniach. W pla-

W
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nach była projekcja filmu „Carte
blanche”, odbywająca się w Jeleniogórskim Centrum Kultury
oraz spektakl teatralno-muzyczny „Z obłoków na ziemię” w wykonaniu Jana Nowickiego, w Teatrze Zdrojowym w Cieplicach.
Obie imprezy dzieliła zbyt mała

ilość czasu, by zdążyć z Jeleniogórskiego Centrum Kultury do
Teatru Zdrojowego. Świebodzicka grupa nie zdążyła na czas.
Uprzedzony o tym JAN NOWICKI CZEKAŁ 20 MINUT
z rozpoczęciem spektaklu, a Stanisław Dzierniejko tym razem

Przygody Tupcia Chrupcia
w aktorskim wydaniu
ielką frajdę świebodzickim przedszkolakom
sprawiła wizyta Anny Samusionek w Publicznym Przedszkolu nr 2. W spotkaniu
wzięły udział także dzieci z innych, publicznych
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przedszkoli. Maluchy miały okazję posłuchać o przygodach Tupcia Chrupcia,a także zapytać aktorkę
o jej pracę, ciekawe przygody. Oczywiście, nie
mogło zabraknąć wspólnych zdjęć, a dzieci w po-

napisał tak: Ukochanej grupie
Fanów Festiwalu Reżyserii Filmowej Staś Dzierniejko.
W tym roku Świebodzice
przeżyły prawdziwe święto filmowe, goszcząc największe
gwiazdy polskiego kina. Jeszcze
przed Festiwalem odbyły się
w Bibliotece projekcje filmów
Powidoki i Smoleńsk, w których
zagrali goście świebodzickiej
edycji FAF: Bogusław Linda
i Anna Samusionek. Spotkanie
na żywo z aktorami było niezapomnianym przeżyciem dla miłośników kina, a dla wyrobionych filmowo i artystycznie
użytkowników Biblioteki - rado-

dziękowaniu przygotowały dla Anny Samusionek
piękne laurki, albumy rysunków i kolorowe, bibułowe kwiaty.
I

SPOTKANIE Z ANNĄ SAMUSIONEK
BYŁO DLA MALUCHÓW PRAWDZIWĄ PRZYGODĄ

snym i ekscytującym filmowym
wydarzeniem.
Podkreślić trzeba zaangażowanie świebodzickich bibliotekarek w koordynację uczestnictwa czytelników Biblioteki
w wydarzeniach kulturalnych,
odbywających się poza Świebodzicami. To panie: Janina Dubrownik, Agnieszka Konieczna, Anna Sędziak, a przede
wszystkim Beata Wiciak, która
niestrudzenie
mobilizowała
wszystkich do aktywności filmowej, a także była inicjatorką
i organizatorką spotkania w świebodzickiej Bibliotece.
MBP w Świebodzicach
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Zawody odbyły się w niedzielę, 26 listopada, w hali OSiR
Świebodzice.
- W tym roku mieliśmy rekordową liczbę zawodników, walczyły kobiety, tak samo jak
w roku poprzednim na ringu
zaprezentowali się najmłodsi
wychowankowie naszego klubu,
ale również i doświadczeni
zawodnicy - podsumowuje Maciej Więcek ze Stowarzyszenia
Bona Fide, które było jednym
z organizatorów sportowej gali.

Imprezę od początku wspiera Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz, a także nasi radni miejscy

Układ pojedynków
PRZEDWALKA
Paweł Lipec (KO Gym Świebodzice) - Krzysztof Kościelnik
(KO Gym Świebodzice)
UNDER CART
Walka dzieci: Marcin Brągiel (Ko Gym Świebodzce)
- Krzysztof Krzyszkowski (KO Gym Świebodzice)
G 54 kg: Angelique Hasse (Ringsideberlin) - Anita Warchoł
(KO Gym Świebodzice)
G 67 kg: Łuksz Rodzyn (Kamienna Góra) - Michał Szkarłat
(Dzierżoniów)
Walka dzieci: Michał Kriszewski (KO Gym Świebodzice)
- Maciej Jankowski (KO Gym Świebodzice)
G 63,5 kg: Patryk Marek (KO Gym Wrocław) - Jacek Wołk
(KO Gym Świebodzice)
G 81 kg: Tomasz Włodarczyk(Ko Gym Wrocław) - Daniel Lis
(KO Gym Świebodzice)
G 77 kg: Catch weight: Damian Woś (KO Gym Wrocław)
- Damian Jakubowski (KO Gym Świebodzice)
G 60 kg: Hala Cherradi (Ringsidegym Berlin) - Marina
Mulyarchik (Best Gym Grodno)
G 73 kg Catch weight: Nikolay Koziletsky (Best Gym Grodno)
- Michał Galacki (Kamienna Góra)
KARTA GŁÓWNA
G 55,5 kg Catch weight: Hassan Horniatko (Ringsidegym Berlin)
- Bartosz Duszak (KO Gym Świebodzice)
G 67 kg: Arthur Stangenberg (Ringsidegym Berlin) - Paweł
Sakowicz (KO Gym Świebodzice)
G 65 kg senior Catch weight: Vincent Moritz (Ringsidegym Berlin)
- Oskar Idczak (KO Gym Świebodzice)
G 60 kg: Subhan Sangschekan (Ringsidegym Berlin) - Dawid
Kotara (Kontra CTP Nysa)
G 60 kg Junior/kids: Usmanov Said (Bestgym Grodno Blr)
- Kamil Matras (KO Gym Świebodzice)
G 81kg: Marcel Forker (Spiritofbayon Dresden) - Artur Kwiecień
(KO Gym Wrocław)
WALKA WIECZORU
G 75 kg: Sebastian Forker (Spirit Of Bayon Dresden)
- Artem Voskoboynikov (Bestgym Grodno)
Zawody sędziowali:
G René Bartels (Ring i punkty)
G Jörg Krause (Ring i punkty)
G Peter Weiss (punkty)
G Peter Bäumler (punkty)
G Wiesław Groszkowski

Organizatorami MTOP 3 byli:

G Stowarzyszenie Bona Fide

Świebodzice
G KO GYM Świebodzice
G Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz
G Miasto Świebodzice
G OSiR Świebodzice
Przed publicznością zaprezentowali się zawodnicy z klubów
KO GYM Świebodzice. KO
GYM Wrocław, Best Gym
Grodno, Ringside GYM Berlin,
Spirit of Bayon Gym Khmer
Boxing Drezno, Kontakt CTP
Nysa oraz zawodnicy z Kamiennej Góry i Dzierżoniowa. Zawody odbyły się dzięki wsparciu
Burmistrza Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz i przyznanej Stowarzyszeniu Bona Fide
Świebodzice dotacji z programu
Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu.
Imprezę oficjalnie otworzył
Burmistrza Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz oraz Burmistrza Miasta Juterbog Arne
Raue - jest to miasto zaprzyjaźnione ze Świebodzicami,
a burmistrza Raue gościliśmy
w ubiegłym roku podczas 20lecia partnerstwa miast Świebodzic i Waldbröl.
Jak się za okazało, Arne Raue
jest nie tylko wielkim pasjonatem boksu tajskiego, ale także
sam go trenuje. Przyjechał do
Świebodzic specjalnie, aby zobaczyć zawody a niewykluczone, że ta wizyta zaowocuje nawiązaniem bliższych kontaktów
pomiędzy klubem z Juterboga,
a naszym KO GYM Świebodzice.

