26 Maja - pamiętaj o Dniu Matki!

Przed nami wyjątkowe święto - święto mam. Mama to przez pierwsze lata życia dziecka najważniejszy człowiek, centrum
wszechświata, ostoja bezpieczeństwa, czułości, miłości. Ale przez całe życie mama to ktoś, do którego się wraca najchętniej,
bo przecież kto będzie nas zawsze kochał miłością bezwarunkową, bez oceniania, krytykowania, pouczania?
Kochane Mamy, składamy Wam najpiękniejsze życzenia, dziękujemy za Waszą miłość, troskę, za to, że zawsze macie
dla swoich pociech czas i czułe słowo, że przytulacie, całujecie, tulicie do snu i odganiacie złe myśli.
Żyjcie nam sto lat i bądźcie zawsze przy nas!
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dosłownie wywlókł pijanego kierowcę z auta

M

iał prawie 2,5 promila
i o mały włos nie wjechał
w bawiące się na ul. Chmielnej dzieci! Po drodze uszkodził auto zaparkowane przy posesji.
Mieszkaniec jednego z domów, gdy to
zobaczył, natychmiast zareagował. Pobiegł za samochodem, który uderzył
w bramę wjazdową do jego posesji,
otworzył drzwi auta i wyrwał kluczyki ze
stacyjki. Pijanego kierowcę zablokował
w aucie i zadzwonił po policję.
Do zdarzenia doszło 25 kwietnia.
Kierowca Audi A6 jechał zygzakiem ul.
Chmielną. W pewnym momencie uderzył w zaparkowanego przy posesji lexusa. Świadkiem zdarzenia był pan Robert,
mieszkaniec tej ulicy, który widząc całą

sytuację wybiegł z domu. Audi w tym
czasie walnęło w bramę wjazdową do
jego ogrodu. Kierowca usiłował wysiąść.
Pan Robert nie namyślając się długo
otworzył drzwi Audi i wyciągnął ze stacyjki kluczyki.
- Facet był pijany, czuć było od niego
alkohol, bełkotał, chyba nie bardzo wiedział co się dzieje - opowiada pan Robert.
- To spokojna ulica, tu dzieciaki jeżdżą na
rowerach, mógł potrącić jakieś dziecko
i spowodować większą tragedię! Tacy
bandyci powinni ponieść surowe konsekwencje.
Sprawcą - na szczęście tylko kolizji
- był wałbrzyszanin Zbigniew R. Został
przez policję przewieziony do izby za-

trzymań, w której - jak dowiedzieliśmy
się od policjantów - stał się agresywny.
Trzeba go było zakuć w kajdanki. Po
badaniu na alkomacie szokujący wynik
- prawie 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu!
Sprawa została przekazana do prokuratury z wnioskiem o skazanie przez sąd.
Pijany kierowca będzie odpowiadał za
przestępstwo, czyli jazdę po alkoholu
i spowodowanie zagrożenie w ruchu drogowym oraz kolizję - to wykroczenie.
Materiały trafiły do prokuratury 9 maja.
Kierowcy grozi do 3 lat zakazu prowadzenia, 5 tys. świadczenia pieniężnego,
grzywna i ograniczenie wolności.
Zobaczymy, jak do sprawy podejdzie
prokurator a potem sąd, zwłaszcza, że

Dobro powróciło od dobrych ludzi!

Piękny finał smutnej
historii. Spontaniczna
akcja na portalu
społecznościowym,
by pomóc skatowanemu
psiakowi, zaowocowała
zbiórką karmy i konkretnych
sum na leczenie pieska.
Świebodzice MAJĄ MOC
i wielkie serca!
Sprawcą zamieszania
i dobrym duchem akcji jest
dobrze nam znany Maciej
Więcek, miłośnik sportu,
społecznik, zwierzolub
i posiadacz adoptowanego
ze schroniska psiaka.
Więcej str. 2

Kolejnych pięć przejść
dla pieszych
będzie miało
nowe, LED-owe
oświetlenie.
Będzie
bezpieczniej.
Sprawdź,
które to przejścia.
Str. 4

mężczyzna był już karany za jazdę pod
wpływem środków odurzających. Taki
kierowca nie powinien już nigdy zasiąść
za kółkiem!
Brawo dla Pana Roberta za obywatelską postawę i szybką reakcję. Pamiętajmy wszyscy - jeśli widzimy pijanego
kierowca - reagujmy, zgłaszajmy ten fakt
policji. Nie każdy jest tak odważny jak
pan Robert, ale naszym obowiązkiem jest
reagować i zawiadamiać odpowiednie
służby.
Nie pozwólmy też, by ktoś z naszych
bliskich wstał od stołu zakrapianego alkoholem i wsiadł do auta. Jeśli godzimy się
na to - jesteśmy współwinni tragedii,
która może się wydarzyć.
I

Marsz Nordic Walking,
koncert charytatywny
dla Kasjana, koncert
chóru, zawody
teakwon-do… Uff,
ale będzie się działo!

Str. 8

Znowu docenili
3
nas eksperci.
Gmina wysoko
w rankingu
finansowym
samorządów.
Za nami druga
9
edycja Żywej
Biblioteki.

10

Głośny
i tłumny Zlot
Motocykli.

11

Takie konkursy
to przyjemność
- dostaliśmy
mnóstwo prac,
nagrodziliśmy
wszystkich.

Najsłodsze święto

Zawody
19
łucznice
na wolnych torach

w regionie z rekordową frekwencją! Zobaczcie,
jak bawiliśmy się na Święcie Czekolady z Master
Chefem Junior Julką Cymbaluk.
Str. 12-13

- zawodnicy
zachwyceni
organizacją
i Świebodzicami.

INFORMATOR
G POGOTOWIA
Ratunkowe 999
Numery dodatkowe: 74 85 40 200,
fax: 74 85 00 989
G Policja 997 lub 112
Komisariat w Świebodzicach
74 854 06 22 (23)
G Straż Miejska,
ul. Żeromskiego 13/15
74 666 95 92 - Komendant
74 666 95 93 - Funkcjonariusze
mobile - 606 637 542
Dyżury od godziny 7.30 do 22.00
G Straż Pożarna 998 lub 112,
Komisariat w Świebodzicach
74 666 99 32
G Drogowe 954
G Energetyczne 991
EnergiaPro Koncern Energetyczny
S.A. Rejon Dystrybucji i Sprzedaży
Energii
w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego 11,
58−150 Strzegom, tel. 74 854 94 00
G Gazowe 992
Biuro Obsługi Klienta w Wałbrzychu,
ul. Kościuszki 3, 58−300 Wałbrzych,
tel. 74 842 73 31, 74 842 73 34,
fax 74 842 62 43
e−mail: bok.walbrzych@zgw.com.pl
G Wodno−Kanalizacyjne 994
– w godzinach pracy zakładu
zgłoszenia awarii przyjmuje ZWiK
tel. 74 854 13 04 wew. 15, 23
po godz. 15.00 zgłoszenia awarii
przyjmuje dyżurny pogotowia
wodno−kanalizacyjnego
tel. 74 854 13 04
lub tel. kom. 603 174 617
G INFORMACJA O USŁUGACH
samochodowych 954
telefoniczna 118 813
G INFORMACJA PKP 9436
G PKS Świdnica 74 852 10 85
G Żółta Linia - Telefoniczna
informacja
o firmach 9434
URZĄD MIEJSKI W ŚWIEBODZICACH
G Biuro Podawcze - INFORMACJA
74 666 95 00, 666 95 55,
fax 666 95 09
G Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
74 856 18 22
G Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Świdnicy − 74 851 50 24
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Świdnicy − 74 851 50 10
G Dziecięcy Telefon Zaufania SPDC
„Serce” 74 852 52 90
G Hospicjum Świdnica
(od pon. do pt. od 10.00 do 14.00,
74 852 03 46
w środy od 12.00 do 16.00)
G Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Świebodzicach - 74 666 95 99
PRZYCHODNIE
G MOZ, Al. Lipowe 15
Rejestracja - 74 664 59 50,
74 664 59 51, 74 664 59 52
G Poradnia Dziecięca 74 664 59 56

