UWAGA! 14 września prezent dla naszych Czytelników:
mapa rowerowa z aktualnymi szlakami i ścieżkami rowerowymi!
Kup Gazetę Świebodzicką 14 września.
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- mamy projekt tras

Jeździsz miejskimi autobusami?
Zobacz propozycję nowych tras
i zgłoś swoją uwagę! Miasto rozpoczyna
konsultacje społeczne dotyczące nowego
projektu komunikacji.
Projekt optymalnego rozwoju tras
świebodzickiej komunikacji miejskiej
został przygotowany na bazie
przeprowadzonych badań liczby
pasażerów oraz badań ankietowych
dotyczących preferencji komunikacyjnych,
wykonanych przez ankieterów w terenie
oraz w formie ankiety internetowej,
z której skorzystało sporo mieszkańców
Świebodzic.
Na tej podstawie eksperci opracowali
trasy i linie. Uwaga - będziemy mieć
aż trzy linie w mieście!
Dokładny projekt tras - str. 12-13.

2,5 kilometra
dla dwóch kółek

Finiszuje kolejna, duża inwestycja
- budowa ścieżek rowerowych.

Charytatywny koncert dla Zuzi
- brakuje jeszcze 5 tys. zł do nowego wózka!

Str. 10

Odlotowy piknik
przed nami!
25 i 26 sierpnia pożegnamy wakacje w odlotowym stylu.
Już dziś zapraszamy Państwa w imieniu Burmistrza Miasta
Bogdana Kożuchowicza oraz Towarzystwa Lotniczego
w Świebodzicach na doroczny Piknik Lotniczy.
Czeka nas fantastyczna, dwudniowa zabawa na lotnisku
gminnym, od godz. 10:00 do zachodu słońca.
W programie jak zawsze mnóstwo atrakcji, skoki
spadochronowe, pokazy statków powietrznych,
wystawa sprzętu lotniczego, zabawy dla najmłodszych,
puszczanie latawców, itp.
Szczególnie ciekawe zapowiada się pokaz repliki wojennego
samolotu AUSTER 663 ze słynnego Dywizjonu 303
a także pokaz gaszenia pożaru przez samolot Dromader.
Atrakcją będzie także już II Zlot Pojazdów Zabytkowych,
które zaparkują na lotnisku w niedzielę 26 sierpnia.
Będzie można także zobaczyć wystawę zdjęć lotniczych
autorstwa Pana Piotra Strzeleckiego.
Podczas pikniku prowadzona będzie zbiórka na leczenie
Daniela, mieszkańca Świebodzic, który wymaga długotrwałej
i kosztownej rehabilitacji.
Pogoda zamówiona, zatem nie może Państwa zabraknąć
na tym wyjątkowym wydarzeniu.

przygotowuje kolejny,
ciekawy program
prospołeczny.
Skorzystaj
7
z aplikacji BLISKO
- będziesz mieć
w telefonie przydatne
informacje z miasta.

5-8

Remont
nawierzchni
Wałbrzyskiej,
modernizacja
w szkołach, malowanie
oznakowania
- w każdej części
miasta coś się dzieje.
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Wschód - nie
taki straszny,
czyli wrażenia
z wyprawy
na Ukrainę.
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A może by tak
6
imieniny ulicy?
Samorząd
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I Świebodzicki Food Truck Festiwal
ego jeszcze w Świebodzicach nie było: 15 i 16 wrześT
nia w Rynku zaparkują food

trucki, czyli małe ciężarówki
z pysznym jedzeniem z różnych
stron świata. Będą smakowite
burgery, coś ostrego, coś słodkiego, słowem - dla każdego coś
dobrego.
I Świebodzicki Food Truck
Festiwal to całkowicie nowa
impreza w mieście, którą przygotował dla mieszkańców Bur-

mistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz.
I proszę nie mylić tego z fast
foodem, bo tu chodzi o street
food, a różnica jest kolosalna.
Jedzenie przygotowywane jest
na świeżo, na oczach kupujących. Mamy więc podwójną
frajdę.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz zadbał nie tylko o nasze
podniebienia - będą także bezpłatne atrakcje dla dzieci - m. in.

zamki dmuchane. Aby rodzice
mogli spokojnie podelektować
się jedzeniem, dla milusińskich
przygotowane zostaną animacje.
Dla odwiedzających będą
przygotowane miejsca siedzące,
strefa chillout, muzyka i konkursy.
Już dziś serdecznie zapraszamy - 15 i 16 września (sobotaniedziela), godz. 11:00-22:00.
I

G Drogowe 954
G Energetyczne 991
EnergiaPro Koncern Energetyczny
S.A. Rejon Dystrybucji i Sprzedaży
Energii
w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego 11,
58−150 Strzegom, tel. 74 854 94 00

G INFORMACJA O USŁUGACH
samochodowych 954
telefoniczna 118 813
G INFORMACJA PKP 9436
G PKS Świdnica 74 852 10 85
G Żółta Linia - Telefoniczna
informacja
o firmach 9434
URZĄD MIEJSKI W ŚWIEBODZICACH
G Biuro Podawcze - INFORMACJA
74 666 95 00, 666 95 55,
fax 666 95 09
G Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
74 856 18 22
G Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Świdnicy − 74 851 50 24
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Świdnicy − 74 851 50 10
G Dziecięcy Telefon Zaufania SPDC
„Serce” 74 852 52 90
G Hospicjum Świdnica
(od pon. do pt. od 10.00 do 14.00,
74 852 03 46
w środy od 12.00 do 16.00)
G Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Świebodzicach - 74 666 95 99
PRZYCHODNIE
G MOZ, Al. Lipowe 15
Rejestracja - 74 664 59 50,
74 664 59 51, 74 664 59 52
G Poradnia Dziecięca 74 664 59 56
G Gabinet zabiegowy 74 664 59 62
G Poradnia Medycyny Pracy
74 664 59 58
G Gabinet lekarski
(pokój nr 10 - I piętro) 74 664 59 57
G Poradnia chirurgiczna
74 664 59 65
G Poradnia „K” - II piętro
74 664 59 61
G Gabinet laryngologiczny
74 664 59 69
G Gabinet lekarski (pokój nr 19)
- II piętro 74 664 59 71
G Gabinet logopedyczny
74 664 59 59

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej

tel. 660 157 518

z dniem 4 września 2018 r. rozpoczyna zajęcia ćwiczeń

Tai Chi Chuan
Zapisy członków RO PZERiI oraz osób niezrzeszonych,
rozpoczynamy od dnia 7.08.2018 r.
Tai Chi Chuan to wspaniałe osiągnięcie
chińskiej filozofii i kultury, to ćwiczenia, których celem jest
uaktywnienie wewnętrznej energii Chi i sił życiowych.
Elementami tej praktyki są ćwiczenia statyczne
oraz płynne ruchy wykonywane w ustalonej kolejności.
Podczas zajęć pracujemy jednocześnie nad ciałem i umysłem.
Tai Chi jest łatwe do wykonania, a zarazem niesamowicie
efektywne. Wykonując te proste ćwiczenia odczuwamy
równowagę, przypływ energii oraz zwiększenie sprawności
i giętkości ciała już po kilku zajęciach.
Zajęcia prowadzone będą od podstaw, a ćwiczenia są
na tyle delikatne i bezwysiłkowe, że może wykonywać je każdy.
Zajęcia dedykowane są osobom
w przedziale wiekowym 35-80 lat.
Biuro Zarządu RO PZERiI w Świebodzicach,
ul. Żeromskiego, czynne w każdy wtorek i środę
w godz. 9.00 do 12.00

G Gazowe 992
Biuro Obsługi Klienta w Wałbrzychu,
ul. Kościuszki 3, 58−300 Wałbrzych,
tel. 74 842 73 31, 74 842 73 34,
fax 74 842 62 43
e−mail: bok.walbrzych@zgw.com.pl
G Wodno−Kanalizacyjne 994
– w godzinach pracy zakładu
zgłoszenia awarii przyjmuje ZWiK
tel. 74 854 13 04 wew. 15, 23
po godz. 15.00 zgłoszenia awarii
przyjmuje dyżurny pogotowia
wodno−kanalizacyjnego
tel. 74 854 13 04
lub tel. kom. 603 174 617

Zarząd Rejonowy PZERiI w Świebodzicach,
ul. Żeromskiego 13-15
przy współpracy z Akademią Tai Chi Chuan,
informuje, że

Prawnik radzi

Zarząd Rejonowy PZERiI
w Świebodzicach

W naszej specjalnej rubryce prawnicy odpowiadają na pytania naszych Czytelników

Drodzy Czytelnicy, dziś kolejna porada prawna,
którą za naszym pośrednictwem udzielają
świebodziccy prawnicy: Pani Marta Marek,
Maciej Mikołajczyk i Piotr Janda

Z

apraszamy Państwa do
przesyłania drogą elektroniczną swoich zapytań, a nasi radcowie będą sukcesywnie udzielać wyjaśnień na łamach Gazety Świebodzickiej.
Piszcie na adres: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
Dziś o trudnych sprawach
rodzinnych.
- Moja była partnerka,
z którą mam jedno dziecko
od momentu naszego
rozstania się uniemożliwia mi
kontakt z naszym wspólnym
dzieckiem. Często pod byle
powodem odmawia mi
spotkania z nim.
Twierdzi, że skoro dziecko
mieszka z nią, to ja muszę się
podporządkować do niej
i o moich kontaktach z synem
decyduje ona. Zdarza się
nawet, że po umówieniu się
odmawia mi kontaktu
z dzieckiem. Proszę o pomoc,
do kogo mam się zwrócić?
- pyta zdesperowany pan
Paweł.
Szanowny Panie Pawle,
jako ojciec dziecka ma Pan
nie tylko prawo, ale i obowiązek
utrzymywania kontaktu ze swo-

im dzieckiem. Kontaktom z dzieckiem poświęcony jest Oddział
3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Zgodnie z zapisami art 113
ww. Ustawy „Niezależnie od
władzy rodzicielskiej rodzice
oraz ich dziecko mają prawo
i obowiązek utrzymywania ze
sobą kontaktów”. Prawo i obowiązek kontaktowania się rodziców z dziećmi są niezależne od
tego czy rodzice byli, czy są
w związku małżeńskim. Wynikają one z władzy rodzicielskiej,
a ta przysługuje rodzicom.
Proszę pamiętać, że kontakty
z dzieckiem obejmują nie tylko
bezpośrednie przebywanie z nim,
ale również rozmowę za pośrednictwem telefonu, komunikatorów, czy choćby poprzez prowadzenie korespondencji (wszystko zależy przede wszystkim od
wieku dziecka). Zgodnie bowiem z §2 przytoczonego powyżej przepisu „Kontakty
z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania,
zabieranie dziecka poza miejsce
jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się,
utrzymywanie korespondencji,
korzystanie z innych środków
porozumiewania się na odle-

§ POD PARAGRAFEM
Utonął przez własną
lekkomyślność
56-letni świebodziczanin utonął w stawie
Warszawianka. Do tragedii doszło
w niedzielę 12 sierpnia. Mężczyzna był

głość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej”.
Nie jest prawdą, iż tylko jeden
z rodziców dziecka decyduje
o jego kontaktach z drugim rodzicem. O tym decydują rodzice wspólnie, najczęściej i najdogodniej (i dla nich samych, jak
i dla dziecka) - w formie dwustronnego porozumienia. Niemniej jednak, gdy rodzice nie są
w stanie się w tej kwestii porozumieć, wymagana będzie ingerencja sądu.
Zatem, w Pana przypadku,
gdy nie ma możliwości ustalenia
kontaktów na drodze porozumienia z matką dziecka powinien Pan złożyć w sądzie wniosek o uregulowanie kontaktów
z dzieckiem. Wniosek taki składa się do sądu rejonowego miejsca zamieszkania dziecka i kieruje się go do odpowiedniego
wydziału rodzinnego i nieletnich. Jeżeli dziecko mieszka
w Świebodzicach, właściwy będzie Sąd Rejonowy w Świdnicy
III Wydział Rodzinny i Nieletnich. Rodzic składający pismo
(w tym przypadku Pan) jest
wnioskodawcą, zaś drugi z rodziców (w omawianym przykładzie - matka dziecka) będzie
uczestnikiem postępowania. We
wniosku powinien Pan wskazać
miejsce zamieszkania wnioskodawcy oraz uczestniczki postępowania. Proszę podać we wniosku także swój numer Pesel.
We wniosku wnosi Pan o uregulowanie kontaktów z małoletnim w konkretny sposób wska-

widziany, jak wchodzi do wody, na brzegu
zostawił porządnie złożone ubranie.
Zanurkował i już nie wypłynął. Służby
powiadomili wędkarze. Ciało Witolda D.
wyłowiono około godz. 15:00.
Prokuratura zleciła sekcję zwłok,

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic

zując, jak chciałby Pan, aby te
kontakty wyglądały. Powinien
Pan zaproponować kontakty
z zaznaczeniem, czy kontakty te
mają się odbywać w obecności
matki dziecka, czy też na osobności i czy będą się one odbywały w miejscu zamieszkania
dziecka, czy poza nim. Należy
w tym przypadku podać konkretne dni tygodnia i godziny
proponowanych kontaktów z zaznaczeniem kto i kiedy będzie
dziecko odbierał i przyprowadzał do miejsca jego zamieszkania. Dla przykładu: wskazujemy, że odbieramy dziecko
w piątek o 15.00 z przedszkola,
a odprowadzamy je do miejsca
zamieszkania w niedzielę do
godz. 18.00.
Ponadto powinien Pan zaproponować sposób kontaktów na
wypadek świat, wakacji, czy
innych wydarzeń ważnych
z punktu widzenia rodziców
i dziecka (np. urodzin). Najwygodniej takie kwestie reguluje się na zasadzie przemienności - np. w latach parzystych
dziecko Wigilię Bożego Narodzenia spędza z ojcem, a w latach nieparzystych z matką. Podobnie określa się zasady kontaktów w przypadku pozostałych świąt. W przypadku wakacji sprawa ma się podobnie,
można także wskazać konkretny, proponowany termin.
W uzasadnieniu wniosku powinien Pan wskazać przyczynę,
dlaczego wnioskodawca domaga się sądowego ustalenia kon-

wyniki nie są jeszcze znane.

Zapłacą za „fantazję”

Trzech mężczyzn zniszczyło w nocy
z 13 na 14 sierpnia wiatę przystankową

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

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

taktów z dzieckiem oraz wykazać, że próbował Pan porozumieć się z matką dziecka w tym
zakresie, niestety bezskutecznie.
Proszę pamiętać, że w chwili
realizacji ustalonych przez sąd
kontaktów, w każdej chwili może Pan z matką dziecka w drodze porozumienia je modyfikować. Wszak życie przynosi różne scenariusze i nie zawsze
wszystko uda się ustalić z wyprzedzeniem. Podobnie, jak każdy z rodziców może wystąpić do
sądu o modyfikację ustalonych
wcześniej zasad.
Do wniosku dołącza Pan,
jako załącznik odpis aktu urodzenia dziecka i wniosek w
dwóch egzemplarzach z załącznikami składa Pan do sądu.
Warto sporządzić trzeci odpis
pisma, na którym sąd potwierdzi
jego złożenie przez Pana poprzez przybicie stosownej prezentaty z datą wpływu pisma.
Przed złożeniem wniosku do
sądu winien Pan dokonać opłaty
od wniosku w kwocie 40 złotych na rachunek bankowy sądu,
gdzie składamy wniosek (numery kont podane są zazwyczaj na
stronach internetowych poszczególnych sądów). Opłaty może
Pan dokonać także często w samym sądzie. Dowód uiszczenia
opłaty dołącza Pan do wniosku.
Marta Marek
Maciej Mikołajczyk
Piotr Janda
Radcowie prawni
ul. Wałbrzyska 33/7
58-160 Świebodzice

przy ul. Wolności. Całą trójka miała ponad
2 promile we krwi. Wandale zostali niemal
natychmiast zatrzymani przez policję.
Odpowiedzą za straty, które wynoszą
prawie 2.000 zł.