FOT. OSIR ŚWIEBODZICE SP. Z O.O.

T

o była wspaniałe widowisko i dla zawodników,
sędziów, publiczności i organizatorów. III Gala Sportów
Walki Muai Thai Open Poland
w Świebodzicach to już wyrobiony znak firmowy. Za jego
najwyższy poziom gwarantują
chociażby Mariusz Cieśliński,
nasz mistrz świata w boksie tajskim i burmistrz Bogdan Kożuchowicz który wspiera finansowo - i nie tylko - rozwój sportowy uzdolnionej młodzieży.

sport

Zawody Muai Thai Open
powstały dzięki pasji i zaangażowaniu wielu osób w naszym
mieście, a przede wszystkim
Mariusza Cieślińskiego, wielokrotnego zdobywcy tytułów
Mistrza Świata w boksie tajskim
oraz burmistrza Bogdana Kożuchowicza, który z wielkim entuzjazmem wspiera wszelkie działania, mające na celu zaktywizowanie młodzieży i dzieci.
- Sport to wspaniałe wartości:
szlachetna rywalizacja, poszanowanie przeciwnika, samodyscyplina - mówi burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - Jestem pod
wielkim wrażeniem ogromnej
pasji i zaangażowania ze strony
Mariusza Cieślińskiego, ale także Stowarzyszenia Bona Fide,
którzy od lat by zaszczepiają
w dzieciakach właśnie takie
pozytywne wartości. Z radością
wspieram takie działania. To, co
zaprezentowali na zawodach
najmłodsi zawodnicy - to naprawdę coś pięknego.

To było piękne widowisko, pełne szlachetnej rywalizacji, nawet
u tych najmłodszych zawodników. Trudno się więc dziwić,
że te walki do łez wzruszały zwłaszcza mamy małych zawodników

Zawody nie odbyłyby się bez wsparcia osób
i instytucji
Organizatorzy składają podziękowania:
G Burmistrzowi Miasta Świebodzice Panu Bogdanowi
Kożuchowiczowi
G JAPAN SERWIS Sławek Łukawski Rafał Joachimiak
G Sklep PASSA Wałbrzych Edward Łukawski
G Centrum Pucharowe w Świebodzicach Monika Cieciura i
Tomasz Meges
G Dragon Sports Kamran Pasha
G Pizzeria Gregor Świebodzice- Grzegorz Polewski
G JAKO Polska Tomasz Mojsa
G Hotel Sportowy Świebodzice Adriana Sanecka i Remik Sanecki
G Radnemu Sławomirowi Łukawskiemu za przywiezienie ringu
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Niby-nieboszczyk i łubu-du,
czyli ortograficzne harce
16
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J

ak byście napisali półrasowe pół buldogi? Prawda, że
to naprawdę niezła pułapka
językowa? A takich autorki
tegorocznego Dyktanda Miejskiego o Pióro Burmistrza Bogdana Kożuchowicza przygotowały sporo. Nie mieli więc łatwego zadania uczestnicy dorocznego sprawdzianu, ale najlepsi popełnili tylko kilka błędów.
Zmagania z polską pisownią
już po raz szósty zorganizowała
Publiczna Szkoła Podstawowa
Integracyjna oraz Urząd Miejski.
Dyktando odbyło się w środę,
22 listopada, w PZSI w Cierniach. Na starcie stawiło się ponad 50 osób, w większości młodych ludzi. Nad niełatwym tekstem zasiadł także burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

oświata

- To świetna inicjatywa, cieszę
się, że dyktando stało się kolejnym, cyklicznym wydarzeniem
w Świebodzicach. Niech zwyciężą najlepsi - podkreślał burmistrz, oficjalnie otwierając VI
Dyktando Miejskie.
Tekst dyktanda przygotowały
panie polonistki z PSPI: Justyna
Gąsior i Jolanta Bieniasz. Była
to wariacja na temat przygód
dzielnego wojaka Szwejka.
Prace uczestników oceniało
bardzo szacowne jury, członkowie wałbrzyskiego oddziału
Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i poloniści zarazem: przewodnicząca Małgorzata Chojda-Ozga (prezes
Towarzystwa), Marta Grylewicz-Kędzia (członek zarządu),
Agata Wachowiak (członek)
i Halina Serafin (emerytowany

Wyniki VI Dyktanda Miejskiego
o Pióra Burmistrza Bogdana Kożuchowicza

Tekst tegorocznego dyktanda- gratulacje
dla autorek

W kategorii I, czyli młodszej (13-19 lat):
G I miejsce, już po raz drugi, Weronika Kobos z Liceum
Ogólnokształcącego w Świebodzicach
G II m. Aleksandra Mielczarek (absolwentka PSPI i też drugi raz
drugie miejsce),
G III miejsce - Karol Melańczuk (absolwent szkoły)
W kategorii dorośli:
G I miejsce (drugi raz) Krzysztof Bujak, firma Cast
G II m. Mieczysław Sowiński,
G III miejsce Jarosław Graca (ubiegłoroczny zwycięzca).
Jak się okazało, panów podzielił na miejsca... 1 błąd ortograficzny.

Dobry wojak wspomina

Dzień Postaci z Bajek
nia 15 listopada 2017 roku
D
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 obchodzono

doroczny Dzień Postaci z Bajek. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia kulturalnego
była pani Agnieszka Kiry-

czuk, opiekun koła teatralnego.
Tego dnia na korytarzach
było kolorowo, bajkowo, fantastycznie. W auli szkoły uczniowie mogli podziwiać grę aktorską zespołu teatralnego Kolorowa Maskarada, który przygoto-

FOT. ABP I ŁUKASZ KUCEMBA

naucz. języka polskiego, wykładowca, ekspert MEN).
Dla uczestników dyktanda jak
zawsze przygotowano pyszne,
domowe ciasta i poczęstunek.
Zmaganiom towarzyszyła wspa-

niała, wręcz rodzinna atmosfera,
za co serdecznie dziękujemy
organizatorom. Nie zabrakło
także występów artystycznych
w wykonaniu uzdolnionych
uczniów szkoły.

