Dziś!

BIEDRONKI, KRASNALE, PSZCZÓŁKI I JEŻYKI

– czyli ostatnie grupy maluchów z Publicznego Przedszkola nr 2 im. Jana Pawła II. Str. 8-9

Kino pod Gwiazdami
akcji
i moc letnich atr
cena 1 zł (w tym 8% VAT)

drzewostanu w Parku
Miejskim.
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ipiec i sierpień zapowiada się w Świebodzicach wyjątkowo interesująco. Będą
koncerty, parady, teatrzyki dla dzieci,
a wieczorami joga w parku dla wszystkich
spragnionych relaksu i odprężenia.
Dla miłośników kina miasto, we współpracy
z Bankiem BGŻ BNP Paribas przygotowało fantastyczną atrakcję: Kino pod Gwiazdami, czyli
letni seans pod gołym niebem. Oczywiście - w sercu Miasta, czyli w Rynku.
Już 22 lipca (piątek) w Rynku czekają na
Państwa aż dwie projekcje - jedna dla młodszej
widowni, druga dla dorosłych.
O godz. 18:00 wyświetlony zostanie film familijny o smokach, o godz. 20:00 starsza widownia
zobaczy „Planetę singli” z Agnieszką Więdłochą
i Maciejem Stuhrem.
Od godziny 16.00, na odwiedzających Kino pod
Gwiazdami czekają między innymi: konkursy wiedzy filmowej, malowanie buziek, wspólne kręcenie filmu poklatkowego.
Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy jedynie
wypełnić ankietę, dostępną w oddziale Banku
BGŻ BNP Paribas w Świebodzicach lub u animatorów w strefie zabaw Kina pod Gwiazdami, tuż
przed projekcją. W zamian uczestnik otrzyma bezpłatny bilet wstępu na wybrany seans.
Ankiety są już dostępne w Oddziale Banku BGZ
BNP Paribas w Świebodzicach, przy ul. Bolesława
Prusa 2-4. Bilety będą do odbioru od przyszłego
tygodnia.
Dodatkowym bonusem akcji jest możliwość
wygrania rodzinnej wycieczki na Zanzibar.

Zdecydowane NIE
dla wiatraków
Mieszkańcy i władze miasta
nie chcą, by farmy wiatrowe
powstały w Cierniach.
Str. 3.

3 Wieści z sesji.
Miasto rozpoczęło
6
kompleksową
rewitalizację

Bank BGŻ BNP Paribas już po raz trzeci zaprasza
do mobilnego Kina pod Gwiazdami. W tym roku
mieszkańcy 45 miejscowości będą mieli okazję
wziąć udział w Filmowych Piknikach Rodzinnych.
Inauguracja tegorocznej edycji projektu odbyła się
2 lipca na XXI Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach
podczas specjalnego pokazu filmu „Planeta
singli”.
Szczegóły dotyczące innych atrakcji w mieście
znajdą Państwo na plakacie obok.
Udanych wakacji!

Rusza kolejny
6
projekt skierowany
do seniorów - zgłoś się
i weź w nim udział!
Foto
10
wspomnienie
- jak kończyliśmy rok
szkolny.

Zespół „Akord”
10
podbija Dolny
Śląsk - rozśpiewani
seniorzy podobają się
i zdobywają nagrody.

Sprawdź,
kiedy będzie można
wykonać na miejscu
bezpłatne badania
mammograficzne!
Więcej str. 7.

Paweł, trzymaj się!
Z ostała mu jeszcze chyba mniej,
niż połowa trasy. Nogi ma obolałe,
jest zmęczony, ale wciąż tryska
energią i optymizmem.
- Czuję się wspaniale, spotykam
świetnych ludzi i wierzę, że cała
akcja przyniesie efekt - mówi
Paweł Białek, 24-letni student,
który 2 lipca wyruszył w samotny
maraton wzdłuż polskiego
Wybrzeża. Biegnie, by pomóc
niepełnosprawnym podopiecznym
naszego Domu Pomocy Społecznej

dla Dzieci. Paweł chce zachęcić w
ten sposób ludzi w całej Polsce do
wsparcia tej wyjątkowej placówki.
Jak dotychczas spotyka się z wielką
życzliwością i sympatią, jest
przyjmowany przez władze
samorządowe nadmorskich miast;
rozdaje też zwykłym ludziom
informacje o całej akcji.
I oczywiście - wszędzie towarzyszy
mu flaga Świebodzic, którą Paweł
z dumą prezentuje na Wybrzeżu.
Meta już niebawem na Helu

- a relacja z wyprawy na str. 5.
Tam znajdziecie Państwo także
relację z innej, szalonej wyprawy
- dwóch mieszkańców naszego
miasta, Sebastian i Robert,
postanowiło wybrać się
do Zakopanego. Rowerami.
Przepedałowali ponad 400 km
i po drodze rozsławiali nasze
Świebodzice, bo także zabrali
ze sobą flagę i koszulki!
Oby więcej takich pozytywnie
zakręconych ludzi na świecie!

Czytaj na str. 5
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co ciekawego w mieście i okolicy

Koncert kwartetu jazzowego

piątek, 8 VII 2016

MORTE
PLAYS
10 lipca, godz.
16.00, Park Miejski

Morte Plays to jazzowy kwartet Marcina Łukasiewicza, który
wykonuje jego kompozycje oraz
standardy w autorskich aranżacjach.
Zespół tworzą studenci oraz
absolwenci kierunku Jazz i Muzyka Estradowa w Zielonej Górze.
W 2015 roku grupa zagrała
kilkanaście koncertów w trzech
województwach (i kilku miastach, m. in. Poznań, Zielona
Góra, Zgorzelec). Zespół ma za
sobą również dwa występy festiwalowe: XI Róże Jazz Festiwal
w Zielonej Górze (lipiec 2015)

i Wiosna Bluesowo-Jazzowa
w Piekarni Cichej Kobiety
(w tym część utworów razem
z kanadyjskim trębaczem, Jacquesem Kubą Seguin).
W 2016 roku zespół zagrał
koncerty w takich miastach, jak
Warszawa, Łódź, Zielona Góra,
Głogów, Poznań, Szczecin; we
wrześniu wydany zostanie debiutancki album zespołu o nazwie Anomalia.

Skład:
Patryk Mott - saksofon tenorowy
Marcin Łukasiewicz - gitara
jazzowa, kompozycje
Marek Styk - gitara basowa
Marek Wesołowski - perkusja.

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

Ulica
Nazwa nieruchomości
Nr działki gruntu
obręb
Stefana Żeromskiego
l. mieszkalny 7-9 (3)
373/53
3
Kolejowa
l. mieszkalny 1 (6)
196
3
Stefana Żeromskiego
l. mieszkalny 3(3)
373/45
3
Władysława Sikorskiego
l. mieszkalny 5 (24)
425/1
2
Polna
l. mieszkalny 2 (3)
487/5
3
Jana Mikulicza
l. mieszkalny 9 (6)
282/9
2
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2014 r, poz. 518 z późniejszymi zmianami) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia
wywieszenia wykazu.

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

Ulica
Nazwa nieruchomości
Nr działki gruntu
obręb
Świdnicka
l. mieszkalny 3 (11)
318/8
3
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2014 r, poz. 518 z późniejszymi zmianami ) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia
wywieszenia wykazu.

Biuro Nieruchomości
„Mój Dom”

Oferujemy bezpłatną pomoc
w uzyskaniu kredytu
hipotecznego. Współpracujemy
z ponad 30 bankami, dzięki
czemu jesteśmy w stanie
zaproponować odpowiednią
ofertę, dostosowaną do
indywidualnych potrzeb
i możliwości naszego klienta.

zaprasza
ul. Księcia Bolka 8
Świebodzice
otwarte pon- piątek
10.00 do 17.00
tel. 889-746-534
tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667
www.mojdomswiebodzice.pl

BIURO BĘDZIE NIECZYNNE
OD 11-07-2016 r. do 15-07-2016 r
 Świebodzice okolice ulicy
Kolejowej. Sprzedam
przestronne 5 pokojowe
mieszkanie na 3 piętrze.
Ogrzewanie c.o. węglowe.
Kuchnia w zabudowie
ze sprzętem AGD w cenie
mieszkania. 110M2 cena
160tys.

 Sprzedam Osiedle
Piastowskie. 3 pokojowe
na IV piętrze. Do kapitalnego
remontu. 110 tys.
 Sprzedam. Pełcznica.
Przestronna kawalerka
z balkonem. Okna nowe PCV,
ogrzewanie gazowe. I piętro.
35M2 cena 75 tys.

 Sprzedam Osiedle
Sudeckie. 3 pokojowe
mieszkanie na III piętrze.
Okna nowe PCV. Podłogi
panele. 44M2 cena 117tys.
 SUPER CENA.
Świebodzice. 3 pokojowe
po remoncie. 2 balkony.
Duża łazienka. I piętro.
80M2 cena 189tys.
 Sprzedam Osiedle
Piastowskie. 2 pokojowe
po kapitalnym remoncie
na III piętrze. Szafa
w zabudowie w cenie
mieszkania. 44M2
cena 135 tys.
 Sprzedam Okolice
Osiedla Sudeckiego.
2 pokojowe na II piętrze
po remoncie. Dodatkowo
płatne wyposażenie
mieszkania. Duży balkon.
Ogrzewanie gazowe.
51M2 cena 165tys.
 Sprzedam Osiedle
Piastowskie. 2 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze.
Okna nowe Pcv. Duży
balkon. 45M2 cena 120tys.
 Świebodzice. Okolice
Warszawianki. 2 pokojowe

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna
w Świebodzicach,
ul. Świdnicka 15

mieszkanie w kamienicy
na 3 piętrze. Ogrzewanie
gazowe. 57M2
cena 115tys.
 Sprzedam. Osiedle
Piastowskie. 3 pokojowe
mieszkanie na III piętrze.
Okna nowe PCV, panele.
Po kapitalnym remoncie
wraz z zabudową kuchenną
60M2 cena 189tys.
 Sprzedam. Osiedle
Piastowskie. Wysoki
parter. 3 pokojowe,
wysoki standard,
2 piwnice. Zabudowa
kuchenna wraz z AGD
w cenie mieszkania 60M2
cena 185tys.
 Sprzedam. Osiedle
Sudeckie. Kawalerka
do remontu na I pietrze.
26M2 cena 70tys.
 Sprzedam. Śródmieście.
3 pokojowe,
dwupoziomowe
mieszkanie w centrum
z osobnym wejściem.
93,6m2 cena 153tys.
 Sprzedam. Centrum.
Kawalerka po kapitalnym
remoncie wraz z zabudową

kuchenną. 22M2
cena 65tys.
 Sprzedam Dom
w zabudowie bliźniaczej.
Osiedle Piastowskie.
Duża działka stan
deweloperski. 131M2
cena 480tys.
 Wałbrzych. Stary Zdrój
- zielona okolica.
2 pokojowe na I piętrze
dodatkowo mansarda.
Do mieszkania przynależy
duży ogródek rekreacyjny.
57M2 cena 119tys.
 Wałbrzych. Podzamcze.
Sprzedam 4 pokojowe
mieszkanie na ulicy
Basztowej na II piętrze.
84,80m2 cena 175 tys.
 Wałbrzych.
Biały Kamień.
Sprzedam 3 pokojowe
mieszkanie w kamienicy
na I piętrze. 55M2
cena 115tys.
 Świdnica. Okolice
Rynku. Sprzedam
przestronne mieszkanie
w kamienicy na II piętrze.
Ogrzewanie co gazowe.
112M2 cena 205 tys.

e−mail:
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
redaktor naczelny:
Agnieszka Bielawska−Pękala
przewodnicząca kolegium
redakcyjnego
Małgorzata Grudzińska

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Międzynarodowy
Festiwal Organowy
im. Christiana Schlaga

ŚWIDNICA  BARDO  WAŁBRZYCH
 ŚWIEBODZICE  1-24 VII 2016
WSTĘP WOLNY
 8.07.2016 piątek, godz. 19.30
Kościół p.w. św. Józefa, ul. Kotlarska 19-21
Zuzanna Bator (Świdnica) - organy
Lilianna Zalesińska (Warszawa) - mezzosopran
 15.07.2016, piątek, godz. 19.00
Katedra Świdnicka, Pl. Jana Pawła II 2-3
Přemysl Kšica (Praga) - organy
 16.07.2016, sobota, godz. 19.00
Kościół p.w. św. Aniołów Stróżów, Wałbrzych, ul. Garbarska 4
Zuzanna i Maciej Batorowie (Świdnica) - organy
 17.07.2016, niedziela, godz. 19.00
Bazylika Mniejsza Najświętszej Maryi Panny w Bardzie
Zuzanna i Maciej Batorowie (Świdnica) - organy
 22.07.2016, piątek, godz. 19.00
Kościół Pokoju p.w. św. Trójcy w Świdnicy, Plac Pokoju 6
Inauguracja Wielkich Organów Kościoła Pokoju w Świdnicy
Filip Presseisen (Kraków) - organy
 23.07.2016, sobota, godz. 19.00
Bazylika Mniejsza Najświętszej Maryi Panny w Bardzie
Filip Presseisen (Kraków) - organy
 24.07.2016, niedziela, godz. 19.00
Kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, Świebodzice,
ul. Bolesława Prusa 1
Zuzanna i Maciej Batorowie (Świdnica) - organy
Rafał Czemarmazowicz (Wrocław) - trąbka
WSTĘP WOLNY! SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
www.chorda-auxit.pl
Dyrektor artystyczny Festiwalu: Zuzanna Bator.

