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Zapraszamy na zbiórkę krwi

29 grudnia
godz. 10:00-14:00
MDK, ul. Wolności 13

Boże Narodzenie
to piękny czas, kiedy spełniają się marzenia,
a przyjazne gesty i ciepłe słowa najbliższych
dają poczucie bezpieczeństwa, tworząc rodzinną atmosferę.
Z wielką radością dzielimy się
niepowtarzalnością tych wyjątkowych Świąt.
Niech będą one czasem wypełnionym spokojem ducha i serdecznością,
płynącą z obcowania z bliskimi, bez trosk i zmartwień.
Życzymy, aby Święta Bożego Narodzenia były źródłem miłości,
płynącej wraz z brzmieniem wspólnie śpiewanych kolęd
a Betlejemski blask napełnił wszystkie serca.
Przewodniczący Rady Miejskiej
dr Lukasz Kwadrans

Jaki jest budżet gminy
na 2016 rok?

Prezentujemy dochody i wydatki budżetu na wykresach.

Str. 4-5

Klimat
do latania
Nasze lotnisko jest coraz
bardziej widoczne, lądują tu
samoloty, odbywa się
popularny w całym regionie
Piknik Lotniczy. Gratuluję
i dziękuję - mówił Burmistrz
Kożuchowicz.
Nasi lotnicy podsumowali
kolejny, udany rok
działalności.

Str. 11

Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz

Bajeczny jarmark
Przez cały tydzień można było kupić piękne wyroby
na Jarmarku Bożonarodzeniowym. Były też dodatkowe
atrakcje, szczudlarze, renifery, osiołki i wiele innych.
Nasz fotoreportaż str. 12-14

Doroczne spotkanie
6Kożuchowicza
burmistrza Bogdana
z przedsiębiorcami.
Najpiękniejsze,
9
świąteczne kartki
nagrodzone.
Halowy turniej
20
piłki nożnej pod
patronatem Burmistrza
Miasta.

Przywitaj Nowy Rok
na wystrzałowej zabawie w Rynku!

Tradycyjnie w imieniu Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza zapraszamy Mieszkańców do wspólnego
spędzenia Sylwestrowej nocy pod ratuszem.
Zapraszamy już od godz. 22:30, kiedy to rozpoczną się zabawy taneczne z udziałem Tomasza Jaszewskiego,
finalisty Grand Prix Polski, posiadającego międzynarodową klasę taneczną "S"w tańcach standardowych
i latynoamerykańskich. Będzie także karaoke pod gwiazdami, muzyka na żywo
i wystrzałowe konkursy z nagrodami.
Punktualnie o północy noworoczne życzenia złoży wszystkim burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz. Strzelą korki od szampanów, a niebo rozświetli
widowiskowy pokaz sztucznych ogni.
Imprezę poprowadzi doświadczony prezenter radiowy Jacek Czwojdziński.
Gorąco zapraszamy, zabierzcie ze sobą jakiś sylwestrowy gadżet
(czapka, śmieszna peruka, itd.), dobry humor, rodzinkę, znajomych
- i przyjdźcie bawić się szampańsko w Rynku.
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Zagrajmy Razem z WOŚP 10 stycznia 2016 roku !

Dla Pediatrii i Godnej Opieki
Medycznej Seniorów
Drodzy Przyjaciele
Fundacji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy!

Od stycznia płacimy za śmieci
razem z czynszem
WAŻNE!

2016 roku nastąpią zmiany zasad wnoszenia opłat za odprowadzanie śmieci. MieszW
kańcy nie będą już płacić za śmieci do ZGK

Świebodzice sp. z o.o., ale bezpośrednio do zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
Czyli - opłata za śmieci zostanie doliczona do
czynszu.
Podobnie będzie w przypadku lokatorów
mieszkań komunalnych - opłatę wraz z czynszem
wnosimy do Miejskiego Zarządu Nieruchomości.
Od 1 stycznia 2016 r. wszyscy najemcy oraz
użytkownicy lokali gminnych administrowanych
przez MZN w Świebodzicach zobowiązani są do
dokonywania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gotówką w kasie MZN lub
przelewem na rachunek bankowy o numerze
66 2030 0045 1110 0000 0229 6750 z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
Przy dokonywaniu wpłaty łącznej za czynsz
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokładnie wpisać:
G wysokość wpłaty za gospodarowanie odpadami
G wysokość wpłaty za czynsz

G podać okres którego wpłata dotyczy
G numer ewidencyjny płatnika

W przypadku braku powyższego opisu wpłata
będzie księgowana w pierwszej kolejności na
opłatę czynszową.
W przypadku zmiany liczby osób po 31 grudnia 2015 r. trzeba będzie złożyć nową deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
Tak pobrane opłaty zarządcy i administratorzy
będą przekazywać do gminy.
Pozostałe osoby i firmy będą od 1 stycznia
2016 r. dokonywać wpłat na specjalnie utworzone konto w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach: nr 23 2030 0045 1110 0000 418 8830.
Przypominamy także, że stawka za śmieci na
jedną osobę od stycznia 2016 roku wynosi 12,90
zł (było 12,92 zł).

Przypominamy, że zmianie uległy siedziby kilku wydziałów Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach
W związku z remontem pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, zmianie uległy siedziby
poszczególnych wydziałów:
G Wydział Infrastruktury Technicznej (dotychczas ratusz-parter) został przeniesiony
na ul. Żeromskiego 15 (pomieszczenia po Straży Miejskiej);
G Wydział Finansowo-Budżetowy - Skarbnik Miasta, kasa, podatki, księgowość,
(dotychczas w budynku przy ul. Żeromskiego 27) został przeniesiony do ratusza (parter);
G Straż Miejska - dotychczasowa siedziba ul. Stefana Żeromskiego 13-15 została przeniesiona
na teren Dworca PKP - Plac Dworcowy 1, telefony: 74 6379070 - 6379071, kom. 606 637 542.
Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA! Informujemy, że
G w dniu 24 grudnia 2015 r. (wigilia) Urząd Miejski w Świebodzicach będzie nieczynny.
Sytuacja podyktowana jest faktem, iż ustawowo wolny od pracy dzień 26 grudnia wypada w roku
bieżącym w sobotę.

Miejski Sztab 24. Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Świebodzicach z siedzibą w Publicznym Gimnazjum
nr 2 ul. Mieszka Starego 4 zaprasza mieszkańców Świebodzic
i regionu do wspólnego grania,
do Finału, jakiego jeszcze nie
było!
Honorowy Patronat nad imprezą objął po raz kolejny burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz, a cała impreza odbędzie się w gościnnych
murach hali widowiskowo-sportowej OSiR Świebodzice. Na
ulicach miasta kwestować będzie z pięknymi kolorowymi
puszkami 110 wolontariuszy ze
wszystkich świebodzickich szkół.
Od lat nasz Sztab wspiera też
fantastyczna grupa młodzieży ze
Starych Bogaczowic pod opieką
p. Bogusi Korzeniowskiej.
Z dumą podkreślamy, że
Świebodzickie Finały Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
od kilkunastu wpisują się w kulturalny i charytatywny klimat
życia miasta, promując jego
wizerunek na mapie Polski.
Wszystko to za sprawą wspaniałej świebodzickiej młodzieży
i ogromnej grupy ludzi dobrej
woli, znajdujących radość w pomaganiu innym.
Nasz świebodzicki Szpital
Mikulicz może pochwalić się
najnowocześniejszym sprzętem
medycznym przekazanym przez
Fundację WOŚP. W 2013 roku
oddział geriatrii otrzymał wsparcie o wartości ponad 260 tys. zł.
W tym roku czekamy na wysokiej klasy ultrasonograf do diagnostyki osób starszych, pompy
infuzyjne oraz sprzęt pomocniczy.
A w Sztabie dobiegają końca
prace nad 8 godzinnym programem artystycznym Finału (peł-

ny program w następnym wydaniu gazety), dopinamy atrakcje
towarzyszące naszej akcji. Startujemy w niedzielę, 10 stycznia,
o godz. 13.00. Oj, będzie się
działo! Bo w Świebodzicach
„mierzymy wysoko”.
Będziemy bić rekord w budowaniu Wież Pozytywnej Energii,
będziemy wypełniać kolorami
Balony Radości, będzie też orkiestrowe
malowanie
twarzy
oraz

wiele
innych
atrakcji dla
maluchów,
rodziców, całych
rodzin.
Już napływają do Sztabu
pierwsze dary na licytacje, biżuteria, obrazy, vouchery do salonów kosmetycznych oraz Poradni Novum, przeloty szybowcami z Towarzystwa Lotniczego
Świebodzice, przejazdy samochodami wyścigowymi (po raz
pierwszy zagrają z nami wspaniali kierowcy z Bielawy), torty
(m. innymi z Cukierni A. Mróz),
płyty z koncertów Przystanku
Woodstock, gadżety Fundacji
WOŚP (kalendarze, koszulki,

kubki, torby, wydawnictwa, zegary).
Czekamy w Sztabie na Państwa wsparcie w formie rzeczowej, w pracy własnych rąk,
w ciekawych pomysłach. Po
prostu bądźcie z nami, bo warto
to zrobić dla innych.
Z Okazji zbliżających Świąt
Bożego Narodzenia
życzymy

wszystkim
cudownego
czasu Radości
i Serdeczności z obcowania z bliskimi, czasu bez
trosk i zmartwień, czasu wypełnionego miłością do drugiego
człowieka.
Zofia Marek i Sztab
24. Finału WOŚP
Świebodzice

71 tys. z
Szlachetne Paczki
o takiej, łącznej
wartości, powędrowały
do potrzebujących,
świebodzickich
rodzin przed
tegorocznymi
świętami.
Gratulujemy
organizatorom
i darczyńcom
pięknego gestu.

G w dniu 23 grudnia 2015 r. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa
Powiatowego w Świdnicy oraz Zamiejscowy Referat Komunikacji w Strzegomiu pracuje
w godzinach od 7.30 do 13.00,a nie jak zwykle w środy od 11.00 do 14.30.
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KRÓTKO...
Rada Miejska uznała za zasadną skargę, złożoną przez mieszkańca miasta na bezczynność dyrektora
Miejskiego Zarządu Nieruchomości. Komisja Rewizyjna, która rozpatrywała skargę, przychyliła się
do argumentacji skarżącego.
- Mieszkańcowi miasta nie udzielono odpowiedzi na pismo, sprawa pozostawiona została
bez dalszego biegu - potwierdził przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM Zbigniew Opaliński.
Jedną z ostatnich uchwał na przedświątecznej sesji była uchwała o wygaśnięciu mandatu radnego
Andrzeja Olszówki. Jak już kiedyś informowaliśmy, Wojewoda Dolnośląski wezwał radę
do wygaszenia mandatu stwierdzając, że radny łamie ustawę o samorządzie gminnym, prowadząc
działalność na mieniu gminy (ponieważ jako zarządca nieruchomości zarządza wspólnotami,
w których jest także udział miasta).
Rada nie podjęła uchwały - 17 radnych było przeciw, jedna osoba - sam zainteresowany
- nie głosowała.

Marek Gąsior nowym radnym
Rady Miejskiej Świebodzic
Podczas ostatniej w tym roku
sesji RM w dniu 21 grudnia
Rada przyjęła ślubowanie
nowego radnego.
Mandat objął Marek Gąsior,
zgłoszony przez KWW
Bogdana Kożuchowicza.
Radny złożył uroczyste
ślubowanie i mógł już
pełnoprawnie uczestniczyć
w obradach.