Ponadpięćdziesięciopięcioletni eksżołnierz cesarsko-królewskiej
armii Austro- Węgier spoglądał łagodnie sponad piany na kuflu
piwa w gospodzie „Pod Nieustającym Piwnym Potokiem”,
a rytmiczne, choć wydobywające się z rzadka „pyk, pyk” z jego
fajeczki, nie przeszkadzało słuchaczom jego superopowieści.
- Mieszkała u nas na Pankracu, na placu Pod Ratuszem, pewna
wdowa, a naprawdę to niby-wdowa, bo małżonek jej w swojej
małoduszności i antypatriotyzmie popod podłogą ich sklepu
(bo był - czyżem o tym wspominał - masarzem) zrobił sobie
minischowek i żeby unikać chryi, ile razy o poborze coś mówiono,
chował się w nim na całe codzienne, a nieraz i nocne posiedzenia.
Oficjalnie zaś ogłoszono, że masarz zeszedł był z tego padołu łez,
obżarłszy się wędliny z jadem kiełbasianym, co notabene źle by
świadczyło o nim jako masarzu i w życiu bym kiełbasy u takiego
nie kupił. Otóż ta wdowa hodowała pieski półrasowe, głównie takie
pół buldogi, pół boksery, więcem ją od czasu do czasu odwiedzał,
a ona mi o mężu ani mru-mru. Raz, akurat w środę popielcową
(Popielec był wtedy późno, w początkach marca), spędzaliśmy
pospołu miłe popołudnie, gdy naraz spopod podłogi gramoli się
sczerwieniały ze złości, a prawie sczezły od przymusowego postu
w karnawale, niby-nieboszczyk i wyzywa mnie od hultai. Wziąłem
go delikatnie za chabety i już miałem go odrzucić w bok, kiedy to
sakramenckie lumbago jak mnie nie łupnie! Na nieszczęście
naprzeciwko stacjonował nadkomisarz policji i cały ten harmider
przerwał mu arcypostne rozmyślania. Jak tylko usłyszał „łubu-du”,
wpadł na czele zgrai policjantów, ale zamiast aresztować tego
niedowarzonego Otella, uwziął się na mnie. Raz-dwa wróciłem
do dawno niewidzianych koleżków z trzeciego batalionu.
-Tak, tak panowie, nielekko było służyć Najjaśniejszemu Panu;
wte i wewte człowiekiem rzucało. Ale i teraz jest nie łatwiej...
Stary wojak pyknął kilkakrotnie i zamyślił się nad kuflem.

Dzielne pierwszaki z Czwórki

wał spektakl „Spotkać przyjaciela”. Spektakl wystawiony
był także dla Maluchów z Przedszkola Niezapominajka :)
Kolorowa Maskarada
1. Julia Trólka IV d
2. Julia Sękielewska IV d
3. Bartosz Brągiel IV c
4. Michał Ptak IV c
5. Jakub Zalas IV c
5. Mateusz Miazga V b
6. Karolina Grzebna V a
7. Justyna Adamczewska V a
8. Martin Bartuzel V c
9. Oliwier Kulesza V c
10. Kamila Dominik V c
11. Aleksandra Rolla V c
12. Weronika Markowicz VI a
13 Elżbieta Chlebowska VI a
14. Mateusz Młyńczyk VI a
I

ija trzeci miesiąc naM
uki i pierwszaki
z Publicznej Szkoły Pod-

stawowej Nr 4 coraz bardziej lubią szkołę. Każdy
musiał troszkę zmienić
swoje przedszkolne nawyki, ale po pasowaniu na
ucznia już nikt nie zachowuje się jak przedszkolak.
Każdy stara się przestrzegać Kodeksu klasowego,
zbiera uśmiechnięte buźki
w zeszycie, starannie pisze literki, uczy się czytać,
zgodnie bawi się i współpracuje z innymi. Wesoło
było w Dniu Chłopcakonkursy, upominki, słodkości. Podobał się wyjazd
do teatru w Świdnicy.
Uczniowie solidnie przygotowywali się do Pasowania, wspólnie z rodzi-

cami wzięli udział w programie „Śniadanie daje
moc”, uczestniczą także
w dolnośląskim projekcie
usportowienia
dzieci
Sprawny Dolnoślązaczek.
Mają swoje święto - Klasowe urodzinki- w czasie
których składają życzenia
solenizantom i organizują
wspólne zabawy ruchowe. Są już pierwsi asystenci klasowi odpowiedzialni za swoje zadania.
Nie zapominają o” Spotkaniach z ciekawą książką”, w czasie których czytają i słuchają czytanych
lektur. Oczywiście nie
brakuje trudnych sytuacji,
ale w życzliwej atmosferze każdy problem zostaje
rozwiązany.
I
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rozmaitości

Drzwi otwarte w atmosferze adwentowej
galerii, mieszczącej się przy
Wystawa, prezentująca dorobek święta - mówi Teresa Anniuk-Gulak.
W
ul. Aleje Lipowe 7, można oglą- grupy Autorskiego Laboratorium Fo- - Zapraszam do odwiedzenia galerii
dać wystawę fotograficzną Światy tografii trwa, ale właścicielka galerii, w niedzielę, poza kuratorskim oprowaZAPRASZAMY DO GALERII ARTTESS

równolegle - o wernisażu pisaliśmy
obszernie w poprzednim wydaniu GŚ.

Teresa Anniuk-Gulak, zaprasza
w niedzielę, 10 grudnia, w godz.
12:00-18:00 na wyjątkowy dzień
otwarty z udziałem artystów ASP
i twórców wystawy .
- Wydarzenie nazwałam „Drzwi
otwarte w atmosferze adwentowej, bo
przecież oczekujemy na najpiękniejsze

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

dzeniem po wystawie czeka wiele
miłych niespodzianek. Dyplomanci
z ASP szykują prawdziwe cudeńka.
Będzie można to zobaczyć, a nawet
zakupić -przecież święta tuż tuż.
Odwiedziny Galerii ARTTESS to
gwarancja dobrze spędzonego czasu.
I

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Mirosława Palucha,

- Dzieci, Wnuki, Prawnuczka i Rodzina

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Dzieci, Wnuki, Prawnuczki i Rodzina

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

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

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Synowie, Synowa, Wnuczka i Rodzina

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

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Mąż, Synowie, Synowa, Wnuczka,
Rodzeństwo i Rodzina

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córka, Zięć, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Ś.P. Macieja Witkowskiego

Ś.P. Jana Komarnickiego,

Ś.P. Haliny Rakowskiej

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

Ś.P. Romana Girczyca
- Rodzina

Ś.P. Anny Gąsiorowskiej

Ś.P. Zenona Łapuchy,

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

Ś.P. Stanisława Krzymińskiego

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Matka, Synowie, Wnuki, Bracia i Rodzina

Święto Piernika

piątek, 8 XII 2017

17

Zapraszamy na Święto Piernika, podczas którego uczestnicy sekcji
muzycznej wykonają dla Państwa najpiękniejsze kolędy. 21 grudnia
2017, godz. 17.00. Do zobaczenia w Miejskim Domu Kultury!