Kino letnie za miedzą
W każdy piątek, o godz. 21.30
na terenie Starej Kopalni,
będą wyświetlane firmy w ramach
Wieczorów Kina Plenerowego,
przygotowanego przez Wałbrzyski
Ośrodek Kultury. I tak aż
do 19 sierpnia.
Na dużym ekranie zobaczymy
zarówno kino familijne,
jak i komedie romantyczne
oraz dramaty. Informacje
o repertuarze letniego kina będzie
można znaleźć w dniu projekcji
na stronie wok.walbrzych.pl
lub na Facebooku.

dział reklamy:
tel. 660 157 518 - godz. 8.00-18.00

zastrzega sobie prawo do zmian
i skrótów w nadesłanych listach
i tekstach.

Redakcja nie odpowiada za treść
publikowanych listów
i ogłoszeń, materiałów
niezamówionych nie zwraca,

Druk: Drukarnia Polskapresse
Bielany Wrocławskie,
Nakład: 1400 egzemplarzy

Nie chcemy wiatraków
tak blisko zabudowań
wieści z sesji

E

nergia ze źródeł odnawialnych jest potrzebna
i cenna, ale nie kosztem
komfortu życia ludzi
- tak można chyba skonkludować temat, który pojawił się niedawno w naszej gminie. Elektrownie wiatrowe w dzielnicy
Ciernie chce wybudować prywatny inwersor z Niemiec. Ale
mieszkańcy nie chcą mieć w sąsiedztwie tego typu obiektów.
Władze samorządowe przychylają się do składających protesty
świebodziczan, ale nie tylko
z tego powodu samorząd nie jest
zainteresowany lokalizacją wiatraków. Powód jest prosty - chcemy jako samorząd zainwestować w lotnisko dyspozycyjne
i na nim budować atrakcyjność
turystyczną i gospodarczą miasta. Wiatraki w pobliżu pasa startowego nijak się mają do bezpieczeństwa korzystających z lotniska i tym bardziej atrakcyjności
turystycznej.
Temat budowy elektrowni wiatrowych
zdominował początek
ostatniej przed wakacjami sesji Rady Miejskiej, która odbyła się
28 czerwca. Sprawę
poruszył Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz, chcąc jednoznacznie uciąć spekulacje i domysły odnośnie chociażby tego,
kto te wiatraki zamierza budować.
A chce je postawić prywatny
inwetsor - nie gmina. Niemiecka
spółka zamierza na terenie
Gminy Świebodzice, a dokład-

nie w obrębie Ciernie 5, wybudować 6 takich elektrowni.

To nie nasze priorytety

zentujecie mieszkańców, podobnie i ja - podkreślał burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.

Cztery wnioski o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy
wpłynęły do Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, dwa bezpośrednio do starostwa, ponieważ
na obszarze, na którym inwestor
chce usytuować dwa wiatraki,
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
i taka jest procedura.
- Od kilku lat stoimy na stanowisku, że wiatraki na terenie
Gminy Świebodzic nie mogą
powstać - zaznaczył Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz.
- Tego typu inwestycja w sposób
oczywisty koliduje z priorytetowymi kierunkami rozwoju naszej gminy.
A są nimi - przede wszystkim
budowa lotniska dyspozycyjnego, dla którego jest już gotowy
projekt, a wojewoda prowadzi
postępowanie administracyjne w mające na
celu wydanie gminie
pozwolenie na budowę, a także utrzymanie
rolniczego charakteru
dzielnicy Ciernie wraz
z rozwijającym się
budownictwem jednorodzinnym.
- Nie jesteśmy zainteresowani
lokalizacją farm wiatrowych,
a liczne protesty i wnioski
mieszkańców w tej sprawie
potwierdzają tylko stanowisko
samorządu. Głosy mieszkańców
są dla mnie zawsze ważne, bo
tak jak i Państwo radni, repre-

- Dwie lokalizacje ewidentnie
znajdują się na obszarze bezpośredniego oddziaływania lotniska dyspozycyjnego, co z punktu widzenia gminy jednoznacznie eliminuje postawienie na
wskazanym obszarze elektrowni wiatrowych. Uwagi na ten
temat zostały już przesłane do
Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świdnicy, który prowadzi sprawę dotyczącą wydawania pozwolenie na
budowę.
- Natomiast w świebodzickim
magistracie toczy się postępowanie administracyjne w związku
ze złożeniem 4 wniosków przez
inwestora o wydanie warunków
zabudowy dla czterech farm
wiatrowych. Zgodnie z procedurą o wszczęciu postępowania
zostały poinformowane strony,
czyli przede wszystkim mieszkańcy terenów sąsiadujących
z działkami, na których mają stanąć elektrownie. Tereny te, jak
również obszar, na którym inwestor chce postawić wiatraki,
należą do osób prywatnych
- mówi Jadwiga OlesińskaMalinowska, Kierownik Wydziału Infrastruktury Technicznej UM.
I dodajmy - nic nie jest robione „po cichu”, jak to zdają się
sugerować niektórzy oponenci
ratusza - po prostu przy wydawaniu decyzji lokalizacyjnej nie
robi się szerokich konsultacji

Mamy Świebodzicką Radę Seniorów
ada Miejska Świebodzic będzie miała kolejne wsparcie. Po Młodzieżowej Radzie MiejR
skiej przyszedł czas na Świebodzicką Radę Seniorów. Jej skład powołano na sesji w dniu 28
czerwca.

piątek, 8 VII 2016
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Wiatraki przy lotnisku?

Oto skład rady seniorów, wyłoniony w tajnym
głosowaniu:
1. Bachórz Bronisława,
2. Biernacka Danuta,
3. Blaźniak Halina,
4. Czapkowska Irena,
5. Czarnecka Aleksandra Barbara,
6. Czernikowska Zofia,
7. Gibek Danuta,
8. Kuliberda Bogumiła,
9. Kuriata Genowefa,
10. Lis Janina,
11. Mosiężna Stanisława,
12. Sawa Henryk,
13. Wiśniewska Danuta,
14. Wróblewska Józefa,
15. Zaniewska Ryszarda.
Piętnastkę radnych wybrano spośród 21 kandydatów, jedna kandydatura została odrzucona
z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.
Świebodzicka Rada Seniorów ma być to organem doradczym i konsultacyjnym dla władz samorządowych, przedstawiającym problemy środowisk seniorów w naszym mieście. W dużej
części tworzą ją członkinie powstałego w tym
roku Stowarzyszenia „Senior=Aktywny obywatel”.
Rozmowa z prezes Stowarzyszenia o wyborach i kontynuacji projektu na str. 7.
Więcej o drugiej edycji projektu ASOS
na str. 6.

FOT. WIKIPEDIA

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Farmy wiatrowe są częścią chociażby nadmorskiego krajobrazu
- ale tam zazwyczaj stoją gdzieś w polach, z dala od domostw.
Dlaczego u nas inwestor chce stawiać wiatraki w mieście?

społecznych, tak jak chociażby
w przypadku decyzji środowiskowej. Tu powiadamia się strony postępowania.
Warto też sobie uświadomić,
że w przypadku tego typu inwestycji zawsze będziemy mieli
dwa punkty widzenia: właściciele działek, na których miałyby
powstać wiatraki, są tym żywotnie zainteresowani, bo to oznacza dla nich zysk finansowy
w postaci dzierżawy. Ale sąsiedzi tychże właścicieli bynajmniej zachwyceni perspektywą
obecności wiatraków już nie są
i to właśnie od takich mieszkańców Cierni wpływają do
urzędu liczne protesty.
Gmina, jako organ właściwy
w sprawie wydania decyzji loka-

lizacyjnej, zobowiązana jest
przeprowadzić postępowanie,
jednak sytuacja diametralnie się
zmieni w obliczu wejścia w życie ustawy, podpisanej kilka dni
temu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę o ograniczeniu
budowy elektrowni wiatrowych.
Najistotniejszym jej zapisem jest
zwiększenie odległości, jakie
muszą zachować wiatraki od
zabudowań - to dziesięciokrotność ich wysokości.
Nowe przepisy mówią także
m. in., że po wejściu w życie
zapisów ustawy wszczęte i niezakończone postępowania dotyczące wydania decyzji na tego
typu inwestycje zostaną umorzone. Ustawa wejdzie w życie już
15 lipca br., a do tego czasu

postępowanie w naszym magistracie z pewnością się nie zakończy.
Radny Tomasz Czekaj, mieszkaniec Cierni, pytał na sesji burmistrza, czy rozważa spotkanie
informacyjne z mieszkańcami
tej dzielnicy. Wydaje się jednak,
że w obliczu tak jednoznacznych
deklaracji ze strony władz miasta wystarczającym będzie, jak
to właśnie radni, reprezentanci
tej dzielnicy, udzielą wyczerpujących i wiarygodnych informacji swoim wyborcom. Informacja nt. wiatraków dotrze do
świebodziczan także za pośrednictwem naszej Gazety i portalu: www.swiebodzice.pl.

N

wę obwodnicy Osiedla Piastowskiego, który to teren z mocy
prawa przeszedł na własność
gminy.
Nastąpiły też zmiany w wydatkach majątkowych i zadaniach inwestycyjnych. Na zakup
i montaż urządzeń sportowych
do street workoutu przeznaczono 60.000 zł. W tym miejscu
należy się Czytelnikom wyjaśnienie - w poprzednim wydaniu
GŚ błędnie wskazaliśmy lokalizację tego placu - powstanie on
w sąsiedztwie Blisko Boisko na
Osiedlu Piastowskim, a nie przy
kompleksie sportowym na Rekreacyjnej. Przepraszamy za tę
pomyłkę.

W Miejskim Zarządzie Nieruchomości wprowadzono także
nowe zadanie - budowę toalet
w lokalach mieszkalnych należących do gminy - na kwotę
60.000 zł.
W związku ze składaniem
wniosków o dofinansowanie
i koniecznością uporządkowania
nazewnictwa, wprowadzono
nowe zadanie inwestycyjne pn.
„Ograniczenie niskiej emisji
poprzez zagospodarowanie terenu przy Placu Dworcowym na
centrum przesiadkowe, budowę
ścieżek rowerowych, wymianę
oświetlenia oraz budowę przystanków na terenie Gminy Świebodzice” na kwotę 172.500 zł.