Szmaragdowe Gody
sobotę 12 grudnia 2015 r. w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Świebodzicach odbył
W
się jubileusz Szmaragdowych Godów, czyli

55-lecie pożycia małżeńskiego Państwa Marii
i Adolfa Piszczek. Jubilaci wstąpili w związek
małżeński 3 września 1960 r. w Świebodzicach.
Me-dale za długoletnie pożycie, przyznane przez
Prezydenta RP, wręczył Zastępca Burmistrza
Miasta Krystian Wołoszyn. Licznie przybyła
rodzina uczciła to doniosłe wydarzenie toastem,
życzeniami i pięknymi bukietami kwiatów.
Już dziś zapraszamy jubilatów, którzy w 2016
roku będą obchodzić 50. lub 55. rocznicę ślubu
i chcieliby ją świętować w ten wyjątkowy spo-

Można już kupić bilety

O

d poniedziałku 21 grudnia ruszyła sprzedaż
biletów komunikacji
miejskiej w Świebodzicach
w związku z uruchomieniem
od 1 stycznia 2016 roku usług
świadczonych przez gminę
w tym zakresie. Jak wszyscy
pamiętamy, od nowego roku
jeździmy nowymi, pięknymi
mercedesami, które miasto
zakupiło dzięki pozyskaniu
unijnych dotacji.
Początkowo bilety będą
sprzedawane w kasie ZGK
Świebodzice sp. z o.o. oraz
u kierowców. Można tu nabyć
również bilety miesięczne na
okaziciela - wyjaśnia Kacper
Nogajczyk, prezes ZGK.
- Oczywiście, poszukujemy
także punktów, które chciałyby włączyć się w dystrybucję
biletów na terenie całego miasta (kioski, sklepy itp.) Prowizja od tej sprzedaży wynosi
5%.
Sieć dystrybucji biletów
organizowana przez ZGK
Świebodzice Sp. z o. o obejmuje:
1. Własny punkt sprzedaży
biletów komunikacji miejskiej:
bilety jednorazowe oraz
miesięczne można nabyć:

sób, do zgłaszania się w USC. Aby załatwić formalności, wystarczą dowody osobiste.

ani Teresa Binkowska, długoletni pracownik Wydziału
Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w ŚwieP
bodzicach, zawsze miła, uczynna i uśmiechnięta, po przepra-

cowanych 45 latach właśnie odchodzi na zasłużoną emeryturę. Na zakończenie swojej zawodowej kariery została uhonorowana przez Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza
kwiatami, upominkiem i serdecznymi podziękowaniami,
a stało się to w szczególnie uroczystym momencie bo podczas sesji Rady Miejskiej. - Starałam się jak najlepiej pracować na rzecz naszych mieszkańców, dziękuję moim szefom
i Radzie Miasta za współpracę - powiedziała pani Teresa.

INTERPELACJE, WNIOSKI, ZAPYTANIA
sesja w dniu 21 grudnia 2015 r., skrót

G Radny Andrzej Olszówka zapytał,
do kogo mieszkańcy ulic Ofiar Oświęcimskich
i Łącznej mają składać wnioski o przyłącza
kanalizacyjne. - Właścicielem kolektora głównego
jest WZWiK, a poszczególne odcinki wykonywała
gmina, dlatego zapraszam do siedziby
Zakładu abyśmy mogli uszczegółowić te kwestie
- powiedział Piotr Zalewski, prezes ZWiK..
G Wiceprzewodniczący RM Zdzisław Pantal
zasygnalizował kłopoty na wielu przejściach
dla pieszych. Zbyt blisko parkujące auta utrudniają
widoczność pieszym i stwarzają zagrożenie.
Zwrócił także uwagę, że przejścia
w wielu przypadkach są niedoświetlone.

- Jesteśmy po analizie tego problemu,
w przyszłorocznym budżecie jest ujęte zadanie
na poprawę oświetlenia w najbardziej
newralgicznych punktach - zaznaczył burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
G Radny Mariusz Szafraniec
zgłosił potrzebę budowy drogi dojazdowej
na ul. Strzegomskiej 20-20a. Zwrócił się także
o podjęcie przez miasto działań w celu
zalegalizowania przejścia przez torowisko
na Osiedlu Sudeckim (w kierunku ogrodów
działkowych).
Burmistrz zauważył, że kwestie te były już kiedyś
poruszane i PKP nie wyraziło zgody
na utworzenie w tym miejscu przejścia,
obiecał jednak, że sprawę jeszcze raz zbada.
G Radny Jerzy Kirklo podziękował w imieniu
mieszkańców Cierni za wykonanie chodnika
i placu zabaw przy ul. Granicznej.
- Mieszkańcy proszą jeszcze o ogrodzenie terenu
- przekazał.
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nowej komunikacji miejskiej

45 lat pracy - teraz czas na odpoczynek

G Wiceprzewodniczący RM Jan Klepiec przekazał
opinie mieszkańców, którym bardzo podoba się
tegoroczna iluminacja świąteczna.
Oznajmił, że zgłoszone mu sprawy związane
z pomocą społeczną, przekazał do dyrektor OPS
Izabeli Siekierzyńskiej,
która natychmiast się nimi zajęła.
- Za co bardzo dziękuję - zakończył radny.
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Wzory biletów obowiązujących
od 01.01.2016 r.

G w siedzibie ZGK Świebodzice ul. Strzegomska 30 od
godz. 7:30 do 15:00, w punkcie kasowym
2. Dodatkowe punkty dystrybucji biletów jednorazowych:
G kierowcy
G indywidualni prywatni
dystrybutorzy
G przedsiębiorstwa handlowe lub usługowe
W chwili obecnej bilety
można zakupić jedynie w siedzibie Spółki.
Po nowym roku bilety jednorazowe będzie można nabyć również w kiosku z gazetami oraz u innych indywidualnych dystrybutorów, prowadzących działalność we własnym zakresie na terenie mia-

sta (sklepy, kioski,). Wykaz
wszystkich punktów sprzedaży biletów będzie dostępny na
stronie ZGK www.zgk.swiebodzice.pl.
Jednocześnie informujemy,
że w siedzibie spółki przy ul.
Strzegomskiej 30 w Świebodzicach, można nabyć bilety
jednorazowe z rabatem w celu
ich dalszej odsprzedaży, przy
zakupie powyżej 100 szt. Zapraszamy do współpracy.
No i na koniec najważniejsza informacja - ceny biletów
pozostają bez zmian.
Jeśli chodzi o rozkład, od
nowego roku pozostaje bez
zmian, nastąpią jedynie drobne, kilkuminutowe przesunięcia niektórych kursów.
I

Stabilność przede wszystkim
4

Budżet 2016
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Mamy budżet na 2016 rok

Inwestycje ujęte
w budżecie
na 2016 rok

środa, 23 XII 2015

14 głosami za, przy 3 przeciw i 1 wstrzymującym
Rada Miejska Świebodzic przyjęła uchwałę
budżetową gminy na 2016 rok. Sesja odbyła się
w poniedziałek, 21 grudnia

P

rzyszłoroczne dochody
zaplanowano na poziomie 69.248.672 zł, zaś
wydatki szacowane są na
kwotę 69.548.072 zł. Wydatki
majątkowe czyli przeznaczone

na inwestycje to ponad 7,3 mln
zł. Szczegółowo prezentujemy
przyszłoroczny budżet na wykresie na wykresach obok.
Przy uchwale budżetowej nie
było dyskusji.

Komisje o budżecie
Przyjęcie uchwały budżetowej na 2016 rok poprzedziło
posiedzenie trzech, połączonych komisji: Budżetu i Planowania,
Bezpieczeństwa, Handlu i Usług oraz Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska.
Podczas omawiania uchwały budżetowej nie było żadnej dyskusji,
a Komisja Budżetu większością głosów pozytywnie zaopiniowała
projekt.
Komisja Handlu pod przewodnictwem radnego Jarosława
Dąbrowskiego zajęła się opiniowaniem projektów uchwał
- wśród nich m. in. tej, dotyczącej opłaty targowej na 2016 rok.
Zostaje ona utrzymana na dotychczasowym poziomie.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz wyjaśnił, że nowe przepisy dają
samorządom możliwość rezygnacji z jej pobierania, jednak
Świebodzice nie zdecydowały się na taki krok.
- Byłoby to, naszym zdaniem, załamanie pewnej
konkurencyjności, bo przecież właściciele lokali użytkowych,
prowadzących działalność handlową, nie są zwolnieni z czynszu
- wskazał proste porównanie burmistrz.
Faktem jest, że nasze stawki nie są wysokie, nie stanowią także
znaczącego wpływu do budżetu (około 100 tys. zł rocznie),
ale tu chodzi o pewną zasadę i uczciwość w stosunku do innych
handlujących w mieście.
Podczas sesji za uchwałą głosowało 14 radnych, 2 było przeciw,
2 wstrzymało się od głosu.
Komisja Gospodarki Komunalnej pod przewodnictwem radnego
Jerzego Kirklo pozytywnie zaopiniowała uchwałę dotyczącą
zniesienia statusu pomnika przyrody z drzewa, rosnącego na
terenie Miejskiego Ośrodka Zdrowia przy Alejach Lipowych.
Drzewo ma suche konary, które nie raz już łamały się i spadały,
stwarzając zagrożenie dla pacjentów i przechodniów. Cięcia będą
dokonane według wskazówek dendrologa. Podczas sesji uchwała
zostalą przyjęta 18 głosami za.

To będzie bolało

Gmina Świebodzice wychodzi z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

R

Za uchwałą budżetową był cały Klub Radnych Bogdana Kożuchowicza

ada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę
o wystąpieniu z WZWiK. To będzie długi
i skomplikowany proces, bo kwestie prawne
są zawiłe, a jeszcze bardziej zagmatwane sprawy
własnościowe związane z sieciami kanalizacyjnymi.
Uchwała o wystąpieniu ze Związku to poniekąd
efekt pracy speckomisji, powołanej do przeanalizowania skutków i konsekwencji tego kroku.
Bowiem nasze członkostwo to także udział w inwestycjach, realizowanych za pośrednictwem WZWiK
na terenie gminy - które były finansowane ze środ-

ków unijnych i przedakcesyjnych (słynna ISPA).
Część z wykonanych na terenie miasta nowych
odcinków kanalizacji została wniesiona aportem
do Związku i to Związek nimi zarządza. Czy odda
tak łatwo „niepokornemu” samorządowi swoje
łupy?
Temat jest trudny i drażliwy, o czym świadczy
ostra wymiana zdań na sesji właśnie w tej sprawie.
Gdy radny Mariusz Szafraniec przed podjęciem
uchwały o wystąpieniu zasugerował, że jego klub
chciałby się szerzej zapoznać z dokumentami, m.
in. korespondencją dotyczącą kwestii WZWiK,

zirytowało to mocno Przewodniczącego RM Łukasza Kwadransa.
- Jestem zdziwiony, że na chwilę przed podjęciem uchwały pan ma pytania o szczegóły, dokumenty - chyba był na to czas w trakcie prac komisji, wówczas był moment, by zapoznać się z korespondencją. Jeszcze kilka miesięcy temu był pan
gotów bez żadnej analizy występować z WZWiK
- przypomniał przewodniczący.
Radny Szafraniec odbił piłeczkę twierdząc, że
zależy mu, aby to wyjście było na jak najlepszych
warunkach.

- Tu nie ma żadnych warunków, występujemy
albo nie, Państwa zadaniem było przeanalizowanie
konsekwencji dla gminy - ripostował przewodniczący.
W tę wymianę zdań włączył się burmistrz Bogdan Kożuchowicz przypominając, że samo wyjście ze związku jest rzeczywiście procesem jednoznacznym.
- To jest początek procesu, warunki i ciąg dalszy tak naprawdę dopiero będą wypracowywane.
Mamy na to rok - podkreślił i dodał, że z chwilą
wystąpienia Gminy Świebodzice z WZWiK

złoży rezygnację ze swojego członkostwa w Zarządzie.
Kulisy prac speckomisji przybliżył Wiceprzewodniczący RM Zdzisław Pantal.
- Przed rozpoczęciem prac mieliśmy szereg spotkań z osobami, które w różny sposób są zaangażowane w kwestie WZWiK, a miało to także związek
z wieloma niepokojącymi zjawiskami. To chociażby kwestionowanie przez WZWiK faktu, że nasz
Związek Wodociągów i Kanalizacji ustala taryfy za
wodę i ścieki dla miasta - relacjonował Wiceprzewodniczący RM. - Wszystkie te osoby spotkały się

z naszą komisją - tylko prezes Mielniczuk, szef
WZWiK nie znalazł czasu. Więcej - na godzinę
przed ustalonym spotkaniem wysłał fax informujący, że nie widzi powodów aby takie spotkanie
miało dojść do skutku. To jednoznacznie pokazało,
jaki stosunek ma do nas WZWiK. Dlatego naszym
wnioskiem jest jak najszybsze wyjście gminy
z WZWiK.
Uchwała została podjęta, teraz do pracy będą
musieli zasiąść prawnicy by ten proces został przeprowadzony skutecznie i z korzyścią dla gminy.
I
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Wigilia samorządowców
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tarosta świdnicki, właściciele firm, szefowie instytucji miejskich i spółek gminnych; radni
miejscy i powiatowi, dyrektorzy
szkół i przedszkoli oraz wielu
innych gości jak co roku przyjęło zaproszenie Burmistrza
Miasta Bogdana Kożuchowicza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Kwadransa na opłatkowe spotkanie
w Miejskim Domu Kultury.
Uroczystość jest doroczną okazją do podziękowania wszystkim tym, którzy aktywnie wspierają różne działania samorządu,
skierowane do mieszkańców
- wydarzenia kulturalne, imprezy sportowe, itp.
Spotkanie odbyło się 18 grudnia. W pięknej, świątecznej scenerii, przy choince i opłatku oraz
akompaniamencie radosnych,
świątecznych piosenek w wykonaniu uzdolnionej młodzieży,
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biorącej udział w projekcie
Songs about life, realizowanym
niedawno przez MDK we współpracy z podobną instytucją
w Lipsku. Na fortepianie zagrał
jak zawsze niezastąpiony Wiktor Wawrzkowicz, a galę poprowadziła dyrektor MDK Agnieszka Gielata.
- To dla mnie wielki zaszczyt,
że już kolejny rok mogę w ten
wyjątkowy i uroczysty sposób
wyrazić swoje podziękowanie
i uznanie za Państwa wkład
w życie i rozwój miasta - podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Cieszę się, że jesteście z nami, dziś możemy się tu
chyba poczuć jak w gronie przyjaciół, rodziny. W obliczu nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć nie tylko
najserdeczniejsze podziękowania za dotychczasową współpracę, ale przede wszystkim życzenia radosnych, pełnych ciepła