Recytowali religijne strofy
piątek, 8 XII 2017

A l i cj a G ł ąb , E w a T a d eu s z a k

D

nia 23 listopada 2017
roku w Oddziale Dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej już
po raz trzynasty rozbrzmiewały
pełne refleksji strofy poezji religijnej. Konkurs Recytatorski
Poezji Religijnej, który na stałe
wpisał się w kalendarz imprez
bibliotecznych, wzbogaciła poezja śpiewana. Celem konkursu
jest popularyzacja poezji i prozy
o treściach religijnych autorów
duchowych i świeckich.

Gazeta Świebodzicka
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sport/kultura

W konkursie wzięli udział
uczniowie świebodzickich szkół
podstawowych i gimnazjalnych
(40 osób).
Gości powitała Małgorzata
Grudzińska, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej. Konkurs
prowadziła bibliotekarka Oddziału Dziecięcego Ewa Tadeuszak.
Zmagania młodych artystów
oceniała komisja w składzie:
przewodnicząca komisji pani
Teresa Kożuchowicz, polonistka pani Anna Ozgowicz i teolog
pani Joanna Lis. Jury oceniało
recytację, ogólny wyraz arty-

styczny i oczywiście dobór repertuaru.

Jury nagrodziło następujące
osoby:

Kategoria I
- szkoły podstawowe
I Recytacja
I miejsce: Marta Nawrocka
II miejsce: Andrea Wojciechowska
III miejsce: Iga Luchowska
Nagroda Specjalna Jury: Szymon Zawionka

Kategoria II - gimnazja
I Recytacja
I miejsce: Adrianna Rachwał,
II miejsce: Agnieszka Głód
I Poezja śpiewana:
I miejsce: Julia Dudek,
II miejsce: Elżbieta Chlebowska,
III miejsce: Aleksandra Antkowiak

Nagrody Specjalne
1. Julia Bujak,
2. Adam Tarkowski,
3. Julia Bazyluk.

Oliwia i Julia
świetnie zatańczyły
Z

awodnicy Studia Tańca
Carmen przywieźli z zawodów w Twardogórze
dwa mistrzostwa Polski, dwa
wicemistrzostwa i miejsca finałowe. Srebro wywalczyła świebodziczanka Oliwia Wierzbicka ogromne gratulacje!
Wielkie brawa dla młodych
wałbrzyszan i ich trenerki Natalii Pinach!
19 Listopada tancerze ze Studia Tańca Carmen z Wałbrzycha
wystartowali w Otwartych Mistrzostwach Polski Twardogóra
2017.
- Tancerze rywalizowali z zawodnikami z całej Polski i Europy. Zdobyli dwa tytuły mistrzów Polski, dwa tytuły wicemistrzów Polski oraz miejsca
finałowe - informuje zadowolo-

Finaliści otrzymali nagrody
książkowe ufundowane przez
bibliotekę, a także Wydział Promocji, Informacji i Współpracy
Zagranicznej Urzędu Miejskiego. Ponadto Przewodnicząca
Jury, pani Teresa Kożuchowicz
ufundowała trzy nagrody specjalne oraz drobne upominki dla
wszystkich uczestników konkursu.
Składamy serdeczne podziękowania nauczycielom za trud
włożony w przygotowanie uczniów.
I

FOT. AGNIESZKA KONIECZNA
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Brawo, młodzi szachiści!
iło nam poinformować iż
w sobotę 2 grudnia dwoje
M
najmłodszych zawodników

z sekcji szachowej MDK Świebodzice wzięło udział w turnieju w ramach 25. Otwartych
Mistrzostwach Wrocławia dla
dzieci w szachach.
W turnieju grupy F (zawodnicy do lat 6) gdzie rozegranych zostało 5 rund wysokie 8
miejsce zajął Piotr Schabowski zdobywając 2,5 pkt, czyli

„Trzy strony”

na Natalia Pinach, trenerka zawodników z wałbrzyskiej szkoły
tańca.

REKLAMUJ SIĘ!

W Gazecie Świebodzickiej tel. 660 157 518

50% możliwych do zdobycia
punktów w turnieju. Dla Piotrka był to pierwszy w jego życiu
udział w turnieju szachowym.
W turnieju grupy E (zawodnicy do lat 7) 11 miejsce zajął
Dawid Potocki zdobywając na
dystansie 6 rund 3 punkty, czyli
podobnie jak Piotrek 50% możliwych do zdobycia punktów.
Obu zawodnikom życzymy
kolejnych udanych startów
w turniejach szachowych oraz

dziękujemy instruktorowi sekcji szachowej, Panu Arturowi
Adamkowi za naukę i przygotowanie podopiecznych do turnieju.
Zajęcia sekcji szachowej odbywają się w każdą środę
w Miejskim Domu Kultury.
Grupa początkująca o godz.
16.00, natomiast grupa średnio
zaawansowana, godz. 17.15.
Zapraszamy.
I

„Znałem go o tyle, o ile człowiek może poznać drugiego
człowieka”.
Dyskusyjny Klub Fantasy,
działający przy Oddziale Dziecięcym Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Świebodzicach,
reprezentowały dwie członkinie - Emilia Wzgarda i Kalina
Bartosiewicz. Jury w składzie:
Wojciech
Chmielewski,
Dariusz Kawa i Jarosław
Lipszyc nagrodzili najlepsze
opowiadania. Laureatką konkursu została Emilia Wzgar-

da, zajmując III miejsce w kategorii 12-15 lat, która wraz
z moderatorką, Agnieszką
Okarmus, pojechały 4 grudnia
2017 roku do Instytutu Książki
w Krakowie na galę wręczania
nagród.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Oba
opowiadania zostaną opublikowane w jednym z najbliższych
numerów „Gazety Świebodzickiej”.

Serdeczne gratulacje dla zawodników i trenerki.