Dobro od dobrych

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

społeczeństwo

ludzi wróciło do skrzywdzonego psiaka

P

o przykrych informa- szczególnym okrucieństwem.
cjach związanych ze złym Mężczyzna dostał także areszt
traktowaniem zwierząt, (!) - co jest naprawdę szybką
jest czas by pisać tylko i stanowczą reakcją służb, i nao dobrych wieściach, Dobro leży im się za to pochwała.
powraca, a dobrych ludzi w na- Oczywiście, nie przyznał się do
szym mieście jest z pewnością winy zeznając, że raz lekko
więcej, niż tych, którzy krzyw- kopnął pieska, bo ten sikał w dodzą zwierzęta. Można by powie- mu...
dzieć - byliśmy świadkami wielSprawą zainteresował się
kiego i pięknego odzewu spo- także nasz świebodzicki magistłeczności internautów, poruszo- rat, Wydział Ochrony Środonych losem skatowanego szcze- wiska zadeklarował pomoc
niaczka, o którym pisaliśmy w leczeniu suni, ale ostatecznie
w poprzednim numerze, o spra- pani Kasia wyraziła chęć przyjęwie informowały też media lo- cia karmy dla pieska. I takowa
kalne. Właściciel pieska poszedł została zamówiona.
za kratki i będzie odpowiadał za
- Jestem bardzo zbudowana
znęcanie się nad psiakiem, ale takim odzewem, chęcią pomopiękne w tym wszystkim jest to, cy, a przede wszystkim błyskajak wiele osób dobrej woli po- wicznym zadziałaniem służb
stanowiło pomóc w leczeniu w Świebodzicach - mówiła przeczworonoga i pokazać, że Świe- jęta pani Kasia. - Rano zgłosibodzice to miasto wspaniałych, łam sprawę, a po południu
wrażliwych ludzi. Na szczęście oprawca już siedział. Dziękuję
tacy zwyrodnialcy jak Artur P. Straży Miejskiej i zwłaszcza
to tylko jednostki...
Policji za błyskawiczną reakcję.
O historii zmaltretowanego Nie mogłam przyjechać do
pieska pisaliśmy dwa tygodnie komisariatu złożyć zeznania, to
temu. Piesek został odebrany policjanci przyjechali do mnie.
właścicielom po tym, jak stwier- Nie spotkałam się jeszcze z tadzono u niego liczne ślady pobi- kim potraktowaniem sprawy,
cia w tym złamane tylne łapki jestem w szoku i naprawdę
i miednicę!
wzruszona, że tak się to potoSunią zajęła się pani Kata- czyło.
rzyna Ptasińska, znana w swoPiesek przeszedł w środę 25
im środowisku z bezwzględnoś- kwietnia operację, lekarz musiał
ci wobec oprawców zwierząt, usunąć część połamanej kości.
która uratowała już dziesiątki, Sunia będzie teraz poddawana
jeśli nie setki zwierzaków z rąk rekonwalescencji, ale czuje się
swoich właścicieli-oprawców.
Tego samego dnia, kiedy
ana
wpłynęło zgłoszenie na policję,
skatow
swoje działania rozpoczęli świe- 7-miesięczna suniałaściciela
w
bodziccy policjanci i strażnicy przez swojego
miejscy. I jeszcze tego samego P
dnia właściciel pieska został
zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.
Dwa dni później prokurator
przedstawił Arturowi P. zarzut O historii 7-miesięcznej suni
znęcania się nad zwierzęciem ze pisaliśmy dwa tygodnie temu
A
ŚWIEBODZICK
zice.pl
GAZETA
www.swiebod
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Zaczynają się komunie święte
Maj to czas sakramentu
pierwszej komunii świętej.
W naszym mieście
uroczystości odbywać się będą
w następującej kolejności:
G 13 maja - parafia pw.
Matki Bożej Królowej Polski,

godz. 10:30

G 20 maja - parafia pw.

Św. Apostołów Piotra i Pawła,
godz. 10:00
G 27 maja - parafia pw.
Św. Mikołaja, godz. 9:45
G 3 czerwca - parafia pw.
Św. Brata Alberta

coraz lepiej. A przede wszystkim odzyskuje zaufanie do
ludzi, bo zamiast bicia i kopania
spotyka ją teraz wielka fala
miłości i troski ze strony nowej
opiekunki.
A w międzyczasie na Facebooku zorganizowano wielką
akcję pomocową i licytację dla
Asty - bo tak teraz nazywa się
suczka. Organizatorem całego
zamieszania jest Maciek Więcek, znany w mieście z organizacji wielu imprez sportowych,
zaangażowany społecznik i zwierzolub - posiadacz adoptowanego ze schroniska psiaka. Niedawno spontanicznie przeprowadził w sieci licytację na rzecz
innego, zmaltretowanego pieska
Fijo - jego historia wstrząsnęła
całą Polską.
Maciek zorganizował kolejną, spontaniczną akcję pomocową, na którą świebodziczanie,
poruszeni losem pieska, przekazywali różne rzeczy - najpierw
karmę, a potem przedmioty na
licytację, czasami bardzo osobiste, np. urodzinową bransoletkę... Były też obrazy, trening
personalny, trofea sportowe.
Wynik licytacji - prawie 3.000
zł! W licytacji brało udział wiele
osób, co tylko pokazuje, że
dobrych ludzi jest więcej, niż
tych złych!
- Kolejny raz pokazaliśmy, że
świebodziczanki i świebodziczaninie, że Świebodzice MAJĄ MOC. Zebraliśmy z licytacji
kwotę 2996 zł, szaleństwo! Brak
mi słów, żeby podziękować, a to
rzadko się dzieje, żeby brakło mi
słów:-) Czuję ogromną dumę, że
zaufaliście mojemu pomysłowi,
czuję radość, bo pomogliśmy
Astusi, czuję szczęście, że otaczają mnie osoby, które chcą
pomagać, pomogliśmy Aście,
ale również jej opiekunowi

Chmielowskiego

G Uroczystość Bożego

Ciała - 31.05.18,
godz.10:00, parafia pw.
Św. Apostołów Piotra i Pawła,
po mszy świętej procesja
do 4 ołtarzy.

Czcigodny Księże Józefie - dziękujemy
19 maja ksiądz dziekan Józef Siemasz, proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja obchodzić będzie jubileusz
25-lecia posługi kapłańskicej. Z tej okazji w kościele zostanie odprawiona uroczysta msza święta o godz.
13:00. Zapraszamy do udziału i modlitwy w intencji księdza dziekana, a my, Drogi Księże Józefie,
składamy najserdeczniejsze gratulacje i podziękowania za służbę duchową na rzecz nie tylko mieszkańców Świebodzic - wszak ksiądz Józef jest z nami od niedawna - ale całego regionu.

FOT. UŻYCZONE

piątek, 11 V 2018
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Maciej Więcek - z Astą, która odzyskuje radość życia i chyba
czuje, że tak wiele osób przejęło się jej losem

Nowe zaostrzone prawo
W kwietniu tego roku rząd przyjął projekt ustawy zaostrzającej
kary dla oprawców zwierząt. Na mocy nowych zapisów sprawcom
grożą już nie dwa, lecz trzy lata więzienia. W sytuacjach
szczególnego okrucieństwa, kara może wynieść nawet pięć lat.
Obligatoryjna, a więc nieuchronna dla sprawcy będzie orzekana
przez sąd nawiązka w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł na cel
związany z ochroną zwierząt. W ostatnich pięciu latach nawiązkę
w wysokości od 5 tys. zł do 10 tys. zł orzeczono... dwa razy,
natomiast od 10 tys. zł do 20 tys. zł tylko raz.

Katarzynie Ptasińskiej, która jest
aniołem dla naszych czworonożnych przyjaciół, która poświęciła swoje życie, aby one
były bezpieczne i zaopiekowane
- napisał na FB uszczęśliwiony
Maciej.

- Kochani wraz z Astusią bardzo, bardzo dziękujemy Wszystkim, Maciek Więcek - to Ty jesteś Aniołem... Naszym - podsumowała tę wspaniałą akcję
Katarzyna Ptasińska, opiekunka
Asty.