i obecności bliskich, świąt
i wszelkiej pomyślności w nowym roku - zwrócił się do gości
burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Przewodniczący RM Łukasz
Kwadrans podkreślał, że wpływ
na życie kulturalne i gospodarcze firm i instytucji ma ogromne
znaczenie. - Dzięki Państwu
Świebodzice to miasto, w którym dzieje się wiele dobrego,
dziękuję i także życzę Państwu
spokojnych i rodzinnych świąt.
Najważniejszym punktem
uroczystości było wręczenie podziękowań dla szefów firm,
współpracujących od lat z miastem. Szczególne podziękowania i życzenia dalszej, dobrej
współpracy złożył także wszystkim starosta świdnicki Piotr Fedorowicz.
Później ksiądz Grzegorz Fabiński z parafii pw. Św. Mikołaja odczytał fragment Ewangelii
i poświecił opłatek i wszyscy
goście mogli już złożyć sobie
świąteczne życzenia.

Betlejemska gwiazda powędrowała także z najlepszymi życzeniami do rąk radnych, pani skarbnik,
sekretarz, a także szefów miejskich jednostek - m. in. do Małgorzaty Grudzińskiej, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Życzenia i dzielenie się opłatkiem

Od wielu lat burmistrz Bogdan Kożuchowicz
wraz z Przewodniczącym RM w okresie świątecznym spotykają
się z przedsiębiorcami, by podziękować za cały rok współpracy

Pan Bernard Grajewski odbiera z rąk burmistrza
i Przewodniczącego Łukasza Kwadransa podziękowania i kwiaty

Na sali obecnych było wielu zaproszonych gości: szefowie firm
i spółek miejskich, dyrektorzy szkół, radni, i wielu innych

W świąteczny nastrój wprowadziły nas utalentowane dziewczęta
biorące udział w projekcie Songs about life

Najmilszy moment - podziękowania dla tych, którzy wspierają
samorząd w licznych działaniach - na zdjęciu naczelnik
świebodzickiej poczty Agnieszka Ludwinowska

wieści z miasta
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Ciepło i dobre słowo
W

asza codziennoć to
pomaganie innym,
dawanie siebie drugiemu człowiekowi. W przededniu świąt Bożego
Narodzenia ma to szczególny
wydźwięk. Dziękuję za to i życzę Państwu w nadchodzącym
roku jeszcze więcej wytrwałości, zdrowia i radości z tego, co
robicie - mówił burmistrz Bogdan Kożuchowicz podczas dorocznego, opłatkowego spotkania w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Wigilia u naszych seniorów
odbyła się w czwartek, 17 grudnia. W pięknie przystrojonej sali
Klubu Seniora zabrzmiały najpiękniejsze polskie kolędy, odśpiewane przez zespół Akord.
Wzruszające i wymowne przedstawienie o tematyce świątecznej przygotowali - jak co roku

- zaprzyjaźnieni ze związkiem
uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych. Przypowieść o narodzeniu Jezusa wyrażona w prostych słowach, miała jeszcze
większy przekaz i trafiała prosto
w serce. Mali aktorzy z przejęciem recytowali słowa o miłości, radości i odrodzeniu każdego
człowieka dzięki narodzinom
Syna Bożego. Brawa dla wspaniałych wykonawców, dla cudownego Jezuska-Mateusza, wesołych pastuszków, aniołków,
Józefa (który pięknie wykonał
piosenkę finałową), Maryi
i wszystkich występujących
a także dla autorki scenariusza
i opiekunki grupy (nazwanej
Aniodiabełki), Elżbiety Dziakowicz.
Członków Związku a przede
wszystkich zaproszonych gości
powitał przewodniczący oddzia-

łu, Jan Welc. Na opłatkowym
spotkaniu nie zabrakło najważniejszych przyjaciół organizacji
- Burmistrza Miasta Bogdana
Kożuchowicza, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Jana
Klepca, Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Piotra Zalewskiego, Bogusława Krzysztofowicza z firmy Hades i wielu
innych.
- W tym szczególnym czasie
każdy z nas powinien być obdarowany ciepłem i dobrym słowem, bo to jest istota Bożego
Narodzenia - przekazał świąteczne życzenia Jan Welc, a następnie ksiądz Mirosław Benedyk z parafii pw. Św. Brata
Alberta Chmielowskiego odczy-

Najważniejszy moment - to
oczywiście życzenia i łamanie
się opłatkiem

W tym uroczystym, wyjątkowym spotkaniu zawsze bierze udział
duża grupa seniorów

Wzruszające przedstawienie
w wykonaniu dzieci
i młodzieży z Zespołu Szkół
Specjalnych

Oprócz życzeń od burmistrza był też drobny upominek

Jak zawsze wszystko rozpoczęło się od kolęd, wyśpiewanych przez zespół Akord

tał fragment Ewangelii dotyczący narodzin Chrystusa, pobłogosławił wszystkich zgromadzonych - i można już było podzielić się opłatkiem.
Po tej miłej i trwającej dość
długo chwili, wszyscy zasiedli
do wigilijnego stołu, by skosztować barszczu z uszkami, pierogów, ryby i ciasta.
I

W uroczystym spotkaniu u naszych seniorów wzięli udział
zaproszeni goście, którzy od lat wspierają organizację
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FPT. WYDZIAł PROMOCJI UMA

pofrunęły w świat
KARTKI NAGRODZONE
Zuzanna Partyka
Konrad Gdański
Laura Kłapińska
Julia Kowalska
Julia Kieca
Oliwia Mendelewska
Michał Mazur
Zuzanna Strzelczyk

Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 4
Przedszkole nr 2
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3
Stowarzyszenie SMYKI

WYRÓŻNIENIA

J

ak co roku setki przepięknych, kolorowych, wypełnionych choinkami, bombkami i innymi, świątecznymi symbolami kartek nadesłano
na miejski konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową, zorganizowany przez Burmistrza Miasta Świebodzice.
Osiem projektów zostało nagrodzonych, kilkadziesiąt wyróżnionych. Wydrukowane kartki zostały wysłane z życzeniami
od Burmistrza Miasta Bogdana
Kożuchowicza do wielu instytucji, firm a także do Ojca Świętego Franciszka. A laureaci konkursu odebrali nagrody w poniedziałek, 14 grudnia, z rąk Zastępcy Burmistrza Miasta Krystiana Wołoszyna oraz Marzeny
Makieły, dyrektor II Oddziału
BZ WBK w Świebodzicach.
Bank po raz kolejny wsparł finansowo nasz konkurs, fundując
nagrody. Atrakcją wydarzenia
był spektakl aktorów Teatru Lal-

ki i Aktora w Wałbrzychu, którzy zaprezentowali świąteczne
przedstawienie o pierwszej gwiazdce pt. „Kramik Dziadka Mikołaja”. Uczestnikom spotkania rozdawano także wydrukowane
kartki, zatem będzie świetna
okazja, by taką właśnie, niepowtarzalną kartkę z życzeniami,
wysłać do swoich bliskich.
I

I ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
Anna Pochroń
Jakub Banaś
Daria Piasecka
Aleksandra Węgierska
Dawid Pochroń
I ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Celina Jędrzejewska
Judyta Boratyn
Adam Kędzierski
Łukasz Sokołowski
I STOWARZYSZENIE SMYKI
Nicole Dyjak
Anna Grześkowiak
Wiktoria Podstawka
I PRZEDSZKOLE NR 2
Wiktoria Tobiasz
Szymon Góra
Jakub Naliborski
Kuba Kosowski
I PRZEDSZKOLE NR 3
Karolina Sawa
Maja Gąsiorek
Jakub Głód
Kamila Wołoch
Kacper Sawicki
I SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
Jakub Kokoszka
Dominik Anioła
Jakub Stus
Natalia Zawada
I SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
Ewelina Sawa
Bartłomiej Adamek
Przemysław Brągiel
Urszula Stawiak
I SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
Filip Andrasz
Nikola Fedorowicz
Anna Wójcik IVb
I PRZEDSZKOLE „KONICZYNKA”
Julia Ulman
Martyna Misiak
Sebastian Martynów

I PRZEDSZKOLE „KRAINA MARZEŃ”
Antoni Brandys
Natalia Brandys
Ewa Hucał
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Katarzyna Jamrozińska
Małgorzata Tomczyk
Wiktoria Pelc
Marta Grzybek
I ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH
Kalina Bartosiewicz
Natalia Przybylska
Daria Pietruszewska
I GIMNAZJUM NR 1
Anna Rajca
Natalia Kotulska
I DPS JASKULIN
Norbert Wieczorek
Małgorzata Galanta
Marta Iwanowska
I OSOBY PRYWATNE
Agnieszka Cholewa
Maja Piątkiewicz
I PRZEDSZKOLE „CHATKA PUCHATKA”
Blanka Łapacz
Antonina Gulis
I DPS ŚWIEBODZICE
Adrian Hasik
Adam Duliban
Kazimierz Kierbeć
Kuba Brzezicki
Michał Sworzyński
I PUNKT PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 4
Bogusław Połoszczański
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Póki żyjemy, tańczmy i śpiewajmy. Bo dopóki śpiewamy i się radujemy - życie jest w nas

E

nergii, radości życia,
entuzjazmu i optymizmu można im pozazdrościć. A to wszystko
dał im udział w projekcie
„Senior=Aktywny obywatel”,
który przez większą część mijającego roku realizował Ośrodek
Pomocy Społecznej w partnerstwie z Fundacją Integracji
Społecznej PROM. Wyszło z tego coś naprawdę dobrego - i mamy nadzieję, że będzie jeszcze
ciekawszy ciąg dalszy.

W poniedziałek, 14 grudnia,
uczestniczki projektu spotkały
się z władzami miasta, dyrekcją
OPS oraz przedstawicielami
Fundacji PROM na podsumowaniu działań.
W spotkaniu wziął udział
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, Przewodniczący
Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans, Izabela Siekierzyńska
dyrektor OPS, Agnieszka Gielata dyrektor Miejskiego Domu
Kultury, Janusz Zieliński Pre-

zes OSiR Świebodzice sp. z o.o.,
radny Marek Jakubina, członek Komisji Oświaty, Kultury,
Pomocy Społecznej i Zdrowia
Rady Miejskiej w Świebodzicach, a także Janusz Balkowski, prezes PROM-u. Panie zaprosiły również osoby, które prowadziły dla nich ciekawe warsztaty, wycieczki czy aqua aerobik.
Projekt, którego pomysłodawcą był OPS, miał na celu aktywizację i integrację osób w wieku
60+ ze społeczeństwem. Udało
się pozyskać ważnego partnera
- Fundację PROM - i znaczące
dofinansowanie z budżetu państwa. Dzięki temu kilkadziesiąt
osób mogło wziąć udział w naprawdę ciekawym projekcie,
realizowanym poprzez rozliczne
działania: warsztaty komputerowe, warsztaty i doradztwo wspierające rozwój kompetencji społecznych, zajęcia edukacyjnosportowe, np. aqua aerobic, nordic walking w ramach aktywnych sobót czy aktywna, międzypokoleniowa turystyka krajoznawcza. Jednym z istotnych
elementów było utworzenie
Rady Seniorów, która będzie
dbała o interes seniorów m. in.
na drodze dialogu z władzami
miasta.
- To była najmilsza, najweselsza i najaktywniejsza grupa,
jaką kiedykolwiek miałam
- przyznaje z uśmiechem Halina
Bernatt, instruktorka aqua aerobiku.