WYNIKI
G Złoto w kategorii hip hop
solo do 7 lat wywalczyła Lena
Kowalczyk
G Srebro w kategorii hip hop
solo do 11 lat (chłopcy) zdobył
Wojtek Niziński
G Srebro w kategorii hip hop
solo 12-15 lat przywiozła Oliwia
Wierzbicka (nasza świebodziczanka, brawo Oliwia!)
G 7. miejsce zajęła Justyna
Walczak.
G Złoto w kategorii hip hop
solo po.15 roku życia wywalczyła Wiktoria Dulat,
G 6. miejsce Julia Tatuśko
- także mieszkanka Świebodzic,
gratulacje)

Znamy wyniki
ogólnopolskiego
konkursu literackiego
nstytut Książki wspólnie
z Fundacją Nowoczesna
IPolska
zorganizowali konkurs
literacki Trzy strony, w którym
udział wzięli uczestnicy Dyskusyjnych Klubów dla dzieci
i młodzieży z całej Polski.
Opowiadania miały być zainspirowane cytatem z Jądra
ciemności Josepha Conrada

Agnieszka Okarmus

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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Zaklinaczka psów
piątek, 8 XII 2017

G

dy Ala mówi o swoich
psach, promienieje niczym słoneczko. Podobnie, gdy opowiada o swojej
pasji, czyli agility. Choć trenuje
ten sport zaledwie do dwóch lat,
już uczestniczyła w Mistrzostwach Europy w Luxemburgu!
Ze swoim kundelkiem Kajtkiem
zadziwiła sędziów i innych
zawodników udowadniające, że
pies bez rodowodu i „szlachetnego” pochodzenia jest tak samo

nasze zwierzaki

mądry, jak jego rasowi pobratymcy. - Każdy pies jest cudowny - mówi z przekonaniem świebodziczanka Ala Ząbek.
Ala rozpoczęła przygodę
z agility w 2016 roku.
- Przez kilka lat mieszkałam
w Irlandii i oglądam w telewizji
zawody agility. To mi się bardzo
spodobało i postanowiłam spróbować swoich sił - opowiada
Alicja, uczennica II klasy Gimnazjum Nr 2.

Polska reprezentacja na zawodach w Luxemburgu

Agility - sport dla psów
Polega na tym, że pies jest prowadzony przez swojego
przewodnika głosowymi i ruchowymi komendami musi pokonać
bezbłędnie i jak najszybciej specjalny tor przeszkód.
Pies musi zaliczyć przeszkody w odpowiedniej kolejności,
ale nie zna ich układu przed startem (przewodnicy przed startem
mają czas na zapoznanie się z układem toru i ich zadaniem jest
sprawne poprowadzenie psa przez tor). Należy zaliczać tzw. strefy
kontaktu, np. pies wbiegając na równię pochyłą nie może
od razu skoczyć na jej szczyt, ale musi zaliczyć tę strefę
(choćby jedną łapą).
Psy oceniane są przez sędziów w kategoriach dostosowanych
do wielkości psa. Dla mniejszych psów poprzeczki niżej,
dla większych wyżej (kategorie small, medium i large).
Pierwotnie sport ten zyskał popularność jako przerywnik
w czasie zawodów jeździeckich. Współcześnie zdobywa w Polsce
coraz większą popularność.

Rozpoczęła treningi ze swoim
kundelkiem Kajtkiem. Kajtusia
zaadoptowała ze schroniska dwa
lata wcześniej. Był troszkę przestraszonym szczeniakiem, który
- przygarnięty - odwdzięczył się
ogromną miłością i oddaniem
swojej pani. Okazało się też, że
ma wzrodzone zdolności do treningów i wprost uwielbia pokonywanie torów!
Na początku budzili lekką
sensację na zawodach - jak to,
kundel i agility? Ale szybko
wszyscy się przekonali, że Kajtek jest urodzonym zawodnikiem.
- Po nim widać, że go to bawi,
mordka mu się po prostu śmieje
- mówi podobnie rozpromieniona właścicielka. - Treningi go nie
męczą, uwielbia jeździć na zawody i startować z innymi psami. Sprawia mu to prawdziwą
frajdę. I mnie także, bo na zawodach jest niepowtarzalna atmosfera, świetna zabawa, możemy
poznać ciekawych ludzi. Uwielbiam to!
Dla Ali jej pasja jest po prostu
wszystkim, o psach, zawodach,
odżywkach itp. mogłaby opowiadać godzinami. Bez problemu przejechała ponad 1000 km
do Luxemburga, by wziąć udział
w Mistrzostwach Europy agility.
Oczywiście z Kajtkiem, ale już
wkrótce do teamu dołączy Bailee, suczka border collie, drugi
pies Alicji.
- Jeszcze jest z młoda na starty
w zawodach, ale mamy już praktyki we frisby. Bordery są stworzone do tego sportu - mówi nastoletnia trenerka.
Rzeczywiście ta rasa przeważa na zawodach agility i frisby, te
stworzone do wypasania owiec
psy mają niespożyte pokłady
energii, są bardzo inteligentne
i posłuszne człowiekowi.

Na razie Bailee przygotowuje
się do startów, a na zawody
jeździ Kajtek, który ma już na
swoim koncie sporo osiągnięć,
m. in. I miejsce na Wielkiej Partynickiej o Złotą Podkowę, III
m. na Lane Agility Wrocław czy
II na Elite Agility Bydgoszcz.
W zawodach Latające psy
(frisby) Ala i Bailee - były najmłodsze i zajęły 20. miejsce na
90 startujących. To naprawdę
wspaniałe wyniki tym bardziej,
że oni dopiero zaczynają przygodę z tym sportem.
- Od zawsze kochałam psy
a teraz już wiem, że kocham też
agility i chciałabym z tym sportem wiązać swoją przyszłość
- uśmiecha się Alicja. - Myślę
też o tym, by zostać hodowcą
psów.
A co na to rodzice?
- Na razie na wszystko się
zgadzają, ale wizja dwóch psów
i gromady szczeniąt w naszym
mieszkaniu trochę ich przeraża
- śmieje się trenerka.
Alu, jesteś świetną, pozytywnie zakręconą osobą, z wielką
pasją i głową pełną marzeń.
Życzymy, by Ci się udało je realizować.

Czworonożne piękności
Definicja - wikipiedia.

M

ałe i duże, kudłate i gładkowłose, słodkie przytulanki i groźnie wyglądające „bestie” - ale wszystkie kochane, wypieszczone i specjalnie przygotowane na 63. Krajową Wystawę
Psów Rasowych, która 2 i 3 grudnia odbyła się w hali OSiR Sp. z o.o.
Imprezie od lat patronuje Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz,
a organizatorem jest Polski Związek Kynologiczny Oddział w Wałbrzychu.
Na wystawie zaprezentował się kilkaset czworonogów z całego
kraju. Tytuł czempiona przyznano w kilku kategoriach. Wystaw byłą
także okazją do zaopatrzenia się w najnowsze gadżety przydatne
czworonogom, a także karmę, odżywki, itp.
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BAILEE UWIELBIA FRISBY

FOT. UŻYCZONE ARCHIWUM ALICJI
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KAJTEK ŚWIETNIE SOBIE
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

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

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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej
domem mieszkalno – usługowym nr 24-32 przy ul. Księcia Bolka, zlokalizowanym na działce nr 497/4,
obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działek
nr 405/2, 406/6 i 406/9 o łącznej powierzchni 0,0535 ha, obręb Pełcznica 1 stanowiącej własność Gminy
Świebodzice, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00043999/8.