Zmiany w budżecie

iemal na każdej sesji
Rady Miejskiej podejmowana jest uchwała
o zmianach w bieżącym budżecie gminy. Spowodowane jest to wpływaniem do
budżetu różnych środków, czy
też przesunięciami w obrębie
działów.
Ostatnia zmiana miała także
taki charakter.
Oprócz wprowadzenia do
dochodów gminnych kwoty
55.384 zł, nastąpiły istotne przesunięcia po stronie wydatków.
Np. 82.000 zł przesunięto na
zakup usług remontowych na
drogach wewnętrznych, 106.000
złotych przesunięto z remontów
dróg gminnych na zakup usług
pozostałych w ramach zawartej
umowy na utrzymanie dróg
z ZGK Sp. z o.o.
Zabezpieczono 12.000 zł na
wykonanie remontu stołówki
Szkoły Podstawowej nr 2, zniszczonej przez silny deszcz
w czerwcu br. Wprowadzono do
planu wydatków kwotę 32.000
złotych na wypłatę odszkodowań w związku z wydzieleniem
geodezyjnym terenu pod budo-

I

Lato pełne wrażeń
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D

la najmłodszych półkolonie w MDK, na świetlicy
środowiskowej i Zespole Szkół Integracyjnych. Dla
starszych - zajęcia z jogi w parku, koncerty, kino pod gwiazdami i sportowa półkolonia w sierpniu na obiektach OSiR Świebodzice. No i na finał wakacji obowiązkowy Piknik Lotniczy. Lato
w Świebodzicach zapowiada się
interesująco.
G Miejski Dom Kultury
MDK dla swoich półkolonistów przygotował wyjazdy - m.
in. do kina na seanse 3D, wyjścia
na basen, wypady na ściankę
wspinaczkową do Witoszowa,
a przede wszystkim ciekawe wycieczki - np. do schroniska Andrzejówka, do Zagórza Śląskiego, na Chełmiec czy Ślężę.
Półkolonia letnia wystartowała w poniedziałek, 4 lipca, o godzinie 10:00. Czterdzieścioro
pięcioro uczestników przywitał
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz i dyrektor Miejskiego Domu Kultury Agnieszka
Gielata.
- Życzę Wam wspaniałych
wrażeń, pięknej pogody i udanych całych wakacji - mówił
burmistrz.

Półkolonia letnia w MDK

Przejęte dzieciaki dostały
- oprócz życzeń i słów otuchy od
rodziców - także odblaskowe
kamizelki, które przydadzą im
się podczas pieszych wypraw na
basen czy po mieście.
Pierwszą atrakcją, przygotowaną przez organizatorów, był
wyjazd do kina na seans 3D.
Najbliższe tygodnie to szereg
innych, wspaniałych wycieczek,
zajęć i wypraw w nieznane.
G Świetlica „Tęczowa Gromada” i biblioteka
Podobnie interesująco zapowiada się półkolonia dla świetliczków z Tęczowej Gromady.
Oprócz licznych wyjść na basen
czy pieszych wędrówek po okolicy będą także atrakcyjne wycieczki wyjazdowe, a na finał
wspólne ognisko. Półkolonia
potrwa od 1 do 29 lipca.
Zajęcia biblioteczne dla najmłodszych przygotowuje biblioteka, będą także zabawy w ogrodzie i czytanie książek na świeżym powietrzu.
G Kolonie w Rewalu
Podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina Świebodzice organizuje kolonie letnie dla dzieci
i młodzieży. W tym roku na
wypoczynek do Rewala w okresie
od 25.07.2016 r. do 07.08.2016 r.,
pojedzie 50 kolonistów.
W programie wypoczynku
letniego są 4 posiłki dziennie,
wycieczka po Wolińskim Parku
Narodowym, wycieczka do Międzyzdrojów, rejs promem i wiele
innych atrakcji.
Obiekt kolonijny w Rewalu,
w którym będą wypoczywały
nasze dzieci, zlokalizowany jest
w budynku Zespołu Szkół Sportowych. Z uwagi na profil szkoły
obiekt wyposażony jest w dobrą
infrastrukturę sportową (boiska
tartanowe do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej oraz skatepark). W dodatku odległość do

Zgłoś swój pomys
rzypominamy, że można już
zgłaszać swoje propozycje
P
do budżetu obywatelskiego

Gminy Świebodzice na 2017
rok.
Na pewno warto zaproponować swój pomysł i włączyć się
w poprawę wyglądu i jakości
życia w mieście.
Pierwszy etap, czyli zgłaszanie wniosków, potrwa do 31
sierpnia.
Propozycje można przesyłać
drogą elektroniczną na adres:
weronika.tomczyk@
swiebodzice.pl.
Po zakończeniu naboru wniosków, w drugiej fazie, zgłoszone
propozycje zostaną przekazane

do rozpatrzenia odpowiednim
wydziałom Urzędu Miejskiego,
które ocenią stopień ich zaawansowania, a także nakłady finansowe potrzebne do ich realizacji.
Trzeba także sprawdzić, czy
zgłoszone zadanie nie dotyczy
mienia prywatnego. Propozycje,
które zostaną pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, prawnym i finansowym będą wpisane do budżetu
na 2017 rok.
Formularz
zgłoszeniowy
znajduje się stronie internetowej:
www.swiebodzice.pl, w zakładce Budżet partycypacyjny.
I
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Kąpielisko letnie, ul. Rekreacyjna 1
morza wynosi 250 m, więc będzie to z pewnością fantastyczny
pobyt.
Dla dzieci, których rodzice
korzystają z pomocy Ośrodka
Pomocy Społecznej, Kuratorium
Oświaty po raz kolejny organizuje kolonie w terminie 03.0816.08.2016 r. 8 dzieci będzie
wypoczywać w Ośrodku Kolonijnym „Magda” w Pustkowie.
G OSiR Sp. z o.o.
A w sierpniu swoją ofertę
przygotuje dla uczniów pozostających w mieście OSiR Świebodzice Sp. z o.o. Będą to rzecz
jasna przede wszystkim różnego
rodzaju zajęcia sportowe z wykorzystaniem bogatej bazy, czyli
boisk, kręgielni, skateparku, itd.
W programie m. In. nauka pływania, trening łuczniczy i wiele
innych.
Od początku lipca czynny jest
także basen odkryty przy ul. Rekreacyjnej 1. Kąpielisko zostało
oddane do użytku po remoncie
brodzików i chodników na terenie całego obiektu.
Na razie można korzystać
tylko z dużych niecek, brodziki
- które zostały wymienione na
nowe, stalowe konstrukcje - będą dostępne lada dzień.

Zbliża się kolejna fala upałów,
zatem możliwość popluskania
się i ochłodzenia w wodzie
z pewnością bardzo ucieszy
wszystkich mieszkańców.
Wakacyjne ceny oferuje także
Wodne Centrum Rekreacji. Od
poniedziałku do piątku, w godz.
8:00-14:00, popluskany się na
krytej pływalni za 3 złote!
Cennik biletów pozostaje niezmienny od wielu lat: za bilet
normalny zapłacimy 6 zł, ulgowy 3 zł. Po godz. 16:00 wejście
dla wszystkich za 3 zł, posiadacze Karty Dużej Rodziny także
mogą liczyć na zniżki: 4 zł normalny i 2 zł ulgowy.
Foto basen i plakat kolonie
osir
G Dla wszystkich kino, joga
i Piknik Lotniczy
Szczególnie polecamy podczas tegorocznych wakacji seans
letni pod chmurką. W piątek, 22
lipca, Rynek zamieni się w salę
kinową na wolnym powietrzu,
a seans będą tak naprawdę aż
dwa: dla młodszej widowni
o godz. 18:00 familijny film
o smokach, a dla starszych
o 20:00 „Planeta singli”. Już od
14:00 ruszy strefa tematyczna
z konkursami, zabawami i na-

Kolonia w Rewalu
grodami. Na to wydarzenie zaprasza Burmistrz Miasta oraz
Bank BGŻ BNP Paribas.
W każdy poniedziałek i piątek
polecamy zajęcia jogi w Parku
Miejskim - godz. 18:00, wstęp
wolny.
Ciekawie zapowiada się także
parada powozów i zaprzęgów
konnych - 24 lipca, godz. 9:00,
Rynek.
7 i 28 sierpnia zapraszamy
dzieci do amfiteatru parkowego

Półkolonia na świetlicy środowiskowej

Piknik lotniczy

omisja Rewizyjna Rady
Miejskiej w Świebodzicach
K
oddaliła skargę mieszkanki mia-

Opaliński podkreślał, że jej
członkowie zbadali wszystkie
dokumenty w tej sprawie i dobrze zapoznali się z tematem.
Jednak - co należy podkreślić
- komisja nie badała sprawy merytorycznie, a jedynie pod kątem
tego, czego skarga dotyczyła. I
tu nie dopatrzyła się żadnych
nieprawidłowości.
A swoją drogą - Klub Obywatelski Świebodzice ma radnego,
który jest członkiem Komisji
Rewizyjnej. Skoro radni opozycyjni nie ufają pracom tej komisji, mogliby przecież zasięgnąć
wiedzy u swojego klubowego
kolegi, który zgłosił do niej swój
akces. Szkopuł w tym, że radny

Skarga bezzasadna
sta na prowadzenie postępowania administracyjnego przez
Burmistrza Miasta Świebodzice.
Przy okazji wywiązała się długa
dyskusja, bo niektórzy radni najwyraźniej nie do końca zrozumieli, czego skarga dotyczy.
A skarga dotyczyła postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji, której
sprzeciwia się pani skarżąca.
Temat jest bardzo skomplikowany i wielowątkowy, dlatego nie
będziemy Czytelników wgłębiać
w te zawiłości. Najogólniej mó-

wiąc - skarga dotyczyła samej
procedury postępowania administracyjnego, i tu komisja nie znalazła żadnych potwierdzeń na
zarzuty skarżącej. Sprawą zajmowało się także Samorządowe
Kolegium Odwoławcze oraz
Wojewódzki Sąd Administracyjny, który samo postępowanie
wrócił do ponownego rozpatrzenia przez SKO. Kolegium jeszcze się sprawą nie zajęło.
Przewodniczący Klubu Obywatelskie Świebodzice Mariusz
Szafraniec domagał się od komisji szczegółowych wyjaśnień,
sugerując, iż ta nie zbadała wnikliwie całej sprawy. Przewodniczący tejże komisji Zbigniew

na teatrzyk - zawsze o godz.
16:00.
A na finał wakacji - choć nie
w ostatni weekend sierpnia, jak
zazwyczaj, koniecznie trzeba się
stawić na Pikniku Lotniczym.
Bawimy się odlotowo 20 i 21
sierpnia, na gminnym lotnisku,
od godz. 10:00 do zachodu
słońca.
I

Dariusz Skalny, bo to o nim
mowa, nie uczestniczy w pracach ani komisji, ani całej Rady,
już od wielu miesięcy...
Skargi na postępowania administracyjne prowadzone przez
organ samorządowy czyli w tym
wypadku urząd lub burmistrza,
nie zdarzają się często, jednak
jeśli już się pojawiają, w zasadzie zawsze wynikają z podobnych przyczyn: odpowiedzi
i pisma, przekazywane zainteresowanym, nie są dla nich zadowalające. Ale nie jest to tożsame
z nieprzestrzeganiem przepisów
prawa, bo do tego każdy organ
jest zobowiązany.
I
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i pomaganie
ście. Swój wysiłek, pot i bolące
nogi ma nadzieję przekuć w konkretną, finansową pomoc dla
sześćdziesięciu podopiecznych
domu. Choć jest dopiero w połowie swojej trasy, spotkał się już
z ogromną życzliwością, zainteresowaniem i pomocą ze strony
wielu osób.
O tym ambitnym wyczynie
informowaliśmy w poprzednim

wydaniu Gazety. Paweł ma do
pokonania 377 km, planuje dobiec na metę na Helu 13 lipca.
- Jak na razie wszystko jest
w porządku i zgodnie z planem!
- melduje nieco zmęczony, ale
bardzo zadowolony biegacz.
- Pogoda generalnie dopisuje,
codziennie zdarzy się jakiś deszczyk, ale nie trwa on długo.
Później przebija się słoneczko,
które czasami trochę przypala,
ale jest dobrze, bo nie ma takich
strasznych upałów.
Za Pawłem - z którym rozmawialiśmy w środę, 6 lipca, - prawie połowa dystansu. Średnio
pokonuje dziennie 30-36 km.
Nogi bolą, ale jest stabilnie.

rze (kupiłem butelkę coca-coli),
na którym masuję obolałe mięśnie i stawy.
Trasa biegu jest naprawdę
malownicza, Paweł biegnie plażą, leśnymi ścieżkami a czasem
zawita do którejś z nadmorskich
miejscowości, gdzie jest serdecznie witany przez tamtejsze
władze samorządowe! To między innymi efekt pism, wysłanych przez Burmistrza Świebodzic Bogdana Kożuchowicza
do wójtów i burmistrzów miejscowości, przez które biegnie
Paweł. Tak było np. w Ustroniu
Morskim i Jarosławcu. Nasz biegacz robi się coraz bardziej sławny.