- Mam nadzieję, że projekt
będzie kontynuowany i więcej
osób będzie mogło skorzystać
z takich zajęć. Będę panie miło
wspominać.
Projekt dofinansowany został
z Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Osób Starszych na
lata 2014-2020 - edycja 2015.
Priorytet II - Aktywność społeczna promująca integrację
wewnątrz i międzypokoleniową.
- Ten projekt to wielki sukces,
zainteresowanie przerosło zdecydowanie nasze oczekiwania.
Udało się zebrać grupę naprawdę aktywnych osób, które będą
działać dalej, a my postaramy się
je wspierać - mówi Janusz Balkowski, Prezes PROM-u. - Świebodzice pokazały, że mają duży
potencjał.
Na bazie osób, biorących udział
w projekcie, powstaje Stowarzyszenie „Senior=Aktywny obywatel”.
- Jest już złożony wniosek
o wpis w KRS, więc to tak naprawdę początek dalszych działań - dodaje Izabela Siekierzyńska. - Być może uda się pozyskać jeszcze większe środki, by
zaktywizować jeszcze więcej
osób, bo projekt okazał się trafiony i warto go kontynuować.
- To były fantastyczne miesiące, które nas zintegrowały, zmotywowały do działania i dały
potężną dawkę energii. Teraz
chcemy zachęcić innych, by
wyszli z domu i przyłączyli się

Na flecie pięknie zagrała utalentowana Kinga Stochła

Wesołe, uśmiechnięte, atrakcyjne - jak tu o nich mówić seniorki?

Kwiaty dla Łukasza Kwadransa, Przewodniczącego RM od całej
grupy wręczyły panie Danuta Gibek i Danuta Warzecha

Pani Halina Blaźniak, zwana w grupie specem od kultury,
odnajdywała się w każdej roli - nawet didżejki
do nas - mówi Danuta Gibek. To jest wreszcie ten czas, kiedy
możemy zacząć realizować swoje pasje, marzenia, a nawet zwariowane pomysły. Na to nigdy
nie jest za późno - dodaje Bogumiła Kuliberda.
Podczas uroczystego podsumowania panie podziękowały
władzom samorządowym za
wsparcie i umożliwienie włączenia się w życie miasta - chociażby poprzez przyjęcie przez Radę
Miejską uchwały o utworzeniu
Świebodzickiej Rady Seniorów.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, panie
wspominały ze śmiechem wy-

cieczki - z humorem opowiadała
o nich pani Halinka Blaźniak,
szalone ogniska - u pani Czapkowskiej, oj działo się działo;
było też wspólne odśpiewanie
hymnu organizacji i oglądanie
zdjęć - nierzadko z łezką w oku.
Spotkanie uświetnił występ utalentowanej, młodej flecistki
Kingi Stochły.
Życzymy aktywnym seniorkom - choć wcale na takie nie
wyglądają - powodzenia w prowadzeniu nowej organizacji
w naszym mieście. Oby Was było jak najwięcej. I panowie - też
jesteście mile widziani:)
I

Dorota Rychlik i Izabela Siekierzyńska, dyrektor OPS i Bogumiła
Kuliberda

Na widok tych zdjęć ciepło się robiło paniom na sercu - tyle
razem przeżyły

Tu jest klimat

wieści z miasta
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Niebo nad Świebodzicami pełne samolotów, szybowców i spadochronów

W

przyszłym roku
Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach będzie świętować 4. urodziny. Do okrągłego
jubileuszu pozostało jeszcze
kilka miesięcy, ale 19 grudnia
nasi lotnicy tradycyjnie podsumowali mijający rok i zdradzili
plany na przyszłość.
Na swoje spotkanie opłatkowe TLŚ jak zawsze zaprosiło
przyjaciół i sympatyków, wspierających działania organizacji.
Nie mogło więc zabraknąć władz
miasta: Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza, Zastępcy
Burmistrza Krystiana Wołoszyna, Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej Jana Klepca;
obecni byli także Agnieszka
Gielata dyrektor Miejskiego
Domu Kultury, Izabela Siekierzyńska dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Jerzy Siat-

kowski z Aeroklubu Ziemi
Wałbrzyskiej, Maciej Maciejewski reporter TVP a także
przedstawiciele współpracującej
z Towarzystwem Szkoły Spadochronowej Dedal, Fundacji
Wadera i oczywiście członków
TLŚ z rodzinami.
- Dziękuję za kolejny, bezpieczny rok i za ogromną pomoc
i wsparcie, jakie otrzymujemy
od samorządu Świebodzic - podkreślał Grzegorz Glegoła, szef
TLŚ. - Lotnisko w Świebodzicach jest widoczne na mapie lotniczej Polski, niebo nad miastem
pełne jest samolotów, szybowców i spadochronów. To miejsce, które służy do wielu celów,
jest potrzebne i ważne.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz podkreślał jak ważną rolę
dla Świebodzic odgrywa lotnisko.

- Jestem dumny z waszej pracy, bo to dzieło wielu ludzi,
zaangażowanych i pełnych pasji.
Nasze lotnisko jest coraz bardziej widoczne, lądują tu samoloty, odbywa się popularny
w całym regionie Piknik Lotniczy. Gratuluję i dziękuję - mówił burmistrz.
Po raz pierwszy w spotkaniu
wziął udział szef Aeroklubu
Ziemi Wałbrzyskiej, co oznacza
koniec nieporozumień i nowe
otwarcie w zakresie współdziałania obu organizacji, propagujących lotnictwo.
- Gratuluję, że w trudnych dla
lotnictwa czasach Świebodzice
tak sobie dobrze radzą, tu się
szkoli młodych ludzi, i jest dobry klimat ze strony samorządu,
a to bardzo ważne - mówił Jerzy
Siatkowski.
W planach TLŚ jest także rozszerzenie oferty szkoleń dla in8282 To już tradycja - na każdym grudniowym spotkaniu szef TLŚ Grzegorz Glegoła obdarowuje
burmistrza Bogdana Kożuchowicza zdjęciem samolotu bądź szybowca
struktorów i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych w ramach
projektów. Gotowy jest także
projekt budowy lotniska sportowo-dyspozycyjnego, które będzie pełniło ważną funkcję zarówno dla województwa jak
i rozwijającej się dynamicznie
Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Spotkanie u lotników ma charakter bardzo rodzinny - bo całe rodziny żyją lataniem

Na koniec były oczywiście życzenia i dzielenie się opłatkiem

Z kolei burmistrz Bogdan Kożuchowicz przekazał podziękowania i upominki najbardziej aktywnym
członkom Towarzystwa

Podczas spotkana burmistrz
wręczył także drobne upominki
i dyplomy z podziękowaniami
na ręce Grzegorza Glegoły i najbardziej aktywnych członków
TLŚ. Z kolei Towarzystwo obradowało burmistrza - co także jest
już tradycją - piękny zdjęciem
szybowca oraz kalendarzem lot-

niczym. Na koniec części oficjalnej goście obejrzeli prezentację ze zdjęciami najważniejszych wydarzeń w 2015 roku na
świebodzickim lotnisku. Wszyscy podzielili się także wigilijnym
opłatkiem.
I
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Bożonarodzeniowy w Świebodzicach
Jarmark Świąteczny
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Rękodzieło, pyszne wędliny, grzane wino, choinki, Mikołaje, renifery, pokazy tańca z ogniem, kolędy - słowem, nie ma to jak...

P

rzez 8 dni w Rynku można było poczuć klimat
świąt, a to dzięki ciekawym wydarzeniom w ramach zorganizowanego po raz
pierwszy w naszym mieście Jarmarku Bożonarodzeniowego.
I jak na taki kiermasz przystało,
było wiele różnorakich atrakcji.
Oprócz możliwości zakupienia
świątecznych wiktuałów czy

czegoś ciekawego na prezent,
jarmarkowi towarzyszyły inne
wydarzenia, skierowane chociażby do dzieci.
Takim wydarzeniem i ogromną atrakcją była z pewnością
zagroda ze zwierzętami, w której
na pogłaskanie czekały łagodne
owce, a na bardziej odważnych
- sympatyczne osiołki, na których można się było przejechać.

Podczas otwarcia w niedzielę,
13 grudnia, pogoda nas nie rozpieszczała, ale za to pięknie śpiewały i tańczyły dzieci, a dla
zmarzniętych świebodziczan
pyszne potrawy ugotował Kuba
Łukaszonek, finalista 4. edycji
MasterChefa. Był też wieczorny
pokaz teatru ognia, który także
zgromadził sporą publiczność.

Podczas trwania jarmarku była także możliwość zrobienia
sobie zabawnego zdjęcia ze Świętym Mikołajem, dzieci mogły
także napisać listy do świętego
w specjalnie przygotowanej
budce. Świebodziczanie korzystali także z możliwości bezpłatnego pakowania prezentów świątecznych. No i oczywiście świąteczne zakupy - to było prze-

cież istotą Jarmarku. Zakopiańskie kapcie, ręcznie robione
aniołki, domowe pierniki, ciasta,
swojskie wędliny, i wiele innych
produktów czekało do zakupienia w stylowych, drewnianych
domkach, które będą z pewnością już stałym elementem grudniowego pejzażu naszego miasta.

Zatem - do przyszłorocznego
Jarmarku Bożonarodzeniowego,
na który już zapraszamy w imieniu Burmistrza Miasta Bogdana
Kożuchowicza.

Kuba Łukaszonek rozgrzał wszystkich swoim świątecznym kompotem i innymi smakołykami

MIKOŁAJA
MOŻNA BYŁO
SPOTKAĆ
NA JARMARKU
NIEMAL
CODZIENNIE

Szczudlarze opanowali
Rynek w sobotę,
19 grudnia

PODCZAS OTWARCIA JARMARKU
ZZIĘBNIĘTYCH ŚWIEBODZICZAN
ROZGRZEWAŁY DZIECI
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Świąteczna zumba
pod dyrekcją
- a jakże
- Marty Jasińskiej

Bożonarodzeniowa szopka to obowiązkowy punkt do dowiedzenia

Podczas kiermaszu odbyły się też liczne konkursy,
przygotowane przez Wydział Promocji UM
- uczestnicy otrzymywali rzecz jasna nagrody

Organizatorzy dziękują
Organizatorem świątecznego kiermaszu był Wydział
Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej UM.
Podziękowania dla ZGK Świebodzice sp. z o.o. za pomoc
techniczną w przygotowanie jarmarku oraz dla MDK i OSiR
Świebodzice sp. z o.o.
Podziękowania także dla naszych placówek oświatowych,
które czynnie uczestniczyły w Jarmarku.

Fotoboksik
z Mikołajem
czyli zrób sobie
zdjęcie ze świętym
Ręcznie robiona biżuteria mogła być świetnym prezentem
Oświetlone domki pięknie prezentowały się po zmroku
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A na stoiskach same pyszności - tradycyjne pierniki made in siostra Olga z naszego Domu
Pomocy Społecznej dla Dzieci albo pachnące kiełbasy prosto z Podlasia. Mniam

Można było
także kupić
piękne ozdoby
choinkowe
- np. taką
bombkę
z wizerunkiem
ratusza

Jarmark odtworzyli wspólnie: Burmistrz Świebodzic Bogdan
Kożuchowicz i Peter Koester, burmistrza partnerskiego Waldbröl

Hmmm i co tu wybrać, skoro wszystko takie ładne?

Żywe zwierzęta - owce, króliki - to była mega atrakcja dla najmłodszych. Każdy chciał pogłaskać albo nawet ucałować w pyszczek!

Czy te bombki nie są urocze?

Pisanie listów do Świętego Mikołaja - najwytrwalsi byli oczywiście najmłodsi

Bajkowe postaci na szczudłach wzbudzały sympatię
i zainteresowanie

Pokaz w wykonaniu
teatru ognia
robił wrażenie,
tym bardziej,
że widowiskowy
spektakl odbył się
już po zmroku

Nasi niemieccy partnerzy przywieźli do Świebodzic regionalne
wyroby - i obowiązkowe Glühwein czyli grzane wino

Drewniane
przystrojone
światełkami domki
świebodziczanie
odwiedzali
przez ponad tydzień.
Mamy nadzieję,
że zakupy
były udane!

Pakowanie prezentów

Zobacz relację
Mie
Telewizji Intern jskiej
e
na www.swieb towej
odzice.pl

zaproszenia/życzenia
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Zdrowych, radosnych i pełnych ciepła
płynącego od bliskich
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w 2016 roku
Mieszkańcom Świebodzic życzą
Zarząd i Pracownicy ZGK Świebodzice sp. z o.o.