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%.

Nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 405/2,406/6 i 406/9 położona jest w strefie pośredniej
miejscowości Świebodzice, na terenie osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (Osiedle Piastowskie),
w jego centralnej części. Nieruchomość nie jest zabudowana, funkcjonalnie może stanowić nieruchomość
przyległą do nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 497/4, zabudowanej budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi. Dojście i dojazd do nieruchomości zapewniony od ulicy Kazimierza Odnowiciela.
Nieruchomość ma kształt nieregularny. Konfiguracja terenu - teren płaski. Przez teren nieruchomości przebiegają
sieci uzbrojenia miejskiego.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny komunikacji, tereny dróg wewnętrznych.
Cena wywoławcza nieruchomości - 36.600,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu
przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek l, Sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek l następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno nieruchomości niezabudowanej w granicach działek nr 405/2,
406/6 i 406/9, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach,
2. ksero odpisu z Księgi Wieczystej lub dokument potwierdzający władanie nieruchomością sąsiednią
do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 4.000,00 zł.
Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie do 19 stycznia 2018 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 22.01.2018 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek l.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega
przepadkowi na rzecz Gminy Świebodzice. Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być
wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki
Żywnościowej o/ Świebodzice na konto Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe. Nabywca
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Po nabyciu nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości. Pełnomocnicy uczestników
przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo. Wszelkie informacje dotyczące opisanej
nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, tel. 74 666-95-od 25 do 27 .
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
Burmistrz Miasta powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej

tel. 660 157 518

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. Pomieszczenie 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 obciążeń .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA
22.000,00 zł w tym:
Cena lokalu
17.094,00 zł
Cena udziału
w gruncie pod budynkiem
880,00 zł
Cena udziału gruntu
w działce 2/24 (podwórko)
4.026,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 11.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek
1 następujące dokumenty:
1. Pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku przy ul. Wiejskiej 3
w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego
z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 2.200,00 zł
Powyższe dokumenty należy złożyć do tut. Urzędu w terminie do 19.01.2018 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 22.01.2018 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 10.01.2018 r. w godz. 10.00-10.15
Na przedmiotową nieruchomość zostały przeprowadzone przetargi w dniach 02.08.2017 r., 11.10.2017 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 PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej w granicach
działek nr 238/3 i 237/2 o łącznej powierzchni
0,6669 ha, obręb Pełcznica 2 stanowiącej własność
Gminy Świebodzice, dla której Sąd Rejonowy
w Świdnicy prowadzi Księgi Wieczyste
Nr SW1S/00019841/9 i SW1S/00019698/1.
Nieruchomość gruntowa składająca się z działek
nr 238/3 i 237/2, obręb Pełcznica 2 położona jest w
strefie pośredniej miejscowości Świebodzice.
Nieruchomość nie jest zabudowana ani zagospodarowana, jej teren jest częściowo porośnięty pojedynczymi
drzewami i krzewami, silnie zachwaszczony. Dojście
i dojazd drogą o nawierzchni nieutwardzonej - działką
239/2 stanowiącą mienie komunalne Gminy Świebodzice. Konfiguracja terenu - teren płaski z lekkim
spadkiem w stronę drogi. Nasłonecznienie dobre.
Nieruchomość jest usytuowana na terenie nieuzbrojonym. Nieruchomość graniczy z terenem lasu oraz

ogrodami działkowymi. Należy podkreślić wysokie
walory krajobrazowe i rekreacyjne nieruchomości,
tj panoramiczny widok na Zamek Książ oraz bezpośrednie sąsiedztwo lasu porośniętego tzw. „starodrzewem”.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ulice
osiedlowe.
Cena wywoławcza nieruchomości - 140.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości
zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu
przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r.
o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim
w Świebodzicach, ul. Rynek l,
Sala posiedzeń, pokój nr 7.

Wadium w pieniądzu w wysokości 14.000,00 zł. należy
wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
przy ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 19
stycznia 2018 r. do godz. 1430. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty,
liczy się data wpływu na Konto Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229
7280 w Banku Gospodarki Żywnościowe o/Świebodzice. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia
zamknięcia przetargu osobie, która przetarg przegra.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg,
zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia
umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu
powinna być wpłacona w całości nie później niż do
dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku

Gospodarki Żywnościowej na Konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25
do 27. Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie
prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania
przetargu powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie na stronie .
Na przedmiotową nieruchomość zostały przeprowadzone przetargi w dniach 19.07.2017 r., 12.10.2017 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.
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OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Świebodzice

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)

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 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)
przeznaczył niżej opisaną nieruchomość lokalową mieszkalną nr 7 przy ul. Piaskowej 3 w Świebodzicach,
do sprzedaży w trybie rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach. Lokal mieszkalny usytuowany jest
na poddaszu budynku i składa się z pokoju o powierzchni 23,50 m2. Lokal wyposażony jest w instalację
elektryczną, wodna, kanalizacyjną. Instalacje w dostatecznym stanie technicznym, wymagają częściowej
wymiany. Ogrzewanie za pomocą trzonu kaflowego kuchennego. Pomieszczenie jest wyposażone w zlew
jednokomorowy i kran czerpalny. W.c. wspólne usytuowane jest w podwórku posesji. Do lokalu
przynależna jest 1 komórka strychowa o powierzchni 4,60 m2. Ogólnie lokal przyjęto w dostatecznym
stanie technicznym, standard wykończenia niski. Udział w częściach wspólnych budynku i
współwłasności gruntu wynosi 6,65%.Nieruchomość 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