Coca cola
na bolące nogi

Nadmorskie media
interesują się biegaczem

- Po bieganiu staram się
zadbać o rozciąganie, odpowiedni posiłek oraz masaże na rolle-

- To bardzo miłe, wszędzie
jestem przyjmowany z wielką
życzliwością, miałem także spo-

tkanie z dziennikarzem w Świnoujściu, a efektem tej rozmowy
jest artykuł, który ukazał się
w Kurierze Szczecińskim.
W środę bieg był szczególnie
uciążliwy, bo nad morzem lało
i mocno wiało.
- Nie zrobiłem ani jednego
zdjęcia, padało tak mocno, że
chwilami musiałem się chować
pod drzewa i robić przystanki
- mówi nasz biegacz.

Paweł podesłał nam kilka zdjęć z pierwszych dni wyprawy.
Jak dotychczas wszystko idzie zgodnie z planem. Podsumowanie
wyprawy wraz z informacją o efektach zbiórki przedstawimy
Państwu w następnym wydaniu Gazety - 22 lipca.

Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze im. bł. Marii Teresy
Gerhardinger przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
w Świebodzicach przesłało do dziesiątek firm informację z prośbą
o wsparcie biegu.
- W domu przebywają dzieci z mózgowym porażeniem
dziecięcym, zespołami wad wrodzonych, zespołem Downa,
zespołem Fas, autyzmem i epilepsją. Najczęściej rodzice tych
dzieci pozbawieni są władzy rodzicielskiej. Opiekę i edukację
zapewniają im prowadzące go siostry de Notre Dame,
wspomagane przez wolontariuszy oraz członków naszego
Stowarzyszenia - mówi Elżbieta Horodecka, prezes organizacji.
- Paweł, swoją sportową postawą, chce spróbować szerzej
otworzyć serca wszystkich ludzi dobrej woli
na potrzeby dzieci i młodzieży mieszkającej w DPS.
Akcji patronuje też Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz,
który przesłał do wójtów i burmistrzów nadmorskich
miejscowości oficjalne pismo z prośbą o wsparcie biegu Pawła.
Ale tak naprawdę pomóc może każdy z nas - wystarczy wpłacić
jakąkolwiek kwotę na konto:

Tour de Pologne

M

panego. Przejechali 420 km
w zaledwie 3 dni, zwiedzali ciekawe miejsca i z dumą prezentowali świebodzicką flagę i koszulki z napisem „I love Świebodzice”.
Wyruszyli w środę, 29 czerwca, prosto spod ratusza miejskiego. Pierwszy dzień jazdy upłynął

spokojnie, pierwszy postój rowerzyści urządzili po 50 km.
- Zajechaliśmy do sklepu
Madzia w Białobrzeziu, gdzie
porosiliśmy sprzedawcę o przygotowanie bułek. Chwilę porozmawialiśmy, a gdy okazało się,
że jedziemy do Zakopanego
- pan sprzedawca zrobił wielkie
oczy - śmieją się podróżnicy.
Drugi postój był w Kopicach
przy drodze, i świebodziczanie
pojechali dalej w kierunku Krapkowic, mijając Pruszków po drodze. Pierwszy nocleg odbył się
2 km przed Krapkowicami,
a zmęczeni rowerzyści zdążyli
się jeszcze popluskać na tamtejszym basenie odkrytym.
Drugi dzień wyprawy także
rozpoczął się słonecznie. PierwFOT. ARCHIUWM WŁASNE PODRÓŻNIKÓW

ożna wakacje spędzić
leżąc na plaży lub nad
jeziorem - można przejechać rowerem pół Polski. Taką
właśnie formę preferuje dwóch
świebodziczan: Sebastian Pawłowski i Robert Drab. Z początkiem lipca wyruszyli na
wyprawę rowerową do Zako-

Radość, szczęście i euforia - zdobyliśmy Zakopane!

szy postój był w Raciborzu,
gdzie podróżnicy zwiedzili Zamek Piastowski.
- Po kolejnych 50 km dojechaliśmy do miejscowości Żory,
gdzie spotkaliśmy w sklepie pana, który ma przyjaciela w Świebodzicach i bardzo dobrze zna
naszą okolicę i miasto - wspominają Sebastian i Robert. - Też był
bardzo zdziwiony, gdy usłyszał
o naszym docelowym miejscu.
Na koniec życzył nam dobrej
drogi i powodzenia na dalszym
etapie trasy.
Dzień upłynął na zwiedzaniu
pałacu w Pszczynie, a ten etap
zakończył się odpoczynkiem
w Jawiszowie, gdzie nasi rowerzyści mieli nocleg i możliwość

W Wadowicach pod oknem papieskim - była też obowiązkowa
kremówka

W czwartek, 7 lipca, Paweł
miał się spotkać z wójtem Jarosławca, zainteresowane przywitaniem naszego dzielnego
maratończyka były także władze
Łeby. Mamy nadzieję, że mieszkańcy tych miejscowości okażą
zainteresowanie wyczynem Pawła i wesprą nasz DPS.
Trzymamy kciuki za powodzenie!
I

Wesprzyjmy ten bieg!

FOT. PAWEŁ BIAŁEK

P

aweł Białek, 24-letni
świebodziczan, 2 lipca
wyruszył w samotny
bieg wzdłuż Wybrzeża.
Miłośnik maratonu biegnie nie
dla samej przyjemności i sprawdzenia swoich sił - lecz by pomóc niepełnosprawnym chłopcom z Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez siostry
de Notre Dame w naszym mie-

5
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obejrzenia meczu Polska: Portugalia.
Ostatni dzień trasy rozpoczął
się bardzo optymistycznie
- w końcu świebodziczanie mieli
jak naprawdę blisko do celu i to
z pewnością dodawało energii
zmęczonym nogom.
Pierwszy postój był w Wadowicach.
- Każdy wie i kojarzy Wadowice z naszym Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Odwiedzenie tego miejsca było obowiązkowym punktem trasy.
Kilka zdjęć pod papieskim oknem i Bazyliką Ofiarowania
Najświętszej Marii Panny i czas
udać się do miejsca, o którym
Jan Paweł II mówił zawsze z zachwytem. Oczywiście obok papieskiej kremówki nie przeszliśmy obojętnie! - śmieją się
podróżnicy.
Potem jeszcze skansen w Chabówce - i do Zakopanego zostało
już tylko 40 km, ale tu się zaczęły prawdziwe schody.
- Zakopianka i podjazdy o nachyleniu 10% odbierały nam
energię. Jednak wspólna motywacja nie pozwalała się poddawać. 12 km przed Zakopanym

ponownie zaczęło padać. Jednak
to już nas nie przestraszyło
i jechaliśmy prosto do celu
- wspominają Sebastian i Robert.
Widok tablicy z napisem ZAKOPANE dodał prawdziwego
pałera - zapomnieliśmy o zmęczeniu, machaliśmy rękami,
a kierowcy przejeżdżający obok
- widząc, że się cieszymy
- w geście pogratulowania trąbiły do nas. Dla takich chwil warto
żyć, daje to kopa do dalszych
treningów i myślenia o kolejnych wyjazdach - podsumowują
pasjonaci. - Gdyby ktoś zapytał
czy jeszcze raz pojechalibyśmy
do Zakopanego, odpowiedzielibyśmy: Z miłą chęcią.
Dziękujemy wszystkim naszym przyjaciołom i znajomym
za wsparcie i komentarze na
Facebooku. Chcielibyśmy także
podziękować Burmistrzowi Miasta Panu Bogdanowi Kożuchowiczowi za wsparcie finansowe
naszego wyjazdu, Pani Ilonie
Szczygielskiej za współpracę,
Magdalenie Bilińskiej za
wsparcie techniczne i organizację miejsc postojowych na trasie.
Bez was ten wyjazd byłby o wiele trudniejszy. Dziękujemy.

O zieleni nie można
zapomnieć
6
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Arborysta, dendrolog i pasjonat w jednym

drzewostanu po to, by sukcesywnie go odnawiać i utrzymywać w dobrej kondycji.
Teraz przyszedł czas na rośliny w parku. Świdnicka firma
Drzewoznawca już działa, wiszących na linach pracowników
możemy oglądać od poniedziałku, 4 lipca.

N

asz samorząd rozpoczął kompleksową pielęgnację drzewostanu
w Parku Miejskim.
Jesteśmy jedną z nielicznych
gmin w powiecie, która dba nie
tylko o infrastrukturę, modernizuje drogi, szkoły itd., ale także
chce, by zieleń miejska była
zadbana i zdrowa. W pierwszym
etapie do rewitalizacji jest 175
drzew.
- Zieleń otacza nas wszędzie,
daje czyste powietrze, chroni
przed słońce, daje odpoczynek

i cieszy oko, jak więc można
o niej zapomnieć - uśmiecha się
burmistrz Bogdan Kożuchowicz na pytanie, dlaczego chcemy wydać 80 tys. zł na pielęgnację drzew.
A trzeba tu przypomnieć, że to
wcale nie od parku się zaczęło,
bo kilka lat temu właśnie w naszym mieście przeprowadzono
bardzo udaną akcję szczepienia
kasztanowców. Dzięki szczepionce wiekowe i piękne drzewa
udało się uratować! Gmina podjęła się także inwentaryzacji

Kup bilet
przez telefon!

rzypominamy, że w naszym mieście
można kupić bilet komunikacji miejskiej
P
za pomocą mobilnej aplikacji do telefonu.

Aplikację należy zainstalować na swojego
smartfona, sparować z kartą płatniczą oraz
aktywować.
Aplikacja Polski Portfel to wygodny sposób zakupu biletu ze swojego smartfona
- wsiadasz do autobusu, zajmujesz miejsce,
(jeżeli jesteś zalogowany do aplikacji otrzymasz przypomnienie o zakupie bilety automatycznie na swojego smartfona, następnie
poprzez aplikację klikasz na wybrany przez
siebie bilet, zaznaczasz kierunek - i bilet
kupiony. Po zakupie generuje się kod QR,
który pokazujesz do kontroli. Do dokonania
zakupu potrzebny jest Internet, ale sieć wi-fi
to standardowe wyposażenie świebodzickich
autobusów.
To kolejne ułatwienie, jeśli chodzi o kupna
biletu, od początku uruchomiani nowej
komunikacji miejskiej bilet można także
kupić zbliżeniową, używając karty płatniczej.
Cały czas obowiązują także tradycyjne
bilety, które można zakupić w kiosku przy ul.
Żeromskiego, w punkcie z prasą na targowisku lub u kierowców.
Więcej informacji na zgk.swiebodzice.pl
lub pod nr tel. 074 666 96 08.

Jakie prace mają
do wykonania?
Zakres jest spory, to usunięcie
posuszu z koron drzew, cięcia
poprawiające statykę drzewa
i prześwietlenie koron, usuwanie
zainfekowanych konarów i gałęzi oraz jemioły, montaż 39
sztuk certyfikowanych wiązań
zabezpieczających
korony
drzew odpowiednio dobranych
do danego przypadku, oczyszczenie i zabezpieczenie ubytków
i ran w części nadziemnej, zabezpieczenie uszkodzeń korzeni,
na bieżąco: wywożenie więk-

szych gałęzi i konarów, zrąbkowanie gałęzi, porządkowanie
terenu bezpośrednio po zakończeniu prac na danych fragmencie parku (zwłaszcza przez dniami wolnymi), oznakowanie
drzew, przy których wykonano
zabiegi polegające na założeniu
karty drzewa ze szczegółowym
opisem stanu zdrowotnego oraz
przeprowadzonych prac, przegląd wiązań po 4 latach z pisemną informacją o ich stanie techniczny, wykonanie zabezpieczenia polegającego na tymczasowym wygrodzeniu terenu w strefie wykonywanych prac.