„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się
do swojego brata
i wyciągasz do niego ręce,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad,
które jak żelazna obręcz uciskają ludzi
w ich samotności,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg
pokochał innych przez ciebie,
Zawsze wtedy,
jest Boże Narodzenie."
Matka Teresa z Kalkuty

Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia
życzą Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świebodzicach
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Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. Edwarda Gworysa
- Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Bogusława Glińskiego,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Stefana Sobiesiaka
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. Mariannę Janiaczyk
- Dzieci, Wnuki, Prawnuczka i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Stanisławy Nowak,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córka, Wnuki, Prawnuki, Praprawnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Janiny Golińskiej
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Syn i Rodzina

Gazeta Świebodzicka
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Ta szkoła naprawdę
łączy ludzi
oświata
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teczne. Uczestnicy warsztatów
bardzo chętnie i z zapałem lepili
uszka, pierogi ruskie oraz z kaszą gryczaną. Obserwowali również przygotowanie tradycyjnego, wigilijnego czerwonego
barszczu. Po ciężkiej pracy,
z wielkim apetytem, smakowali
przygotowane przez siebie przysmaki.
Tego dnia wszyscy poczuli, że
tak lubiane przez wszystkich
święta Bożego Narodzenia są
już bardzo blisko.
I

Uczniowie z LO w Świebodzicach
w roli Świętych Mikołajów

ikołajki to długo wyczekiwany czas prezentów. Nic
M
tak nie cieszy, jak właśnie możli-

wość obdarowania innych.
W piątek 04 grudnia z Liceum
Ogólnokształcącego w Świebodzicach jednocześnie aż trzy
Mikołaje w asyście Śnieżynek
i Aniołków wyruszyły z misją
do różnych świebodzickich instytucji. Mikołaj z LO, pod opieką ks. Mateusza Pawlicy i pani
Izabeli Holi, odwiedził chorych
w naszym szpitalu i hospicjum
i obdarował słodkościami. Pacjenci byli bardzo zadowoleni
z odwiedzin.
Tradycyjnie już, jak co roku,
z inicjatywy naszej polonistki,
pani Ireny Horbaczewskiej,
w ramach współpracy licealiści
odwiedzili dzieci z Zespołu
Szkół Specjalnych w Świebo-

dzicach. Pomimo braku śniegu
za oknami, dzień możemy zaliczyć do wyjątkowo udanych.
A to dlatego, że nic nie daje takiej radości, jak spotkanie nie
z jednym, a dwoma św. Mikołajami, którzy przybyli w towarzystwie uroczych Śnieżynek.
Uczniowie z naszej szkoły przy
współudziale i pomocy Świebodzickiej Drużyny Harcerskiej ze
Szczepu IMAGO przygotowali
ponad sześćdziesiąt paczek mikołajkowych dla dzieci wymagających specjalnej opieki. Dzieci ze szkoły specjalnej specjalnie
się przygotowały do spotkania
z Mikołajem. Aby w pełni zasłużyć na prezent nie wystarczyło
powiedzieć, że się było grzecznym. Podopieczni ZSS, przy pomocy pań nauczycielek, zaprezentowali swoje talenty: recyto-

wali wiersze i śpiewali piosenki
oraz tańczyli. Wszystkie grzeczne dzieci otrzymały prezenty
i rozpoczęły się konkursy z nagrodami przygotowane przez
Śnieżynki z kl. IIIa i IIb. Należy
również wspomnieć, że nasze
czarujące Śnieżynki miały niezwykłe powodzenie, gdyż każdy
chciał mieć pamiątkowe zdjęcie
w ich towarzystwie. Wszyscy
świetnie się bawili.Panowała
ciepła i rodzinna atmosfera,
a uśmiechy, które malowały się
na twarzach dzieci, były dla nas
najlepszym podziękowaniem za
zorganizowanie tej akcji.
Dziękujemy Świebodzickiej
Drużynie Harcerskiej ze Szczepu IMAGO pod opieką naszej
licealistki Kingi Sudor za wsparcie naszej akcji i przygotowanie
paczek dla dzieci ze szkoły specjalnej.
Z mikołajowym pozdrowieniem - hoł, hoł, hoł LO w Świebodzicach.

FOT. ŁUKASZ KUCEMBA

W

arsztaty kulinarne,
florystyczne, rękodzieła - tyle ciekawych rzeczy dzieje
się w Publicznym Zespole Szkół
Integracyjnych w Świebodzicach w ramach projektu „Szkoła
miejscem łączącym pokolenia”.
Tematem przewodnim warsztatów florystycznych było własnoręczne tworzenie świątecznych stroików i wieńców. Florystka Małgorzata Dominik
wprowadziła uczestników spotkania w cudowny, świąteczny
nastrój nie tylko aranżacją, ale
również zapachem świec i herbaty. Prowadząca florystka instruowała uczestników warsztatów w jaki sposób skomponować i krok po kroku stworzyć
świąteczny stroik z żywych gałęzi oraz w jaki sposób stworzyć
wieniec, ozdabiający drzwi.
Efektem spotkania były piękne
ozdoby i dekoracje świąteczne,
które uczestnicy zabrali do domu.
Z kolei podczas warsztatów
kulinarnych uczestnicy zabrali
się za świąteczne potraw, wszak
święta za pasem.
Panie Elżbieta Karpińska,
Mieczysława Chwaszcz, Danuta Bilińska i Mariola Fila
- mieszkanki Cierni, uczyły dzieci przygotowywać dania świą-
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Święto Piernika
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kultura
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Cudowne, ciepłe, pełne świątecznego nastroju, kolęd
i radości- takie było znane i lubiane Święto Piernika,
które odbyło się 20 grudnia w Miejskim Domu
Kultury. Zresztą - popatrzcie Państwo sami...
Zdjęcia - BARTOSZ FIJAŁKOWSKI MDK

Niech moc będzie z wami - czyli co
można robić nocą w bibliotece

D

yskusyjny Klub Fantasy
działa dopiero od marca
b.r., jednak ma na swoim
koncie wiele ciekawych inicjatyw. W kwietniu przygotowaliśmy przedstawienie „Władca pierścieni” J.R.R. Tolkiena, w ramach Światowego Dnia Czytania Tolkiena, odbyły się również warsztaty komiksu i ilustracji, We wrześniu przygotowaliśmy Biblioteczne Pogotowie
Książkowe, natomiast w październiku wzięliśmy udział w IV
Ogólnopolskiej Dyskusji Literackiej. Oprócz wspomnianych inicjatyw, spotykamy co
najmniej raz w miesiącu. Podczas spotkań wymieniamy się
pomysłami, dyskutujemy o literaturze, filmach i grach komputerowych. Myślę, że stworzyliśmy zgraną grupę.

Nasza najnowsza inicjatywa,
to spędzenie nocy w bibliotece.
Co można robić nocą w bibliotece? Otóż bardzo wiele. Spotkaliśmy się 11 grudnia o godz.
18.00 i zasiedliśmy do kolacji.
Każdy z nas przyniósł to co lubi.
Były sałatki, tosty, ciasta i inne
smakołyki. Później ulokowałyśmy się na materacach i rozpoczęliśmy dyskusję.
Kiedy w księgarniach ukazała
się saga Zmierzch Stephenie
Mayer, młodzież, choć nie tylko,
była zachwycona. Prawie natychmiast ukazało się wiele
innych książek o tematyce wampirów. My odnaleźliśmy kolejną
falę literacką. Tym razem występuje w niej: hierarchia, brak wyboru i dziewczyna, która może
ocalić świat. Mowa tu o takich
książkach jak: cykl Rywalki
- Kiera Cass, cykl Niezgodna

- Veronica Roth, Czerwona królowa - Victoria Aveyard, Klejnot
- Amy Ewing. Moje pierwsze
skojarzenie gdy zaczęłam czytać
Rywalki? - programy „Żona dla
mojego syna” i „Rolnik szuka
żony”. Dlaczego? Widziałam po
jednym odcinku i miałam dość.
W książce, rodzice (para królewska) szukają żony dla swego
jedynego syna (księcia Maxona).
Dziewczęta z różnych klas społecznych, pragną wyjść za księcia, aby awansować w hierarchii.
No, przynajmniej większość. Są
poddawane selekcji, a jedna
z nich zostanie żoną księcia. Jednak czytałam dalej i... dosłownie
chłonęłam część po części.
I chciałam więcej. Potem znalazłyśmy kolejne tytuły o podobnej tematyce. Kiedy przeczytałam te książki, zrozumiałam co
tak przyciąga młodzież. Hierarchia - podział na klasowy społeczne występuje w każdej z książek: Rywalki - 8 klas; Niezgodna - 5 frakcji; Czerwona królowa
- 3 klasy; Klejnot - 4, z czego
każda jest podzielona. Brak możliwości wyboru - tego kim są
i kim będą. Mówiono im jak
mają się ubierać, zachowywać,
mówić i myśleć. Dziewczyna
- jednak, od której tak wiele zależy. Oczywiście pojawia się również wątek miłości, choć w żadnym przypadku nie jest ona prosta lecz pełna obaw i komplikacji, głównie ze względu na pochodzenie.

- No tak, ale jeśli chodzi o miłość, to w książkach zawsze kończy się szczęśliwie.
- Tylko czy na pewno? A czytałyście Zaklinacza koni, List
w butelce, bądź oglądałyście
film Braveheart? Nie, to polecam. Wtedy porozmawiamy
o szczęśliwych zakończeniach.
I takie oto dyskusje trwały do
5 nad ranem. Oczywiście nasze
spotkanie nie było skoncentrowane tylko na rozmowach
o książkach. Grałyśmy również
w gry planszowe, kalambury,
wisielca. Była też muzyka
i śpiew. Ale przede wszystkim
dużo śmiechu. Nasze spotkanie
zakończyłyśmy o 9 rano i na
pewno, kiedyś to powtórzymy.
Musimy tylko nabrać „mocy”,
ponieważ mamy już kilka planów na przyszły rok.
Już teraz możemy zdradzić, że
w luty odbędzie się casting do
przedstawienia „Harry Potter”.
A samo przedstawienie odbędzie
się w maju. W styczniu, na naszej stronie internetowej, podamy więcej szczegółów.
Dyskusyjną noc w bibliotece
spędziły: Ewa Tadeuszak,
Agnieszka Okarmus, Emilia
Wzgarda, Aniela Tarkowska,
Sandra Wiktorek, Ola Filipczyk i Aleksandra Kołakowska.
Agnieszka Okarmus
moderator Dyskusyjnego
Klubu Fantasy

Wraca Rock Fest
Świebodzice!
o rocznej przerwie w hali sportowo-widowiskowej OSiR
Świebodzice sp. z o.o. ponownie zagości Rock Fest ŚwieboP
dzice. 16 kwietnia wystąpią takie gwiazdy jak KULT, Lao Che,

Organek, Lipali i Kruk.
Organizatorem wydarzenia jest ponownie agencja Aplauzplanet z Wałbrzycha, a o szczegółach tego mega koncertu napiszemy
więcej w następnym wydaniu Gazety.
Istotne jest to, że ruszyła przedsprzedaż biletów.
Cena promocyjna do końca roku to 55 zł.
Bilety miejsca stojące:
55 zł - do 31-go grudnia,
60 zł do 6-go marca,
65 zł do 10-go kwietnia,
od 11 - kwietnia 70 zł
Bilety miejsca siedzące nienumerowane: 65/70/75/80/ jak
wyżej.
Bilety kolekcjonerskie do nabycia:
Świebodzice - OSIR ul. Mieszka Starego 6,
Wałbrzych - Pasaż Tesco Biuro Podróży Jolka,
Wałbrzych - Kiosk z prasą (obok poczty) Piaskowa Góra
Jelenia Góra - DEMO Paweł Drankowski ul. Cieplicka 107/7
Wrocław - Rynek, D.H. Feniks, IV piętro - prawa strona!
Bilety z systemu TICKETPRO dostępne na
terenie całego kraju
w sieci sklepów Media
Markt, EMPIK, Saturn
To będzie czwarta
edycja festiwalu, w poprzednich mogliśmy
zobaczyć m. in. takie
gwiazdy jak HEY,
Strachy na Lachy,
Acid Drinkers czy
Riverside, jeden z najbardziej obecnie rozpoznawalnych, polskich zespołów poza
granicami kraju.
I
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oczątek grudnia wydaje
się być niezwykle szczęśliwy dla klubu kickbokserskiego Fighter Klub
Kaczmarek Grodowski. 5 grudnia w Tarczynie Piotr Jamro
zdobył Puchar Europy PFKB
WKA WTKA WKSF UFR do
70 kg w K 1, natomiast trzy dni
wcześniej Arkadiusz Kaczmarek, trener klubu, decyzją rady
nadzorczej najstarszej federacji
Kick Boxingu i Karate WKA
został powołany na promotora
walk zawodowych w Polsce.
- Jest to niewątpliwie mój
wielki sukces trenerski, będę
promował najlepszych polskich
zawodników do walk o pasy
zawodowe Mistrzów Polski
Europy czy Świata - komentuje
Arkadiusz Kaczmarek.
Końcówka roku to dobry moment na podsumowanie udanego
sezonu dla zawodników Fightera. Np. 22 listopada Arkadiusz
Kriebel walczył o tytuł amatorskiego Mistrza Świata w kickbo-