Z lotu ptaka
jak metropolia

Poznajecie to miasto na zdjęciu? To nasze piękne
Świebodzice, uchwycone z góry, z drona, przez Adriana
Sitko, świebodzickiego fotografa i miłośnika miasta.
Trzeba przyznać, że miasto wygląda zachwycająco.
Widać doskonale pięknie oświetloną wieżę ratusza
i odnowiony budynek UM na Żeromskiego. Na pierwszym
planie z lewej ul. Mickiewicza z pałacem Seidlów
- czyli obecnie Domem Pomocy Społecznej dla Dzieci,
a po prawej ulica Świdnicka.
Dziękujemy za udostępnienie zdjęcia a po więcej takich
widoczków zapraszamy na forumswiebodzice na FB.

Dziękujemy za nową energię, którą ksiądz wraz ze swoją osobą wprowadził do parafii św. Mikołaja
i naszego miasta, za zaangażowanie na rzecz wspólnoty, oddanie, modlitwy i ciekawe inicjatywy.

FOT. UŻYCZONE ADRIAN SITKO
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Niech Bóg wspiera Księdza we wszystkich przedsięwzięciach, modlitwie i dalszej posłudze kapłańskiej.
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Dobrze jest? Bardzo
dobrze!
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

wieści z miasta

Kolejne gremium ekspertów bardzo wysoko oceniło
sytuację finansową Świebodzic

E

ksperci z krakowskiej
Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie przygotowali Ranking Finansowy Samorządu
Terytorialnego na IV Europejski
Kongres Samorządów. Świebodzice są na bardzo wysokiej, 77.
pozycji. Dla porównania - stolica powiatu, czyli Świdnica, oceniana w tej samej kategorii miast
- zajęła 105 miejsce.
Ocena kondycji finansowej
jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiająca przygotowanie rankingu, została przeprowadzona w oparciu o kryteria
merytoryczne, bazujące na zestawie wskaźników, m. in. udział
dochodów własnych, wydatków
inwestycyjnych, udział środków

europejskich czy relacja wydatków inwestycyjnych do dochodów własnych.
Świebodzice zajęły 77. miejsce w kategorii gminy miejskie
(na 237 ocenianych w tej kategorii jednostek). To bardzo dobry wynik świadczący, że miasto ma doskonałą sytuację finansową, a polityka wydatkowania
budżetu prowadzona jest rozsądnie i efektywnie.
- To już druga, po pre-ratingu,
pozytywna ocena sytuacji finansowej gminy Świebodzice, kolejna całkowicie niezależna od
samorządu, bo opracowana na
podstawie twardych danych
i wskaźników przekazywanych
do Regionalnej Izby Obrachunkowej - mówi Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic.
- Jest to opinia przygotowana

Trzymamy kciuki!
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Dobry pre-rating

przez specjalistów, autorami raportu są wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego i Jagiellońskiego w Krakowie, prezes
tamtejszej Regionalnej Izby
Obrachunkowej - to eksperci
w swoich dziedzinach, zatem
ich ocena jest dla nas szczególnie cenna i ważna. Jako miesz-

kańcy możemy się tylko cieszyć, że miasto ma bardzo dobrą
sytuację ekonomiczną, rozsądnie inwestuje i właściwie dba
o bezpieczeństwo finansowe
gminy i mieszkańców - podkreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
I

Niedawno z dumą pisaliśmy o bardzo pozytywnej ocenie preratingowej dla naszego miasta. Świebodzice uzyskały ocenę,
mieszczącą się na poziomie między AAA a BBB+.
Na 2792 jednostki samorządu terytorialnego w Polsce zaledwie
319 posiada ocenę równą lub wyższą od uzyskanej przez gminę
Świebodzice (BBB+).
Ocena jest dowodem na to, że gmina w sposób odpowiedzialny
i racjonalny zarządza środkami publicznymi, w pełni wypełniając
mandat zaufania od mieszkańców.
Badania pre-ratingowe wykonała - na zlecenie Fundacji Rozwoju
Rynku Kapitałowego (FRRK) -Agencja Ratingowa INC Rating
z Poznania, podlegająca Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd
i Papierów Wartościowych w Paryżu. Ocenę gmina otrzymała
bezpłatnie.
Oznacza ona - w skrócie - że gmina Świebodzice jest
wiarygodnym partnerem biznesowym.
Wysoka ocena finansowa przygotowana przez ekspertów z UJ
i pre-rating to twarde dowody na to, że Świebodzice radzą sobie
świetnie, mądrze inwestują i rozwijają się. Tym bardziej więc,
w świetle tych faktów, lamenty opozycji nad deficytem
budżetowym, czy „zadłużaniu” miasto i próba straszenia tym
mieszkańców - brzmią po prostu niepoważnie.

Miasto uzupełnia skwery i żywopłoty
o nowe nasadzenia

ZGK sp. z o.o. wykonała właśnie takie
nasadzenia i uzupełnienia krzewów
w żywopłotach m. in. na ulicach:
Al. Lipowe, Jeleniogórska, Zamkowa,
Słowackiego - posadzono nowe tuje,
poprzednie niestety uschły.
Nasadzenia to reakcja burmistrza
Bogdana Kożuchowicza na przekazywane
przez mieszkańców prośby.
W sumie posadzono ponad 500 nowych
roślin. Koszt to ponad 2500 tys. zł.

onad 70 absolwentów przyP
stąpiło w tym roku do matury w w świebodzickim liceum.

Młodzież obowiązkowo zdaje
w części pisemnej egzamin
z języka polskiego, matematyki
i języka obcego na poziomie
podstawowym. Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch
egzaminów ustnych: z języka
polskiego i języka obcego.
Ponadto każdy maturzysta
musi przystąpić do co najmniej
jednego pisemnego egzaminu
z przedmiotów do wyboru;
maksymalnie do sześciu.
W naszym liceum najczęściej
wybierane są: biologia, chemia,
fizyka, geografia, historia, wie-

dza o społeczeństwie, a także
matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy
z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - matematyka, język polski
i języki obce.
Już po pierwszym egzaminie
pisemnym, z języka polskiego
nastroje wśród maturzystów są
bardzo optymistyczne.
Mamy nadzieję, że kolejne
dni będą równie szczęśliwe,
a wyniki matur poznamy 3 lipca
2018r.
Drodzy maturzyści, trzymamy za Was kciuki!

Najdłuższa uliczka na Wilczej Górze będzie cała odnowiona

Świerkowa do remontu - zaczynamy II etap
mina ogłosiła przetarg na remont kolejUlica Świerkowa została częściowo zmodernizowana w 2015 roku. Remont obejmował
nego odcinka ulicy Świerkowej, na
G
odcinek od. ul. Dębowej do budynku nr 15. Nową nawierzchnię zyskały jezdnia
Osiedlu Wilcza Góra.

Prace dotyczyć będą odcinka od skrzyżowania z ul. Klonową do budynku nr 15.
Remont dotyczyć będzie nawierzchni
jezdni, chodników i zjazdów z posesji
a także wykonanie odcinków kanalizacji
wodno-deszczowej wraz z wpustami.
Wykonawca będzie miał czas do końca
września br.
Termin składania ofert upływa 11 maja
o godz. 10:00.

i chodnik, wykonano także zjazdy i wjazdy, przykanaliki oraz włazy.
W 2014 roku gmina wyremontowała ulicę Klonowa.
Zakres przeprowadzonych robót obejmował ok. 1020 metrów kw. jezdni,
od skrzyżowania ul. Klonowej z ul. Dębową do skrzyżowania z ul. Świerkową,
a także ok. 310 metrów kw. chodnika.
- Cieszę się, że ruszamy z kolejnym etapem Świerkowej, zgodnie zresztą z deklaracjami
burmistrza Bogdana Kożuchowicza o tym, że ulice na Wilczej Górze będą sukcesywnie
remontowane- mówi Sławomir Łukawski, radny z Pełcznicy. - Sporo się teraz dzieje
w naszej dzielnicy, trwa przekładka kostki na ul. Mikulicza, prace na Zamkowej, myślę,
że mieszkańcy mogą być zadowoleni.