Chodzi o bezpieczeństwo
Jest tego, jak sami Państwo
widzą, naprawdę dużo, ale
wszystkie te działania mają na
celu nie tylko uratowanie okazałych i wiekowych roślin, ale
przede wszystkim bezpieczeństwo osób korzystających z kompleksu parkowego. Wiemy

FOT. ANGELIKA KIRKLO

Prace w naszym parku przeprowadza firma Drzewoznawca,
której szefuje Paweł Gromek, wielki pasjonat przyrody,
z wykształcenia arborysta i dendrolog. Pan Paweł posiada duże
doświadczenie w swoim zawodzie, ma na swoim koncie
prowadzenie prac pielęgnacyjnych m. in. we wrocławskim Parku
Szczytnickim, tamtejszym Ogrodzie Japońskim i Ogrodzie
Botanicznym. Nasze drzewa zostały więc oddane w naprawdę
dobre ręce.

Prace już trwają, prosimy o ostrożność
podczas spacerowania po parku

wszyscy, jak gwałtowne i tragiczne w skutkach bywają obecnie wiatry czy wręcz huragany,
chodzi więc o to, by zminimalizować ewentualny uszkodzenia
drzew i możliwość zranienia
kogoś przez spadający konar.
Władze naszego miasta szczególną wagę przywiązują do dba-

łości o zieleń, kwiaty i ogólną
estetykę Miasta. Piękne, kolorowe klomby przy wjazdach do
Miasta, ukwiecone okna w Rynku, zadbany park, posprzątane
ulice - to wizytówka Świebodzic, doceniana przez wielu turystów.


Spróbujcie, naprawdę warto!
ASOS na bis, czyli aktywni seniorzy znów mogą się wykazać

F

undacja Integracji Społecznej
PROM w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz
Miejskim Domem Kultury rozpoczyna II edycję projektu pod nazwą
„Senior=aktywny obywatel”. Przedsięwzięcie będzie dofinansowane
z Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Osób Starszych na lata
2014-2020. Pierwsza edycja zakończyła się powstaniem stowarzyszenia o tej samej nazwie.
- Zachęcam wszystkich, by spróbowali swoich sił i przystąpili do projektu, to naprawdę doskonała okazja nie
tylko do wyjścia z czterech ścian, ale
i zaktywizowania się i wzbogacenia
własnego życia. Warto dać coś od siebie innym - mówi Bogumiła Kuliberda, prezes Stowarzyszenia „Senior=aktywny obywatel”.
Projekt „Senior = aktywny obywatel. Edycja 2” jest skierowany do
seniorów (oraz młodszych mieszkańców), w tym lokalnych liderów
i działaczy społecznych - zarówno
mieszkańców Świebodzic jak i sąsiadujących gmin z terenu powiatu świdnickiego - Dobromierza i Strzegomia.
Celem projektu trwającego do 31
grudnia 2016 jest zwiększenie udziału
120 osób (w tym 90 seniorów)
w życiu społecznym, obywatelskim
i publicznym. Uczestnicy będą mogli
skorzystać z kompleksowej oferty

wsparcia, dzięki której zwiększą
swoją zdolność efektywnego działania na rzecz społeczności lokalnej, co
przełoży się na wzrost integracji
w środowisku seniorów oraz integracji międzypokoleniowej. Wsparcie
obejmuje również atrakcyjną ofertę
edukacyjną, kulturalną i sportową,
dzięki której uczestnicy zwiększą poziom kompetencji i wiedzy w obszarze nowych technologii, profilaktyki
prozdrowotnej oraz aktywnej turystyki jako sposobu na integrację międzypokoleniową.
Uczestnicy będą mogli skorzystać
m.in. z następujących zajęć:
 warsztaty komputerowe
 zajęcia taneczne i wokalne
 zajęcia sportowe (m.in.: basen,
nordic walking, tenis stołowy)
 wyjazdy turystyczne
 warsztaty dotyczące tworzenia
projektów społecznych.
Wartość dofinansowania projektu
w ramach rządowego programu
ASOS wynosi ponad 130 tysięcy złotych.
Serdecznie zapraszamy seniorów
do udziału w projekcie pn. „Senior=
aktywny obywatel. Edycja II”.
Uczestnikami projektu mogą być
osoby w wieku 60+, mieszkańcy
Świebodzic oraz sąsiedzkich gmin:

Strzegomia i Dobromierza - zachęca
Dominika Chylińska, koordynator
projektu z Fundacji PROM.
Uczestnicy mogą skorzystać z różnorodnej i kompleksowej oferty
zawierającej zarówno zajęcia edukacyjne (językowe oraz komputerowe),
jak i warsztaty artystyczne, zajęcia
sportowe oraz wyjazdy turystyczne.
Udział we wszystkich zajęciach jest
bezpłatny!
W ramach projektu jego uczestnicy będą mogli wziąć udział w następujących zajęciach:
 warsztaty komputerowe prowadzone w małych 4-osobowych grupach. Przewidziano realizację 5 cykli
warsztatów, zajęcia będą odbywać się
średnio 3 razy w tygodniu
 nauka języka angielskiego dla
dwóch grup uczestników. Zajęcia
będą odbywać się raz w tygodniu
 warsztaty taneczne i wokalne.
Uczestnicy w ramach zajęć zrealizują
przy wsparciu prowadzących spektakl
taneczno-muzyczny
 zajęcia sportowe, w tym: pływanie, aqua aerobic, tenis stołowy, nordic walking. Średnio zajęcia sportowe
będą odbywać się dwa razy w tygodniu
 wyjazdy turystyczne, m.in.: do
Wrocławia i do Międzygórza

 wyjazdy na wydarzenia kulturalne do Wałbrzycha i Wrocławia

Dodatkowo w ramach projektu
zostanie zrealizowany cykl warsztatów prowadzonych przez animatora
lokalnego i skierowanych do członków Świebodzickiej Rady Seniorów
oraz organizacji pozarządowych.
Uczestnicy warsztatów zwiększą
swoje kompetencje w obszarze tworzenia projektów społecznych oraz
aktywizacji społeczności seniorów.
Seniorzy, którzy chcieliby zostać
wolontariuszami i wspierać potrzebujących mieszkańców mogą zapisać się
do Klubu Wolontariusza.
Wszyscy zainteresowani udziałem
w projekcie seniorzy mogą się zgłosić oraz uzyskać dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 724 843
809. Rekrutacja do udziału w projekcie będzie prowadzona do końca
lipca, z wyjątkiem zajęć językowych,
na które należy zgłosić się do 11 lipca
włącznie. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Koszykarze na wózkach
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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trenowali w Świebodzicach
R

FOT. OSIR SP. Z O.O.

eprezentacja Polski koszykarzy na wózkach
przez kila dni trenowała
na naszej hali sportowo-widowiskowej przy ul. Mieszka Starego 6. Sportowcy zakwaterowani byli w Hotelu Księżyc.
Codzienne treningi mają przygotować naszych sportowców
do zbliżających się mistrzostw.
Trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że pobyt w Świebodzicach będzie się miło kojarzył.

Sprzedam mieszkanie
Sprzedam mieszkanie o pow. 45,39 m2 przy ulicy Świdnickiej 11
(naprzeciwko poczty). Obręb Śródmieście 3. Mieszkanie usytuowane
jest na parterze budynku, może być lokalem z przeznaczeniem na:
kancelarię, gabinet, biuro. Składa się z 3 pomieszczeń (pokój 26,28m,
kuchnia 13,25m toaleta 5,86m) oraz 2 piwnic o powierzchni: 9,48 m2
oraz 24,88 m2. Lokal jest wyposażony w wymienioną: instalację
elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową.
Funkcjonalność lokalu: wszystkie pomieszczenia są położone osobno.
Każde z nich posiada wejście z korytarza obiektu (w części wspólnej
domu). Ogrzewanie: piec kaflowy lub gazowe. Więcej informacji: 697
299 227.

Bezpłatne mammografie

W trakcie najbliższych miesięcy świebodziczanki będą mogły wykonać nieodpłatne badania
mammograficzne na miejscu. Zawitają do nas mammobusy kilku firm. Podajemy terminy badań:

KRÓTKO...
Zbiórka z dowozem
W ostatni dzień czerwca
odbyła się w naszym mieście
zbiórka krwi. Ze względu
na urlopy pracowników
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa ekipa RCiK
nie mogła przyjechać
do Świebodzic. Wszyscy
chętni do oddania tego dnia
krwi byli dowożeni
do siedziby Regionalnego
Centrum w Wałbrzychu,
a następnie busem
powrotnym odwożeni do
miasta. Z takiej formy zbiórki
krwi skorzystało 7 osób.

Kongres Świadków
Jehowy
W dniach 8-10 lipca
w Wałbrzychu odbędzie się
trzydniowy kongres
Świadków Jehowy.
Wstęp wolny dla wszystkich
zainteresowanych.
Miejsce - hala sportowowidowiskowa Aqua Zdrój,
ul. Ratuszowa 1, w godzinach
9:20-16:50, niedziela - 15:45.

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze „GŚ”
w artykule: „Podziel się
książką z innymi” wkradł się
błąd rzeczowy wynikający
z tzw. „literówki”.
Pan Franciszek, o którym
mowa w tekście, ma na
nazwisko Dubarek, a autorka
artykułu Kowalik.
Za zaistniałe błędy serdecznie
przepraszamy.
Miejska Biblioteka Publiczna
w Świebodzicach

Dziś prezentujemy ostatnie grupy z Publicznego
Przedszkola nr 2 im. Jana Pawła II
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GRUPA
„BIEDRONKI”
I rząd od lewej:
Hanna Bednarz,
Łukasz Dudek,
Weronika Badora,
Dawid Potocki,
Julia Kubasik,
Dominik Borowiec,
Michał Stawicki,
Maja Biliczak,
Nadia Broszczak,
Aleksander Siwarski.
II rząd od lewej:
Alicja Targowska,
Dawid Godlewski,
Weronika Małkowska,
Borys Polonius,
Paulina Małkowska,
Jagoda Pierzchała,
Zosia Berdzińska,
Igor Wawrzyniak.

GRUPA
„KRASNALE”
Dzieci siedzące
na podłodze od lewej:
Franciszek Folkman,
Jakub Rogoziński,
Emilia Czyżewska,
BartoszbCiszewski,
BartoszbKlusaczek.
Dzieci siedzące
w środkowym rzędzie:
Kacper Mlak,
Jakub Benko,
Hanna Malarczyk,
Szymon Miśta,
Weronika Sikora,
Igor Grajoszek,
Julian Fortuna.
Dzieci stojące od lewej:
Mikołaj Sobkowicz,
Ignacy Dec,
Julia Jendrzejewska,
Maciej Salwa,
Maciej Kempiński,
Emilia Murowska,
Bartosz Okoński.
Panie opiekunki, od lewej:
Ewa Tomczyszyn
- pomoc nauczyciela,
Ewa Apołenis
- wychowawca grupy.

Dziś prezentujemy ostatnie grupy z Publicznego
Przedszkola nr 2 im. Jana Pawła II
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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GRUPA
„PSZCZÓŁKI”
Od lewej,
w górnym rzędzie stoją:
Seweryn Kubiak,
Oliwier Madeja,
Łukasz Błaż-Didos,
Oskar Gajewski,
Ksawier Florek,
Iza Kubiak,
Olimpia Gietek,
Kasia Kawińska,
Dawid Magnes.
Na ławeczce, od lewej siedzą:
Fabian Jędrysiak,
Wojtek Pietkiewicz,
Dawid Wyraźny,
Wojtek Filipiak,
Oliwia Tyburska,
Kuba Starak,
Madzia Bak.