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

Pojedziemy już rowerem
przez miasto
2,5
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

inwestycje

T

zieleń na odcinku około 100
metrów jest to ciąg pieszo-jezdny, służący zarówno pieszym,
jak i rowerzystom. W dalszej
części ścieżka i chodnik są już
rozdzielone.
Nie było także możliwości
rozdzielenia ścieżki i chodnika
na ul. Świdnickiej, na łuku
drogi. Tutaj ścieżka prowadzi
przy drodze, zaś chodnik skręca
do małego parku, który znajduje się w tym rejonie. Ścieżka
kończy się tuż za łukiem i trzeba ju zjechać na jezdnię - chodnik jest w tym miejscu bardzo
wąski i nie można było prowadzić ścieżki dalej.
Wygodna droga dla rowerów
powstała także za garażami
w obrębie ul. Chrobrego. Od
razu jednak apelujemy do zmotoryzowanych - to jest droga dla
rowerów, a nie aut!

Starosta wyśmiewa, a sam nic nie zrobił

Nowe ścieżki rowerowe: na ul. Kolejowej

Ścieżka za garażami na Osiedlu Piastowskim

Jarosław Dąbrowski,
radny z Osiedla Piastowskiego
- Opaska pieszo-rowerowa na Osiedlu Piastowskim
to priorytet , na który zawsze stawiałem. Rower, rolki,
bezpieczny chodnik, to podstawy spędzenia aktywnie czasu
w najbliższym miejscu zamieszkania. Bardzo się cieszę, że udało
się zrealizować ten projekt.

Jack Żygłowicz, radny z Osiedla Sudeckiego
- Ścieżki na naszym osiedlu i w Śródmieściu były
bardzo potrzebne, zwłaszcza że coraz więcej osób
porusza się rowerami. Cieszę się, że inwestycja
jest już na finiszu.

...Zwycięstwa: tu mamy ciąg pieszo-rowerowy do korzystania
zarówno przez pieszych, jak i rowerzystów

Ramka3

Bogdan Kożuchowicz - Burmistrz Świebodzic
- Drodzy Mieszkańcy, to już trzecia spośród pięciu
inwestycji, zaplanowanych do realizacji w ramach
dużego projektu pn. ograniczania skutków niskiej
emisji w naszej gminie. Mamy już gotowe
nowoczesne Centrum Przesiadkowe i doświetlone
Niska
przejścia dla pieszych - kolejne będziemy modernizować
emisja
w najbliższym czasie. Czwarty autobus powstaje już
7,5 mln zł
w fabryce Mercedesa, dzięki niemu będziemy uruchamiać
kolejne linie. Jestem przekonany, że wszystkie te zadania,
na łączną kwotę 7,5 mln zł, przyczynią się do poprawy jakości
życia w naszym mieści, także do jakości powietrza.
Wierzę, że będziecie Państwo z radością z nich korzystać.

Pamiętaj o parkowaniu czasowym
nie czasowe. Na południowozachodniej pierzei (od strony
fontanny), można pozostawić
swoje auto w wyznaczonym limicie czasowym - maksymalnie
na godzinę.
Parkowanie monitoruje Straż
Miejska.
Bardzo prosimy o stosowanie
się do nowych zasad, zwłaszcza,

że zegar czasowy można otrzymać bezpłatnie w Biurach Podawczych UM (Ratusz i ul. Żeromskiego 27), dołączyliśmy
także zegar do ostatniego wydania Gazety Świebodzickiej.
Jak to działa?
W momencie zaparkowania
auta ustawiamy zegar czasowy
na godzinę przyjazdu- czyli np.
10:00 i wkładamy zegar (z widoczną tarczą) za przednią szybę
auta.

Z kolei znany z podawania obraźliwych i nieprawdziwych
informacji prywatny portal, który próbuje udawać, że jest
„informacyjny” - nie mogąc znieść, że kolejna inwestycja dobiega
końca, napisał o fuszerce i braku koncepcji. Oczywiście, autor
Sebastian Biały świetnie się zna na projektowanie ścieżek
i wykonawstwie.
Szanowni Państwo - nie dajmy się podpuścić krytykantom
i ludziom, którzy szukają tylko dziury w całym, by wykorzystać to
w celach kampanii wyborczej. Oczywiście, są miejsca,
które mogą budzić jakieś wątpliwości, jednak nikt nie zastanawia
się, czy może w danym miejscu nie było innych rozwiązań,
bo np. trzeba by było przebudować fragment skrzyżowania
i to drastycznie podniosłoby koszty inwestycji?
Wszelkie niedoróbki będą musiały zostać usunięte
przez wykonawcę, to nie ulega wątpliwości. Spróbujemy
jednak dostrzec pozytywy:
G mamy 2,5 km ścieżek rowerowych, których w mieście nie było
W OGÓLE
G po tych ścieżkach będzie można bezpiecznie, z dzieckiem,
przejechać przez sporą część miasta
G w niektórych miejscach nie było możliwości, by ścieżki się
łączyły płynnie, trzeba zjechać na ulicę - ale takie rozwiązanie
funkcjonują w wielu miastach
G wiele osób jeździło nagminnie chodnikiem, stwarzając
zagrożenie dla osób spacerujących - teraz, gdy są ścieżki,
rowerzyści nie będą już mieli wymówki, że boją się jechać ulicą.
Chodnik oddajemy w tym miejscu pieszym, a rowery - na ścieżkę!
G budowa ścieżek rowerowych będzie kontynuowana w kolejnych
latach - udało się zainicjować inwestycję, która będzie miała ciąg
dalszy, a zatem sieć dróg rowerowych w mieście będzie
ROZWIJANA
G i na koniec: nie dajmy się malkontentom, frustratom i wszelkiej
maści hejterom. Tak wielu rozlicznych inwestycji zazdroszczą
Świebodzicom mieszkańcy okolicznych miast.
Doceńmy to.

Ścieżka na Świdnickiej

rodzy Mieszkańcy, przypominamy, że od 6 sierpnia
D
w Rynku obowiązuje parkowa-

Piotr Fedorowicz, starosta powiatu świdnickiego,
świebodziczanin, na swoim profilu FB ironicznie napisał o ścieżce
na Zwycięstwa, dziwiąc się, jak to w XXI wieku można było zrobić
asfaltowy chodnik... Trochę to kompromitujące dla urzędnika,
bo to on, jako organ, wydał pozwolenie na budowę ścieżek
- a więc teoretycznie, powinien wiedzieć, co opiniuje i w jakiej
technologii.
Po drugie, jak mu wytknięto w komentarzach, sam nie wybudował
ani jednego metra ścieżki w mieście, ani nie przygotował
Powiatowej Strategii Rozwoju Ruchu Rowerowego.
„Także proszę nie wyśmiewać działań gminy, można zwrócić
owszem uwagę, by poprawić to czy tamto, ale jak się nie
wybudowało nawet metra ścieżki będąc starostą przez 4 lata,
to proszę zachować się bardziej powściągliwie i wspierać działanie
każdej gminy w powiecie na tym polu, a nie zaczynać od śmiechu
Jockera” - skomentowano na profilu.

Zofia Marek, radna z Osiedla Piastowskiego
- Bardzo mnie cieszą nowe ścieki rowerowe,
to inwestycja, która sprzyja rekreacji, odpoczynkowi,
zachęca do aktywności. Będę z nich z pewnością
korzystać.

3

mln zł

Finiszuje kolejna, duża inwestycja infrastrukturalna
- budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta.
Na większości odcinków jest już wylany asfalt.
W sumie będziemy mieli 2,5 km nowych dróg
rowerowych
o kolejna, po Centrum
Przesiadkowym, duża
inwestycja w ramach
projektu ograniczania
skutków tzw. niskiej emisji. Ten
ogromny finansowo projekt
opiewa na kwotę 7,5 mln zł,
przy udziale dotacji unijnej na
poziomie ponad 6 mln zł.
Większość ścieżek składa się
z odrębnej części przeznaczonej
dla pieszych, wyłożonej kostką
brukową, zaś część jezdna jest to
masa bitumiczna - zgodnie z
wytycznymi.
Na jednym odcinku, ul.
Zwycięstwa, ścieżka rowerowa i
chodnik mają funkcję mieszaną,
chodzi o fragment od budynku
Kolejowa 1 do Zwycięstwa 7.
Nie było możliwości wydzielenia osobno chodnika i ścieżki w
tym miejscu ze względu na
drzewa i żywopłot. Aby ocalić
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Jeśli przyjedziemy o godzinie
niepełnej - np. 10:30, ustawiamy
zegar na „połówkę” między godzinami. Jeśli jest to np. 10:50
- zaokrąglamy w górę, czyli ustawiamy na 11:00.
Zegar jest do wielokrotnego
użytku, zatem warto go mieć
zawsze pod ręką w samochodowym schowku. Co ważne - możemy go używać także za granicą, wszędzie tam, gdzie obowiązuje parkowanie czasowe.

Rewitalizacja Śródmieścia
4

piątek, 17 VIII 2018

W

dniu 16 lipca 2018
roku Gmina Świebodzice podpisała
umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice” w ramach Osi Priorytetowej nr 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania
nr 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie
nr 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Całkowita wartość
projektu:
5 706 524,38 PLN
Dofinansowanie:
3 712 929,51 PLN
w tym:

G ze środków Funduszu

3 159 586,81 PLN

G z budżetu państwa

553 342,70 PLN

Głównym celem projektu jest
kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych w rejonie ulicy Słowackiego, Krasickiego i Piaskowej w Świebodzicach oraz utworzenie Klubu Seniora w budynku przy ul. Os. Sudeckie 10.
Projekt zakłada szeroko zakrojone działania rewitalizacyjne,
obejmujące oprócz wykonania
nowych nawierzchni dróg, również utworzenie funkcjonalnych, bezpiecznych i estetycznych przestrzeni publicznych
(podwórka, skwery, place zabaw itp.) służących integracji
i aktywizacji społecznej.
W ramach projektu zrealizowane będą cztery zadania:
Zadanie nr 1 Rewitalizacja
ulicy Słowackiego wraz z otoczeniem: przebudowa nawierz-

GAZETA ŚWIEBODZICKA
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rewitalizacja

chni jezdni, chodników i podwórek z wyeksponowaniem starych bruków i utworzenie terenów zielonych oraz wydzielenie
strefy rekreacyjnej, przebudowa
schodów w bramie miejskiej,
renowacja starej studni i pompy,
renowacja historycznych murów kościelnych oraz murów
ceglanych, przebudowa ogrodzeń z siatki, przebudowa oświetlenia ulicznego. W ramach
zadania planuje się także przebudowę kanalizacji sanitarnej.
Zadanie jest w trakcie wyłonienia wykonawcy.

Zadanie nr 2 Rewitalizacja
ulicy Krasickiego w Świebodzicach wraz z terenami przyległymi: w ramach zadania zaplanowano rewitalizacje podwórka,
adaptację terenu byłych ogródków na skwer oraz plac zabaw,
rewitalizacje podwórek od strony murów miejskich, przebudowę ulicy Krasickiego. Ponadto
zaplanowano wymianę istniejących opraw oświetleniowych
oraz iluminację murów obronnych. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Zadanie nr 3 Przebudowa
drogi dojazdowej do budynków
przy ul. Piaskowej 3-5 wraz
z zagospodarowaniem terenu
przyległego: zaplanowano wycięcie krzaków i zarośli, rozbiórkę zbędnych komórek i komina,
ukształtowanie terenu, wykonanie kanalizacji deszczowej,
wykonanie drogi dojazdowej do
zespołu garaży, wykonanie
placu na śmietniki, wykonanie
chodników i placu rekreacyjnego, montaż trzepaka, wykonanie
trawników z nasadzeniem drzew
i krzewów ozdobnych.

Taki widok można zobaczyć dzięki zdjęciom wykonanym z drona

Zadanie nr 4 Klub Seniora
w Świebodzicach: w ramach
zadania zaplanowano prace mające na celu przebudowę pomieszczeń użytkowych w budynku handlowo-usługowym na
świetlicę dziennego pobytu dla
seniorów - Klub Seniora. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Zakończenie realizacji projektu: 30 sierpnia 2019 r.
I

WIZUALIZACJE UL. B. I. KRASICKIEGO
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Zdążymy przed dzwonkiem
Wakacyjne remonty w placówkach oświatowych

inwestycje

e-urzad już działa
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5

Nakłady
na oświatę w
ciągu
ostatnich 10
lat
- blisko

T

o już za niespełna trzy
tygodnie uczniowie rozpoczną nowy rok szkolny 2018/2019. W świebodzkich szkołach trwają wakacyjne remonty, najwięcej dzieje
się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 i 4.

20 mln zł

W Czwórce odbywa się gruntowny remont toalet - to była
ostatnia szkoła, w której toalety
pamiętały jeszcze czasy PRL.
Koszt remontu to100.000 zł.
Z kolei w nowo powołanej
Szkole Podstawowej 1 toczą się
prace związane z modernizacją
parteru i przygotowaniem klas
z przeznaczeniem na salę dydaktyczną i świetlicę. Do tego
dochodzi malowanie, wymiana
instalacji elektrycznej, wykładzin i wyposażenie. Na terenie
szkoły powstanie także plac
zabaw dla najmłodszych.
W Publicznym Przedszkolu
nr 2 rozpocznie się wkrótce
remont pomieszczenia po dawnym mieszkaniu służbowym, do
którego przeniesiona zostanie
administracja. Zwolnione pomieszczenia zostaną przeznaczone na gabinety dla specjalistów: pomoc psychologiczna,
logopeda.

Nowe krzesła w sali
dydaktycznej w SP nr 1
będą rosły razem z uczniami.
Burmistrz Bogdan
Kożuchowicz sprawdzał
czy są wygodne

Największe prace toczą się w Czwórce i Jedynce

W Szkole Podstawowej nr 3
odświeżana jest biblioteka i sala
do zajęć technicznych.
W pozostałych placówkach
odbywają się tylko drobne remonty i odświeżanie pomieszczeń, bo gruntowne prace i termomodernizacje zostały zrealizowane w poprzednich latach.
W sumie w tym roku gmina
przeznaczy na remonty w placówkach oświatowych 360.000
zł.