Pociągi jeszcze jeżdżą, w czerwcu komunikacja zastępcza
związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi plaW
nowanych zmian dla pasażerów

korzystających z połączeń kolejowych w Świebodzicach informujemy, że autobusowa komunikacja zastępcza ma zostać uruchomiona pomiędzy 10 a 14
czerwca, a nie maja, jak informowano wcześniej. Ma to związek z tempem prac związanych
z przebudową torów i peronów
na stacji PKP w Świebodzicach.
W związku z opóźnieniami
w przebudowie stacji Świebodzice, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokonały korekty
rozkładów jazdy. W maju nie
odbędą się prace, które miały

skutkować wyłączeniem peronu
i koniecznością dojazdu ze
Świebodzic do sąsiednich stacji
zastępczą komunikacją autobusową - roboty te zostały przeniesione na początek rozkładu
LATO 2018 (10-14 czerwca
2018 r.).
Podczas podróży autobusami
komunikacji zastępczej należy
posiadać ważny bilet na przejazd, zgodnie z obowiązującą
taryfą Kolei Dolnośląskich.
Wszelkich szczegółowych informacji na temat komunikacji
zastępczej udzielać będzie obsługa pociągu.
Zapytaliśmy też rzecznika
Kolei Dolnośląskich o obiecany

biletomat na świebodzicki dworzec. Usłyszeliśmy, że procedu-

ra wyłonienia dostawy urządzeń
jest w toku.

Modernizacja torów jest bardzo dużą inwestycją. Na stacji
w Świebodzicach będą zbudowane nowe, dłuższe (300 m)
i wyższe perony, lepiej dostosowane do obsługi pociągów
dalekobieżnych. Będą wyposażone w ławki i system
oznakowania oraz rozkłady jazdy. Zostanie zachowany
historyczny charakter wiaty, a nawierzchnia peronów będzie
wykonana z kostki granitowej. Pociągi pojadą przez stację
ok. 20 km szybciej, z prędkością 60 km/h (obecnie max.
prędkość wynosi 40 km/h). Szybszy przejazd pociągów
przez stację umożliwią nowe tory i sieć trakcyjna oraz rozjazdy.
Wymiana urządzeń sterowania ruchem zwiększy poziom
bezpieczeństwa.
Cały projekt inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
obejmuje przebudowę dwóch stacje: Świebodzice i Wałbrzych
Szczawienko oraz nowy przystanek Wałbrzych Śródmieście.
Łączna wartość to 77 mln zł.

Będą doświetlone kolejne
przejścia dla pieszych
W

ubiegłym roku
miasto wykonało
modernizację oświetlenia na czterech newralgicznych przejściach
dla pieszych. Wszystko po to, by
poprawić bezpieczeństwo przede wszystkim pieszych. Stare,
święcące „na żółto” lampy zostały zamienione na nowoczesne
typu LED, które dają zupełnie
inne oświetlenie na przejściach
jest po prostu jasno! W tym roku
w ten sposób będą zmodernizowane następne przejścia.
Jaśniej i bezpieczniej jest na
dwóch przejściach dla pieszych
przy ul. Wałbrzyskiej i Strzegomskiej (to ruchliwa droga krajowa) oraz Mieszka I (Osiedle
Piastowskie, przy Biedronce).

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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O doświetlenie przejść występowali mieszkańcy poprzez
zgłoszenia do budżetu obywatelskiego, a także radni miejscy chociażby przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa RM Jarosław Dąbrowski.
- Szczególnie zależało mi na
przejściu przy Biedronce na
osiedlu, to było bardzo niebezpieczne i niedoświetlone miejsce - mówi radny. - Po modernizacji różnica jest ogromna, na
przejściu jest jasno - i bezpiecznie, a o to chodziło.
Już w trakcie opracowania
jest dokumentacja projektowokosztorysowa na kolejne - aż
pięć - przejść dla pieszych. Chodzi o zebry na:

G na drodze krajowej nr 34
przy skrzyżowaniu ul. Wałbrzyskiej i Marii Curie-Skłodowskiej,
G na drodze krajowej nr 34
przy skrzyżowaniu ul. M. J. Piłsudskiego i ul. Polnej,
G na drodze powiatowej nr
2914D przy posesji Ciernie 53,
G na ul. Sienkiewicza przy
skrzyżowaniu z ul. Szkolną,
G na ul. Szkolnej przy skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza”.
- Modernizacja oświetlenia na
przejściach dla pieszych to bardzo ważne zadanie, w okresie
jesienno-zimowym, gdy przez
większą część dnia panuje
zmrok, właściwe oświetlenie
przejść ma ogromne znaczenie
dla bezpieczeństwa pieszych.

Było w naszym mieście kilka
niebezpiecznych zdarzeń właśnie na przejściach, dlatego jest
decyzja, by modernizację oświetlenia w takich miejscach
kontynuować - podkreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Ubiegłoroczna inwestycja
została sfinansowana w ramach
projektu ograniczania skutków
niskiej emisji, na który otrzymaliśmy wysokie dofinansowanie.
Przypomnijmy tylko, że wartość
całego projektu (a w jego skład
wchodzi szereg działań, m. in.
przebudowa oświetlenia, budowa Centrum Przesiadkowego,
ścieżek rowerowych czy zakup
czwartego autobusu) to 7 433
750,56 PLN, dofinansowanie
6 110 786,96 PLN.

soką temperaturę. W jej wyniku
na budynku zaczęły się topić
oprawy oświetleniowe i kamery.
Przyczyną pożaru było podpalenie - nie pierwsze zresztą,
bo takie incydenty już się zdarzały. Zakład oględnie mówiąc,
nie jest mile widziany przez
okolicznych mieszkańców, którzy od lat skarżą się na uciążliwości zapachowe związane
z przetwórstwem tworzyw sztucznych.
W związku z zaistniałą sytuacją Burmistrz Bogdan Kożuchowicz zwróci się do Komendanta Powiatowego PSP
o przeprowadzenie kontroli
w zakładzie, pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego
i właściwego składowania materiałów, których przetwarzaniem
zajmuj się Ergo-Plast.
Jak już nie raz pisaliśmy,
działalność firmy spotyka się
z dużym niezadowoleniem przede wszystkim mieszkańców
ulicy Kościuszki, których domy
bezpośrednio sąsiadują z zakładem. Jednak instytucje, zajmujące się ochroną środowiska

nie stwierdziły jak dotąd przekroczenia przez firmę norm
i przepisów. Próby podejmowania przez burmistrza działań
w zakresie decyzji administracyjnych (np. nie wydawania decyzji środowiskowej), natychmiast były zaskarżane przez zakład do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - które
uchylało decyzję i nakazywało
ponowne rozpatrzenie.

FOT. ARCHIWUM
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Bezpieczniej od ubiegłego roku jest m. in. na tym przejściu,
przy ul. Mieszka I, na Osiedlu Piastowskim
Kolejne pięć przejść gmina
zmodernizuje w ramach własnego budżetu. Przewidywany koszt
inwestycji to 120.000 zł. Prace

mają się zakończyć jesienią tego
roku.

A wszystkie instytucje, które
mogą cokolwiek zrobić: Sanepid, inspektorat ochrony środowiska, itd. - nie dopatrzyły się
jak dotąd w działalności niczego
niezgodnego z prawem.
Niedawno grupa mieszkańców zawiadomiła Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego - i tu także umorzono postępowanie.
Wpłynęło także zawiadomienie do prokuratury przeciwko
władzom miasta - jakoby nic nie
robiły w tej sprawie, łamały
prawo, itd. Prokuratura umorzyła śledztwo nie potwierdzając ani jednego z zarzutów.
Burmistrz wielokrotnie wnioskował do właściwych instytucji
(Sanepid, WIOŚ, starostwo)
o podjęcie działań mających
wyeliminować uciążliwości, ale
wszystkie te organy umarzają
postępowania, bo nie znajdują
nieprawidłowości.
Kilka miesięcy temu Rada
Miejska przyjęła nowe studium
uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta, które uniemożliwiają rozbudowę istniejących

w tym rejonie firm czy uruchomienie kolejnych zakładów, mogących nieść jakieś uciążliwości dla mieszkańców. Zapisy te to
swoisty „kaganiec” dla ErgoPlastu i innych, funkcjonujących
- od wielu lat - zakładów w obrębie ul. Kościuszki i Placu
Dworcowego. Takie zapisy zostały wprowadzone z inicjatywy
burmistrza i radnych.