GRUPA
„JEŻYKI”
Od lewej siedzą:
Karol Freitag,
Zuzanna Paluch,
Adam Kowalczyk,
Oskar Biały.
Od lewej siedzą
na krzesłach:
Marysia Paśmionka,
Wiktor Kuboszek,
Elwira Karlak,
Bartosz Stanisławski,
Nicole Dyjak,
Hania Niedźwiedzka,
Miguel Łakatosz,
Adrian Hasik.
Od lewej stoją:
Julia Loch,
Ola Śpiewak,
Szymon Duszkiewicz,
Jakub Paszta,
Bartosz Nowakowski,
Laura Gębarowska,
Oliwier Wdowiak,
Patrycja Chmielewska.
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Młodzi, piękni, zdolni
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poniedziałek, 27
czerwca, najzdolniejsi uczniowie
z miasta, którzy
uczą się w placówkach poza
Świebodzicami, spotkali się
z burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem, by odebrać stypendia przyznane za osiągnięcia
w nauce, sporcie lub działalności
artystycznej.
Po gratyfikacje stawili się:
Kinga Stochła, Oliwia Andrasz, Tymoteusz Kołaczek
(w imieniu brata Amadeusza,
który nie mógł być na spotkaniu)
oraz Hanna Wołodkiewicz.
Stypendystom towarzyszyli rodzice. Pozostali uzdolnieni świebodziczanie otrzymali stypendia
wcześniej, podczas uroczystości
w Gimnazjum Akademickim.
Na spotkaniu zabrakło jeszcze
jednej uzdolnionej świebodziczanki - Maja Homenda ze
względu na wyjazd odebrała
swoje stypendium wcześniej.

- Bardzo się cieszę, że mogę
choć w tak niewielki sposób
uhonorować Wasze wspaniałe
osiągnięcia, bardzo chciałbym,
żebyście po zakończeniu edukacji wrócili do Świebodzic, nie
uciekajcie gdzieś daleko - zażartował burmistrz.
Podczas kameralnego spotkania w gabinecie rozmawiano
o planach wakacyjnych, ale
i tych dalszych, zawodowych.
Oliwia Andrasz zdradziła, że

zamierza studiować medycynę
(choć jest dopiero w gimnazjum,
ma już bardzo sprecyzowane
plany na przyszłość). Kinga
wiąże swoje plany z dalszą edukacją muzyczną - gra na flecie
i osiąga wiele sukcesów. Amadeusz to świetny pływak, osiągający sukcesy z Klubem Sportowym Rekin, a Hania to wzorowa uczennica z bardzo wysoką
średnią ocen.
I

Tak zakończyliśmy rok szkolny
B

yły łzy wzruszenia, uśmiechy radości, podziękowania - i bardzo gorąco. Szkolne akademie kończące naukę w świebodzickich szkołach odbyły
się w czwartek 23 i piątek, 24 czerwca.

Oto kilka „migawek”
z tych uroczystości.
G PUBLICZNA
SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 4

Uczniowie ich rodzice spotkali się w szkolnej Sali
gimnastycznej, by pożegnać rok szkolny 2015/2016.
Wśród gości byli też i samorządowy,
Radę Miejską reprezentował Sławomir Łukawski.

G PUBLICZNE
PRZEDSZKOLE NR 2
IM. JANA PAWŁA II

G GIMNAZJUM NR 1
IM. SYBIRAKÓW
Uroczyste zakończenie
nauki odbyło się
w obecności szacownych
patronów szkoły,
czyli członków
Związku Sybiraków
w Świebodzicach.
Władze samorządowe
reprezentował
Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Jan Klepiec.

Przedszkolaczki z Dwójki
zakończyły naukę
w czwartek, 23 czerwca.
Wśród zaproszonych gości
byli m. in. burmistrz
Bogdan Kożuchowicz
i radna Zofia Marek.

G SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 3

G ZESPÓŁ SZKÓŁ
PODSTAWOWOGIMNAZJALNYCH
Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI

Szkolna sala
gimnastyczna pękała
w szwach, bo razem
z uczniami przyszli też
rodzice. W uroczystości
wziął także udział
Zastępca Burmistrza
Miasta Krystian Wołoszyn
i radny Zbigniew
Opaliński.

G PUBLICZNE
PRZEDSZKOLE NR 3
NIEZAPOMINAJKA
I tu było
wzruszająco
i radośnie,
a łezki w oku
kręciły się
zwłaszcza
rodzicom.

Gazeta Świebodzicka
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Tu nagrody
i dyplomy wręczał
najlepszym uczniom
Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz.

G GIMNAZJUM
AKADEMICKIE
Gimnazjum pożegnało
swój pionierski rocznik.
W uroczystym zakończeniu
roku szkolnego wziął
udział burmistrz Bogdan
Kożuchowicz oraz radni:
Jacek Żygłowicz,
Piotr Krzyśpiak,
Sławomir Łukawski
i Lesław Podhalicz
a także radny powiatowy
Paweł Ozga.

Masz dużą rodzinę?

Korzystaj
ze zniżek

Przypominamy, jakie obowiązują zniżki dla rodzin wielodzietnych w naszym mieście
W związku z wakacjami posiadaczom Kart Dużej Rodziny
przypominamy o przysługujących ulgach na terenie naszej
gminy.
Członkowie rodzin wielodzietnych mniej zapłacą za
przejazdy komunikacją miejską:
- bilet jednorazowy rodzinny
- cena 50 gr.
- bilet miesięczny rodzinny
- cena 30 zł.
Wybierając się do Wodnego
Centrum Rekreacji uczestnicy
programu „Karta Dużej
Rodziny” mogą skorzystać
z przysługujących ulg:
1. 50% zniżki od ceny wynikającej z cennika na korzystanie z:
a) sali gimnastycznej
„Zielona sala”,
b) stołów i sprzętu do tenisa
stołowego,
c) płyty boiska na hali,
d) 2 lub 3 torów na kręgielni.
2. Wstęp indywidualny do
Wodnego Centrum Rekreacji
dla każdego posiadacza karty
zgodnie z obowiązującą taryfa
ulgową (wstęp dla dzieci
do 3 lat jest bezpłatny).
3. Rozliczenie wg stawek
taryfy ulgowej za wstęp rodzinny przy zakupie biletu rodzinnego do Wodnego Centrum
Rekreacji dla rodziny z co najmniej trojgiem dzieci (w wieku
od 3 do 18 lat - wstęp dla dzieci
do lat 3 jest bezpłatny).
4. Wstęp na kąpielisko odkryte za odpłatnością przewidzianą
w cenniku jak za wstęp grupowy:
- bilet normalny - cena 4 zł,
- bilet ulgowy - cena 2 zł.
Rodziny wielodzietne, które
przystąpiły do ww. programu
mają również możliwość skorzystania na preferencyjnych
zasadach z oferty Miejskiego
Domu Kultury w Świebodzicach. Za uczestnictwo
w zajęciach sekcyjnych nie są
pobierane opłaty za udział
trzeciego i kolejnego dziecka.
Miłych wakacji.

Świebodziczanin
jedyny w województwie
rozmaitości

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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bsolwent Społecznego
Gimnazjum Akademickiego Filip Podhalicz został jednym
z siedmiu laureatów z całej
Polski projektu wolontariatu
Fundacji Moja Dominikana
- „Szkoła pod Palmami”. Jako
jedyny z województwa dolnośląskiego poleci na Dominikanę.
Jest to już III edycja projektu.
We wrześniu do projektu przystąpiło 356 uczniów. Projekt zakończyło 45 uczniów. Komisja
konkursowa wyłoniła 7 uczniów, którzy zostali laureatami
i w nagrodę czeka ich niezapomniana przygoda w perle Karaibów - Dominikanie. Projekt nie
był prosty do realizacji Filip
i jego rówieśnicy z całej Polski
przez dziesięć miesięcy realizowali projekt wolontariatu anga-

żując się w całoroczną pracę
społeczną na rzecz organizacji
dobroczynnych na terenie miasta, powiatu i województwa.
W każdym miesiącu zaplanowanych było kilka zadań, które
trzeba było wykonać w określonym terminie. Najmniejsze spóźnienie z wykonaniem zadania
skutkowało wykluczeniem z projektu.
- Udział w projekcie był niezapomnianą przygodą - mówi
Filip i przyznaje, że było ciężko
bo w tym roku kończył III klasę
gimnazjum. Do tego mnóstwo
innych zajęć: bo Filip jest ministrantem, zawodnikiem klubu
siatkarskiego AKS „Strzegom”
i współprowadzącym gromadę
zuchową „Dzielne Niedźwiadki”. Wszystko to wymaga dużo
czasu i energii.

- Swoje obowiązki staram się
wykonywać sumiennie, ale ja po
prostu lubię być w stałym ruchu.
Uwielbiam gdy dużo się dzieje,
to daje mi ogromną satysfakcję,
nawet gdy jestem bardzo zmęczony - mówi laureat.
Czym był dla ciebie projekt?
- Czymś niewyobrażalnym,
czymś co trudno opisać. Niezwykłym doświadczeniem oraz
wspaniałą przygodą do której
będę w życiu wracał wspomnieniami - mówi Filip.
Najbardziej gimnazjalista jest
zadowolony z możliwości spotkania nowych ludzi i spróbowania rzeczy, których nigdy wcześniej nie miał okazji robić.
- Nigdy nie zapomnę dzieciaków i atmosfery panującej
w Domu Opieki Społecznej.
Miałem wrażenie, że te upośle-

dzone dzieciaki mają więcej
miłości, i radości życia, niż niejeden zdrowy dzieciak. Zadanie
realizowane w MONARZE było
dla mnie trudnym przeżyciem
- byli tam moi rówieśnicy, którzy
już tyle przeżyli. Realizując kolejne zadanie w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji - odkrywając przy tym problemy innych
doceniłem jeszcze bardziej to co
mam: jestem zdrowy, mam
szczęśliwą rodzinę. Zawsze wiedziałem, że trzeba się dzielić tym
co mamy z innymi - projekt pomógł mi otworzyć drzwi, w które prawdopodobnie nigdy bym
nie zapukał. Nigdy bym nie był
w Domu Dziecka „Rodzinka”,
nie wiedziałbym też że mogę
liczyć na pomoc mojej klasy
w zbiórce prezentów dla jego
wychowanków, czy też zbiórce
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tkanie ludowych muzykantów
i śpiewaków.
W tegorocznej edycji udział
wzięło 18 zespołów (z woj. dolnośląskiego i lubuskiego) „Lubaniacy”, „Modry Len”, „Osadnicy”, „Jarzębina”, „Akord”, „Pogranicze”, „Szymanowianie”, „Lubin”, „Fudżijamki”, „Dobromierzanie”, „Milikowianki”, „Śpiewaj Mi”, „Perła”, „Zagajnik”,
„Bukowina”, „Żagańska Lutnia”, „Sołtysowe Gryfinki”, „Kwisowianie”. W trakcie festiwalu
koncertowali i umilali czas
współorganizatorzy - Zespół Ludowy „Smolniczanie” ze Smolnika i Zespół Ludowy „Łużyczanki” z Pobiednej.
Komisja konkursowa w składzie Gabriela Gacek z wykształcenia i zamiłowania muzykolog
i Jerzy Bzowski dyrygent Zakładowej Orkiestry Dętej Kopalni Turów. Poziom Festiwalu
- jak stwierdzili sami jurorzy
- był wysoki a dokonanie oceny
zespołów i wybór najlepszych
nie należał do łatwych. Prezentowana na scenie muzyka szybko zjednała słuchaczy i bardzo
szybko plac przed sceną zapełnił
się tańczącymi. W przebłyskach
słońca pięknie prezentowały się
stroje roztańczonych zespołów
ludowych, które brały udział
w przeglądzie konkursowym.