W ubiegłym roku udało się oczyścić
m. in. rów melioracyjny przy ul.
Bocznej

Bierzemy się
za rowy
asze miasto pozyskało dofinansoN
wanie na czyszczenie rowów melioracyjnych. Chodzi przede wszyst-

kim o dzielnicę Ciernie.
Na przeprowadzenie tych ważnych,
z punktu widzenia posiadaczy upraw,
prac porządkowych, otrzymaliśmy
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dofinansowanie pokryje 49%
kosztów prac.
Prace będą przeprowadzone głównie na odcinku od ul. Rumiankowej
w kierunku rzeki Pełcznicy. Będzie je
prowadzić ZGK Świebodzice.
I

mina Świebodzice końG
czy realizację projektu
pod nazwą „Rozwój e-usług

Toalety w Czwórce - na razie
demolka

publicznych jako zwiększenie
udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie
Świebodzice, Gminie Żarów
oraz Gminie Strzegom”.
Jednym z modułów, który
obecnie poddawany jest ostatniej fazie testowej, jest system
usług dla petentów e-urząd.
Za pośrednictwem platformy będzie można m.in. złożyć
deklaracje podatkowe, sprawdzić swoje zobowiązania, dokonać opłat on-line, złożyć
wnioski o wydanie zaświadczeń czy informacji, spraw-

Oddaj krew,
polecisz
szybowcem!

imieniu Burmistrza Miasta Bogdana
W
Kożuchowicza serdecznie zapraszamy
na Akcję Poboru Krwi, która odbędzie się

20 sierpnia (poniedziałek), godz. 9:00-13:00
w Miejskim Domu Kultury, ul. Wolności 13.
Podczas zbiórki, wśród wszystkich, którzy
oddadzą krew, odbędzie się losowanie nagrody ufundowanej przez Towarzystwo Lotnicze
w Świebodzicach - voucher na przelot szybowcem. Niesamowite wrażenia, piękne widoki i wielkie emocje gwarantowane.
I

dzić status biegu sprawy urzędowej.
Zwracamy także uwagę na
możliwość rezerwacji wizyty
w urzędzie w ramach wtorkowych spotkań z Burmistrzem
Miasta.
Do pracy w systemie niezbędne jest posiadanie ważnego profilu zaufanego, który jak
Państwo pamiętają, można założyć podczas jednorazowej
wizyty w UM.
Wkrótce
przedstawimy
Państwu także projekt nowej
strony internetowej:
www.swiebodzice.pl, która
jest bardziej przejrzysta i przyjazna użytkownikom.

49,1
mln zł

Tyle
w mijającej
kadencji
miasto
przeznaczyło
na inwestycje

Zacznijmy od imienin ulicy
6

piątek, 17 VIII 2018

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

społeczeństwo

Nowy, ciekawy program społeczny - Program Komunikacji Społecznej

Pierwsze spotkanie w sprawie
Programu Komunikacji
Społecznej odbyło się
8 sierpnia w ratuszu

Co to takiego?
W środę 8 sierpnia w ratuszu
odbyło się pierwsze spotkanie
mające na celu przedstawienie
perspektyw związanych z PIM
i zawiązanie grupy inicjatywnej,

FOT. ABP I UŻYCZONE

J

ak zaktywizować mieszkańców, by chcieli się bardziej włączyć we wprowadzanie zmian w swoim najbliższym otoczeniu? Jak dotrzeć do tych, którzy nie chcą się
angażować, jak pokazać ludziom, że warto coś zrobić dla
siebie? Świebodzice wdrażają
Program Komunikacji Społecznej, który pozwoli na społeczną
rewitalizację tych obszarów
miasta, które tego szczególnie
wymagają.
Jak Państwo wiecie, w naszym mieście prowadzona jest
rewitalizacja najbardziej zdegradowanych obszarów Śródmieścia. Obecnie odbywa się ona
przy ul. Krasickiego, następnie
planowane są ulice Słowackiego
i Piaskowa. Kilka lat temu tego
typu działania zostały przeprowadzone na ul. Młynarskiej.
Rewitalizacja substancji to jedno, a rewitalizacja społeczna - to
o wiele ważniejszy aspekt tych
działań. Dlatego Świebodzice,
w ramach uczestnictwa w Partnerskiej Inicjatywie Miast, rozpoczynają tworzenie Partnerstwa Lokalnego i Programu Komunikacji Społecznej.

która stworzy Partnerstwo Lokalne. W spotkaniu wzięli udział:
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, Wiceprzewodniczący RM Jan Klepiec, radny
Zbigniew Opaliński, Robert
Sysa Zastępca Dyrektora OPS,
Kacper Nogajczyk szef ZGK
Świebodzice, szefowie firm zarządzających wspólnotami i mieszkańcy.
Marzena Korona-Kruk Kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych, przedstawiła pokrótce założenia Lokalnego Partnerstwa.
- Mamy w mieście zdiagnozowane obszary, na których występuje nagromadzenie negatywnych zjawisk, np. niska edukacja, zubożenie, przestępczość,
itp., dlatego tworzymy Program
Komunikacji Społecznej, który
pozwoli dotrzeć do mieszkańców tych obszarów, zachęcić ich

do aktywności - mówi Marzena
Korona-Kruk.
Partnerstwo Lokalne ma na
celu włączenie i zaktywizowanie jak największej grupy mieszkańców; zatrudnienie streetworkerów, którzy będą w małych
społecznościach (dzielnica, ulica, podwórku), aktywizować
innych.

W jaki sposób dotrzeć
do ta-kich osób?
Chociażby organizując właśnie w małych społecznościach
wydarzenia kulturalne np. imieniny ulicy.
Takie wydarzenia organizowane są w krajach europejskich
i wspaniale sprawdzają się właśnie jako lokalna integracja. Są to
wydarzenia niskobudżetowe
i łatwe w organizacji, a dające
naprawdę dobre efekty społeczne.

Mamy już w Świebodzicach pierwsze „ogrody społeczne” To piękny ogródek przy ul. Piłsudskiego
4, który w zeszłym roku urządzili sąsiedzi jednej z kamienic. Brawo, o to właśnie chodzi!

Ciekawym pomysłem są także tzw. ogrody społeczne, czyli
zagospodarowanie przez mieszkańców jakiegoś terenu zielonego według własnego upodobania, który służy ich integracji.
Warto dodać, że takie działania
w Świebodzicach już są, prowadzone oddolnie, to inicjatywa
samych mieszkańców. Chodzi
właśnie o ogródki przydomowe,
które mieszkańcy zagospodarują
we własnym zakresie - przykładem jest podwórze przy ul.
Piłsudskiego 4, gdzie grupa
sąsiadów wygrodziła fragment
podwórza tuż przy murach
obronnych, posiała trawę, posadziła kwiaty, stanęła tu także
mała altanka wypoczynkowa.
W zamian gmina utwardziła

fragment podwórza pod miejsca
parkingowe.
- Właśnie o takie działania
chodzi, o inicjatywę samych
mieszkańców, którą samorząd
może wesprzeć logistycznie czy
rzeczowo, np. zakupując sadzonki roślin - mówi burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. - Ideą
działań w ramach Partnerstwa
Lokalnego jest zaktywizowanie
i partycypacja społeczna mieszkańców. Korzyść będzie obopólna, bo te działania pozwolą
np. na zagospodarowanie wielu
podwórek, które obecnie są
w złym stanie, są niefunkcjonalne, a można to w prosty sposób
zmienić.

Podczas spotkania zawiązała
się grupa inicjatywna, która będzie pracować nad szczegółami
programu.

Jesteśmy w PIM-ie
Świebodzice są jednym z 13
miast, które zostały zakwalifikowane do rządowego projektu
Partnerska Inicjatywa Miast,
w grupie rewitalizacja. To oznacza, że działania i wytyczne,
przyjęte i wdrożone w naszym

mieście, będą swoistym „podręcznikiem” dla innych miast,
chcących wdrożyć u siebie tego
typu działania.
Pomysł jest naprawdę ciekawy i moż przynieść wiele korzyści zarówno naszej społeczności lokalnej, jak i estetyce
miasta.
O rozwoju Programu Komunikacji Społecznej będziemy
Państwa informować na bieżąco.
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inwestycje

Już prawie skończony
hodnik na Alejach Lipowych ma już nową naC
wierzchnię. Ekipy miejskiej
spółki ZGK Świebodzice naprawdę szybko i sprawnie uwinęły się z zadaniem.
Nowa nawierzchnia z kostki
betonowej obejmuje, jak już
informowaliśmy, jedną stronę

chodnika (przy ośrodku zdrowia).
Ekipie należą się szczególne
słowa uznania, bo większość
prac wykonywano podczas największych, ponad 30-stopniowych upałów.
Chapeau bas!
I

eneralna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad prowadzi obecnie rozległe
G
prace na ul. Wałbrzyskiej. Będzie wymiana
nawierzchni ulicy a także wymiana krawężników i wjazdów na posesje.

„Zebra” już jest

W obrębie odcinka od Tesco do skrzyżowania z Piłsudskiego występują utrudnienia w poruszaniu się.
GDDiK wykonywać będzie gruntowny
remont jezdni na tym odcinku, a także na

odcinku ul. Piłsudskiego w kierunku Śnieżki. Prace to m. in. efekt monitów i zgłoszeń
dotyczących stanu jezdni, kierowanych
przez burmistrza naszego miasta, Bogdana
Kożuchowicza.

rwa malowanie oznakowanie poziomego
na ulicy Królowej Elżbiety. Jest już
T
pierwsze przejście, w okolicach myjni samo-

chodowej, kolejne będzie wytyczone przy
ścieżce rowerowej naprzeciwko Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Wkrótce pojawi się także oznakowanie
pionowe, przypominamy jednak już dziś kierowcom, że w tym rejonie mamy strefę
zamieszkania, na której obowiązuje ograniczenie prędkości! Rozumiemy, że idealnie
płaski i prosty odcinek drogi kusi, żeby przycisnąć gaz do dechy, ale jest to złamanie
przepisów i narażanie spacerujących ulicą
i chodnikami ludzi na niebezpieczeństwo.
Po zamontowaniu oznakowania na Królowej Elżbiety będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Patrz na znaki

J

est już nowe oznakowanie
poziome, wkrótce pojawią
się znaki pionowe. Przypominamy, że na ulicy Browarowej i Mickiewicza zmieniona
została organizacja ruchu. Ulicą
główną będzie ciąg Mickiewicza/Browarowa, a nie ulica Bro-

7

Drogowa „zadyma” na Wałbrzyskiej i Piłsudskiego
piątek, 17 VIII 2018

REKLAMUJ SIĘ!

warowa jak było dotychczas.
Ze względu na geometrię
skrzyżowania i warunki widoczności istniejąca organizacja ruchu stwarzała zagrożenie
dla bezpieczeństwa użytkowników drogi. W rejonie
skrzyżowania znajduje się

zjazd na teren byłego browaru, wykorzystywany obecnie
przez firmy transportowe i inne.
Po zmianach w naturalny sposób główną ulicą będzie ciąg
Browarowa-Mickiewicza.
Zaprojektowano również oznakowanie poziome w rejonie
skrzyżowania ulic, aby kierujący pojazdami na wlocie ul.
Browarowej od strony ul. Świdnickiej mieli lepszą widoczność
na skrzyżowaniu. Na ulicy Browarowej planuje się także przestawienie znaku B-36.
Oznakowanie pionowe jest
już zamontowane, choć jeszcze
zasłonięte. Są także tablice informacyjne. Nowa organizacja
ruchu zacznie obowiązywać 18
sierpnia.

Tu jest
parking

W ramach uzupełniania
oznakowania poziomego
przy ul. Mieszka I
na niedawno
przygotowanym
miejscu postojowym
dla aut pojawiły się pasy,
oddzielające jezdnię
od części parkingowej.
Prace wykonała
na zlecenie miasta
spółka ZGK.

W Gazecie Świebodzickiej tel. 660 157 518

Skorzystaj z aplikacji BLISKO
8
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Ś

wiebodzice przystąpiły do projektu BLISKO, aplikacji, będącej nowoczesną wersją aplikacji Komunikator
SISMS. Została stworzona po
to, aby mieszkańcy mogli na
bieżąco otrzymywać lokalne
informacje od nadawców, takich jak urzędy gmin i miast,
dostawcy prądu, wody czy
internetu, bibliotek, domów
kultury, lokalnych klubów
sportowych, służb porządkowych np. straży pożarnej,
policji i innych podmiotów,
których podstawą działalności
jest użyteczność publiczna.
Powiadomienia dla mieszkańców są BEZPŁATNE zatem warto z aplikacji skorzystać.
Warto wiedzieć, że posiadając aplikację BLISKO wystarczy wpisać swoją miejscowość, czyli np. Świebodzice, a aplikacja wyświetli
aktywnych nadawców z tego
obszaru. To użytkownik decyduje, z jakich serwisów tematycznych chce otrzymywać
informacje. Można też wskazywać wiele miejscowości,
jeżeli dołączą do nich nowi
nadawcy, aplikacja powiadomi o tym.