xingu wersji full kontakt z Brytyjczykiem Brandonem Shortem - mimo przegranej i tak było
to duże wyróżnienie dla zawodnika i klubu walczącego o mistrzowski pas.
Z kolei 8 listopada udało sie
zdobyć dwa złote medale na
Mistrzostwach Świata UNIFED
WORD CZAMPIONSHIPS UFR
TATAMI w Hiszpanii - Piotr
Jamro 69 kg i Bartosz Szubart 79
kg.
24 października, Strzegom,
Puchar Polski w Taekwondo ITF
- 8 medali: 4 złote, 1 srebrny i 3
brązy w grupie dzieci, 10 października Piotr Jamro 69 kg
i Bartosz Szubart 79 kg zdobyli
złote medale na Otwartym Pucharze Czech w Pradze.
Ogólnie w mijającym roku
zawodnicy Fighter Klub Kaczmarek Grodowski zdobyli 43
medale. Gratulujemy udanych
startów i życzymy powodzenia
w nowym roku.
I

i 12 grudnia 2015 w Nowej Rudzie odbyły sie Zimowe Mistrzos11
twa DOZP 2015. W zawodach wzięło

udział 468 zawodników z 37 klubów
głównie z Dolnego Śląska. Rywalizowali ze sobą pływacy z roczników 2004
i starsi. KS Rekin Świebodzice wystawił reprezentację w składzie: 2004
- Julia Chryplewicz, Maria Kutyło,
Gracjan Giezek, rocznik 2003 - Aleksandra Obajtek, Paweł Hyckowski,
Maciej Jachym, Tymoteusz Kołaczek,
Filip Woliński, Patryk Zdanowicz,
rocznik 2002 - Marcelina Glejzer,
Zuzanna Grylewicz, Oliwia Lewicka,
Alicja Maziar, Marta Proce, Hanna
Zawadzka, Andrzej Damsz, Miłosz

Funkcjonowanie obiektów OSiR
Świebodzice Sp. z o.o.
w czasie Świąt Bożego
Narodzenia, Sylwestra 2015
oraz Święta Trzech Króli
w 2016 r.
24.12.2015 r. (Wigilia)
G Hala
NIECZYNNA
G Administracja
NIECZYNNA
G Siłownia 07:00-12:00
G Wodne Centrum Rekreacji
NIECZYNNE

31.12.2015 r. (Sylwester)

G Hala 07:00-12:00
G Administracja 07:00-12:00
G Siłownia 07:00-12:00
G Wodne Centrum Rekreacji

06:00-12:00
01.01.2016 r. (Nowy Rok)
1. Hala, Siłownia, Administracja
NIECZYNNA
2. Wodne Centrum Rekreacji
NIECZYNNE
02.01.2016 r. (Sobota)

G Hala

NIECZYNNA

25.12.2015 r. (1 Dzień Świąt)
G Hala, Siłownia, Administracja
NIECZYNNA
G Wodne Centrum Rekreacji
NIECZYNNE
26.12.2015 r. (2 Dzień Świąt)
G Hala, Siłownia, Administracja
NIECZYNNA
G Wodne Centrum Rekreacji
14:30-22:00

G Siłownia

NIECZYNNA

G Wodne Centrum Rekreacji

07:00-22:00
06.01.2016 r. (Święto Trzech
Króli)
G Hala, Siłownia, Administracja
NIECZYNNA
G Wodne Centrum Rekreacji
07:00-22:00
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Gratulujemy zawodnikom
a trenerowi Kaczmarkowi
życzymy sukcesów
w nowej roli promotora
walk zawodowych
w Polsce

Knihnicki, Stanisław Tokarski, rocznik 2001 - Jakub Suława, Wojciech
Surowiecki, rocznik 2000 - Martyna
Borczyk, Vanessa Popiel, Amadeusz
Kołaczek, Sebastian Słomiński, rocznik 1999 - Jakub Ołdak, Kajetan
Zdanowicz, rocznik 1995 - Agnieszka
Gajdowska.
Zawodnicy zmagali się za-równo na
dystansach sprinterskich 50 i 100 metrowych, jak również na długich - nawet
800 i 1500 metrów. W I bloku zawodów
wystartowali zawodnicy pływający długie dystanse 800 metrów i 1500 metrów
stylem dowolnym oraz 400 m stylem
zmiennym. Nasi medaliści z I bloku:
Martyna Borczyk - złoto 400 zm, Filip

OSIR - świąteczny harmonogram

środa, 23 XII 2015

Woliński - złoto 400 zm, Aleksandra
Obajtek - srebro 800 dw, Maciej Jachym - brąz 400 zm, Paweł Hyckowski
- brąz 800 dw.
Drugi blok rozpoczęły zmagania
sztafet mieszanych 4x50 metrów stylem
zmiennym. Trener wystawił w tej konkurencji trzy składy sztafetowe. Dwie
z nich wywalczyły medale. Sztafeta:
Paweł Hyckowski, Aleksandra Obajtek,
Filip Woliński i Maria Kutyło - złoto
w kat. 11-12 lat, sztafeta: Jakub Ołdak,
Vanessa Popiel, Sebastian Słomiński
i Agnieszka Gajdowska - srebro w kat.
Open.
Indywidualne starty w II bloku rozegrano na dystansach: 50 metrowym

w stylu motylkowym, 100 metrowym
w stylu zmiennym i grzbietowym oraz
200 metrowym w stylu dowolnym i klasycznym. Nasi zawodnicy zdobyli medale w kat. 11-12 lat: Aleksandra Obajtek - złoto 100 zm i 200 kl, Paweł Hyckowski - złoto 100 gr, Filip Woliński
- srebro 50 mt, Maciej Jachym - srebro
200 kl. Pierwszy dzień zawodów zakończono bardzo widowiskowymi i bardzo
lubianymi przez zawodników sztafetami. Tym razem były to sztafety 4x100
metrów stylem dowolnym. Z naszego
klubu wystartowały trzy sztafety. Paweł
Hyckowski, Maciej Jachym, Gracjan
Giezek i Filip Woliński wywalczyli
złoto w kat. 11-12 lat.

Zawodnicy KS Rekin Świebodzice
podczas swoich startów na tegorocznych Zimowych Mistrzostwach DOZP
ustanowili mnóstwo życiówek i zdobyli 26 medali -14 złotych, 6 srebrnych i 6
brązowych i pod względem medalowym znaleźli się na trzecim miejscu.
Nasz klub wyprzedziły tylko Juvenia
Wrocław i Wrocław Śląsk mające dużo
więcej zawodników. Roczniki 2003
i 2002 walczyły o wejście do Kadry
Wojewódzkiej, teraz czekamy na wyniki. Gratulujemy naszym zawodnikom
udanych startów. Trenerom i rodzicom
dziękujemy za fachowe wsparcie
i wspaniały doping.
I
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Zagrali i wygrali dla Julki

Wygrana Młodzików
Victorii ze Śląskiem
IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Victoria CUP 2015/2016 Pod Patronatem
Burmistrza Miasta Świebodzice

FOT. UŻYCZONE

wolnego czasu wspólnie ze swoimi dziećmi.
Turniej przebiegał w atmosferze zabawy, silnych emocji i burzy oklasków. Wspólnie z Zastępcą Burmistrza Miasta Krystianem Wołoszynem kibicowaliśmy drużynom z Wrocławia,
Wałbrzycha, Jedliny Zdroju, Boguszowa Gorce, Świdnicy, Oławy.
W efekcie kilkugodzinnych
zmagań, piłkarze z Victorii Świebodzice wygrali mecz o III miejsce z drużyną Śląska Wrocław.
Pierwsze miejsce przypadło zawodnikom z Górnika Wałbrzych, drugie zaś zajęła Lechia
Dzierżoniów. Warto było popatrzeć na radosne twarze dorastających piłkarzy
Mieszkańcy Świebodzic i nasi
goście mieli możliwość skosztowania wypieków przygotowanych przez rodziców- organizatorów turnieju. Dodatkowym
atutem imprezy była loteria fantowa, w której każdy los był
wygrany.
Wszystkim rodzicom, przyjaciołom drużyny Młodzików
z MKS Victoria Świebodzice
serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i okazaną pomoc.
Wsparcia finansowego i rzeczowego udzielili nam: Urząd Miasta Świebodzice, Wydział Promocji, Informacji i Współpracy
Zagranicznej, Cukiernia Artur
Mróz, Serwis GROMCAR Mariusz Gromala, OSiR Świebodzice Spółka z o.o, JAKO spółka
z o.o.
Szczególne podziękowania
należą się przedstawicielom
firmy MAPEI POLSKA Spółka
z o.o. za sfinansowanie nowych
strojów naszych świebodzickich
zawodników.
Wszystkich kibiców i zwolenników aktywnych form spędzania wolnego czasu zapraszamy
na kolejny turniej, który odbędzie się 31.01.2016r., o czym
Państwa poinformujemy.
I

w halowej piłce nożnej seniorów zespół MKS Victorii Świebodzice zajął I miejsce. Turniej
został zorganizowany przez
fundację „Łączy nas football”
- Wiesław Żurek. Osiem drużyn z Powiatu Świdnickiego
zagrało na rzecz chorej Julki
- mieszkanki Żarowa. W turnieju wystąpiły zespoły: AKS
- u Strzegom, KS Zjednoczeni
Żarów, Polonii Stali Świdnica,
MKS Victorii Świebodzice,
LKS Bystrzyca Górna, LKS
Gola Świdnicka, Grom Witków oraz Karolina Jaworzyna
Śląska. Zespół MKS Victorii

Świebodzice wsparli swoją
obecnością Burmistrz Miasta
Świebodzice Bogdan Kożuchowicz oraz Starosta Powiatu
Świdnickiego Piotr Fedorowicz. Na szczytny cel zostało
zebranych ponad 3300 zł,
w tym nasza drużyna przekazała 320 zł tytułem wpisowego
na turniej jak również dołożyła
się do licytacji koszulki Grzegorza Bonina - Górnik Łęczna
w kwocie 120 zł. W/w koszulka stała się również nagrodą za
wygranie meczu finałowego
z KS Zjednoczonymi Żarów,
który to zespół przekazał na
licytację tej koszulki kwotę
200 zł.
I

FOT. STRONA WWW.VICTORIASWIEBODZICE.FUTBOLOWO.PL
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uż po raz czwarty 10 klubów sportowych wzięło
udział w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Victoria
CUP 2015/2016 zorganizowanym w dniu 20.12.2015r. pod
patronatem Burmistrza Miasta
Świebodzic na terenie Hali
OSiR Świebodzice Spółka z o.o.
Inicjatorami tego wydarzenia
byli rodzice - członkowie Stowarzyszenia MKS Victoria Świebodzice, którzy poprzez swoją
sportową działalność zachęcali
innych do aktywnego spędzania

rozegranym w niedzielę
20.12.2015 r. w ŚwidniW
cy turnieju charytatywnym

W meczu charytatywnym zagrali także samorządowcy: Stoją
od lewej: Maciej Jaworski - trener zespołu, Piotr Fedorowicz
- Starosta Powiatu Świdnickiego, Tomasz Borgoń, Marcin
Gawlik, Wojciech Błażyński z synem. U dołu od lewej: Paweł
Zyl, Bogdan Kożuchowicz - Burmistrz Miasta Świebodzice,
Fabian Chrebela, Marcin Bałut, Kacper Niemczyk, Artur
Słapek

Juniorzy najlepsi
espół juniorów starszych
MKS Victorii Świebodzice
Z
zajął I miejsce w rozegranym
w sobotę 19.12.2015 r. IX Memoriale Józefa Urbanowicza,
który odbył się w hali AQUA
ZDRÓJ w Wałbrzychu. Pod-

opieczni trenera Przemysława
Satyły w całym turnieju nie
stracili ani jednego punktu,
odnosząc same zwycięstwa.
MKS Victoria Świebodzice
- MKS Nysa Kłodzko 3:0.
I