7.500,00 zł w tym:
7.208,00 zł
292,00 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 19.01.2018 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 750,00 zł.
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń .
Zaliczkę w kwocie 750,00 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 19.01.2018 r. do godz. 14.30.
Rokowania odbędą się w dniu 24 stycznia 2018 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 11.01.2018 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., 11.10.2017 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.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla właścicieli nieruchomości przyległej do nieruchomości będącej
przedmiotem przetargu, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działek nr 525/60,
895/8 i 895/34 o łącznej powierzchni 0,0104 ha, obręb Pełcznica 2 stanowiącej własność Gminy
Świebodzice, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00019699/8.
Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miejscowości Świebodzice, przy ul. Brzozowej, w średniej
odległości od centrum miasta i obiektów użyteczności publicznej, na terenie osiedla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Nieruchomość nie jest zabudowana, funkcjonalnie może stanowić nieruchomość przyległą do
sąsiednich działek budowlanych. Dojście i dojazd do nieruchomości zapewniony od strony ulicy Brzozowej.
Nieruchomość ma kształt nieregularny. Konfiguracja terenu - teren płaski. Nasłonecznienie dobre. Przez teren
nieruchomości nie przebiegają sieci uzbrojenia miejskiego.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren dróg wewnętrznych i zieleń urządzona.
Cena wywoławcza nieruchomości - 8.580,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu
przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 10.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek l, Sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek l następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno nieruchomości niezabudowanej w granicach działek nr 525/60,
895/8 i 895/34, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach,
2. ksero odpisu z Księgi Wieczystej lub dokument potwierdzający władanie nieruchomością sąsiednią
do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 1.000,00 zł.
Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie do 19 stycznia 2018 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 22.01.2018 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek l.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega
przepadkowi na rzecz Gminy Świebodzice. Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być
wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki
Żywnościowej o/ Świebodzice na konto Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe. Nabywca
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Po nabyciu nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości. Pełnomocnicy uczestników
przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo. Wszelkie informacje dotyczące opisanej
nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, tel. 74 666-95-od 25 do 27.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
Burmistrz Miasta powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej

tel. 660 157 518

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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony
dla mieszkańców Świebodzic posiadających
stałe zameldowanie przy ul. Kolejowej nr 28
lub nr 30 w Świebodzicach, na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej w granicach
działki nr 173/14 o powierzchni 0,0025 ha,
obręb Śródmieście 3 stanowiącej własność Gminy
Świebodzice, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00019818/9.
Działka położona jest w strefie śródmiejskiej przy ul.
Kolejowej, niezabudowana (przeznaczona pod zabudową garażem). Położona jest na terenie uzbrojonym
we wszystkie media. Dojazd do działki średniokorzystny - przez podwórko. Działka ma regularny
kształt. Konfiguracja terenu - teren płaski. Sąsiedztwo
- obiekty garażowe i budynki mieszkalne wielorodzinne.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości - 4.046,00 zł.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości
zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu
przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r.
o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim
w Świebodzicach, ul. Rynek l,
Sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. Nr 207 póz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny
złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek l następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno
nieruchomości niezabudowanej nr 173/14, obręb
Śródmieście 3 w Świebodzicach,
2. ksero dokumentu lub zaświadczenie potwierdzające
zamieszkanie przy ul. Kolejowej 28 lub 30 w
Świebodzicach lub zaświadczenie
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 500 zł.
Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie do 19
stycznia 2018 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 22.01.2018 r.
wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach,
ul. Rynek l.

Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane
z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który
przetarg wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny
sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom
przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu
przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni
od dnia zamknięcia przetargu.

Po nabyciu nieruchomości, nabywca zobowiązany jest
do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Świebodzicach deklaracji podatkowej
w zakresie podatku od nieruchomości. Pełnomocnicy
uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo. Wszelkie informacje
dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać
w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach,
tel. 74 666-95-od 25 do 27 .

W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega
przepadkowi na rzecz Gminy Świebodzice. Cena
nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna
być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku
Gospodarki Żywnościowej o/ Świebodzice na konto
Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.

Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo
odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu Burmistrz Miasta powiadomi niezwłocznie
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie
na stronie www.bip.swiebodzice.pl

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

G Na terenie Świebodzic
i okolic pilnie poszukujemy
mieszkań do wynajęcia.
Tel. 576-999-077
G Dla zdecydowanego klienta
poszukujemy mieszkania
w Świebodzicach
na Os. Piastowskim, dwa
lub trzy pokoje. Zapraszamy
Tel. 698-956-007 74-663-80-29
G Świebodzice - warsztat
samochodowy ul. Wałbrzyska
powierzchnia około 120 m2
tel. 576-999-077
G Świebodzice. Do wynajęcia lokal
przy ul. Strzegomskiej idealny pod
placówkę bankową 100 m2 parter,
witryny, 6 000 zł Polecam
Tel. 576-999-077
G Świebodzice. 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, przedpokój,
kamienica, wysoki parter,
do zamieszkania, cenna. 132 000.
tel 576-999-077
G Świebodzice. 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, przedpokój, II piętro,
nowe budownictwo. 52 M2 cena
149 900. Tel. 576-999-077
G Świebodzice. Salon
z aneksem kuchennym, sypialnia,
łazienka z WC, przedpokój, wysoki
parter, po generalnym remoncie.
Cena 157 000 CENA DO

NEGOCJACJI Tel. 576-999-077
G Świebodzice, Os. Piastowskie,
dobry standard mieszkania,
2 pokoje, IV piętro, 46 m2.
Cena: 169 000 zł, tel: 576-999-077
G Świebodzice. Salon z aneksem,
2 pokoje, IV p, 53 m2, cena: 173
tys, Os. Piastowskie, zielona
okolica, ogrzewanie
miejskie,parking tel: 698 956 007
G Świebodzice, Os. Piastowskie,
mieszkanie po remoncie, salon z
balkonem, pokój, oddzielna kuchnia,
WC, 51 m2,dobry standard. Cena:
175 000 zł tel: 698 956 007
lub 74 663 80 29
G Świebodzice, Apartament
w kamienicy, salon z otwartą
kuchnią, sypialnia, łazienka,
przedpokój, wysoki standard,
audiosystem nagłośniania,
60 m2. Cena 206 000 zł.
Tel. 698 956 007
lub 74 663 80 29
G Świebodzice. Dom Osiedle
Słoneczne. 3 pokoje, salon
z aneksem kuchennym,
2 łazienki, garderoba, taras,
podpiwniczony, wiatrołap, garaż,
200 m2, duża działka, stan surowy
zamknięty, 295 000 do negocjacji.
Tel. 576-999-077
G Świebodzice. Działka o pow.