APLIKACJA JEST

DLA UŻYTKOWNIKÓW

BEZPŁATNA

społeczeństwo

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Wschód - nie taki
straszny, jak go malują
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

społeczeństwo
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Świebodziczanin Adrian Sitko o ciekawostkach u naszych ukraińskich sąsiadów

A d r i a n S i t ko

C

hoć w Polsce temat
wojny ucichł, to na Ukrainie walki nadal trwają. Dzieje się to jednak
tylko na wschodzie kraju,
w miejscach oddalonych od naszej granicy o 1200 kilometrów.
Wojna nie jest odczuwalna we
Lwowie czy nawet w Kijowie.
Dlatego jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to wbrew pozorom
nie ma się czego obawiać.
W miastach jest spokojnie,
a mieszkańcy są nastawieni przyjaźnie, o ile sami nie będziemy
prowokować nieprzyjemnych
sytuacji swoim zachowaniem.
Z większością Ukraińców
dogadamy się po polsku.
- To prawda, że Ukrainie jeszcze wiele brakuje, by dogonić
choćby nasz kraj. Od czasów
utraty uprzemysłowionych terenów wschodnich hrywna straciła na wartości z ok. 40 groszy
do obecnych 14 groszy. Dla
podróżujących ma to plusy - niskie ceny zakwaterowania, w restauracjach i pubach. Dla Ukraińców obecna sytuacja nie jest
dobra - minimalna wypłata wynosi 3723 hrywien, czyli ok. 520
złotych. Ceny produktów w sklepach są podobne. Benzyna 95
kosztuje nieco ponad 4 złote,
gdzie jeszcze parę lat temu były
to 2 złote.
Ukraina, może oprócz Lwowa, nie jest jeszcze kierunkiem
popularnym turystycznie. A przecież to właśnie na Kresach
Wschodnich większość mieszkańców Ziem Odzyskanych
- w tym świebodziczan - ma
swoje korzenie. Tutaj znajduje
się ogromna liczba zabytków
- zamków, pałaców, kościołów
i innych przykładów świetnej
architektury. To, w połączeniu
z podobnym językiem i niskimi
cenami daje nam świetny kierunek rekreacyjno-historyczny.
Przykłady miejsc wartych odwiedzenia zobaczą Państwo na
zdjęciach. Obecnie poprawiły
się też drogi - do granicy dojedziemy autostradą A4, a dalej
droga w kierunku Lwowa i trasy
na Tarnopol i Stanisławów zyskały nową nawierzchnię. Nie-

stety drogi prowadzące do mniejszych miejscowości nadal straszą ilością i głębokością dziur.
Jeśli w miastach jest kostka brukowa, to najczęściej w tragicznym stanie. We Lwowie, w niektórych miejscach kierowcy
wolą jechać po... szynach tramwajowych, nawet mimo tego, że
często wystają one o kilka centymetrów ponad poziom kostki.
Galicja posiada to, co zatracił
Dolny Śląsk po wojnie - podczas gdy tu usuwało się niemieckie ślady w miastach i niemieckie cmentarze, tam nie było takiej potrzeby. Remonty budynków i przebudowy dróg, szczególnie w latach 90., również
przyczyniły się do zmian dawnej panoramy miast. Można
powiedzieć „szczęście w nieszczęściu”, ponieważ brak remontów w miastach na wschodzie przyczynił się do zachowania oryginalnego klimatu tych
miejsc. Praktycznie w każdej
miejscowości znajdzie się jakiś
ślad - szczególnie jest to widoczne we Lwowie. Zachowały się
tabliczki z polskimi nazwami
ulic, reklamy i szyldy na kamienicach, a nawet studzienki.
Szczególnie ważne jest to, że
zachowały się cmentarze. To
taka milcząca historia danego
miejsca - po grobowcach i nagrobkach widać zamożność
mieszkańców, tu dowiemy się,
kim byli mieszkańcy i skąd
pochodzili (dawnym zwyczajem na nagrobku podawano profesję danej osoby, miejsce urodzenia, przyczynę śmierci
- w 2015 roku w Miejskim
Domu Kultury w Świebodzicach odbyła się wystawa „Polskie Cmentarze na Wschodzie”
gdzie przedstawiłem zdjęcia
z kilkunastu kresowych nekropolii). Niestety, często polskie
groby znikają, a na ich miejscu
pojawiają się nowe pochówki,
nawet w tych historycznych
miejscach, gdzie oficjalnie nie
powinno się to zdarzyć.
Dodatkowo, we Lwowie pamięta się jeszcze o „batiarach”,
o lwowskiej gwarze - choć może
już nie do końca tej oryginalnej.
Gdy ostatnio w jednym ze sklepów przeglądałem słownik

Kołomyja - Miasto niedaleko Stanisławowa. Z Kołomyi
przyjechało na Ziemie Odzyskane bardzo wielu przesiedleńców

gwary lwowskiej, to były to po
prostu polskie słowa zapisane
cyrylicą. Na lwowskim rynku
często też usłyszymy melodię
z filmu „Włóczęgi” - „Bo gdzie
jeszcze ludziom tak dobrze jak
tu? Tylko we Lwowie!”
Ciekawy jest też przykład
miasta Tarnopol. Podobnie jak
Wrocław, Tarnopol bardzo mocno ucierpiał w czasie wojny.
Mieszkańcy starają się odtwarzać utracone miejsca, w ramach
możliwości - przy dawnym polskim Kościele Dominikanów
powstała makieta z brązu, która
przedstawia wygląd miasta
sprzed wojny. Podobna makieta
stanęła również w pobliżu dawnego kościoła parafialnego - ten
został zburzony po wojnie,
a w jego miejscu zbudowano
typowy „blok” dom towarowy.
Przy makiecie znajduje się spisana historia kościoła, również
w języku polskim. Na głównym
deptaku przywrócono jeden
z symboli miasta - zegar z trzema tarczami. A to wszystko
powstało w przeciągu kilku lat.
Tarnopol promuje się hasłem
„Fajne Miasto”, i to się zgadza.
Mniej szczęścia miały polskie
kościoły w mniejszych miejscowościach. Tak jak na Dolnym
Śląsku kościoły ewangelickie,
tak polskie kościoły na Podolu
i w Galicji często były porzucone lub użytkowane jako magazyny pobliskich gospodarstw
rolnych. Część kościołów została przerobiona na cerkwie,
część nadal funkcjonuje jako
katolickie, gdzie odbywają się
msze w języku polskim.
By wjechać na teren Ukrainy
nie wystarczy sam dowód osobisty, ale nie potrzebujemy też
wiz - potrzebny jest tylko ważny
paszport.

Miłośnicy sienkiewiczowskiej
Trylogii powinny rozpoznać to
miejsce - twierdza podolska,
to tutaj bohaterski pułkownik
Wołodyjowskie wraz
z Kettlingiem wysadzili się
w powietrze, broniąc zamku
do ostatka przed hordą
turecką. Był to tzw. klucz
do Rzeczpospolitej - brama
do granic XVII-wiecznej Polski
Trochę inaczej sytuacja wygląda na Białorusi - ten kraj również jest u nas widziany jako
biedniejszy, a z mediów nie docierają do nas prawie żadne informacje o naszym sąsiedzie.
Tymczasem Białorusi jest o wiele bliżej do Polski, z zadbanymi
miastami i dobrymi drogami. To
jednak temat na osobny artykuł.
I

Tarnopol, dawny kościół Dominikanów

Ile kosztuje życie na Ukrainie?
Kurs hrywny - 1hrn/0,14 zł albo ok. 7hrn/1 zł
- stan na lipiec 2018
Przykładowe ceny:
Chleb - 1,50 zł
Owoce (np. jabłka) - 3 zł
Warzywa (np. 1 kg pomidorów) - 1,5-3 zł
Mięso (np. filet z piersi kurczaka 1 kg) - 13 zł
Mleko - 3,60 zł
Benzyna 95 - 4 zł

W wielu częściach Lwowa znajdują się jeszcze polskie napisy
na kamienicach

FOT. ADRIAN SITKO

W Polsce do tej pory panuje opinia, że na Ukrainie,
za granicami Unii Europejskiej, panuje wojna i jest
niebezpiecznie, a kraj jest biedniejszy. Jest to prawda,
ale tylko częściowo. Dlatego chciałbym rozwiać mity,
które są nieprawdziwe, a przy okazji opisać,
czego możemy się tam spodziewać

Lwów, cmentarz Orląt Lwowskich

W centrum Lwowa:
Dobry obiad - 20-25 zł
Poza centrum znajdziemy miejsca z daniem za kilka złotych
Piwo - 3-5 zł (w sklepie butelka 2 zł)
Kawa w kawiarni - 4-6 zł
Paczka papierosów - 5 zł
Wódka 0,5 l - 11 zł
Bilet tramwajowy - 0,50 zł
Nocleg można znaleźć za ok. 50 zł za osobę
Minuta rozmowy do Polski z polskiej karty sim - 5 zł/min

9

Będzie na nowy wózek
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Z

uzia Strzelczyk to urocza dziewczynka. Niestety los mocno ją doświadczył, od urodzenia
choruje na padaczkę lekoodporną i inne schorzenia. Zuzia
nie jest w stanie sama funkcjonować, bawić się z rówieśnikami, komunikować z nimi. Ale
ma wokół siebie wielu przyjaciół i ludzi dobrej woli. A już na
pewno ma cudowną mamę,
która staje na głowie, by poprawić komfort życia swojego
dziecka i zbierać fundusze na
rehabilitację.
Magda Strzelczyk ma wciąż
nowe pomysły na to, by zbierać
pieniądze na leczenie swojego
dziecka. Robi sama ozdoby
z decoupage, drewniane anioły
- które sprzedaje na akcjach

internetowych; zbiera nakrętki,
itd. Ostatnio wpadła na pomysł
zorganizowania koncertu charytatywnego na rzecz leczenia
Zuzki.

Koncert odbył się na początku sierpnia w Restauracji „Korona Śląska” w Świebodzicach.
Wystąpił duet Castle Dreams
oraz Paraluzja.
Castle Dreams to duet instrumentalistów, który z powodzeniem istnieje 10 lat. W składzie
zespołu jest twórca projektu gitarzysta Grzegorz Buczkowski
oraz skrzypaczka Katarzyna
Lipert. Duet wykonuje muzykę
rockową z elementami folku.
Katarzyna Lipert reprezentowała grupę podczas 4 edycji programu Must Be The Music.

Na to wyjątkowe spotkanie
w Koronie Śląskiej przybyło
wielu mieszkańców miasta, by
wesprzeć dziewczynkę. Po koncercie odbyła się licytacja przekazanych przez przyjaciół darów. Udało się zebrać naprawdę
imponującą kwotę 3228,03 zł,
wszystkie pieniądze trafiły na
subkonto Zuzi w Fundacja
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
Mama Zuzki jest bardzo zadowolona.
- Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyszli
na koncert i wsparli Zuzię, to dla
nas wielka radość, że jest tyle
ludzi dobrej woli - mówi Mag-

da. - Pieniądze są nam bardzo
potrzebne na nowy wózek dla
Zuzi. Nowy sprzęt dostaliśmy
niejako „na kredyt” od firmy,
w której zawsze kupujemy, jest
fantastyczny, będzie rósł zrazem
z Zuzką. Kosztuje 15.000 zł,
tylko 3.000 daje NFZ, resztą
musimy dozbierać.
Wiadomo, że brakuje już tylko 5.000 zł. Można nadal dorzucić cegiełkę do zakupu wózka,
wpłacając pieniądze na konto
Zuzi - podajemy dane w ramce.
Wielu ludzi o dobrym sercu
przyszło na koncert, by wesprzeć Zuzię. Dziękujemy

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Ul. Łomiańska 5 01-685 Warszawa
Alior Bank S.A.

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
w tytule: 11966 Strzelczyk Zuzanna Anna

A oto główna bohaterka zamieszania - Zuzia z ukochaną buldożką
Molly

Dziękujemy Tym, którzy podarowali przedmioty na aukcje

Dorzuć resztę do wózka!
Rodzinie brakuje jeszcze 5.000 zł. Dla nich to duża kwota.
Jeśli choć po 10-20 zł wpłaci kilka osób - to zmaleje.
Warto pomagać innym i dzielić się tym co mamy, bo dobro
zawsze wraca.
Jeśli chcesz wesprzeć zakup wózka dla Zuzi Strzelczyk,
możesz wpłacić pieniądze na jje konto w fundacji:

FOT. UŻYCZONE MAGDA STRZELCZYK

Udało się zebrać ponad 3 tysiące dla Zuzi Strzelczyk

Podziękowania dla darczyńców
Rodzice Zuzi składają serdeczne podziękowania:
G Właścicielom Restauracji Korona Śląska pani Elżbiecie
Szmidla panu Adamowi Szmidla
G Cioci Kasi Strzelczyk-Woźniak
G Duetowi Castle Dreams/Buczkowski-Lipert,
G Duetowi PARALUZJA
G Kwiaciarni Agawa Marcin Gdański - Strzegom

G Burmistrzowi Miasta Świebodzice Bogdanowi Kożuchowiczowi,
G Prezes Śnieżka ZPC, Urszuli Drabik
G Słodka Manufaktura - Wałbrzych
G Fundacji Ludzki Gest Jakub Błaszczykowski,
G Karinie Ważny - Ważka Creative,
G Marzenie Sosnowicz - Słoneczne Studio Sima,
G Sylwii Różańskiej-Stypa,
G Katarzynie Nowakowskaiej,
G Restauracji „Korona Śląska” Świebodzice,
G Duetowi Castle Dreams/Buczkowski - Lipert,
G Duetowi PARALUZJA
G Ilonie Szczygielskiej kierownik Wydział promocji i Współpracy

Zagranicznej Miasto Świebodzice,
Kochani bardzo Wam dziękujemy za ogromne serce, które
okazaliście Zuzi

Rodzinne niedziele
w parku
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

W uroczej scenerii zieleni
i kwiatów zabawa była przednia, a maluchy wciągnęły do
niej także swoich rodziców
i dziadków.
- Taka była idea niedzielnych
spotkać, zabawa, integracja,
wspólne, rodzinne spędzanie
wolnego czasu. Dziękuję mieszkańcom za przyjęcie zaprosze-

nia i odwiedzanie parku, przed
nami jeszcze jedna niedziela dobrej zabawy - mówi burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
I rzeczywiście, kolejne spotkanie już 19 sierpnia. W parku
czekać będzie m. in. Szczudlarka Elfi, animatorzy zabaw i gigantyczne bańki mydlanej - a te
maluchy lubią chyba najbardziej.
Serdecznie zapraszamy - 19
sierpnia, godz. 15:00-19:00.

FOT. ABP I WYDZIAŁ PROMOCJI UM

Z

a nami już dwa, bardzo
udane spotkania, w Parku Miejskim. 5 i 12 sierpnia Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz zaprosił
najmłodszych do Parku Miejskiego na super zabawę z klaunami, klockami, bańkami i mnóstwem innych atrakcji.

społeczeństwo
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Klaunikowa Fifi
i rozbawione dzieci

Wszyscy dobrze się bawili

Dzieci namówiły do wspólnej zabawy także pana burmistrza

Do malowania buziek zawsze dużo chętnych

Zgłoś uwagę lub propozycję!
12
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wieści z miasta

Projekt miejskiej komunikacji - ruszają konsultacje społeczne

Szanowni Mieszkańcy Świebodzic,
mamy przyjemność przedstawić Państwu
propozycję nowego układu tras komunikacji
miejskiej w Świebodzicach, które usprawnią
poruszanie się po naszym mieście

P

roponowane zmiany zostały wypracowane przez
zespół składający się
z ekspertów zewnętrznych oraz ZGK Świebodzice
Sp. z o.o., głównie w oparciu
o wyniki przeprowadzonych
badań i analiz przestrzennych.
Na przestrzeni ostatnich 4 lat
liczba pasażerów świebodzickiej komunikacji miejskiej systematycznie rosła, głównie dzięki wprowadzeniu do eksploatacji 3 bardzo nowoczesnych autobusów. Świebodzice były
pierwszym miastem w Polsce
i drugim w Europie, w którym
w autobusach miejskich wprowadzono innowacyjne rozwiązanie polegające na możliwości
zakupu biletu w kasowniku,
z wykorzystaniem zbliżeniowej
karty płatniczej.
Rosnąca popularność komunikacji miejskiej skłoniła Gminę
do podjęcia decyzji o rozwoju
sieci komunikacyjnej, do którego niezbędny będzie dodatkowy

autobus. W lipcu sfinalizowany
został zakup czwartego autobusu, który zostanie dostarczony
do Świebodzic w grudniu.
Projekt optymalnego rozwoju tras świebodzickiej komunikacji miejskiej został przygotowany na bazie przeprowadzonych badań liczby pasażerów
oraz badań ankietowych dotyczących preferencji komunikacyjnych, wykonanych przez ankieterów w terenie oraz w formie ankiety internetowej, z której skorzystało sporo mieszkańców Świebodzic.
Mieszkańcy Świebodzic oczekują przede wszystkim zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów i skrócenia czasu
podróży autobusem komunikacji miejskiej. Często wskazywano, że bardzo ważna jest odległość do najbliższego przystanku.
Przedstawiony projekt obejmuje zmiany na terenie Świebodzic, które usprawnią porusza-

nie się po mieście. Przewidziane
zostało rozdzielenie obecnej linii
1 na dwie linie oraz uruchomienie nowej linii z wykorzystaniem nowego autobusu do węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym z największego
osiedla mieszkaniowego, czyli
Os. Piastowskiego. Autobusy
pojawią się w obecnie nieobsługiwanych miejscach, m.in. na
ul. Mieszka I przy Królowej
Elżbiety oraz pokazujemy możliwość przejazdu przez ul. M.
Skłodowskiej-Curie, z których
odległości dojścia do najbliższych przystanków są bardzo
długie. Poprawie ulegnie także
punktualność kursowania autobusów, dzięki urealnionym czasom przejazdów autobusów.
Mieszkańcy w toku badań
ankietowych zgłaszali poprawę
jakości usług przewozowych
również na trasach wybiegających do innych miejscowości,
głównie w kierunku Wałbrzycha. Gmina Świebodzice podtrzymuje deklarację współpracy
z gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie stworzenia
linii aglomeracyjnych.
Gorąco zapraszamy do zapoznania się z propozycją zmian
które są dostępne poniżej.
I