I

§ POD PARAGRAFEM
Za to, że pluł krwią
i straszył HIV-em
stanie przed sądem
Nawet 10 lat więzienia grozi
Sławomirowi N. za to, że nie
tylko próbował ukraść towary
z Biedronki i napadł na kasjerkę,
ale także za to, że naraził wiele
osób na zakażenie groźnym wirusem HIV. Mężczyzna z bogatą
kartoteką kryminalną znów trafi
za kratki. Przed sądem w Świdnicy rozpoczyna się właśnie jego proces.
Sytuacja miała miejsce kilka
miesięcy temu w jednym ze
sklepów Biedronki. Sławomir
N. najpierw próbował ukraść
piwo, a gdy został zauważony
przez kasjerkę wszczął awanturę, doszło do rękoczynów.
W pewnym momencie mężczyzna zaczął przygryzać wargę
i pluć krwią na ludzi grożąc, że
zarazi ich wirusem HIV. Okazało się, że nie było to tylko
groźby, lecz realne zagrożenie,
bo napastnik rzeczywiście jest
nosicielem wirusa.

Plującego napastnika próbowali obezwładnić ochraniarze,
wezwano także policję. Mężczyzna nadal starał się opluć ludzi krwią. Został jednak zatrzymany i osadzony w areszcie.
Jest już przeciwko niemu akt
oskarżenia, liczy 8 zarzutów,
a maksymalne zagrożenie kara
to nawet 10 lat więzienia.
Świebodziczanie mogą więc
odetchnąć, Sławomira N. chyba
długo nie zobaczymy w mieście.

Pożar na Kościuszki
Ogień pojawił się w zakładzie
przetwórstwa plastiku ErgoPlast. Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek
7 maja. Z ogniem walczyły 2 zastępy JRG i 2 OSP, z Mokrzeszowa i Dobromierza. Paliły się
tworzywa sztuczne, zapakowane w worki - zmielony granulat,
około 40 worków.
Jak informuje oficer prasowy
Komendy Powiatowej PSP
w Świdnicy, pożar spowodował
bardzo duże zadymienie i wy-

POTRZEBNY PRACOWNIK
STRÓŻOWANIE-DBANIE O POSESJĘ

tel. 886 564 506

***
O sprawie pisaliśmy już wielokrotnie, zakład zajmujący się
przetwórstwem plastiku, zlokalizowany jest przy ul. Kościuszki od 2003 roku. W międzyczasie zmieniał nazwy i właścicieli, ale profil produkcji jest ten
sam.
Najbliżej sąsiadujący mieszkańcy uskarżają się na hałas
i smród, żądają do miasta działań w celu zamknięcia firmy.
Samorząd zobligowany jest do
działania zgodnego z prawem,
w dodatku ma w tym zakresie
ograniczone
kompetencje.

Przyjechał na majówkę
- i zmarł

Przykre zdarzenie miało miejsce podczas długiego, majowego weekendu. W jednym
z mieszkań przy ul. Wiejskiej
znaleziono zwłoki mężczyzny.
Dariusz S. zmarł w mieszkaniu
swojego brata, do którego przyjechał w odwiedziny. Brat
zeznał, że wcześniej spożywali
alkohol. Mężczyzna miał 40 lat,
nie skarżył się na żadne dolegliwości. Zlecono sekcję zwłok, na
razie nie ma jeszcze wyników.
I

REKLAMUJ SIĘ! Odwiedź Targi Pracy - 15 maja
W Gazecie Świebodzickiej
tel. 660 157 518

Giełda potrwa od godz.
10:00 do 13:00.
Prosimy o zabranie
ze sobą CV!
Organizatorami targów
są: Urząd Miejski
w Świebodzicach,
Powiatowy Urząd Pracy
filia w Świebodzicach
Lista wystawców:
G CAPRICORN S.A.
G KOMBO Sp. z o.o
G PHUP Metal-Plast
Sp. z o.o
Sp. komandytowa
G SEGEPO-REFA
sp. z o.o
G ZPC „ŚNIEŻKA” S.A.
G TESTER Sp. z o.o
G ENERGOKABEL
Sp. z o.o
G ZGK Sp. z o.o
G Kelvion Machine
Cooling Sp. z o.o.
G Mirjan 2
G FPHU Ameoli
G ENWAR Sp. z o.o.
G ERGO-Plast Sp. z o.o.

G Usługi Transportowe

Jarosław Jakubowski
G SCHULE Polska
Sp. z o.o
G Fundacja Alae
G ASC Workers
G NIDA Sp. z o.o sp.
komandytowa
G CRUSAR Sp. z o.o
G P.P.H.U. „Eurowolle”
G Centrum Edukacji
i Pracy Młodzieży
w Wałbrzychu
G Centrum Informacji
i Planowania Kariery
Zawodowe
w Wałbrzychu
G Centrum Informacji
i Planowania Kariery
Zawodowej
w Wałbrzychu
G Młodzieżowe
Centrum Kariery
w Świebodzicach
G Komenda Powiatowa
Policji w Świdnicy
G Wojskowa Komenda
Uzupełnień
w Kłodzku

G EURES

G Powiatowy Urząd

Pracy w Świdnicy

- Filia
w Świebodzicach

Sprawdź, gdzie twój
obwód do głosowania
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

S

zanowni
Czytelnicy,
w poprzednim wydaniu
prezentowaliśmy nowo
uchwalone przez Radę

Nr
Obwodu
Głosowania

wieści z sesji

Miejską obwody do głosowania.
Złośliwy chochlik drukarski
„zjadł” pięć ostatnich obwodów,
dlatego dziś jeszcze raz pełna

piętnastka.
Poniżej przedstawiamy je
wraz z przyporządkowanymi
ulicami. Warto się zapoznać

i zapamiętać, bo są zmiany
w stosunku do tego, co pamiętamy z poprzednich wyborów.

Podział Gminy Świebodzice
na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic

Granica obwodu głosowania
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oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

1

ulice:
Bolesława Chrobrego, Królowej Elżbiety, Lotnicza, Mieszka I, Przemysłowa, Strefowa.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Królowej Elżbiety 1A w Świebodzicach

2

ulice:
Bolesława Krzywoustego, Królowej Jadwigi.

Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana Pawła II
ul. Bolesława Krzywoustego 46
w Świebodzicach

3

ulice:
Bolesława II Śmiałego, Kazimierza Odnowiciela, Księcia Bolka, Piasta, Przechodnia.

Publiczne
Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II
ul. Księcia Bolka 17 w Świebodzicach

4

ulice:
Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Henryka Probusa, Leszka Białego, Mieszka Starego, Władysława Łokietka.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
ul. Mieszka Starego 4 w Świebodzicach

ulice:
Dąbrówki, Generała Augusta Fieldorfa, Generała Władysława Andersa, Kazimierza Wielkiego, Rotmistrza Witolda
Pileckiego.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
ul. Mieszka Starego 4 w Świebodzicach

ulice:
11 Listopada, 3 Maja, Łączna, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Patronacka, Polna, Rekreacyjna, Strzelecka.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28
w Świebodzicach (Sala lekcyjna)

7

ulice:
Cicha, Jasna, Jaśminowa, Jeleniogórska, Kamiennogórska, Klonowa, Kwiatowa, Ofiar Oświęcimskich, Ogrodowa,
Pogodna, Promienna, Tęczowa, Widna, Wzgórze Gustava Beckera, Złota, Zimny Dwór.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
im. Janusza Korczaka
ul. Ofiar Oświęcimskich 58
w Świebodzicach (Sala gimnastyczna)

8

osiedla:
Osiedle WSK
ulice:
Długa, Jana Mikulicza, Leśna, Sezamkowa, Solna, Stanisława Moniuszki, Wysoka, Zamkowa.