Poza wysłuchaniem muzyki
i śpiewów ludowych można
było spróbować specjałów kulinarnych przygotowanych przez
Radę Sołecką Złotnik Lubańskich.
Miło nam poinformować, że
nasz „Akord” przywiózł z festiwalu bardzo wysokie, II miejsce.
Gratulacje!
- Byliśmy tam pierwszy raz
i od razu II miejsce, bardzo się
cieszymy - mówi Teresa Małecka, radna miejska i kierownik
zespołu. - Kilka dni temu wróciliśmy także z bardzo dużego,
ogólnopolskiego
przeglądu
w Szprotawie - na razie bez sukcesów, ale było to dla nas wspaniałe przeżycie.
Śpiewający seniorzy szykują
się na kolejne festiwale - do

pobliskiego Mietkowa i Kobierzyc.
- Chcemy śpiewać i rozsławiać nasze miasto, więc jeździmy z przyjemnością na takie
imprezy - mówi Teresa Małecka.
Życzymy zatem kolejnych
sukcesów i pięknego, rozśpiewanego lata.

„Akord” podbija Dolny Śląsk
czerwca br. odbył się
w Parku Rekreacyjnym w Smolniku VI
Festiwal Współczesnej Kultury
Ludowej „Swojskie Granie
i Śpiewanie” zorganizowany
przez Ośrodek Kultury i Sportu
w Leśnej. Wzięło w nim udział
18 zespołów ludowych z województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Nie zabrakło też naszych
rozśpiewanych seniorów z zespołu Akord, którzy wrócili
z wspaniałym II miejscem.

Malowniczy korowód podczas festiwalu w Szprotawie

żywności dla psiaków ze schroniska w Wałbrzychu. Dzięki projektowi wiem, że małe rzeczy
mogą cieszyć innych, a to z kolei
daje radość mi - przyznaje chłopak.
Filip w nagrodę poleci w sierpniu na Dominikanę, ucząc się
z rówieśnikami przez dwa miesiące w tamtejszej szkole przedmiotów w języku angielskim
i hiszpańskim. Po południami
będzie realizował program polskiej szkoły, a w weekend będzie
zwiedzał ten przepiękny kraj.
Filip otrzymał już od burmistrza
Bogdana Kożuchowicza flagę
Świebodzic, która będzie mu
towarzyszyła podczas pobytu na
Dominikanie.
Bardzo serdecznie gratulujemy Filipowi i życzymy mu wspaniałej przygody oraz mnóstwa

Zdjęcie w „świebodzkich” koszulkach, zrobione już w rodzinnym
mieście

11

wrażeń z pobytu w Republice
Dominikany.
I

Nasz Środowiskowy Dom
Samopomocy w akcji

Świdnicy odbył się IV
Turniej Piłki Siatkowej
W
organizowany przez WTZ

Trofeum z przeglądu w Leśnej

FOT. UŻYCZONE

VI Festiwal prowadziła Małgorzata Majeran-Kokott, znana dziennikarka, prowadząca
Listę Przebojów Ludowych Radia Wrocław. Każdej niedzieli
przebojów ludowych słuchają
tam tysiące osób.
Oprócz podtrzymania tradycyjnego muzykowania i popularyzacji kultury ludowej tworzonej po 1945 r. na Ziemiach
Odzyskanych, Festiwal ma na
celu dokumentację tradycji autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego oraz popularyzację tradycji regionalnej wśród
młodszego pokolenia, integracja
artystyczna ruchu ludowego,
wymiana doświadczeń w pracy
na rzecz środowisk twórczych
oraz promocja gminy Leśna.
Jest to ważne i prestiżowe spo-
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Świdnica. W rozgrywkach
wzięła udział reprezentacja
Środowiskowego Domu Samopomocy: kapitanem teamu
a zarazem rozgrywającym był
Marcin Mormol, pozycje atakującego zajął Aleksender
Grygiel, funkcje środkowych
objęli Jarosław Frontczak
i Stanisław Osłoński, a pozycję przyjmujących Mariusz
Kędzierski i Łukasz Sokołowski.
Nie możemy też zapomnieć
o rezerwowym naszej reprezentacji Adamie Kędzierskim, który był gotowy wejść
na boisko w każdej chwili.
Podczas meczów zagrzewali Nas do walki swoim dopingiem Nasi koledzy i koleżanki
z Ośrodka, którzy bardzo wierzyli w naszą wygraną. W pierwszym meczu szło nam bardzo
dobrze, początkowo prowadziliśmy, jednak pod koniec meczu straciliśmy czujność i przegraliśmy 15:12. To obudziło
w nas motywację do dalszej
walki i poprowadziło do pięknego zwycięstwa w następnym
meczu 15:1. I w taki właśnie
sposób dostaliśmy się do roz-

grywek finałowych, gdzie
zmierzyliśmy się z najlepszą
drużyną o pierwsze miejsce.
Walka była zacięta, żadna ze
stron nie chciała odpuścić
i oddać ani jednego punktu bez
walki. W pierwszym secie
wygraliśmy 5:3, natomiast
drugi set okazał się dla Nas
pechowy i przegraliśmy 15:12.
Między meczami mieliśmy
okazję zregenerować siły spożywają słodki poczęstunek
i masę witamin w postaci owoców, a także pyszne kiełbasy
z grilla.
Turniej był dobrą okazją do
integracji z innymi Ośrodkami,
ale także odkrył talent do gry
w piłkę siatkową Naszych
chłopców.
ŚDS

Rozpoczęliśmy wakacje rodzinnym piknikiem
nasz piknik

piątek, 8 VII 2016

A

trakcje dla młodszych
i starszych, edukacja,
zabawa, coś słodkiego
- jednym słowem piknik rodzinny - taki właśnie piknik odbył się w pierwszą sobotę
wakacji, 25 czerwca. Bawiliśmy
się pod hasłem „Bezpieczne
wakacje”.
Do wspólnej zabawy zaprosił
Ośrodek Pomocy Społecznej
wspólnie z Miejską Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Domem

Kultury i przy współpracy Klubu Abstynenta Odnowa.
Piknik otworzył Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz
wraz z silną reprezentacją radnych miejskich: Przewodniczącym RM Łukaszem Kwadransem, Wiceprzewodniczącymi
- Zdzisławem Pantalem i Janem Klepcem oraz Jarosławem Dąbrowskim, Jackiem
Żygłowiczem, Lesławem Podhaliczem, Jerzym Kirklo i Dariuszem Błaszczykiem, który
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na festyn przyjechał z apetyczną
grochówką.
Do wspólnej zabawy zapraszały dyrektor MDK Agnieszka
Gielata i przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Aldona Górska.
Najwięcej atrakcji przygotowano dla najmłodszych - dzieci
mogły np. sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w miasteczku
ruchu drogowego, były też konkursy związane z bezpieczeń-

stwem, malowanie buziek, fotoboksik; nieco starsi mogli
przespacerować się w alkogoglach a dla wszystkich było też
znakowanie rowerów przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego świdnickiej policji albo
szybki kurs udzielania pierwszej
pomocy, prowadzony przez
członków świebodzickiego Klubu Honorowych Dawców Krwi.
Ponieważ tego dnia wszyscy
czekaliśmy na mecz polskiej
reprezentacji ze Szwajcarią,
można było pomalować buzie

w barwy narodowe, co bardzo
chętnie czynili zwłaszcza panwie i chłopcy.
W międzyczasie na scenie
prezentowali się zwycięzcy tegorocznej Gali Piosenki Ulubionej.
W części popołudniowej był
m. in. fitness na trampolinach,
poprowadzony przez Martę
Jasińską i trzy świetne koncerty: na początek zaprezentowała
się sekcja gitarowa z MDK,
czyli chłopaki z Black Guns,
następnie ząbkowicka formacja
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Feelings Station i na finał prawdziwa gwiazda tego wieczoru
- Mateusz Rusin z zespołem
Cukierki.

FOT. ABP I MAREK CHROBAK
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Festyn otworzył burmistrz Bogdan Kożuchowicz wraz z grupą radnych Rady Miejskiej
Jumping frog, czyli fitness na trampolinach

Coś dla małych elegantek - czyli kolorowe warkoczyki

Dla zwycięzców konkursów były oczywiście nagrody - np. talony na lody albo watę cukrową
Jumping frog, czyli
fitness na trampolinach

Na scenie prezentowały się utalentowane laureatki tegorocznej edycji Gali Piosenki Ulubionej
Krótki kurs udzielania pierwszej pomocy
po okiem Katarzyny Młynarkiewicz,
szefowej świebodzickiego Klubu
Honorowych Dawców Krwi i Grzesia
Szejgieca

Chłopaki z Black Guns dali czadu

Zabawne zdjęcia w fotobudce

Spacer w alko goglach - dla dzieci był po prostu zabawną przygodą - dla starszych
przestrogą...

Na finał główna gwiazda, czyli Mateusz Rusin z zespołem Cukierki

Panowie chętnie malowali się w barwy narodowe - bo przecież tego dnia grała Polska
ze Szwajcarią

Rewelacyjni goście z Ząbkowic Śląskich
- zespół Feelings Station

Nad prawidłowym poruszaniem się po „drodze” czuwali
panowie policjanci

Mini miasteczko ruchu drogowego - tu dzieci mogły
w praktyce poćwiczyć swoją wiedzę na temat bezpiecznego
poruszania się po ulicach

Rekiny podsumowały sezon
14

sport
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Spotkanie podzielone było na
część bardziej i mniej oficjalną
- najpierw odbyła się prezentacja
osiągnięć w Sali konferencyjnej,
a następnie wszyscy udali się na
ognisko i grilla nad stawem.
W miłej, piknikowej atmosferze wspominano sukcesy, wyjaz-

dy i osiągnięcia minionego sezonu.
O wszystkich tych wydarzeniach informowaliśmy na bieżąco na łamach Gazety Świebodzickiej. Życzymy pływakom
dużo wypoczynku i nabrania sił
na nowy sezon!

FOT. KS REKIN

od koniec czerwca członkowie Klubu Sportowego Rekin podsumowali
swój - jakże udany - sezon sportowy 2015/2016. Zawodnicy, trenerzy, bliscy i sympatycy klubu spotkali się w Hotelu Księżyc.

Gazeta Świebodzicka
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Spotkanie ze sponsorami
obozów sportowych

W

piątek, 8.07.2016 r. tj. piątek o godzinie 20:00 w Restauracji
Hotelu Księżyc w Świebodzicach odbędzie się spotkanie sponsorów, którzy na przestrzeni ostatnich sześciu lat wspierali organizację obozów portowych Miejskiego Klubu Sportowego Victoria Świebodzice. Będzie to forma podziękowania Zarządu klubu dla wszystkich darczyńców, dzięki którym dzieci, młodzież i seniorzy naszego
klubu mogli korzystać z tej formy przygotowań do sezonu piłkarskiego na przestrzeni ostatnich sześciu lat.
Zaproszenia powędrowały do:
Starosty Powiatu Świdnickiego Pana Piotra Fedorowicza
Burmistrz Miasta Świebodzice Pana Bogdana Kożuchowicza
Przewodniczącego Rady Miejskiej Świebodzic Pana Łukasza
Kwadransa
Radnego Powiatu Świdnickiego Pana Pawła Ozgi
Radnego Miasta Świebodzice Pana Mariusza Szafrańca
Prezesa Zarządu TERMET S.A - Ryszarda Satyły
Prezesa Zarządu TESTER - Pana Sławomira Satyły
Pana Prezesa Zarządu DEFALIN GROUP S.A. - Lubomira
Trojanowskiego
Państwa Cecylii i Krzysztofa Tabiś - AQUAPOL
Państwa Anny i Andrzeja Szczurek - PROMONT
Pana Prezesa Andrzeja Knihnickiego - MONEVA
Panią Prezes Zarządu Elżbietę Krzan - SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
Państwo Monikę i Dariusza Kłapińskich - ASC WORKERS
Pana Janusza Kościukiewicza - KIR
Pana Bogusława Krzysztofowicz - HADES
Panią Agatę Kalafut
Pana Jana Jarosińskiego - Solidarność TERMET S.A.
Pana Jerzego Sułkowskiego - TSP GRANIT
Pana Patryka Sałka
Pana Krzysztofa Baranowskiego - CZERWONE DACHY
Pana Andrzeja Chuchro - PHU ANDY
Pana Pawła Orfina - ORFIN INFO
Pana Jerzego Jaśkiewicza - BORT PODGÓRZE
Pani Christine Bayer - STEILMANN
Państwa Aleksandry i Adama Pofelskich - SKLEP OBUWNICZY
Pana Piotra Ślęzaka - PIEKARNIA ŚLĘZAK
Pana Jarosława Stefaniak
Pana Gotarda Gierałka.