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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PROPOZYCJA ZMIAN - 3 LINIE DLA ŚWIEBODZIC, W TYM NOWA „ZERÓWKA”
Linia 1 zostanie rozdzielona na dwie linie - linię nr 1 i linię nr 2. Z Pełcznicy będą kursowały autobusy linii nr 1, a z Cierni autobusy linii nr 2.
Obie linie będą docierały do centrum, Os. Sudeckiego i Os. Piastowskiego i po objechaniu osiedli wrócą do Pełcznicy lub Cierni. Na ulicach miasta pojawi się
nowa linia 0, która będzie kursowała między Dworcem Kolejowym i największym osiedlem mieszkaniowym, czyli Os. Piastowskim liczącym aż ponad
6 tysięcy mieszkańców.
Każda z linii będzie jednokierunkowa, co oznacza, że będzie kursowała tylko w jedną stronę:
G „zerówka” - z dworca PKP przez J. Piłsudskiego, Os. Piastowskie, Łączną do dworca PKP,
G „jedynka” - z Pełcznicy najpierw przez Al. Lipowe, Os. Sudeckie, Al. Lipowe, Łączną, Os. Piastowskie, J. Piłsudskiego do Pełcznicy,
G „dwójka” - z Cierni najpierw przez Łączną, Os. Piastowskie, następnie przez Piłsudskiego, Skłodowskiej-Curie, Os. Sudeckie, Al. Lipowe do Cierni.

Wszystkie uwagi i opinie do projektu zostaną szczegółowo przeanalizowane, a najbardziej zasadne będą uwzględnione w nowym rozkładzie jazdy.
Państwa uwagi, wnioski i opinie prosimy kierować na adres e-mail:
zgk@zgk.swiebodzice.pl
do dnia 30 września 2018 r.

Powyżej przedstawiamy szczegółowy wykaz planowanych przebiegów tras.

LINIA 1
Autobusy linii 1 będą kursowały z Pełcznicy przez ul. Długą, Mikulicza, Sikorskiego, Kasztanową, TESCO,
Wałbrzyską, Al. Lipowe, Zwycięstwa, Os. Sudeckie, Zwycięstwa, Al. Lipowe, Strzegomską, Łączną, Mieszka I,
Piasta, Dąbrówki, Wodne Centrum Rekreacji, Dąbrówki, 3 Maja, Jeleniogórską, Intermarche, Piłsudskiego,
Wałbrzyską, TESCO, Kasztanową, Sikorskiego, Mikulicza, Długą do Pełcznicy. Wybrane kursy linii 1 będą
docierały dodatkowo do przystanków na terenie strefy ekonomicznej oraz cmentarza przy ul.
Kamiennogórskiej. W niedziele autobus linii nr 1 będzie wciąż zatrzymywał się na Rynku, zapewniając
możliwość dojazdu na Msze Św. w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła.
Autobusy linii 1 będą kursowały co około 60 minut (po południu i wieczorem w sobotę oraz niedzielę
co około 2 godziny).

Z przedstawionego projektu płynie szereg korzyści, które podniosą atrakcyjność świebodzickiej komunikacji miejskiej
po wprowadzeniu do ruchu nowego autobusu

LINIA 2
Linia 2 kursować będzie zapewniać obsługę komunikacyjną Cierni i Os. Piastowskiego. Autobusy linii 2
rozpoczną bieg z pętli w Cierniach i następnie będą przemieszczały się ul. Ciernie, Łączną, Mieszka I,
Piasta, 11 Listopada, Jeleniogórską, Piłsudskiego, Strzegomską, Świdnicką, Browarową, Skłodowskiej-Curie,
Metalowców, Świdnicką, Spokojną, Zwycięstwa, Al. Lipowe, Strzegomską, Ciernie do pętli w Cierniach.
Niektóre kursy linii 2 dodatkowo obsłużą przystanki na terenie strefy ekonomicznej.
Częstotliwość kursowania linii 2 w wariancie 2 wyniesie co 60 minut (w dni wolne od pracy po południu
co 120 minut).

LINIA 0
Nowa linia 0 zapewni możliwość dojazdu z Os. Piastowskiego do centrum i Dworca PKP. Autobusy „zerówki”
rozpoczynać będą bieg z węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP i następnie będą one kursowały
przez Al. Lipowe, ul. Strzegomską, J. Piłsudskiego, Jeleniogórską, 3 Maja, Piasta, Mieszka I, pętlę
przy skrzyżowaniu ul. Mieszka I i Królowej Elżbiety, Mieszka I, Łączną, Strzegomską, Al. Lipowe do Dworca PKP.
Połowa kursów po rozpoczęciu trasy spod Dworca PKP będzie kierowana ulicami Kolejową, Świdnicką,
Metalowców, M. Skłodowskiej-Curie, Browarową, A. Mickiewicza do Strzegomskiej, bez obsługi
przystanków na Al. Lipowych.
„Zerówka” będzie najczęściej kursującą linią w Świebodzicach - przedstawiona trasa pozwoli na obsługę linii
jednym autobusem kursującym równo co pół godziny w ciągu dnia. Odjazdy linii 0 będą odbywały się
G co 30 minut w dni robocze od godz. 7 do 19 oraz w soboty i niedziele w godz. 9-19,
G co 60 minut codziennie rano i wieczorem.
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Zapraszamy do lektury kolejnej porcji ciekawostek
o Harbinie - najbardziej „polskim” mieście w Chinach.
Materiały pochodzą ze zbiorów Aleksandra
Jermakowa, Prezesa Dolnośląskiego Klubu
Harbińczyka w Świebodzicach, który jest także
potomkiem Polaków, osiadłych w chińskim mieście.
Warto też przypomnieć, że nasz świebodzicki Klub
Harbińczyka jest drugo takim w Polsce.
W naszym mieście mieszka kilkoro osób,
które urodziły się lub mają bliskich, wywodzących się
z Harbina
J ARO SŁ AW NE J A,
O B E P I P N K A TO W I C E

Zarząd Stowarzyszenia
„Gospoda Polska”
w Harbinie, 1926 r. (NAC)
Kontynuacja materiału
z poprzedniego wydania

N

apływające do Mandżurii sprzeczne informacje na temat sytuacji politycznej w Polsce spowodowały pewną dezorientację w środowisku polonijnym. PKO postanowił utrzymać dotychczasowe kierownictwo nad sprawami Polonii, aż do
momentu złożenia go na ręce
przybyłego do Harbina przedstawiciela władz polskich. Jednocześnie, za pośrednictwem
ambasady polskiej w Moskwie,
wystosował do nich depeszę,
w której prosił o przysłanie do
Harbina pełnomocnika rządu,
a do czasu jego przyjazdu
o udzielenie komitetowi odpowiednich wytycznych i instrukcji. Z kraju jednak nie nadeszła
odpowiedź.
Po opanowaniu terytorium
Mandżurii przez wojska radzieckie w środowisku polonijnym zaktywizowała się niewielka grupa osób - byłych członków SDKPiL i KPP. Zebrał ich
wokół siebie Kazimierz Krąkowski - przedwojenny działacz
komunistyczny, współpracujący
z radzieckimi służbami specjalnymi.
Określająca się mianem
„postępowców” grupa szybko
nawiązała kontakty z władzami
wojskowymi i Konsulatem Generalnym ZSRR w Harbinie
oraz z komunistami chińskimi
(ci ostatni przejęli kontrolę nad
Mandżurią w 1946 r., po wycofaniu się stamtąd Armii Czerwonej). Krąkowski, za przyzwoleniem władz radzieckich, zaczął
wydawać „Biuletyn Informacyjny dla Polaków”, wykorzystując dostarczane przez nie materiały propagandowe. Wówczas
było to jedyne wychodzące
w Mandżurii pismo polskojęzyczne. Agitowano w nim przede wszystkim za hasłami Manifestu PKWN i opowiadano się
za bezwzględnym powrotem do
kraju wszystkich mandżurskich
Polaków. Dla realizacji tego
przedsięwzięcia „postępowcy”
próbowali za pośrednictwem
ambasady polskiej w Moskwie
skontaktować się z władzami
warszawskimi. Te jednak długo
pozostawały głuche na apele
i zapewnienia o wierności całej
mandżurskiej Polonii „nowej,
demokratycznej Polsce”. Innym
posunięciem Krąkowskiego było rozwiązanie PKO. Lider „postępowców” dowodził, że instytucja, która powstała za przyzwoleniem władz japońskich,
nie może reprezentować Polonii
w nowych, powojennych warunkach. Pomysł rozwiązania
komitetu najprawdopodobniej

wyszedł od radzieckich służb
bezpieczeństwa, a Krąkowski
był tylko jego wykonawcą.
W obecności przedstawiciela
radzieckiej komendantury wojskowej odbył się wiec, na którym „postępowcy” agitowali za
utworzeniem w miejsce PKO
Rady Narodowej Polaków
w Mandżurii. Miał to być jedyny organ uprawniony do reprezentowania Polonii na zewnątrz.
Wybory do nowego ciała przedstawicielskiego nie przebiegały
jednak tak, jak życzyli sobie
tego ludzie Krąkowskiego. Ich
plany pokrzyżował duchowy
przywódca kolonii harbińskiej
- proboszcz parafii św. Stanisława, ks. kanonik Paweł Chodniewicz. Krąkowski słusznie
uważał go za trudnego przeciwnika. Nosił się nawet z zamiarem „odizolowania siłą” proboszcza od reszty Polonii. Mieli
tego dokonać chińscy komuniści. Ostatecznie jednak zrezygnował z tego pomysłu, zdając
sobie sprawę, że akcja taka zniechęciłaby tylko społeczność polską. Tymczasem ks. Chodniewicz zorganizował prężną akcję
przedwyborczą, podczas której
nawoływał do głosowania na
ludzi sprawdzonych, nie związanych z Krąkowskim. Tych
ostatnich określał mianem uzurpatorów, którzy mając poparcie
radzieckich władz okupacyjnych, forsują nieodpowiedzialny program jak najszybszego
wyjazdu do Polski. Według ks.
Chodniewicza sytuacja w kraju
nie była jeszcze do końca wyjaśniona i mogła ulec zmianie,
a struktury państwowości formowane przez komunistów były tworem marionetkowym,
całkowicie zależnym od Moskwy. Argumenty te przekonały
zdecydowaną większość Polonii, która do Rady Narodowej
wybrała ludzi uczciwych i odznaczających się patriotyczną
postawą.
„Postępowcy” znaleźli się
w mniejszości, zajmując tylko
trzy z jedenastu miejsc w Radzie. Na znak protestu zrezygnowali z przyjęcia powierzonych im funkcji. Władze radzieckie, choć niechętnie, zaakceptowały wynik wyborów,
nakazały jednak zmianę nazwy
ciała przedstawicielskiego, tłumacząc, że Radą Narodową
będzie można nazwać jedynie
organ przedstawicielski, którego
skład osobowy zatwierdzi rząd
warszawski. W ten sposób nowa
instytucja zaczęła funkcjonować
jako Polski Komitet Obywatelski na Mandżurię (PKOb.).
Od momentu przegranej we
wrześniowych wyborach grupa
Krąkowskiego rozpoczęła kampanię propagandową przeciwko
przedstawicielom PKO. Prowadzono ją między innymi na łamach wspomnianego już biuletynu, zastąpionego w grudniu
1945 r. redagowanym przez
Krąkowskiego tygodnikiem
„Ojczyzna”. Oficjalnym wydawcą pisma była Grupa Polskiej Inteligencji Postępowej.

Nie była ona jeszcze strukturą
ściśle zorganizowaną, a raczej
grupą osób o podobnych poglądach społecznych i politycznych. Materiały do tygodnika
czerpano głównie z prasy radzieckiej. Rzadko wykorzystywano także pojedyncze egzemplarze „Wolnej Polski” - organu
Związku Patriotów Polskich
w Moskwie. Warto dodać, że zawartość trzech pierwszych
numerów „Ojczyzny” stanowiły
artykuły przedrukowane z „Gazety Lubelskiej”, której jeden
egzemplarz trafił do Harbina
jako papier pakowy w bagażu
radzieckiego oficera.
Rok 1946 upływał na ciągłych konfliktach „postępowców” z ich ideologicznymi przeciwnikami.
Ci pierwsi zaczęli jednak
ugruntowywać swoją pozycję
w środowisku polonijnym.
W lipcu utworzyli organizację
w ścisłym tego słowa znaczeniu,
pod nazwą Polska Grupa Postępowa (PGP), do której akces, jak
to określił Krąkowski, zgłosiło
„szersze grono osób”.
W zorganizowanych przez
PGP obchodach drugiej rocznicy Manifestu Lipcowego wzięło
udział około dwustu osób, pomimo że ks. Chodniewicz nawoływał do bojkotu imprezy,
tłumacząc, iż jest to święto „bolszewickie”. Innym przejawem
rozprzestrzeniania się w środowisku polonijnym haseł lansowanych przez „postępowców”
był fakt, że w trakcie prowadzonej przez nich nieoficjalnej rejestracji mandżuraków zdecydowanych na wyjazd do kraju
zgłosiło się około 60 osób. Tymczasem Komitet Obywatelski
uprzedzał społeczność polonijną
przed, jak to określał, „niepożądanymi następstwami samowolnej akcji”, za jaką uważał
pośpieszną repatriację. Przestrzegał również przed artykułami „prywatnego tygodnika
poruszającego
wewnętrzne
sprawy Kolonii Polskiej”, które
zdaniem komitetu były „jawnie
skierowane do rozbicia jedności
Kolonii i wywołania rozdźwięku społecznego”.
Dysponując strzępkami informacji o faktycznej sytuacji
w Polsce, przeciwnicy PGP
nawoływali do wyjazdu z Harbina w kierunku południowym,
do takich ośrodków jak Tientsin,
Szanghaj lub Hongkong, by
stamtąd udać się do dowolnie
wybranego kraju. Krąkowski
zwalczał tę agitację, oskarżając
PKOb. o dezorientowanie i sianie zwątpienia wśród ludzi.
W marcu 1947 r. PGP wysłała
do ambasady polskiej w Moskwie pismo, w którym zaproponowała przekazanie opieki nad
Polonią mandżurską Konsulatowi Generalnemu ZSRR w Harbinie. Autorzy listu uzasadniali
swoją propozycję tym, że skoro
„Rząd RP utrzymuje oficjalne
stosunki z rządem nankińskim
[kuomintangowskim], nie może
przysłać swego przedstawiciela
na terytorium zajęte przez demokratyczny rząd chiński, z którym nie utrzymuje stosunków
dyplomatycznych [...] przeto
opieka nad obywatelami polskimi [...] powinna byłaby [...] być
przekazana przez Rząd RP jedynemu z istniejących na tym terytorium obcych przedstawicielstw, to jest Gen. Konsulatowi
ZSRR w Harbinie”. Na szczęście pomysł ten nie został zrealizowany.
Nie mogąc zdobyć przewagi
nad przeciwnikami zasiadającymi w PKOb. za pomocą legal-