600 m2. Media na granicy działki.
Możliwość podziału cena 200 000.
tel. 576-999-077
G Świebodzice. Działka o pow.
6107 m2, media w pobliżu.
Atrakcyjna lokalizacja
cena 120 000. tel 576-999-077
G Działka Osiedle Piastowskie ul.
Fieldorfa 50 ar 60 zł/m2
Tel. 576-999-077
G Działka budowlana Świebodzice
ul. Ogrodowa 45 ar 60 zł/m2
Tel. 576-999-077
G Świebodzice, Piękny nowy dom.
Nowoczesna bryła. 5 pokoi, 170 m2,
880000 zł. Duży salon, ładny ogród,
centralny odkurzacz.
Tel: 576-999-077
G Świebodzice - Dom - Ojca Pio.
Wolno-stojący, 5 pokoi, 190m2,
duży salon, garaż w bryle,
doskonała lokalizacja. Atrakcyjna
cena 699 000 tel. 576-999-077
G Świebodzice - atrakcyjna
nieruchomość lokal o pow. 149m2
plus mieszkanie nad lokalem 77 m2
(4 pokoje, kuchnia, komunikacja,
łazienka z WC) Okazja cenowa 300
000 zł. Tel. 698 956 007.
G Chcesz szybko sprzedać
nieruchomość umów się
na bezpłatną wycenę.
Tel. 698-956-007 tel. 74-663-80-29

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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców lokali w budynku zlokalizowanego
przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 w Świebodzicach, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9
w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 w Świebodzicach. Budynek położony jest
na działce nr 484/12 o powierzchni 253 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę
Wieczystą Nr SW1S/00057335/7. Udział w częściach wspólnych oraz prawie współwłasności gruntu
wynosi 5,67 %. Lokal usytuowany jest na I piętrze budynku i składa się z pokoju z aneksem kuchennym
o powierzchni użytkowej 25,73 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną,
kanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie piecowe. Pomieszczenie WC usytuowane jest na korytarzu.
Stan techniczny lokalu dostateczny. Elementy wykończeniowe lokalu oraz stolarka okienna, podłogi,
tynki - kwalifikują się do remontu lub wymiany. Układ funkcjonalny pomieszczeń zły. Lokal posiada
pomieszczenia przynależne – piwnicę o powierzchni użytkowej 2,22 m2. Udział w częściach wspólnych
budynku i współwłasności gruntu wynosi 5,67%.
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

21.680,00 zł
20.822,00 zł
858,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 13.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 21 w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 21 lub ksero dowodu osobistego z wpisem adresu zamieszkania w Świebodzicach,
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 2.200,00 zł w terminie do 19 stycznia 2018 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 22.01.2018 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 10.01.2018 r. w godz. 10.45-11.00.
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

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
PRZYJMUJEMY WNIOSKI KREDYTOWE MDM NA 2018 rok.
Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Współpracujemy z wieloma
bankami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednią ofertę, dostosowaną
do indywidualnych potrzeb i możliwości naszego klienta.
Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu
hipotecznego. Współpracujemy z wieloma
bankami, dzięki czemu jesteśmy w stanie
zaproponować odpowiednią ofertę, dostosowaną
do indywidualnych potrzeb i możliwości naszego
klienta.
I DOBRA CENA! Centrum. 2 pokojowe przestronne
mieszkanie na ulicy Strzegomskiej. Ogrzewanie
gazowe. 64 m2 cena 119 tys.
I DOBRA CENA! Centrum. Przestronne 3 pokojowe
mieszkanie na I piętrze w kamienicy
na ulicy Kolejowej. Instalacja elektryczna nowa,
okna PCV, ogrzewanie co gazowe. 80 m2
cena 169 tys.
I Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe mieszkanie na
III piętrze w nowej części Osiedla Piastowskiego.
Okna nowe PCV, kuchnia i dwie szafy
w przedpokoju w zabudowie. 53 m2 cena 159 tys.
I DOBRA CENA!!! Osiedle Piastowskie.
2 pokojowe mieszkanie na IV piętrze na ulicy
Dąbrówki. Nowe budownictwo. 42 m2 ze skosami.
Po podłodze 60 m2. Cena 139 tys.
I Centrum. Mieszkanie 2 pokojowe po kapitalnym
remoncie. Ogrzewanie gazowe. Kamienica
po renowacji, domofon. II piętro. 53 m2
cena 175 tys.
I Pełcznica. Mieszkanie 2 pokojowe na I piętrze.
Okolice ul. Zamkowej, Osiedla Wsk. Do mieszkania
przynależy ogródek przydomowy. 44 m2
cena 119 tys.
I Centrum. Przestronne mieszkanie w Rynku
z oddzielnym wejściem. 2 pokojowe, dodatkowo
strych 88 m2 do adaptacji. I piętro 75 m2
cena 190 tys. Garaż za dodatkową opłatą
na zamykanym podwórku.
I DOBROMIERZ. 2 pokojowe mieszkanie - piętro
domu. Z widokiem na Zalew w Dobromierzu.
Garaż, podjazd. 45 m2 cena 119 tys.

I Świebodzice. Lokal użytkowy w Centrum Świebodzic
(okolice Warszawianki). 28 m2 cena 79 tys.
I Centrum. Okolice Rynku. Przestronne 5 pokojowe
mieszkanie na II piętrze w kamienicy.
Balkon. Ogrzewanie co gazowe. Po remoncie.
132 m2 cena 265 tys.
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 NOWA Atrakcyjna cena. Centrum Świebodzic.
NOWA CENA 4 pokojowe mieszkanie na II piętrze
w kamienicy. Mieszkanie wymaga kapitalnego
remontu. 105 m2 cena 98 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 Świebodzice. Dom wolnostojący okolice ulicy
Sportowej. Duży, przestronny 6 pokoi, kuchnia
z jadalnią. Zagospodarowany ogród rekreacyjny.
Garaż. Dom podpiwniczony. Oferta godna polecenia.
Działka 600 m2. Cena 450 tys.
I Świebodzice. Dwupoziomowe mieszkanie
z ogrzewaniem gazowym. 3 pokojowe, kuchnia
jasna w zabudowie. 61 m2 cena 178 tys.
I NOWA CENA Świebodzice. Centrum.
Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie na I piętrze.
Ogrzewanie gazowe i węglowe. 51 m2 cena 92 tys.
I Działki Budowlane w Chwaliszowie na Osiedlu
Młodych z warunkami zabudowy.
Doskonałe położenie. 690 m2 cena 34 tys.
I Działki Budowlane w CIESZOWIE. 1000 m2
cena 100 tys.
I Działki Budowlane w Cieszowie - z widokiem
na Zamek Książ 105 m2 cena 95 tys.
I POLECAM !!! 2 pokojowe mieszkanie na Osiedlu
Piastowskim, nowa część Osiedla. III piętro.
Niskie koszty utrzymania. Okna nowe PCV.
44,7 m2 cena 137 tys.

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

Nieruchomość
l. mieszkalny 5 (46)
l. mieszkalny 2 (10)
l. mieszkalny 1 ( 1 B)
l. mieszkalny 4 ( 5 A)

Nr działki
641/12
629/2
1107/7
527/17

Obręb
3
4
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.

KUPON
OGŁOSZENIOWY
TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
imię i nazwisko: ____________________________
adres: ___________________________________
nr telefonu: _______________________________
Dane teleadresowe do wiadomości redakcji.

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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