Stoją od lewej: Kamil Sadowski - kierownik zespołu, Piotr
Nowowiejski, Damian Siodlarz, Dorian Laskowski, Fabian
Chrebela - kapitan drużyny, Adam Struski, Przemysław Satyła
- trener. U dołu od lewej: Adrian Dobrowolski, Marcin Bałut
- najlepszy strzelec turnieju, Daniel Borowiec, Mateusz
Melańczuk

OFERTY PRACY NA DZIEŃ 21.12.2015
G JUPI Justyna Piechowiak Plac Dworcowy 2

w Świebodzicach, stanowisko: operator maszyn
CNC/lasera , kontroler jakości – magazynier, kontakt
telefoniczny: 74 665 55 65, 795 630 972,
e-mail: biuro@jupi.net.pl
G Gmina Świebodzice ul. Rynek 1, stanowisko: aplikant
straży miejskiej, cv należy składać w zaklejonych
kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko
urzędnicze - Aplikant Straży Miejskiej
w Świebodzicach”do 23.12.2015r. do godz. 12.00
G Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „VICOTEL”
(miejsce pracy Świebodzice wymagane orzeczenie
i stopniu niepełnosprawności) stanowisko:
pracownik porządkowy, pracownik gospodarczy,
kontakt telefoniczny: 668 312 995
G ALDORA Grochotów 19 A, stanowisko: specjalista
ds. produkcji, kontakt telefoniczny: 602 536 283,
74 855 73 16, e-mail: biuro@aldora.pl

G „TERMET” S.A. ul. Długa 13 w Świebodzicach,
stanowiska: konstruktor, e-mail: kadry@termet.com.pl
G ZGK ul. Strzegomska 30 w Świebodzicach,
stanowiska: kierowca - pracownik fizyczny
(prawo jazdy kat. B,C,D), spawacz,
kontakt telefoniczny: 74 666 96 08,
G TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 42 a
w Świebodzicach, stanowiska: asystent ds. zapasów
(0,75 etatu), doradca klienta-piekarnia (1/2 etatu),
kontakt telefoniczny: 797 009 643,
e-mail: 31109hr@pl.tesco-europe.com
G „Śnieżka-Invest” Sp. z o.o. w Świebodzicach,
stanowisko: technolog-laborant, kontakt telefoniczny:
74 665 06 42, e-mail: m.tataj@sniezka-inwest.pl
G KONTAKT W SPRAWIE OFERT PRACY W FILII

PUP W ŚWIEBODZICACH U DORADCÓW
KLIENTÓW POKÓJ NR 7 i 8 TELEFON 74/854 05 77
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm.)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8
w budynku położonym przy ul. Wałbrzyskiej 31 w Świebodzicach, stanowiącego własność Gminy
Świebodzice, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 731/10
o powierzchni 276 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą
Nr SW1S/00062482/0.
Udział w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 16,12%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na drugim piętrze/poddaszu budynku i składa się z dwóch kuchni i trzech pokoi, łazienki + WC
o łącznej powierzchni 84,70 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie
centralne etażowe ( kocioł gazowy dwu funkcyjny w pomieszczeniu kuchni ). Wentylacja grawitacyjna. Stan techniczny lokalu
zły. Okna zostały wymienione w okresie ostatnich lat. Elementy wykończeniowe lokalu oraz stolarka drzwiowa, tynki kwalifikują
się do remontu lub wymiany. Lokal narażony na zacieki z dachu oraz wpływy niskich temperatur. Lokal posiada pomieszczenia
przynależne
t.j. pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 6,00 m2 oraz piwnicę o powierzchni 19,60 m2.
Oferent, który przedłoży dokumenty potwierdzające roszczenie o przeniesienie własności tej nieruchomości przez Gminę
Świebodzice, zostanie zaliczona cena jaka została zapłacona przez Oferenta byłemu właścicielowi przedmiotowej nieruchomości
lokalowej, na poczet ceny nabycia całej nieruchomości.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice
- Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Cena wywoławcza
86.700,00.zł
Cena lokalu:
83.758,00 zł.
Cena gruntu:
2.942,00 zł.
Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania pisemnych ofert w terminie do 22 stycznia 2016 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 lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 31 w Świebodzicach”.
Oferta pisemna powinna zawierać:
- imię i nazwisko, nazwę (firmy) oraz adres (siedzibę) oferenta;
- jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę cyfrowo i słownie, wyższą od ceny wywoławczej,
- informacje o prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej,
- koncepcję zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wraz z wizualizacją graficzną podejmowanego
przedsięwzięcia na tej nieruchomości,
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy oraz braku
zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS;
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- dowód wpłaty wadium w wysokości 8.700,00 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 22.01.2016 r. do godz. 14.30.
Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach,
Rynek 1, pok. nr 7, dnia 27 stycznia 2016 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 Miejskiej Świebodzice.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice na Konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045
1110 0000 0229 7270.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe.
Przedmiot przetargu można oglądnąć w dniu 15.01.2016 r. w godz. 10:00-10:15.
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 zarządu nieruchomością współną.
Osoby nabywające nieruchomość na rzecz firmy, powinny posiadać przy sobie pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty
potwierdzające własność firmy.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych powinni posiadać przy sobie notarialne pełnomocnictwo
tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast w przypadku reprezentowania innych osób
wyłącznie w przetargu, winni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pok. 15, tel. 74 666 95 25.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu powiadomi niezwłocznie
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Świebodzicach (Ratusz) oraz w internecie na stronie
www.bip.swiebodzice.pl.
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OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
Burmistrz Miasta Świebodzice
działając w oparciu o art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. Nr 207 poz. 2108) przeznaczył niżej opisaną nieruchomość do sprzedaży w trybie rokowań
za cenę ustaloną w tych rokowaniach.
Nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Gminy Świebodzice, w granicach działki nr 743/9
o powierzchni 0,0316 ha wraz z udziałem w wysokości 1/5 w działce nr 743/16 o powierzchni 0,0918 ha,
położonej na terenie zabudowanym domkami letnimi przy ul. Rekreacyjnej w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgi Wieczyste Nr SW1S/00051220/6 .
Nieruchomość gruntowa zabudowana domkiem letnim, zlokalizowana w Świebodzicach przy ul. Rekreacyjnej. Na działce
nr 743/9 posadowiony jest domek drewniany letni o powierzchni ogólnej 47,50 m2. Stan techniczny budynku określa się jako
średni. Nieruchomość zlokalizowana jest strefie śródmiejskiej - blisko centrum, w bezpośrednim sąsiedztwie działek
zabudowanych domkami letnimi, basenu kąpielowego otwartego, obiektu hotelowego oraz terenów rekreacji i sportu. Teren
uzbrojony jest w media techniczne tj sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna i telefoniczna. Dojazd od strony
ul. Rekreacyjnej, drogą wewnętrzną.
Działka nr 743/16 - użytkowana jako wewnętrzna droga o nawierzchni z płytek betonowych oraz jako teren zieleni niskiej.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice
- Teren usług sportu i rekreacji wraz z hotelem sportowym
Cena wywoławcza nieruchomości - 71 800,00 zł.
w tym:
53 000 ,00 zł.
Cena domku letniego:
Cena gruntu:
11 900,00 zł.
Cena udziału w drodze:
6 900,00 zł.
Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania pisemnych zgłoszeń w formie ofert do udziału w
rokowaniach. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej domkiem letnim nr 743/9 przy ul. Rekreacyjnej w Świebodzicach” najpóźniej
do 22.01.2016 r. pod adresem: Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek l.
Zgłoszenie powinno zawierać :
- imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta;
- jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej (oryginały lub poświadczoną za jego zgodność kopię); aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona
w sądzie; aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej winna być potwierdzona w urzędzie gminy;
- datę sporządzenia oferty;
- oferowaną cenę cyfrowo oraz słownie i sposób jej zapłaty;
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy oraz braku
zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS,
- dowód wpłaty zaliczki w wysokości 7 200 zł,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
Zaliczkę w kwocie 7 200 zł., pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy
przeniesienia własności, należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Stefana Żeromskiego 27 lub na konto
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 najpóźniej do dnia 22.01.2016 r. do godz. 14.30.
Rokowania odbędą się w dniu 27 stycznia 2016 r. o godz. 13.30
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7.
Oferentowi, który przedłoży dokumenty potwierdzające wybudowanie z własnych środków budynku lub prawa jego własności,
a także dokonał własnym staraniem i na własny koszt nasadzeń krzewów i roślin ozdobnych na nieruchomości będącej
przedmiotem przetargu, zaliczona zostanie cena budynku domku letniego i cena nasadzeń krzewów i roślin ozdobnych na poczet
ceny nabycia całej nieruchomości.
Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, pozostałym
oferentom będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań. Nie przystąpienie
Nabywcy nieruchomości do podpisania umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości spowoduje przepadek
zabezpieczenia na rzecz Zbywcy.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek oferty.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych powinni posiadać przy sobie notarialne pełnomocnictwo
tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast w przypadku reprezentowania innych osób
wyłącznie w rokowaniach, powinni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego .
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Zapoznanie się z Regulaminem rokowań oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu rokowań można uzyskać
codzienne w godzinach urzędowania w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek l, pokój nr 15, telefon : 74 666 95 25 do 27.
Świebodzice, dnia 23.12.2015 r.

REKLAMUJ SIĘ!
tel. 660 157 518

Świebodzice, dnia 23.12.2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 póz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla właścicieli nieruchomości przyległych zabudowanych domami mieszkalnymi
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świebodzice, w granicach działki nr 471/1 o powierzchni 0,0029 ha w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00019674/7.
Działka zlokalizowana w strefie śródmiejskiej. Działka o prostokątnym kształcie.
Dojazd utrudniony z uwagi na małą szerokości drogi. Działka używana jest aktualnie
jako część ogrodu przydomowego przy posesji 3a. Teren ogrodzony z bramą
wjazdową. Nieruchomość znajduje się w zasięgu mediów: sieć energetyczny,
wodociągowa, sanitarna i deszczowa (lokalna), gazowa oraz telefoniczna. Działka
przeznaczona jest do sprzedaży na poprawę zagospodarowania nieruchomości
przyległych.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren
przeznaczony:
teren dróg wewnętrznych.
Cena wywoławcza nieruchomości - 1 990,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT
obowiązujący w dniu przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 stycznia 2016 r. o godz.10.30.
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek l, Sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. Nr 207 póz. 2108) osoby zamierzające uczestniczyć w tym

przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach,
Rynek l następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno działki nr 471/1 położonej
w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3,
2. ksero odpisu z Księgi Wieczystej nieruchomości przyległej zabudowanej do działki
będącej przedmiotem przetargu lub dokument prawny potwierdzający własność
nieruchomości przyległej zabudowanej do nieruchomości będącej przedmiotem
przetargu
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 200 zł.
Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie do 22 stycznia 2016 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 25.01.2016 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach,
ul. Rynek l.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, podlega
zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom
przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak nie później
niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości,
wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Świebodzice. Cena
nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie
później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki
Żywnościowej o/ Świebodzice na konto Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane z zawarciem umowy notarialnej
i opłaty sądowe. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Po nabyciu nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale
Finansowym Urzędu Miejskiego w Świebodzicach deklaracji podatkowej w zakresie
podatku od nieruchomości. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać
komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo. Wszelkie informacje dotyczące
opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, tel. 74 666-95-od 25 do 27.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu Burmistrz Miasta powiadomi niezwłocznie poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice (Ratusz)
oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.
Świebodzice, dnia 23.12.2015 r.
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OGŁOSZENIE O PRZETARG
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 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 budynku zlokalizowanego przy ul. Wiejskiej 3
w Świebodzicach na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Wiejskiej 3
wraz z udziałem we współwłasności tego budynku i udziałem we współwłasności gruntu
pod tym budynkiem oraz udziału we współwłasności nieruchomości przyległej
(podwórko) w granicach działki nr 475/9, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach.
Budynek położony jest na działce nr 475/1 o powierzchni 328 m2, dla której Sąd Rejonowy
w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00034592/9.
Udział w częściach wspólnych budynku oraz udział we współwłasności gruntu
pod tym budynkiem wynosi 8,50%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku i składa się z dwóch pokoi i kuchni o łącznej powierzchni 55,10 m2. Lokal
wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Instalacje w miernym stanie technicznym, wymagają
wymiany. Brak systemu ogrzewania w lokalu. W kuchni zamontowany piec żeliwny, stan techniczny mierny, brak podłączenia do
komina. Z części kuchni jest wygrodzone pomieszczenie z zamontowaną kabiną prysznicową, umywalką i muszlą ustępową
- wymaga demnotażu. Brak zamontowanego osprzętu elektrycznego i wodno-kanalizacyjnego. W kuchni brak wentylacji. w.c.
wspólne usytuowane w podwórku posesji. Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 3,40 m2. Ogólnie lokal przyjęto w miernym
stanie technicznym, standard wykończenia niski.
Nieruchomość przyległa (podwórko) o numerze geodezyjnym 475/9 o powierzchni 1671 m2, dla której Sąd Rejonowy
w Świdnicy prowadzi urządzoną Księgę Wieczystą Nr KW SW1S/00080581/6 zlokalizowana jest w śródmiejskiej strefie miasta,
na terenie obszaru zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Kształt działki - regularny. Dojazd i9 dojście od strony ulicy
Wiejskiej. Przez teren działki przebiegają sieci uzbrojenia miejskiego. Niezabudowana cześć stanowi podwórko oraz ogrody
działkowe. Dziaka zabudowana jest dwoma budynkami gospodarczymi, które wymagają remontu kapitalnego. Powierzchni
użytkowa budynków 30,00 m2.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA - 49.184,00 zł w tym:
Cena lokalu 40.988,00 zł
Cena udziału
w gruncie pod budynkiem 2.012,00 zł
Cena udziału gruntu
w działce 475/9 (podwórko) 6.184,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 stycznia 2016 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:
• pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Wiejskiej 3 w Świebodzicach,
• ksero dowodu osobistego na potwierdzenie zameldowania w Świebodzicach przy ul. Wiejskiej 3;
• potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 5.000,00 zł
Powyższe dokumenty należy złożyć do tut. Urzędu w terminie do 22 stycznia 2016 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 25.01.2016 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 14.01.2016 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.
Świebodzice, dnia 23.12.2015 r.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
działając w oparciu o art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zmianami)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. Nr 207 poz. 2108) przeznaczył niżej opisaną nieruchomość do sprzedaży
w trybie rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach .
Lokal użytkowy nr L1 położony w Świebodzicach przy ul. Wolności 25 - złożony z 9 pomieszczeń oraz komunikacji o łącznej
powierzchni 99,67 m2. Lokal usytuowany jest na parterze i piętrze budynku z bezpośrednim wejściem od strony targowiska.Brak
pomieszczeń przynależnych.
Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Ogrzewanie lokalu centralne etażowe węglowe. Udział
w częściach wspólnych budynku i we współwłasności gruntu 43,18%. Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren o funkcji usługowej.
Cena wywoławcza
58.000,00 zł.
Cena lokalu
54.101,00 zł.
Cena gruntu
3.899,00 zł.
Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania pisemnych zgłoszeń w formie ofert do udziału
w rokowaniach. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem :
„Rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego w budynku przy ul. Wolności 25 w Świebodzicach”.
najpóźniej do 22.01.2016 r. pod adresem: Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek l
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta;
- jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej (oryginały lub poświadczoną za jego zgodność kopię); aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona
w sądzie; aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej winna być potwierdzona w urzędzie gminy;
- datę sporządzenia oferty;
- oferowaną cenę cyfrowo oraz słownie i sposób jej zapłaty;
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy oraz braku
zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS,
- dowód wpłaty zaliczki w wysokości 5.800,00 zł,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń .
Zaliczkę w kwocie 5.800,00 zł., pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy
przeniesienia własności, należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Stefana Żeromskiego 27 lub na konto
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 najpóźniej do dnia 22.01.2016 r. do godz. 14.30.
Rokowania odbędą się w dniu 27 stycznia 2016 r. o godz. 13.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7.
Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, pozostałym
oferentom będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań. Nie przystąpienie
Nabywcy nieruchomości do podpisania umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości spowoduje przepadek
zabezpieczenia na rzecz Zbywcy.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek oferty.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do Zarządcy
nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 18.01.2016 r. w godz. 10.00-10.15.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych powinni posiadać przy sobie notarialne pełnomocnictwo
tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast w przypadku reprezentowania innych osób
wyłącznie w rokowaniach, powinni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego .
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Zapoznanie się z Regulaminem rokowań oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu rokowań można uzyskać
codzienne w godzinach urzędowania w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek l, pokój nr 15, telefon : 74 666 95 25 do 27.
Na nieruchomość będącą przedmiotem rokowań zostały przeprowadzone przetargi w dniach: 15.04.2015 r., 17.06.2015 r.,
i 07.10.2015 r.
Świebodzice, dnia 23.12.2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 23.12.2015 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości
Lokal mieszkalny nr 5
przy ul. Jeleniogórskiej 6
Lokal mieszkalny nr 6
przy ul. Adama Mickiewicza 2
Lokal mieszkalny nr 5
przy ul. Bolesława Prusa 26

Numer działki

Położenie/obręb

361/13

Pełcznica 1

526

Śródmieście 3

345/23

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

KUPON
OGŁOSZENIOWY
TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
imię i nazwisko: ____________________________
adres: ___________________________________
nr telefonu: _______________________________

Dane teleadresowe do wiadomości redakcji.

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców budynku zlokalizowanym przy ul. Kolejowej 16
w Świebodzicach, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Kolejowej 16
w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 191 o powierzchni 170 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/0003393/7.
Udział w częściach wspólnych oraz prawie współużytkowaniu wieczystym gruntu wynosi: 7,03%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na III piętrze, składa się z pokojui kuchni o łącznej powierzchni 28,10 m2 . Lokal wyposażony
jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Ogrzewanie piecowe za pomocą dwóch pieców przenośnych. WC na
półpiętrze klatki schodowej (na częściach wspólnych). Stan techniczny lokalu dostateczny. Układ funkcjonalny zły, pomieszczenia
przechodnie. Lokal posiada pomieszczenie przynależne - piwnicę o powierzchni 1,40 m2.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA 30 000 zł
Cena lokalu
29 104 zł
Cena gruntu
896 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 stycznia 2016 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 8 przy ul. Kolejowej 16 w Świebodzicach,
2. ksero dowodu osobistego na potwierdzenie zameldowania w Świebodzicach przy ul. Kolejowe 16
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 3 000 zł w terminie do 22 stycznia 2016 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 25.01.2016 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 11.01.2016 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.
Świebodzice, dnia 23.12.2015 r.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

ogłoszenia/komunikaty
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 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 2015 r. , poz. 782 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)
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BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3
w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 5A w Świebodzicach.
Budynek położony jest na działce nr 527/17 o powierzchni 268 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00038189/9. Udział w częściach wspólnych budynku
oraz udział we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 6,90%.

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 budynku
przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18A w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 575
o powierzchni 156 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr 27085.
Udział w częściach wspólnych oraz prawie współużytkowaniu wieczystym gruntu wynosi 18,08%.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze w budynku i składa się z pokoju i kuchni o łącznej powierzchni 32,70 m2. Lokal
wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Instalacje w dostatecznym stanie technicznym, wymagają wymiany.
W lokalu brak systemu ogrzewania. W kuchni konieczne jest wykonanie wentylacji oraz doprowadzenie instalacji gazowej.
W lokalu brak zamontowanego osprzętu wodno- kanalizacyjnego oraz elektrycznego. Pomieszczenie w.c. wspólne usytuowane
jest na półpiętrze budynku, przy zejściu do piwnicy. Pomieszczenie wymaga kapitalnego remontu. Do lokalu jest przynależna
piwnica o pow. 6,70 m2 oraz komórka strychowa o pow. 11,10 m2.
Ogólnie lokal przyjęto w miernym stanie technicznym, standard wykończenia mierny.
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 19 000 zł
Cena lokalu
18 238 zł
Cena gruntu
762 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 27 stycznia 2016 r. o godz. 11.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 1 900 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy ul. Stefana
Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 22 stycznia 2016 r. do godz. 14.30.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowe o/Świebodzice.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu osobie, która
przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku
uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej na Konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229
7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się
do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 15.01.2016 r. w godz. 10.30-10.45.
Na nieruchomość lokalową zostały przeprowadzone przetargi w dniach: 27.05.2015 r. i 02.10.2015 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.
Świebodzice, dnia 23.12.2015 r.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku i składa się z kuchni, łazienki + WC, przedpokoju i dwóch pokoi
o łącznej powierzchni 41,50 m2 . Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną , gazową, ogrzewanie centralne etażowe
(piec węglowy położony jest w łazience). Stan techniczny lokalu dostateczny. Elementy wykończeniowe lokalu oraz stolarka
okienna w łazience, stolarka drzwiowa wewnętrzna podłogi, tynki kwalifikują się do remontu lub wymiany. Lokal narażony na
zacieki z dachu. Do lokalu jest przypisana piwnica, która stanowi część wspólną nieruchomości. Układ funkcjonalny pomieszczeń
- średni.
Udział w częściach wspólnych budynku i współużytkowaniu wieczystym gruntu pod budynkiem wynosi 18,08%.
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 - 42.000,00 zł
Cena lokalu 40.957,00 zł
Cena gruntu 1.043,00 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 stycznia 2016 r. o godz. 12.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 4.200,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy ul. Stefana
Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 22 stycznia 2016 r. do godz. 14.30.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu osobie, która
przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku
uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice na Konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045
1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do Zarządcy
nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 11.01.2016 r. w godz. 10.00-10.15.
Na nieruchomość lokalową zostały przeprowadzone przetargi w dniach: 29.07.2015 r. i 07.10.2015 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.
Świebodzice, dnia 23.12.2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 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 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3
w budynku przy ul. Świdnickiej 12
w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 518 o powierzchni 177 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00060434/5.
Udział w częściach wspólnych budynku
oraz udział we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 15,60.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki + w.c.
i przedpokoju o łącznej powierzchni 47,74 m2. Ściany i sufity tynkowane, malowane farbami emulsyjnymi. Widoczne spękania
ścian i sufitów. Kuchnia ciemna bez okna. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanali-zacyjną, gazową.
Instalacje w dostatecznym stanie technicznym. Ogrzewanie lokalu centralne etażowe węglowe. Grzejniki konwektorowe,
instalacja stalowa. W kuchni zamontowany piec c.o., zlewozmywak 1-komorowy, w łazience gazowy podgrzewacz ciepłej
wody. Konieczne jest wykonanie odprowadzenie spalin z podgrzewacza gazowego oraz wentylacji w kuchni i łazience i czerpni
powietrza. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 8,40 m2. Ogólnie lokal przyjęto w dostatecznym stanie technicznym, standard
wykończenia dostateczny. Udział w częściach wspólnych budynku i współwłasności gruntu wynosi 15,60%.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA 40.000,00 zł
38.990,00 zł
Cena lokalu
Cena gruntu
1.010,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 27 stycznia 2016 r. o godz. 14.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 4.000,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy ul. Stefana
Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 22 stycznia 2016 r. do godz. 14.30.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu Miejskiego w
Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu osobie, która
przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice na Konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045
1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do Zarządcy
nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 13.01.2016 r. w godz. 11.00-11.15.
Na nieruchomość lokalową został przeprowadzony przetarg w dniu 08.10.2015 r.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2
w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3-3A klatka A w Świebodzicach.
Budynek położony jest na działce nr 1110 o powierzchni 524 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00076705/1. Udział w częściach wspólnych budynku
oraz udział we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 12,38%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku w klatce A i składa się z kuchni, dwóch przedpokoi i dwóch pokoi
o łącznej powierzchni 74,94 m2. Pomieszczenie WC usytuowane jest na korytarzu (przynależne do lokalu). Lokal wyposażony
jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Ogrzewania piecowe. Stan techniczny lokalu zły. Elementy wykończeniowe
lokalu oraz stolarka okienna i drzwiowa, podłogi tynki, instalacje i piec kwalifikują się do remontu lub wymiany. Lokal po pożarze.
Kwalifikuje się do remontu kapitalnego. Lokal posiada pomieszczenia przynależne tj: piwnica o powierzchni 6,72 m2,
pomieszczenie gospodarcze o pow. 1,14 m2 oraz pomieszczenie WC o pow. 1,45 m2. Udział w częściach wspólnych budynku
i współwłasności gruntu wynosi 12,38%.
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 64.900,00 zł
Cena lokalu
60.438,00 zł
Cena gruntu
4.462,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 27 stycznia 2016 r. o godz. 14.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 6.500,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy ul. Stefana
Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 22 stycznia 2016 r. do godz. 14.30.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu osobie, która
przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku
uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice na Konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045
1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
udać się do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 15.01.2016 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.

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.

Świebodzice, dnia 23.12.2015 r

Świebodzice, dnia 23.12.2015 r.
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