nych metod, „postępowcy” postanowili rozwiązać komitet,
a przy okazji przejąć kontrolę
nad stowarzyszeniem „Gospoda
Polska” i działającym przy nim
Związkiem Młodzieży Polskiej.
Powstała w latach dwudziestych
organizacja skupiała najbardziej
ideowych przedstawicieli mandżurskiej młodzieży - osoby
pracujące oraz studentów harbińskich wyższych uczelni. Pretekstem do rozprawienia się
z „reakcjonistami” stało się
uczestnictwo w jednej z imprez
organizowanych przez „Gospodę Polską” członka Polonii,
który po wybuchu drugiej wojny światowej zrzekł się obywatelstwa polskiego i w konsulacie
niemieckim w Harbinie poprosił
o paszport. Od tego momentu
separował się od społeczności
polskiej, twierdząc, że jest
Niemcem. Sytuacja zmieniła się
po sierpniu 1945 r. - wówczas
znów poczuł się Polakiem.
Krąkowski wykorzystał jego
udział w imprezie, na której
obecni byli przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego i zarządu „Gospody”. Najpierw doprowadził do aresztowania folksdojcza, a następnie do zamknięcia przez miejscowe władze
chińskie Komitetu Obywatelskiego i „Gospody Polskiej”,
jako organizacji, do których
władze te „nie mogły mieć zaufania”. 14 lipca 1947 r., trzy dni
po tych wydarzeniach, powstało
nowe ciało przedstawicielskie,
tym razem bardziej podatne na
wpływy PGP. Tymczasowy Polski Komitet na Mandżurię
(TPK) składał się wprawdzie
w większości z byłych członków Polskiego Komitetu Opiekuńczego, jednakże we wszystkich jego posiedzeniach uczestniczył Krąkowski. Przywódca
PGP układał teksty komunikatów oraz pism wysyłanych przez
TPK do Warszawy, występował
także jako pełnomocnik komitetu wobec władz chińskich
i Konsulatu Generalnego ZSRR
w Harbinie.
Jedyną organizacją, która nadal opierała się „postępowcom”,
był ZMP. Jedna z członkiń
związku wspomina po latach, że
przedstawiciele jego zarządu
„urządzali burzliwe zebrania
i wiece w obronie przedwojennej racji stanu. Jednak i z nimi
sobie poradzono. Po jednym
z takich burzliwych zebrań
zarządu ZMP wszyscy awanturujący się otrzymali wymówienia z ich miejsc pracy [...]
Dowiedzieli się później, że
pozbawienie ich pracy nastąpiło
na polecenie Generalnego Konsulatu ZSRR, z aprobatą miejscowych komunistów chińskich. Skończyły się wolne dyskusje ideologiczne. Ludzie zaczęli się bać”. W miejsce rozwiązanego ZMP utworzono
nowy, całkowicie podporządkowany „postępowcom”. Tym łatwiej było przyciągnąć młodzież
na stronę PGP, że po drugiej
stronie barykady zabrakło osób,
które mogłyby ją skupić wokół
siebie: ks. Chodniewicz późną
jesienią 1947 r. przeżył atak apopleksji, w wyniku którego stracił
władzę w nogach i od tego momentu nie brał już czynnego
udziału w życiu harbińskiej kolonii i nie miał wpływu na rozgrywające się wydarzenia.
Zmarł w Harbinie na początku
1949 r. Po pokonaniu opozycji
„postępowcy” mogli spokojnie
przystąpić do realizacji lansowanych przez siebie haseł. Przede
wszystkim rozpoczęto przygotowania do repatriacji.
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Zarząd Stowarzyszenia „Gospda Polska”
TPK przeprowadził rejestrację obywateli polskich zamieszkałych w Mandżurii. Na ogólną
liczbę 1213 obywateli polskich
zarejestrowanych przez komitet,
chęć wyjazdu do Polski wyraziły 972 osoby.
W marcu 1948 r. nadeszła
wreszcie do Harbina pierwsza
od wielu lat prywatna korespondencja z kraju. Społeczność polonijna była tak złakniona nowych wiadomości, że „Ojczyzna” za zgodą adresatów podała
najciekawsze informacje zawarte w listach. Nie obeszło się przy
tym bez manipulacji i fałszowania faktów. W jednym z listów
znalazła się na przykład wiadomość o śmierci brata jednego
z harbińskich księży, który zginął
w czasie wojny, dowodząc oddziałem partyzanckim. Lapidarna notatka została opatrzona
odpowiednim komentarzem redakcji: „musimy wyjaśnić - pisano - że do oddziałów partyzanckich wstępowali ci, którzy nie
chcieli podporządkować się rozkazom rządu londyńskiego, zabraniającego swojej podziemnej
Armii Krajowej wszelkich wystąpień przeciwko Niemcom.
Oddziały partyzanckie, skupiające w swoich szeregach najbardziej patriotyczne i rewolucyjne elementy, przeważnie
chłopskie i robotnicze, i prowadzące skuteczną dywersję na
tyłach wojsk hitlerowskich, były
ostro zwalczane przez Armię
Krajową”. Tego typu fałszywe
informacje, połączone w umiejętny sposób z prawdziwymi
faktami, „urabiały” ideologicznie nie mającą na ogół żadnego
kryterium odniesienia Polonię.
W marcu 1949 r. przybył
wreszcie do Harbina oficjalny
przedstawiciel rządu warszawskiego - komandor Jerzy Kłossowski, którego zadaniem było
zorganizowanie repatriacji do
kraju. Po jego przyjeździe rozwiązano TPK, a na jego miejsce
powołano do życia Obywatelski
Komitet Repatriacyjny. Jedna
z harbinianek wspomina po latach, że „zatajono natychmiast
przed obywatelami polskimi
propozycję pomocy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża
dla Polaków, chcących wyjechać do innych krajów zamiast
do Polski. Odpowiedź na zapytania Czerwonego Krzyża zawsze była jednoznaczna: wszyscy
Polacy bez wyjątków pragną
jechać do Ojczyzny”.Termin
wyjazdu wyznaczono optymistycznie na maj 1949 r. Okazało
się to jednak nierealne, ponieważ trzeba było załatwić przed
wyjazdem wiele spraw. Najwięcej czasu pochłaniały sprawy nieruchomości, zarówno
prywatnych, jak i społecznych.
Domki jednorodzinne należące
do emerytów - byłych pracowników Kolei Wschodniochińskiej
zamieszkałych w Harbinie
- sprzedano Chińczykom, po
cenie ustalonej przez mieszaną
polsko-chińską komisję szacunkową. Polacy z innych miejscowości indywidualnie sprzeda-

wali swoje nieruchomości.
Większość transakcji dotyczących majątku społecznego znajdującego się na terenie Harbina
przeprowadzano w pośpiechu
i niedbale. Gmachy „Gospody
Polskiej” i gimnazjum im. H.
Sienkiewicza sprzedano za bezcen lub oddano za darmo władzom chińskim. Wszystkie książki z bogatej biblioteki polskiej
oraz część dokumentów archiwalnych spalono na stosie
w ogrodzie okalającym budynek
„Gospody”. „Ostatni akt Polonii
przeżyliśmy ciężko - wspomina
jedna z harbinianek - patrzyliśmy, jak na rozległym podwórzu
Gospody wzniecone ognisko
pochłaniało wszystko: archiwalne dokumenty, cenne polskie
książki z olbrzymiej biblioteki,
albumy, portrety. Długo jeszcze
ogień pożerał opasłe tomy wierszy, całego Żeromskiego, Sienkiewicza, Prusa, Dąbrowską...
Opuściliśmy flagę na budynku
Gospody. Flaga ta wisiała długie
lata, jeszcze przed naszym przyjściem na świat!”.
Część gromadzonych latami
eksponatów, należących do
działającego w okresie międzywojennym przy „Gospodzie”
Muzeum Wschodoznawczego,
postanowiono przewieźć do
Polski wraz z wybranymi materiałami archiwum polonijnego.
Najcenniejsze dzieła sztuki
przeznaczono dary dla wysokich dostojników państwowych
i partyjnych, między innymi dla
prezydenta Bolesława Bieruta.
27 maja 1949 r. odbyło się
ostatnie posiedzenie Polskiej
Grupy Postępowej. Na wniosek
Kłossowskiego przekształcono
ją w Koło Sympatyków Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Istniało do chwili rozpoczęcia
repatriacji. W tym czasie odbyło
kilka zebrań, podczas których
jego członkowie głównie zaznajamiali się ze statutem PZPR.
Repatriacja przeprowadzona
została ostatecznie w lipcu 1949 r.
W trzech transportach kolejowych przyjechały do kraju, tranzytem przez ZSRR, 784 osoby.
Przybycie pierwszej grupy
reemigrantów znalazło oddźwięk w artykułach prasy krajowej.
Pisały o tym wydarzeniu największe dzienniki, takie jak:
„Życie Warszawy”, „Ilustrowany Kurier Polski”, „Trybuna
Ludu”. Artykuł o rodakach
z Dalekiego Wschodu zamieściły „Przekrój” i „Trybuna Robotnicza”. Wszystkie pisma pobieżnie przypominały historię
dalekowschodniej Polonii. Podkreślano, co nie było do końca
prawdą, że większość jej członków to potomkowie syberyjskich zesłańców. Budowę Kolei
Wschodniochińskiej i emigrację
zarobkową stawiano na drugim
miejscu.
Ciąg dalszy w następnym
wydaniu Gazety Świebodzickiej.
Zapraszamy do lektury.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

zaproszenia/pożegnania

Aktywnie w parku

Gołębie - dla jednych szkodniki,
dla innych piękne ptaki
SPRAWY NASZYCH CZYTELNIKÓW

był świadkiem.
- U sąsiadów, w kwietniku
gołębie zrobiły sobie gniazdo.
Z jaj wykluły się młode, na
dniach miały wyfrunąć z gniazda. Ale wówczas z urlopu wrócili właściciele mieszkania. Sąsiad odgrażał się, że wyrzuci

gniazdo, bo gołębie tylko „sr...ą”
i brudzą. Niestety, słowa dotrzymał, następnego dnia gołębiaków już nie było. Na parapecie
siedziały dorosłe, pewnie rodzice, którzy szukali swoich dzieci
- kończy smutno nasz Czytelnik.
- Te ptaki za kilka dni nauczyłyby się latać i odfrunęłyby
z tego miejsca. Tak trudno było
poczekać jeszcze kilka dni? Nie

o końca sierpnia w parku
odbywają się zajęcia
D
w ramach Aktywnego Lata.

Joga bez zmian, czyli w każdy poniedziałek i środę, o godzinie 18:00.
Niestety, z powodu choroby prowadzącej zumbę, pani
Marty Jasińskiej, zajęcia taneczne na razie się nie odbywają. Mamy nadzieję, że pani Marta szybko wróci do
zdrowia i zdąży jeszcze spotkać się kilka razy z zumbowiczkami.

mogę zrozumieć takiej znieczulicy, niestety nawet nie bardzo
miałem to komu zgłosić, dlatego
dzwonię do Redakcji z prośbą,
by temat nagłośnić i uwrażliwić
ludzi.
Cóż, możemy tylko ze smutkiem przyznać naszemu Czytelnikowi rację - to znieczulica.

Fajny zakątek na Sienkiewicza

Ze strawą do pielgrzymów
P
owoce i zimne napoje, a także
pozdrowienia i słowa wsparcia.

I

Taki oto sympatyczny kącik rekreacyjno-grillowy urządzili sobie mieszkańcy podwórka
przy ul. Sienkiewicza 31. Jest ławka, parasol, małą piaskownica dla dzieci - słowem
dla każdego OŚ miłego.
Brawo dla pomysłowych sąsiadów, wpisujecie się Państwo w idę społecznych ogrodów,
które miasto będzie chciało propagować. A przy okazji takie miejsce świetnie integruje.
Polecamy innym ten przykład.

Pielgrzymi dotarli cali i zdrowi na Jasną Górę 9 sierpnia.

FOT. UŻYCZONE

o raz piętnasty wierni
z Diecezji Świdnickiej
uczestniczyli w dorocznej
pielgrzymce na Jasną Górę. Jak
zawsze wśród pątników była
aktywna grupa mieszkańców
Świebodzic.
Tegoroczne modlitewne wędrowanie było szczególnie trudne, ze względu na panujące od
początku marszu, upały.
W poniedziałek, 6 sierpnia,
po tygodniu podróży, strudzeni
marszem pątnicy dotarli do znajdującej się około 50 km od Częstochowy Łomnicy. I tu jak zawsze czekała na nich niespodzianka. Pielgrzymów odwiedził, jak
co roku, burmistrz Bogdan Kożuchowicz, któremu towarzyszyli także Sekretarz Miasta Anna Żygadło oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Pantal. Goście przywieźli
pielgrzymom tak potrzebną
w wymagającej wędrówce strawę - smakowitą grochówkę,

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz co roku pamięta o pielgrzymach

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

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

- Mąż, Dzieci, Wnuki, Brat i Rodzina

- Córka i Rodzina

Ś.P. Stanisławę Jastrzębską

Ś.P. Zofię Zawadzką

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

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

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

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

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

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Dzieci, Wnuki, Rodzeństwo i Rodzina

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Mąż, Dzieci, Wnuki i Rodzina

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

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

- Mąż, Dzieci, Wnuczka i Rodzina

- Rodzina

Ś.P. Pelagię Grabę,

Ś.P. Roberta Pawlika

Ś.P. Jadwigę Ciepłą

Ś.P. Heleny Golusik,

Ś.P. Barbary Olędzkiej

Ś.P. Witolda Drzewieckiego

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

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

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

Ś.P. Danuty Klasy,

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

Ś.P. Janusza Kaczałuby

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Córki, Zięciowie, Wnuki, Rodzeństwo i Rodzina
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FOT. WYDZIAŁ RPMOCJI UM

adzwonił do nas mieszkaniec Osiedla Sudeckiego,
Z
zbulwersowany sytuacji, jakiej

piątek, 17 VIII 2018

Ś.P. Konstancji Sieńko

Czas na modernizacje
16

W

piątek, 17 VIII 2018

Świebodzice w wycinkach prasowych

1973 roku w Świebodzicach zaczyna
się budowy basenu letniego, przychodzi także czas na modernizację browaru. Oba te obiekty kojarzą nam się
z miłą, letnią ochłodą, więc z przyjemnością o nich
piszmy. Szkoda, że browaru już niestety nie ma od
lat, ba, nawet budynku zostały wyburzone. Gdyby
tak nasze miasto miało dziś mały, rzemieślniczy
browar, moglibyśmy tym zachęcić turystów do
odwiedzenia naszego miasta.
Prasowe notatki donoszą oczywiście o kolejnych wydarzeniach w zakładach pracy - a to
wysyłamy w kraj dodatkowe partie grzejników,
a to przekaźniki do Szwecji, itp. Są także prezentacje pracowników zakładów w rubryce „Ludzie
dobrej roboty”.