Budynek biurowy
„TERMET” S.A.
ul. Długa 13
w Świebodzicach

ulice:
Akacjowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Kasztanowa, Różana, Spacerowa, Świerkowa, Wiejska,
Władysława Sikorskiego, Wrzosowa.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
im. Janusza Korczaka
ul. Ofiar Oświęcimskich 58
w Świebodzicach (Sala lekcyjna)

10

place:
Plac Jana Pawła II, Plac Kościelny,
ulice: Aleksandra Puszkina, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Mikołaja Kopernika, Rynek,
Wałbrzyska, Wąska.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28
w Świebodzicach (Sala gimnastyczna)

11

ulice:
Biskupa Ignacego Krasickiego, Fabryczna, Młynarska, Piaskowa, Stefana Żeromskiego, Strzegomska, Szkolna.

Urząd Miejski w Świebodzicach
ul. Stefana Żeromskiego 27
w Świebodzicach

5

6

9

12

ulice:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
Adama Mickiewicza, Browarowa, Chmielna, Heleny Modrzejewskiej, Krótka, Marii Skłodowskiej-Curie, Metalowców, Pocztowa, im. Władysława Broniewskiego
ul. Świdnicka 13
Sportowa, św. Ojca Pio, Świdnicka, Wojska Polskiego, Wolności.
w Świebodzicach
(Sala lekcyjna)

13

place:
Plac Dworcowy,
ulice: Aleje Lipowe, Kolejowa, Park Miejski, Parkowa, Stawowa, Towarowa, Żwirki i Wigury.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
im. Władysława Broniewskiego
ul. Wolności 23
w Świebodzicach (Sala gimnastyczna)

14

osiedla:
Osiedle Sudeckie,
ulice:
Kazimierza Pułaskiego, Spokojna, Tadeusza Kościuszki, Zwycięstwa.

Publiczne Przedszkole nr 3
Niezapominajka
ul. Spokojna 3
w Świebodzicach

15

osiedla:
Osiedle Białe Górki,
ulice: Boczna, Ciernie, Droga Węglowa, Graniczna, Lawendowa, Łąkowa, Malinowa Olszańska, Rumiankowa, Sielska, Sienna,
Środkowa, Wiśniowa, Wodna, Zielona.

Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna
im. Henryka Sienkiewicza
ul. Ciernie 30
w Świebodzicach (Sala gimnastyczna)

Złaz, czyli wielkie
spotkanie turystów
6

J
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eśli lubicie piesze wycieczki i wędrowanie z plecakiem po górskich czy leśnych ścieżkach - nie może
Was zabraknąć w najbliższą niedzielę na tym wydarzeniu!
13 maja, na terenie kompleksu OSiR przy ul. Rekreacyjnej 1, odbędzie się XVI Złaz Turystów Pieszych Dolnego Śląska, pod patronatem Burmistrza
Miasta Świebodzice Bogdana
Kożuchowicza.
Jak to w turystyce zostało
przyjęte, impreza, której początek zaplanowano na godz.
13:00, będzie zwieńczeniem
wędrówki turystów, która jest
esencją tego wydarzenia. Poszczególne grupy będą miały
szanse wybrać się na kilka tras
- według upodobania,
Organizatorem złazu jest
działające w naszym mieście
koło PTTK Świebodzice Łaziki,
które powstało w 2016 roku

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

wydarzenia

przy Miejskim Domu Kultury,
przy współpracy z Oddziałem
Świdnickim PTTK oraz Dolnośląskim Zespołem Turystyki Pieszej, działającym przy Porozumieniu Oddziałów Dolnośląskich PTTK Województwa Dolnośląskiego.
W trakcie złazu przewidziano
wręczenia wyróżnień, poczęstunek oraz inne niespodzianki.
W złazie mogą uczestniczyć
turyści piechurzy, turyści rowerowi a nawet zmotoryzowani.
Organizator proponuje do
wyboru następujące cztery trasy
piesze:
I. Pogorzała - Świebodzice
przez Jeziorko Daisy > 13 km /
4 godz.
II. Palmiarnia Lubiechów/
Parking - przez Zamek Książ
> 8 km. / 2,5 godz.
III. Palmiarnia Lubiechów /
Parking - przez Dolinę Pełcznicy > 8 km. / 2,5 godz. IV. Pal-

Zabierz głos i wypełnij
ankiety!
zanowni Państwo bardzo prosimy o wypełnienie dwóch ankiet,
które są dostępne na stronie internetowej miasta: www.swieboS
dzice.pl

Dotyczą one oczekiwań mieszkańców w kwestii komunikacji
miejskiej oraz rządowego programu Mieszkanie +.
W przypadku ankiety komunikacyjnej, będzie ona aktywne tylko
do 11 maja włącznie, zaś drugi sondaż potrwa do 20 maja.
Prosimy o wypełnienie formularzy, zajmie to Państwu chwilkę,
a dla gminy będzie ważnym materiałem do analiz i opracowania
szczegółowych rozwiązań.

miarnia Lubiechów / Parking
- przez szczyt Skiba > 8 km. /
2,5 godz.
Od godz.11:30 przyjmowanie
uczestników, godz.13:00 otwarcie zlotu i ognisko, godz.14:00
zwiedzanie miasta. W bazie zlotu OSiR w Świebodzicach
uczestnicy zlotu po podpisaniu
listy obecności otrzymają: pamiątkowy znaczek i dyplom,
okolicznościową pieczątkę z ratuszem miejskim - zaprojektowaną na podstawie prac znanego świebodzickiego grafika Pana Jana Palichleba.
Wszyscy otrzymają także potwierdzenia punktów do książeczek turystycznych.
Po ognisku będzie możliwość zwiedzania z przewodnikiem
najważniejszych zabytków Świebodzic.
Wszystkich miłośników turystyki gorąco zapraszamy do
Świebodzic.

Dzień Dziecka w parku

Zapraszamy na festyn z okazji Dnia Dziecka
w Świebodzicach. Bawimy się w Parku Miejskim
2 czerwca w godzinach 14:00-18:00. Zapraszają:
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz
i Radni Rady Miejskiej.

Park zamieni się w królestwo dzieci.
Będzie mnóstwo atrakcji: m. in. zawody
szachowe, gigantyczny chińczyk, czyli popularna
gra planszowa; dmuchane zamki, warsztaty
kreatywne, zajęcia sportowe, coś pysznego
do jedzenia, zabawy interaktywne i wiele,
wiele innych.
Magiczne sztuczki i niesamowite triki
zaprezentuje iluzjonista Damian Kość.
Przybywajcie do Parku Miejskiego 2 czerwca,
zapowiada się fantastyczna zabawa!
Wstęp wolny.

Sztuki walki
ponownie
w Świebodzicach

Świebodzice, 26 maja, hala OSiR,
godz. 10:30-16:00

Zapraszamy na sportowe wydarzenie w naszym
mieście. Widowiskowe zmagania dzieci,
młodzieży i dorosłych w teakwondo
i kickboxingu.
Spodziewamy się nawet 300 zawodników
z całej Polski
Zawody odbędą się w naszej hali OSiR
Świebodzice, organizatorzy zapewniają
każdemu zawodnikowi ciepły posiłek.
Zapowiada się dobre, sportowe widowisko.
Serdecznie zapraszamy do kibicowania.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

„Wygraliśmy” spotkanie z ciekawym autorem

kultura

piątek, 11 V 2018

7

Zapraszamy na spotkanie z ciekawym pisarzem młodego pokolenia,
Jakubem Małeckim
obiący coraz błyskotliwszą
karierę pisarz przyjedzie do
R
Świebodzic w ramach... nagrody dla naszej Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Skąd ta nagroda? Okazuje się,
że Wydawnictwo SKN ogłosiło
konkurs dla bibliotek - trzeba

było udowodnić, że biblioteka
posiada w swoich zbiorach
książki właśnie tego pisarza.
Nasze kreatywne panie bibliotekarki przygotowały trzy plakaty
i okazało się, że bardzo się spodobały. W nagrodę przyznano
bibliotece spotkanie z pisarzem.
Brawo za pomysłowość.