Tarcia w zarządzie

W

środę 22.06.2016 r.
odbyło się pierwsze
posiedzenie nowo wybranego Zarządu MKS Victorii
Świebodzice, na którym dokonano wyboru władz naszego
klubu. Poniżej prezentujemy
Państwu te wyniki.

Skład Zarządu MKS Victorii
Świebodzice na lata 2016/2020
Prezes Zarządu - Pan Euzebiusz Wojdat,
Wiceprezes Zarządu - Pan Robert Mazurkiewicz,
Sekretarz Zarządu - Pan Marcin Birt,
Członek Zarządu d/s piłki
ręcznej - Pan Mariusz Godyla,
Członek Zarządu d/s piłki
nożnej - Pan Łukasz Apołenis.

W świeżo wybranym składzie nastąpiły jednak już zmiany. 29 czerwca z funkcji wiceprezesa zrezygnował Robert
Mazurkiewicz.
W zamieszczonym przez niego oświadczeniu czytamy:
Jako Wiceprezes i Członek
Zarządu Miejskiego Klubu
Sportowego Victoria Świebodzice chciałbym poinformować
wszystkich zainteresowanych, iż
w dniu dzisiejszym tj. środa
29.06.2016 r. podjąłem decyzję
o ustąpieniu z pełnionych funkcji w klubie. Brak możliwości
współpracy i odmienne zdania
dotyczące przyszłości klubu
z pozostałymi członkami zarządu skłoniły mnie do podjęcia
takiej decyzji. Jedną z głównych

przyczyn wycofania się z pracy
w Zarządzie był brak woli kontynuacji współpracy z trenerami
Maciejem Jaworskim, Ryszardem Mordakiem oraz Wojciechem Wierzbickim. W tym miejscu chciałbym podziękować
w/w trenerom za współpracę
i za awans z zespołem seniorów
naszego klubu do IV Ligi
Dolnośląskiej, za pracę z bramkarzami od grupy naborowej do
grupy seniorskiej jak również za
pracę wykonywaną na rzecz
naszego klubu. Chciałbym
podziękować wszystkim tym,
którzy w ciągu ostatnich sześciu
lat pomagali mi w wielu kwestiach dotyczących obozów
sportowych. Słowa podziękowania kieruję na ręce sponso-

rów: instytucji, firm i osób prywatnych. Dziękuję władzom
OZPN, DZPN jak również
DZPR za owocną współpracę
a także wszystkim zawodnikom
i zawodniczkom, trenerom MKS
Victorii Świebodzice za osiągnięte wyniki na przestrzeni
sześciu ostatnich lat. Jednocześnie przepraszam wszystkich
tych, którzy mi zaufali w wyborach do władz klubu w dniu 20
czerwca 2016 r. ale w pojedynkę nie jestem w stanie spełnić
Państwa oczekiwań. Kończąc
chciałbym życzyć wszystkim tym
którym dobro naszego klubu
leży głęboko na sercu wielu sukcesów sportowych jak i osobistych.
I

ogłoszenia/komunikaty

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony, na oddanie w najem na czas nieoznaczony,
niżej wymienionego lokalu użytkowego (garaż), stanowiącego własność Gminy Świebodzice
Pow. użytkowa

Świebodzice
ul. Szkolna 21

18,00 m2

Stawka wywoławcza

3,00 zł + 23%VAT

Wysokość
wadium
500,00 zł

(lokal przeznaczony do garażowania pojazdów samochodowych)
Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - Rynek 1, w dniu 28.07.2016 r. o godz.
9.30 - sala posiedzeń, pokój Nr 7 (I piętro)
2. Powyższy lokal (garaż) można oglądać w ciągu 3 dni przed planowanym przetargiem w godzinach 8.00-13.00,
po wcześniejszym zgłoszeniu się do działu Administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Świdnickiej 7.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset
złotych 00/100).
4. Czas przyjmowania wadium ustala się na 6 dni przed przeprowadzeniem przetargu, jednak nie później niż do
godz. 15.00, na dwa dni przed rozpoczęciem przetargu.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu, zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej w dniu
przetargu : - dowodu wpłaty wadium, dokonanej w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, bądź wpłaconej
na konto:
Urząd Miejski w Świebodzicach
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A
Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
5. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji, podpiszą oświadczenia o przyjęciu do wiadomości
warunków przetargu.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg, od podpisania umowy najmu
lokalu.
7. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostaje zwrócone nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia
przetargu, w kasie Urzędu Miejskiego.
8. Należności czynszowe obejmują cały okres od daty podpisania umowy, bez zastosowania ulg oraz bez ich
zawieszania na okres remontu lokalu.
9. Prace remontowe w lokalu, najemca wykonuje we własnym zakresie, bez możliwości ubiegania się o zwrot
poniesionych na ten cel nakładów.
10. Wygrywający przetarg zobowiązuje się do użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
11. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty zakończenia przetargu.
12. Nie zachowanie terminu dwóch miesięcy do rozpoczęcia użytkowania lokalu zgodnie z przeznaczeniem,
stanowi podstawę do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.
13. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji dotyczących zarówno lokalu jest również warunków przetargu, można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, tel. 74 666-95-40.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.)
oraz §6 Uchwały Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11.09.2008 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony, dla mieszkańców posiadających stałe zameldowanie przy ul. Świdnickiej44
w Świebodzicach, na oddanie w najem na czas nieoznaczony, niżej wymienionego lokalu użytkowego (garaż),
stanowiącego własność Gminy Świebodzice
Adres lokalu
0Pow. użytkowa
Stawka wywoławcza
Wysokość
wadium
Świebodzice
ul. Świdnicka 44

16,44 m2

3,00 zł + 23%VAT
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Burmistrz Miasta Świebodzice

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2015r. poz.1774 z późn. zm.)
oraz §6 Uchwały Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11.09.2008 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice

Adres lokalu

piątek, 8 VII 2016

450,00 zł

(lokal przeznaczony do garażowania pojazdów samochodowych)
Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - Rynek 1, w dniu 28.07.2016 r.
o godz. 10.00 - sala posiedzeń, pokój Nr 7 (I piętro)
2. Powyższy lokal (garaż) można oglądać w ciągu 3 dni przed planowanym przetargiem w godzinach 8.00-13.00,
po wcześniejszym zgłoszeniu się do działu Administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Świdnickiej 7.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie 450,00 zł (słownie: czterysta
pięćdziesiąt złotych 00/100).
4. Czas przyjmowania wadium ustala się na 6 dni przed przeprowadzeniem przetargu, jednak nie później niż do
godz. 15.00, na dwa dni przed rozpoczęciem przetargu.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu, zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej
w dniu przetargu:
- dowodu wpłaty wadium, dokonanej w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, bądź wpłaconej na konto:
Urząd Miejski w Świebodzicach
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A
Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
5. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji, podpiszą oświadczenia o przyjęciu do wiadomości
warunków przetargu.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg, od podpisania umowy najmu
lokalu.
7. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostaje zwrócone nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia
przetargu, w kasie Urzędu Miejskiego.
8. Należności czynszowe obejmują cały okres od daty podpisania umowy, bez zastosowania ulg oraz bez ich
zawieszania na okres remontu lokalu.
9. Prace remontowe w lokalu, najemca wykonuje we własnym zakresie, bez możliwości ubiegania się o zwrot
poniesionych na ten cel nakładów.
10. Wygrywający przetarg zobowiązuje się do użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
11. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty zakończenia przetargu.
12. Nie zachowanie terminu dwóch miesięcy do rozpoczęcia użytkowania lokalu zgodnie z przeznaczeniem,
stanowi podstawę do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.
13. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji dotyczących zarówno lokalu jest również warunków przetargu, można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, tel. 74 666 95 40.

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

Nr działki gruntu

Obręb

nieruchomość niezabudowana
nieruchomość niezabudowana
nieruchomość niezabudowana
nieruchomość niezabudowana
nieruchomość niezabudowana
nieruchomość niezabudowana

350/43
182/4
182/5
316/4
892/16
892/18

Śródmieście 3
Ciernie 5
Ciernie 5
Pełcznica 2
Pełcznica 2
Pełcznica 2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.34 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 tekst jednolity) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej
nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 z póź. zm.)
oraz §6 Uchwały Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11.09.2008 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców, legitymujących się stałym zameldowaniem
na terenie Gminy Świebodzice i prowadzących działalność handlową na terenie Gminy Świebodzice
- branża przemysłowa, na oddanie w najem na czas nieoznaczony,
niżej wymienionego lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Świebodzice:
Adres lokalu

Pow. użytkowa

Świebodzice
ul. Strzegomska 36

95,84 m2 w tym:
75,41 m2 - sale sprzedaży
20,43 m2 - piwnice w lokalu

Stawka wywoławcza

Wysokość
wadium
4.300,00 zł

6,35 zł + 23%VAT
1,00zł + 23%VAT

(lokal użytkowy przeznaczony na działalność handlową: branża przemysłowa)
Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - Rynek 1, w dniu 28.07.2016 r.
o godz. 9.00 - sala posiedzeń, pokój Nr 7 (I piętro).
2. Powyższy lokal można oglądać w ciągu 3 dni przed planowanym przetargiem w godzinach 8.00-13.00,
po wcześniejszym zgłoszeniu się do działu Administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Świdnickiej 7.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie 4.300,00 zł (słownie: cztery
tysiące trzysta złotych 00/100). Czas przyjmowania wadium ustala się na 6 dni przed przeprowadzeniem
przetargu, jednak nie później niż do godz. 15.00 - na dwa dni przed rozpoczęciem przetargu.
4. Osoby prawne przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej.
5. Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu, zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej
w dniu przetargu:
- dowodu wpłaty wadium, dokonanej w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, bądź na konto:
Urząd Miejski w Świebodzicach
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A
Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280
6. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji, podpiszą oświadczenia o przyjęciu do wiadomości
warunków przetargu.
7. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg, od podpisania umowy najmu
lokalu.
8. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostaje zwrócone nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia
przetargu, w kasie Urzędu Miejskiego.
9. Należności czynszowe obejmują cały okres od daty podpisania umowy, bez zastosowania ulg oraz bez ich
zawieszania na okres remontu lokalu.
10. Prace remontowe w lokalu, najemca wykonuje we własnym zakresie, bez możliwości ubiegania się o zwrot
poniesionych na ten cel nakładów.
11. Wygrywający przetarg zobowiązuje się do użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
12. Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty zakończenia przetargu.
13. Nie zachowanie terminu dwóch miesięcy do rozpoczęcia użytkowania lokalu zgodnie z przeznaczeniem,
stanowi podstawę do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.
14. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji dotyczących zarówno lokalu jest również warunków przetargu, można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, tel. 74 666 95 41.

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

Ś.P. Barbarę Felkowską
- Dzieci, Wnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Anny Kaszyńskiej,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Mąż, Dzieci z Rodzinami

reklama/pożegnania

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

Ś.P. Ryszarda Kozłowskiego
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Córka, Syn, Zięć, Wnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

Ś.P. Sabinę Usinowicz
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

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

Ś.P. Anny Pełechatej
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Córki, Synowa, Zięć, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Margot Klechy,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córka, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Ś.P. Halinę Jędrusiak

Ś.P. Renaty Gietek

- Siostry, Szwagier, Siostrzenica, Siostrzeniec i Rodzina

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

Dziękujemy wszystkim,
którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Krystyny Bukowieckiej,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córki, Wnuki i Rodzina

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

Ś.P. Leszka Lipca
- Matka, Sąsiedzi i Rodzina

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