Zapraszamy do lektury kolejnej porcji
newsów prasowych z ubiegłego wieku,
poświęconych oczywiście Świebodzicom.
Przypominamy, że wycinki pochodzą
z lokalnej prasy II połowy XX wieku,
a wycinał je i pieczołowicie katalogował
pan Cyryl Ratajski, świebodzicki pionier
i miłośnik Świebodzic.
Obecnie cała kolekcja znajduje się
w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Pozdrawiamy serdecznie naszych
Drogich Czytelników i zapraszamy do
lektury.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

historia Świebodzic w wycinkach
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historia Świebodzic w wycinkach
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ogłoszenia/komunikaty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. , poz. 121 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. , poz. 121 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

B U R M I S TR Z M I AS TA Ś WI E B O D Z I C E

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic, na sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 2 w budynku przy Placu Jana Pawła II 11 w Świebodzicach.
Budynek położony jest na działce nr 402/5 o powierzchni 119 m2, dla której Sąd Rejonowy
w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00030876/6.
Udział w częściach wspólnych oraz prawie współużytkowania wieczystego gruntu
wynosi 26,75 %. Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku
i składa się z izby o powierzchni użytkowej 14,80 m2. Lokal mieszkalny składa się
z pokoju o powierzchni 29,20 m2, który jest usytuowany na I piętrze.

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców posiadających stałe zameldowanie
w budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich 21 w Świebodzicach, na sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich 21 w Świebodzicach.
Budynek położony jest na działce nr 413/1 o powierzchni 206 m2, dla której Sąd Rejonowy
w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00025151/0. Udział w częściach
wspólnych oraz prawie współużytkowania wieczystego gruntu wynosi 10,66%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku i składa się z pokoju,
kuchni i przedpokoju o łącznej powierzchni 37,23 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje
elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Brak instalacji gazowej. Instalacje w dostatecznym stanie
technicznym, wymagają częściowej wymiany. Instalacje elektryczna wymaga całkowitej
wymiany. Ogrzewanie za pomocą kuchni węglowej przenośnej. W.c. wspólne usytuowane
jest na półpiętrze klatki schodowej. Ogólnie lokal przyjęto w dostatecznym stanie
technicznym, standard wykończenia mierny.

Ściany i sufity wymagają całkowitej wymiany. Podłogi w złym stanie technicznym. W lokalu są usytuowane
ścianki działowe o nietrwałej konstrukcji drewnianej wymagające rozbiórki. Lokal wyposażony jest instalację
elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Ogrzewanie za pomocą pieca kaflowego, piec jest zniszczony i wymaga
wymiany. W.c. wspólne usytuowane w podwórku posesji. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,80 m2.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
CENA WYWOŁAWCZA
31.400,00 zł
Cena lokalu
28.630,00 zł
Cena gruntu
2.770,00 zł
I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu stanowi 15% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste - 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku,
bez wezwania, z góry za dany rok. Wysokość tej opłaty może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy
lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. o godz. 12.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z § 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 2 przy Placu Jana Pawła II 11
w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego
z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 3.200,00 zł
4. oświadczenie dotyczące wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Burmistrza
Miasta Świebodzice w celu nabycia nieruchomości w drodze przetargowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz
oświadczenie, że zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych
osobowych przez Burmistrza Miasta Świebodzice dla celów nabycia nieruchomości w terminie do 21 września
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 24.09.2018 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-od 25 do
27. Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 29.08.2018 r. w godz. 10.00-10.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

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
24.100,00 zł
Cena lokalu
22.490,00 zł
Cena gruntu
1.610,00 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 27 września 2018 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Of. Oświęcimskich 21
w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w budynku nr 21 przy ul. Of. Oświęcimskich
w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 2.500,00 zł
4. oświadczenie dotyczące wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Burmistrza
Miasta Świebodzice w celu nabycia nieruchomości w drodze przetargowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz
oświadczenie, że zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych
osobowych przez Burmistrza Miasta Świebodzice dla celów nabycia nieruchomości.
w terminie do 21 września 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 24.09.2018 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 29.08.2018 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.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. , poz. 121 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ
MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców
Świebodzic, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6
w budynku przy ul. Ciernie 168 w Świebodzicach. Budynek
położony jest na działce nr 600/1 o powierzchni 164 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę
Wieczystą Nr SW1S/00036047/8. Udział w częściach
wspólnych oraz prawie współwłasności gruntu wynosi 20,29
%. Lokal mieszkalny usytuowany jest na drugim piętrze/
poddaszu i składa się z kuchni, łazienki + wc, pokoju
wraz z pomieszczeniem gospodarczym i pokojem
usytuowanym po przeciwnej stronie korytarza o łącznej
powierzchni 62,71 m2. Lokal wyposażony jest w instalację
elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową,
ogrzewanie piecowe.
Stan techniczny lokalu zły. Piece kaflowe do wymiany.
Lokal narażony na zacieki z dachu oraz wpływy niskich temperatur
- z uwagi na brak izolacji cieplnej w stropie pomiędzy strychem, a lokalem.
Na ścianach widoczne zawilgocenia. Układ funkcjonalny pomieszczeń
- zły. Pomieszczenia lokalu przedzielone są korytarzem. Lokal posiada
pomieszczenia przynależne tj piwnica o powierzchni 0,80 m2.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów
i obciążeń .

osobowych przez Burmistrza Miasta Świebodzice dla celów nabycia
nieruchomości. w terminie do 21 września 2018 r. włącznie.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice
położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej.

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.

CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena gruntu

Komisja Przetargowa, nie później niż do 24.09.2018 r. wywiesi listę osób
zakwalifikowanych do przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, ul. Rynek 1.

42.900,00 zł
40.840,00 zł
2.060,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 10.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1,
sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świe-bodzicach, Rynek 1 następujące
dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego
nr 6 przy ul. Ciernie 168 w Świe-bodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach lub ksero dowodu osobistego z wpisem adresu zamieszkania
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 4.300,00 zł
4. oświadczenie dotyczące wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez Burmistrza Miasta Świebodzice w celu nabycia
nieruchomości w drodze przetargowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) oraz oświadczenie, że zapoznałem/łam się
z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych

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. 74 666-9525 do 27. Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 30.08.2018 r.
w godz. 10.00-10.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu powiadomi niezwłocznie
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie na stronie
www.bip.swiebodzice.pl.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

sport/ogłoszenia

Oświadczenie w sprawie publikacji Zapraszamy na basen odkryty
na portalu swiebodzice.info
P
o zapoznaniu się z treścią
artykułu „Bez licznika podP
lewali z hydrantu przez 10 go-

dzin” autorstwa Sebastiana
Białego informuję, że OSiR
Świebodzice Sp. z o.o. incydentalnie podlewa murawę boiska
przy ul. Sportowej 15 w okresach dużych upałów. Na stadionie nie ma dodatkowej instalacji
przystosowanej do podlewania
naturalnej murawy - jest to robione 2 do 3 razy w ciągu sezo-

nu letniego w czasie mocnych
upałów. Na tego rodzaju zużycie
mamy umowę z ZWiK Świebodzice, gdzie opłata jest naliczana
według czasu pobierania wody,
przemnożonego przez przepustowość urządzenia (hydrantu)
w tym przypadku 23 m3/h
(zgodnie z parametrami technicznymi).
Pragnę zapewnić, iż OSiR
Świebodzice płaci za pobraną
wodę użytą w celu podlania

murawy boiska. Boisko należy
do Miasta Świebodzice i jeśli
trawa na boisku zostanie wypalona, koszt jej renowacji i odtworzenia będzie wysoki.
Boisko jest także wizytówką
Miasta i jego bardzo dobry wygląd ma duże znaczenie reprezentacyjne.

ogoda tego lata dopisuje
i zachęca do odpoczynku
nad wodą. Świebodizczanie mają prawdziwy luksus w tej kwestii: w mieście jest zarówno kąpielisko odkryte, jak i kryta pływalnia. W gorące dni miło jest
posiedzieć na terenie kąpieliska
przy ul. Rekreacyjnej - jest tam

piękny, rozległy, zielony teren,
na którym można znaleźć miejsce zacienione; dla kąpiących są
dwie duże niecki, a dla maluszków dwa brodziki. Basen czynny jest aż do 19:00, bilety w cenie 6 zł normalny i 3 zł ulgowy,
po 16:00 wszyscy wchodzą za 3
złote.

piątek, 17 VIII 2018
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Z kolei gdy pogoda nieco gorsza, można zajrzeć na odnowioną pływalnię krytą, która
oferuje nowoczesny system
atrakcji wodnych dla dzieci,
a także nowiutkie i zróżnicowane sauny oraz tężnie solankową.
Zapraszamy do korzystania!

Prezes OSiR
Świebodzice Sp. z o.o.
Dariusz Sokół

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 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 pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
stanowiącej własność Gminy Świebodzice, w granicach działki nr 241/4 o powierzchni
7 621 m2, położonej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 1, dla której Sąd Rejonowy
w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00016434/2.
Nieruchomość niezabudowana położona jest na obszarze zabudowy produkcyjno-usługowej wchodzącej
w skład Podstrefy Świebodzice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „ INVEST-PARK” Sp. z o.o. z/s
w Wałbrzychu. Ze względu na swoje przeznaczenie nieruchomość jest usytuowana korzystnie. Dojście i dojazd
dogodne drogą o nawierzchni asfaltowej, ulicą Strzegomską - główną drogą wylotową z miasta w kierunku
Strzegomia, następnie poprzez drogę przebiegającą przez teren Podstrefy - ul. Strefową oraz działką nr 241/3
stanowiącą drogę serwisową o nawierzchni nieurządzonej. Działka ma kształt nieregularny, teren płaski.
Nasłonecznienie dobre. Usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie ronda (Rondo Solidarności). Nieruchomość
usytuowana na terenie z istniejącym uzbrojeniem miejskim w sieci wodną, kanalizacyjną. Przez teren działki
przebiega sieć komunikacyjna. W niedalekiej odległości jest położone lądowisko miejskie o nawierzchni
trawiastej oraz miejska oczyszczalnia ścieków.
Nieruchomość jest wolna od długów.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice: teren zabudowy produkcyjnousługowej, częściowo tereny zieleni urządzonej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 314.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek
VAT.
Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania
pisemnych ofert w terminie do 21 września 2018 r. do godz. 14.30.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach pod adresem:
Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1 z dopiskiem:
„Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości - działka nr 241/4, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach”.
Oferta pisemna powinna zawierać:
1. imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta;
2. jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej,
3. datę sporządzenia oferty,
4. oferowaną cenę cyfrowo i słownie, wyższą od ceny wywoławczej,
5. informacje o prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej,
6. koncepcję zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wraz z wizualizacją graficzną
podejmowanego przedsięwzięcia na tej nieruchomości,
7. dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy
oraz braku zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS wg stanu, co najmniej na dzień 01 września 2018 r.
8. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
9. oświadczenie dotyczące wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Burmistrza
Miasta Świebodzice w celu nabycia nieruchomości w drodze przetargowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz
oświadczenie, że zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych
osobowych przez Burmistrza Miasta Świebodzice dla celów nabycia nieruchomości przez Burmistrza Miasta
Świebodzice dla celów nabycia nieruchomości.
10. dowód wpłaty wadium w wysokości 31.400,00 zł., w przypadku regulowania wadium za pośrednictwem
banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045
1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice najpóźniej do dnia 21.09.2018 r.
do godz. 14.30.
Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. nr 7,
dnia 27 września 2018 r. o godz. 11.00
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny
sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu
przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega
przepadkowi na rzecz Gminy Świebodzice.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność tej nieruchomości w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz.
Świebodzice na Konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach Nr 09 1600 1462 1016 7846 5000 0003.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo :
1. odkupu nieruchomości w trybie kodeksu cywilnego, jeżeli Nabywca nieruchomości odstąpi od realizacji
zobowiązań inwestycyjnych określonych w ofercie, bądź dokona jej sprzedaży,
2. swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
Osoby nabywające nieruchomość na rzecz firmy, powinny posiadać przy sobie pisemne pełnomocnictwo
lub dokumenty potwierdzające własność firmy.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych powinni posiadać przy sobie notarialne
pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast w przypadku
reprezentowania innych osób wyłącznie w przetargu, winni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez
notariusza podpisem upoważniającego.
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pok. 15, tel. 74-666-95-od 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 www.bip.swiebodzice.pl.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic, na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej przy ul. Młynarskiej 15 B stanowiącej własność Gminy Świebodzice,
w granicach działki nr 345/25 o łącznej powierzchni 50 m2, położonej w Świebodzicach,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą SW1S/00019836/1.
Działka zabudowana jest budynkiem użytkowym o funkcji niemieszkalnej. Aktualnie budynek od kilku lat nie
jest użytkowany. Budynek murowany w technologii tradycyjnej, 2-kondygnacyjny, za dachem płaskim,
niepodpiwniczony, w zabudowie półzwartej z budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi
(komórki gospodarcze i budynki garażowe). Stan techniczny budynku - mierny, wymaga gruntownego remontu.
Dziaka usytuowana jest w średniej odległości od centrum miasta i obiektów użyteczności publicznej,
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w podwórku posesji ( położenie
oficynowe). Dojazd i dostępność średnie drogą o nawierzchni utwardzonej (ul. Szkolna), następnie poprzez
działkę nr 345/26 stanowiącą podwórko o nawierzchni nieutwardzonej. Nieruchomość jest usytuowana na terenie
o pełnym uzbrojeniu miejskim: woda, energia elektryczna, kanalizacyjna, gaz. Do granic działki jest
doprowadzone przyłącze: wodne, kanalizacyjne, elektryczne. Nieruchomość jest wolna od długów.
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Cena wywoławcza: 11.000,00 zł.
Cena budynku:
8.810,00 zł.
Cena gruntu:
2.190,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. o godz. 10.30
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, 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 nieruchomości zabudowanej w granicach działki 345/25,
obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach,
2. dokument potwierdzające stałe zameldowanie w Świebodzicach,
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 1 100 zł.,
4. oświadczenie dotyczące wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Burmistrza
Miasta Świebodzice w celu nabycia nieruchomości w drodze przetargowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz
oświadczenie, że zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych
osobowych przez Burmistrza Miasta Świebodzice dla celów nabycia nieruchomości.
Powyższe dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym termie do 21.09.2018 r. do godz. 14.30 włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 24.09.2018 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia
umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Świebodzice.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej 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.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 27.08.2018 r. w godz. 10.30-10.45.
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 powinni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74-666-95-od 25 do
27.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu został przeprowadzony przetarg w dniu 13.06.2018 r.
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
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S

ebastian Słomiński, zawodnik Klubu Sportowego Rekin, zdobył właśnie
wicemistrzostwo Polski w aquatlonie. Zawody odbyły się
4 sierpnia w Olsztynie i zgromadziły całą czołówkę zawodników specjalizujących się w aquathlonie i triathlonie. Jest to największy sukces Sebastiana.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Sebastian to utalentowany zawodnik, który trenuje aż w trzech
klubach: KS REKIN Świebodzice, GVT BMC Triathlon
Team i LKKS Górnik Wałbrzych. To naprawdę godne podziwu, że tak młody człowiek
znajże chęć i czas na uprawianie
różnych rodzajów sportu. Jesteśmy pełni podziwu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

Na podstawie art. 13, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 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. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza ustny przetarg ograniczony na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych
do tej nieruchomości oraz mieszkańców na stałe zameldowanych w budynku nr 32
przy ul. Strzegomskiej w Świebodzicach, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
w granicach działek nr 36/5 i 36/14 o łącznej powierzchni 152 m2,
położonej w Świebodzicach, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi
Księgę Wieczystą SW1S/00019817/2.

ogłasza ustny przetarg ograniczony na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych
do tej nieruchomości, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki
nr 435/10 o powierzchni 0,0591 ha, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach,
stanowiącej własność Gminy Świebodzice, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00019636/9.