A na spotkanie z panem
Jakubem warto się wybrać, bo to
bardzo ciekawa postać.
Jak podaje Wikipedia, jest
absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, tłumaczem literatury z języka angielskiego. W marcu 2007 roku
zadebiutował opowiadaniem
Dłonie na łamach magazynu
„Science Fiction, Fantasy i Horror”, a kolejne jego teksty znalazły się w „Nowej Fantastyce”
„Magazynie Fantastycznym”
oraz antologiach książkowych.
Opowiadanie Za godzinę powinna tu być ze zbioru Zaksięgowani zostało nominowane do
nagrody im. Janusza A. Zajdla
za rok 2009. W roku 2012 Małecki otrzymał nagrodę Śląkfa
w kategorii Twórca Roku, a za

powieść Dżozef uzyskał nominację do Nagrody im. Janusza
A. Zajdla.
Za przekład książki Listy niezapomniane na język polski
zdobył Nagrodę Literacką „Magazynu Literackiego Książki”.
Za powieść Dygot nominowany
był do Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus i Poznańskiej Nagrody Literackiej
oraz został laureatem Nagrody
Literackiej im. Jerzego Żuławskiego (Złote Wyróżnienie). Za
Ślady został nominowany do
Nagrody Literackiej „Nike”
2017.
21 lutego 2017 został laureatem stypendium Młoda Polska
przyznawanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Osiecka po męsku”
Marcin Januszkiewicz
apraszamy na wyjątkowe
Z
wydarzenie artystyczne do
Miejskiego Domu Kultury

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach zaprasza serdecznie
w dniu 25.05.2018 o godz. 18.00
na koncert promujący solową
płytę Marcina Januszkiewicza,
utalentowanego, młodego aktora. Artystę gościliśmy w ubiegłym roku podczas ubiegłorocznego Dnia Kobiet.

Koncertowa płyta „Osiecka
po męsku” wypełniona jest
odważnymi, choć dalekimi od
estetyki szoku, wersjami wielkich przebojów („Nim wstanie
dzień”, „Kołysanka dla okruszka”, „A ja wolę moją mamę”,
„Deszcze niespokojne”, „Wariatka tańczy”, „Niech żyje bal”)
i piosenek mało znanych („Części zamienne”, „Cyrk nocą”,
„Na kulawej naszej barce”, „Od

nocy do nocy”, „Diabły w deszczu”).
„Osiecka po męsku” to - jak
sam tytuł wskazuje - dzieło odległe od szkolnej poprawności,
bliższe awanturniczemu duchowi wrocławskiego święta tukanów. Muzycznie nowoczesne
i przebojowe, a lirycznie - dokładnie takie, jak trzeba, by
wzruszać, śmieszyć i rozbrajać
świat ironią.

/materiał PPA, Wrocław 2018/

WSTĘP WOLNY
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
SKŁAD ZESPOŁU:
Marcin Januszkiewicz - śpiew
Jacek Kita - instrumenty
klawiszowe
Łukasz Czekała - skrzypce
elektryczne
Bartek Alber - gitara
Piotr Domagalski - bas

Gramy dla Kasjana

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

wydarzenia

Sobota, 19 maja, będzie bardzo
intensywnym dniem, jeśli chodzi
o rozmaite wydarzenia.
Oprócz Marszu Nordic Walking,
który wyrusza o godz. 11:00
z Rynku. Będzie też koncert
charytatywny. Przyłączyć może
się każdy, a na finał planowane
jest wspólne ognisko w Dolinie
Różaneczników.

mpreza odbywa się pod Honorowym
Patronatem Burmistrza Miasta Bogdana
IKożuchowicza.

O godz. 11:00 rozpoczyna się także festyn charytatywny pod hasłem „Gramy dla
Kasjana”. Kasjan od urodzenia choruje na
dziecięce porażenie mózgowe i padaczkę
lekoodporną. Podczas imprezy zbierane
będą pieniądze na zakup łóżka rehabilitacyjnego dla chłopca, które kosztuje - bagatela - 15.000 zł.

S I Ę ! W Gazecie Świebodzickiej
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W ramach festynu jest mnóstwo atrakcji,
przede wszystkim koncerty zespołów: Laser, Capone Band, Adam Mladenis, Hard
Rider, Niebo, The Shapeless One. Będą
przejażdżki motocyklowe, konne, off Road; pokazy strażackie, zumba, atrakcje dla
dzieci, coś na ząb.
Serdecznie zapraszamy na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 2. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz.

Chór
z partnerskiego
Waldbről zaśpiewa
przed świebodzicką
publicznością

maja w kościele pw. Św. Brata Alberta
wystąpi chór z naszego partnerskiego
19
miasta w Niemczech. Goście z Waldbről spę-

dzą w Świebodzicach i okolicach cztery dni.
30-osobowa grupa spotka się m. in. s burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem, odwiedzi
pobliski Zamek Książ i Wrocław.
Koncert chóru zaplanowany jest Na godz.
19:15 w kościele parafialnym na Osiedlu Piastowskim.
Goście przyjadą do nas już w piątek i będą
zwiedzać okolice, przede wszystkim Wrocław.
W sobotę spotkają się z burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem na powitalnym obiedzie. W niedzielę planowane jest zwiedzanie
Książa i ponowny wyjazd do Wrocławia, skąd
nasi goście udadzą się w drogę powrotną do
Waldbről.
Serdecznie zapraszamy na koncert!

II Edycja Żywej Biblioteki
w Świebodzicach
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

M

iejska Biblioteka Publiczna po raz drugi
zorganizowała Żywą Bibliotekę. Wtym
roku Żywymi Książkami, które
można było przeczytać byli: Agnostyczka, Gej, Hazardzista,
Osoba chorująca psychicznie,
Osoba niepełnosprawna, Patriotka, Policjant.

wydarzenia

Czytaliśmy od samego rana,
czyli od godz. 10.00 i podobnie
jak I edycja, tegoroczna cieszyła
się sporym zainteresowaniem,
szczególnie młodych użytkowników. Zmierzenie się ze stereotypami poprzedziliśmy warsztatami antydyskryminacyjnymi,
które poprowadził Radosław
Bednarski pracownik Regio-

nalnego Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych oraz
Stowarzyszenia Diversja - koordynatora sieci Żywa Biblioteka
Polska.
W czasie 8 godzin pobiliśmy
rekord. Udział w Żywej Bibliotece wzięło aż 74 Czytelników
wypożyczając 186 (!) tytułów.
Największym zainteresowa-

niem cieszyła się podobnie jak
w zeszłym roku Osoba Homoseksualna, następnie Osoba chorująca psychicznie; Hazardzista.

ankiety wypełniane po spotkaniach.

Jak przebiegała, jakie były
opinie i refleksje na jej temat
- można zobaczyć w materiale
filmowym dostępnym na stronie
Biblioteki. Zapraszamy do oglądania. http://www.biblioteka.
swiebodzice.pl.

Czy Żywa Biblioteka jest
nadal potrzebna świebodziczanom?
Jako organizatorzy uważamy,
że tak, czego świadectwem są
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Serdecznie dziękujemy partnerom wydarzenia: właścicielom Restauracji Korona Śląska
p. Elżbiecie i p. Adamowi Szmidlom, p. Marcie Świętczak, oraz
Pizzerii Green Day, którzy zapewnili organizatorom i Żywym
Książkom poczęstunek.
I

„Potyczki z Poezją”
uż od kilkunastu lat Publiczna
Jorganizatorem
Szkoła Podstawowa nr 4 jest
Miejskiego Kon-

kursu Recytatorskiego Klas I-III
„Potyczki z Poezją”. Konkurs
obok możliwości prezentacji
umiejętności i talentów dzieci,
ma również na celu propagowanie poezji twórców polskich.
20 kwietnia 2018 r. finaliści
konkursów szkolnych ze świebodzickich szkół prezentowali
poezję Wandy Chotomskiej.
W skład jury weszła aktorka
Teatru Lalek w Wałbrzychu pani
Bożena Oleszkiewicz, pracownik Biblioteki Miejskiej pani
Alicja Głąb oraz emerytowany
nauczyciel j. polskiego pani Jolanta Staniewska.
Jury miało trudne zadanie.
Spośród 20 uczestników wyłoniono trzech zwycięzców i przy-

znano trzy wyróżnienia. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody,
a były nimi maskotki i książki.
Wszystkim pozostałym uczestnikom wręczono słodkości. Każdy otrzymał pamiątkowy dyplom.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce - Magdalena Piwko - PSP nr 4
II miejsce - Miłosz Piotrowski - PSP nr 3
III mielsce - Amelia Pytlak
- PSP nr 4
Wyróżnienia otrzymali:
Amelia Andrzejewska - PSP
nr 2
Małgorzata Bujak - PSP
Integracyjna
Karol Bujak - PSP nr 4.
Serdecznie gratulujemy młodym talentom oraz dziękujemy