Nieruchomość zabudowana składa się z działek gruntu nr 36/5 i 36/14, obręb Śródmieście 3, zabudowana jest
budynkami gospodarczymi i budynkiem użytkowanym o funkcji garażowej. Stan techniczny budynku
garażowego - dostateczny, stan techniczny budynków gospodarczych - mierny, wymagają gruntownego remontu.
Działki nr 36/5 i 36/14 są usytuowane w średniej odległości od centrum miasta i obiektów użyteczności
publicznej, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w podwórku posesji
(położenie oficynowe). Teren płaski, kształt działek nieregularny. Dojazd i dostępność komunikacyjna - średnie
drogą o nawierzchni utwardzonej (ul. Strzegomska), następnie poprzez działkę nr 36/15 stanowiącą podwórko
o nawierzchni nieutwardzonej. Nieruchomość jest usytuowana na terenie o pełnym uzbrojeniu miejskim: woda,
energia elektryczna, kanalizacja i gaz. Nieruchomość jest wolna od długów.
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i
przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy przemysłowej.
Cena wywoławcza:
Cena budynku:
Cena działek:

31.500,00 zł.
19.300,00 zł.
12.200,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. o godz. 11.30
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, 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 nieruchomości zabudowanej w granicach działek 36/5 i 36/14,
obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach,
2. dokument potwierdzające stałe zameldowanie w budynku nr 32 przy ul. Strzegomskiej lub dokument
potwierdzający władanie nieruchomością przyległą do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 3 200 zł.,
4. oświadczenie dotyczące wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Burmistrza
Miasta Świebodzice w celu nabycia nieruchomości w drodze przetargowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz
oświadczenie, że zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych
osobowych przez Burmistrza Miasta Świebodzice dla celów nabycia nieruchomości.
Powyższe dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym termie do 21.09.2018 r. do godz. 14.30 włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 24.09.2018 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia
umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Świebodzice.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej 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.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 27.08.2018 r. w godz. 11.15-11.30.
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 powinni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 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.

Nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 435/10 położona jest w śródmiejskiej strefie miasta
Świebodzice na terenie uzbrojonym technicznie. Nieruchomość nie jest zabudowana, funkcjonalnie może
stanowić nieruchomość przyległą do nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
położonymi w granicach działki nr 435/5 i 436 oraz garażami zlokalizowanymi na działkach nr 435/1, 435/2,
435/3 obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach. Dojście i dojazd do nieruchomości zapewniony od ulicy Wiejskiej.
Nieruchomość ma kształt nieregularny. Konfiguracja terenu - teren płaski z lekkim spadkiem w kierunku koryta
rzeki Pełcznica. Przez działkę nr 435/10 możliwy jest jedyny dojazd do działki nr 435/9 - stanowiącej działkę
przyległą (podwórko) dla nieruchomości zabudowanych domami mieszkalnymi nr 26 i nr 28 przy ul. Wiejskiej
w Świebodzicach
Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony do sprzedaży, to:
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości - 25.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu
przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. o godz. 11.00
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. z 2014 r. poz. 1490 z późń. zm.)
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 działki nr 435/10,
obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach,
2. Ksero odpisu z Księgi Wieczystej lub dokument potwierdzający władanie nieruchomością sąsiednią do
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
3. Pisemne Zobowiązanie Nabywcy działki nr 435/10- będącej przedmiotem przetargu, do ustanowienia na niej
nieodpłatną i na czas nieokreślony służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez tą
działkę w pasie o szerokości 3,0 mb, z drogi publicznej- ul. Wiejskiej w Świebodzicach, na rzecz każdoczesnego
właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 435/9 obręb ewidencyjny
Śródmieście 3 w Świebodzicach, stanowiącej działkę przyległą(podwórko) dla nieruchomości zabudowanej
domami mieszkalnymi nr 26 i nr 28 przy ul. Wiejskiej w Świebodzicach oraz nieodpłatną i na czas nieokreślony
służebność gruntową polegająca na prawie wykonania prac remontowych i budowlanych w pasie o szerokości
1,50 mb, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości zabudowanych garażami oznaczonych numerami
działek: 435/1; 435/2 i 435/3 obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach.
4. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 2.500,00 zł.
5. oświadczenie dotyczące wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Burmistrza
Miasta Świebodzice w celu nabycia nieruchomości w drodze przetargowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz
oświadczenie, że zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych
osobowych przez Burmistrza Miasta Świebodzice dla celów nabycia nieruchomości.
przez Burmistrza Miasta Świebodzice dla celów nabycia nieruchomości.
Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie do 21 września 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 24.09.2018 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń w holu 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
zapłacona 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.
Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu został przeprowadzony przetarg w dniu 13.06.2018 r.
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.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

ogoszenia/komunikaty
Burmistrz Miasta Świebodzice

informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni
wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym
Adres
Zamkowa
Adama Mickiewicza
Ciernie
Zamkowa

Nieruchomość
l.mieszkalny 3 (6)
l. mieszkalny 4 (3)
l. mieszkalny 7(144)
l. mieszkalny 1 (33)

Nr działki
255/37
522/13
304/2
248

Obręb
2
3
4
2

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.

WYNAJMĘ

Halę wysokiego składowania Ciernie 18
o wym. 11,0 m x 20,0 m i wys. 6,0 m
posiada: dwie bramy wjazdowe,
duży plac manewrowy dla tirów,
pomieszczenia socjalne i biurowe,
wszystkie media.
Korzystne położenie na produkcję,
usługi, handel, magazyn.

tel. 506 032 896

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. , poz. 121 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. Henryka
Sienkiewicza 6-8 w Świebodzicach, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2A w budynku przy ul. Henryka
Sienkiewicza 6-8 w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 355/12 o powierzchni 346 m2, dla
której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00038285/2. Udział w częściach
wspólnych oraz prawie współwłasności gruntu wynosi 3,21 %. Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym
piętrze budynku i składa się z izby o powierzchni użytkowej 14,80 m2.
Pomieszczenie WC poza budynkiem - w podwórku na działce nr 355/28 przy posesji nr 4. Lokal wyposażony jest
w instalację elektryczną. Ogrzewanie elektryczne. Stan techniczny lokalu dostateczny. Elementy wykończeniowe
lokalu oraz instalacja elektryczna kwalifikują się do remontu lub wymiany. Izba stanowiła wcześniej część
składową lokalu nr 2. Aktualnie drzwi do lokalu nr 2 są zamurowane i wykonane jest wejście z korytarza. Układ
funkcjonalny zły. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. 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 z usługami.
CENA WYWOŁAWCZA - 9.800,00 zł
Cena lokalu 9.520,00 zł
Cena gruntu 280,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w
Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 2A przy ul. Henryka Sienkiewicza 6-8
w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Henryka Sienkiewicza 6-8
lub ksero dowodu osobistego z wpisem adresu zamieszkania w Świebodzicach,
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 1.000,00 zł
4. oświadczenie dotyczące wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Burmistrza
Miasta Świebodzice w celu nabycia nieruchomości w drodze przetargowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz
oświadczenie, że zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych
osobowych przez Burmistrza Miasta Świebodzice dla celów nabycia nieruchomości w terminie do 21 września
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 24.09.2018 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 27.08.2018 r. w godz. 10.00-10.15. Na nieruchomość będącą
przedmiotem przetargu został przeprowadzony przetarg w dniu 13.06.2018 r.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.
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Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
zaprasza ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte: pon- piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534 tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667, 21668
www.mojdomswiebodzice.pl
mojdomswiebodzice@wp.pl

Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Współpracujemy z wieloma
bankami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednią ofertę, dostosowaną
do indywidualnych potrzeb i możliwości naszego klienta.
I 1. Osiedle Sudeckie. Mieszkanie 2 pokojowe
na II piętrze. Balkon. 38 m2 cena 126 tys.
I 2. Osiedle Piastowskie. Mieszkanie 3 pokojowe
na IV piętrze na ulicy B. Krzywoustego.
60,3 m2. Duży balkon. Cena 148,900
I 3. Osiedle Piastowskie. Nowa część osiedla.
4 pokojowe na III piętrze. Przestronne.
Szafa w zabudowie. Garderoba. Gładzie.
Balkon duży. 81,20 m2 cena 265 tys.
I 4. 3 pokojowe mieszkanie na I piętrze
wyremontowanej kamienicy
z dala od głównej ulicy.
I 5. Ogrzewanie co węglowe. Duża łazienka
z oknem. Pod domem dzierżawione ogródek
rekreacyjny. 72,80 m2 cena 151 tys.
I 6. Okolice Parku Miejskiego. 4 pokojowe
mieszkanie na I piętrze.
Stan bardzo dobry. Słoneczne, zadbane.
Bezczynszowe. 161 m2 cena 270 tys.
I 7. Dom wolnostojący piętrowy w centrum
miasta. Możliwość prowadzenia cichej działalności
gospodarczej. Bez działki. Okolice Warszawianki.
131 m2 cena 265 tys.
I 8. Kawalerka na Alejach Lipowych na III piętrze.
Do remontu. Ogrzewanie co gazowe.
Łazienka z wc w mieszkaniu. 29 m2 cena 67 tys.
I 9. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe mieszkanie
do kapitalnego remontu. IV piętro. 51,21 m2
cena 132 tys. Do negocjacji.
I 10. Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe
mieszkanie w nowej części Osiedla.
Bardzo słoneczne. Kuchnia połączona z salonem.
III piętro. 42,6 m2 cena 135.500,00 Do negocjacji.
I 11. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze. Ulica Bolesława
Krzywoustego. Najładniejszy układ pomieszczeń.
67 m2 cena 164 tys.
(do wydania grudzień 2019 r.)
I 12. Dom z zabudowaniami 230 m2,
(okolice Osiedla Piastowskiego).
Działka 2700 m2. 6 pokoi, ogrzewanie kominkowe
i co. Gazowe, Posesja ogrodzona.
Działka zagospodarowana. 5 garaży. Cena 599 tys.
I 13. Centrum Świebodzic. Kawalerka na I piętrze
-ogrzewanie elektryczne. 29 m2 cena 79 tys.
I Garaż murowany 15 m2 cena 19 tys.
I 14. Ciernie. Hala magazynowo-produkcyjna.
Hala o powierzchni 230 m2 położona na działce
1500 m2. Cena 250 tys.

I 15. Ciernie. Kawalerka do remontu położona
na I piętrze. 37 m2 cena 43 tys.
I 16. Świebodzice. Centrum. 3 pokojowe
mieszkanie na I piętrze. Ogrzewanie piecowe.
Okna częściowo wymienione PCV. 67 m2
cena 105 tys.
I 17. Do sprzedania sklep spożywczo
monopolowy na Osiedlu Piastowskim.
Sklep funkcjonuje od 1994 roku i posiada
bardzo duże grono stałych klientów.
Możliwość przerobienia na mieszkanie.
47 m2 cena 120 tys.
I 18. Do sprzedania 3 pokojowe mieszkanie
na II piętrze w okolicach Rynku. Ogrzewanie c.o
gazowe i piecowe. Okna nowe PCV.
Łazienka po remoncie. 61,5 m2 cena 145 tys.
I 19. Pełcznica, Do sprzedania 2 pokojowe
mieszkanie na II piętrze na ul. Ofiar
Oświęcimskich. Ogrzewanie co gazowe.
60,7 m2 cena 84.500,00
I 20. Centrum Świebodzic - okolice Parku
Miejskiego. Mieszkanie z dwoma wejściami.
Oszklona weranda. 5 pokoi, ogrzewanie gazowe
i co węglowe. Mieszkanie z potencjałem.
Duże, jasne, przestronne. Duże podwórko
z miejscami parkingowymi i garażem.
113 m2 cena 280 tys.
I 21. NOWA 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 139 tys.
I 22. DOBROMIERZ. 2 pokojowe mieszkanie
- piętro domu. Z widokiem na Zalew
w Dobromierzu. Garaż, podjazd. 45 m2
cena 119 tys.
I 23. Świebodzice. Lokal użytkowy w Centrum
Świebodzic (okolice Warszawianki).
28 m2 cena 65 tys.
I 24. NOWA Atrakcyjna cena. Centrum
Świebodzic. NOWA CENA 4 pokojowe mieszkanie
na II piętrze w kamienicy. Mieszkanie wymaga
kapitalnego remontu. 105 m2 cena 89 tys.
+ strych 9 tys.
I 25. Działki Budowlane w CIESZOWIE.
1000 m2 cena 100 tys.
I 26. Działki Budowlane w Cieszowie
- z widokiem na Zamek Książ 105 m2 cena 95 tys.

OGŁOSZENIA DROBNE
G Zaopiekuję się osobą
starszą, niepełnosprawną.
Pomoc w domu, zakupach,
możliwy transport, godziny
popołudniowe.
Tel. 601 683 552
G Sprzedam dom
w zabudowie szeregowej,
ul. Parkowa. Kuchnia
otwarta, po modernizacji,
meble kuchenne nowe, taras

12 m2, ogródek, działka
233 m2; wszystkie instalacje
po remoncie, udokumentowane
projektami i pozwoleniami
na budowę. Tel. 693 451 569
G Sprzedam motocykl Zipp
Manic 125 w bardzo dobrym
stanie, opłacony, ubezpieczony,
cena 1700 zł,
Tel. 889 841 673
G Mieszkanie 52 m2, II

piętro, c.o. gazowe, 2 pokoje,
słoneczne, niski czynsz,
przy Osiedlu Sudeckim,
cena 140.000 zł,
do negocjacji,
Tel. 739 495 688
G Samotny, starszy emeryt,
niezależny ekonomicznie,
tolerancyjny, pozna samotną
panią ze Świebodzic
lub okolicy, Tel. 727 644 081

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

24

piątek, 17 VIII 2018

zaproszenia
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