Rozmowy z żywymi książkami, dialog o inności, poznawanie
siebie nawzajem - to istota akcji

FOT. MBP

Jak zawsze najwięcej było młodzieży

Uroczyste pożegnanie absolwentów
w świebodzickim LO

pozostałym uczestnikom za
udział w konkursie.
Organizatorzy:
W. Grochowska, E. Skibicka, V. Dziedzińska

piątek dnia 27 kwietnia
2018 r. odbyła się uroW
czystość wręczenia świadectw

ukończenia szkoły absolwentom świebodzickiego LO. Był
to wyjątkowy dzień zarówno
dla absolwentów, jak i ich wychowawców, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości.
Uroczystość składała się
z dwóch części. W pierwszej
części zostały wręczone przez
dyrektor Dorotę Ciołek oraz
zaproszonych gości - m. in.
Zastępcę Burmistrza Miasta
Krystiana Wołoszyna - świadectwa oraz nagrody, natomiast drugą część apelu przygotowali uczniowie klas drugich wraz ze swoimi wychowawcami. Mogliśmy się prze-

nieść do Hogwartu i poznać
charakterystyczne i nietuzinkowe osobistości spośród uczniów klas trzecich.
Nagrodzeni tegoroczni absolwenci z najwyższą średnią:
Aleksandra Mazurkiewicz
i Karolina Szwarc - najwyższa średnia 5,88;
Alina Surówka, Wiktoria
Zych, Katarzyna Śliwińska,
Natalia Ślęk, Maja Wawrzyniak, Sylwia Umińska.
Dziękujemy naszym wspaniałym absolwentom za wspólnie spędzone prawie trzy lata
oraz życzymy powodzenia na
egzaminie dojrzałości.
LO Świebodzice

To już XVIII Zlot Motocykli
10

B

yło głośno? Było. Były
spaliny? Były. Czyli
wszystko co potrzeba
do udanego zlotu motocyklowego się pojawiło. W sobotę, 28 kwietnia, przy wspaniałej słonecznej pogodzie,
świebodzicki Rynek ponownie
zamienił się w arenę ryczących,
dwukołowych i lśniących chromem rumaków. VIII Zlot Motocykli przeszedł do historii jako
kolejna, świetna impreza.
Organizatorem wydarzenia
był tradycyjnie Burmistrz Mia-

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

zlot motocykli
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sta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz i Dariusz Stańczyk
właściciel Hotelu Księżyc, i miłośnik motocykli.
Posiadacze dwóch, trzech,
a czasami i czterech kółek (bo
quadowcy też nas odwiedzają),
zjechali do nas tłumnie z całego
Dolnego Śląska, by wziąć udział
w ulicznej paradzie a następnie
spotkaniu połączonym z moto
dyskoteką.
Można więc było podziwiać
wspaniałe maszyny wszelkiego
typu od ścigaczy, po harleye

i choppery. Wszystko wypieszczone i wychuchane przez swoich właścicieli.
Było tradycyjne poświęcenie
maszyn a kulminacyjnym momentem była oczywiście trąbiąca i dymiąca z rur wydechowych kawalkada, pozdrawiana
przez równie tłumnie przybyłych mieszkańców naszego miasta.
Dziękujemy i zapraszamy za
rok!
I

TO KULMINACYJNY
MOMENT KAŻDEGO,
ŚWIEBODZICKIEGO ZLOTU
- PARADA MOTOCYKLI
ULICAMI MIASTA

Brawa za poczucie humoru!

FOT. WYDZIAŁ PROMOCJI UM

Każdy uczestnik zlotu otrzymał
pamiątkową koszulkę

Lśniące motocykle dumnie prezentowały się pod naszym ratuszem

Aż się chce robić takie
konkursy!
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

wydarzenia
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Uczestnicy,
którzy otrzymali
słodkie upominki

K

ochani, bardzo, bardzo
dziękujemy za tak dużo prac przygotowanych na nasz konkurs
plastyczny „Biało-czerwone
- moje barwy narodowe”. Konkurs jest elementem miejskich
obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dostaliśmy tak wiele
pięknych prac, że postanowiliśmy nagrodzić wszystkich, choć
drobnym, słodkim upominkiem.
Spotkanie odbyło się w czwartek, 26 kwietnia.
Sala Miejskiego Domu Kultury z ledwością pomieściła
uczestników konkursu, ogłoszonego przez dwutygodnik samorządowo-społeczny „Gazeta Świebodzicka”.
Do konkursu zgłoszono ponad setkę prac. Wszystkie zostały pokazane podczas gali wręczenia nagród, a decyzją pana
burmistrza każdy uczestnik otrzymał drobny, słodki upominek.
- Patrząc na pełną salę uśmiechniętych dzieci tylko upewniamy się, że warto organizować
dla Was konkursy, bo to prawdziwa radość i przyjemność.
Cieszymy się, że przygotowaliście te piękne prace, może razem
z rodzicami, rodzeństwem - ale
to nawet jeszcze lepiej, bo ten
wspólnie spędzony czas to wartość dodana - mówili burmistrz
Bogdan Kożuchowicz i Przewodniczący RM Łukasz Kwadrans.

Laureaci konkursu plastycznego
„Biało-czerwone - moje barwy narodowe”

Laureatki I miejsca w kategorii szkoły podstawowe: siostry
Milena i Kamila Podkówka
Najlepsze prace zostały wyróżnione i nagrodzone w dwóch
kategoriach: przedszkola i szkoły podstawowe (klasy I-III).
Nagrody i dyplomy uczestnikom konkursu wręczyli: burmistrz Bogdan Kożuchowicz
i Przewodniczący Rady Miej-

Eliminacje do konkursu
Już 10 maja w szkołach odbędą się pisemne eliminacje
do konkursu historycznego związanego z rocznicą. To kolejne
wydarzenie w ramach naszych miejskich obchodów 100.
Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Honorowy
patronat nad naszymi obchodami objęła Minister Edukacji
Narodowej Anna Zalewska.

skiej Łukasz Kwadrans. Obaj
panowie ufundowali dwie nagrody główne: był to zestaw
trzech gier planszowych oraz
gra edukacyjna „zabawa w programowanie”. Fundatorami nagród była także Małgorzata
Grudzińska dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publiczna im. Marii
Dąbrowskiej w Świebodzicach
(dwa czytniki do e-książek) oraz
Piotr Zalewski Prezes Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Świebodzicach (gry planszowe). Dziękujemy Ilonie Szczygielskiej Kierownikowi Wydziału Promocji UM za słodkie
upominki dla każdego uczestnika i Izabeli Siekierzyńskiej
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej (piórniki z wyposażeniem). Podziękowania także dla

Kategoria przedszkola:
I Anna Grochał - Publiczne Przedszkole nr 2
II Bartosz Szydłowski - Publiczne Przedszkole nr 2
III Henia Biniaszewska - Publiczne Przedszkole nr 3
Wyróżnienia:
G Zuzanna Maziar - Publiczne Przedszkole 2
G Dominka Jeżewska, Maja Szczerek, Zuzia Guz, Zuzia
Mackiewicz (praca zbiorowa) - Publiczne Przedszkole nr 2
G Maja Juszczyk, Adam Pierzchała - Publiczne Przedszkole nr 2
G Oddział Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4
Kategoria szkoły podstawowe (klasy I-III)
I Milena Podkówka, Kamila Podkówka - Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 2
II Sara Ngoli - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
III Lena Wąsowska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
Wyróżnienia:
G Jakub Zając - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
G Dawid Wyraźny - Zespół Szkół Specjalnych
G Daniel Wzgarda - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

Wasze uśmiechnięte buźki to dla nas największa nagroda!

Te piękne prace będzie można jeszcze zobaczyć podczas
kolejnych wydarzeń rocznicowych

Agnieszki Gielaty dyrektor
MDK za piękne wyeksponowanie prac naszych laureatów.
Dzieciaki były dumne i zadowolone z nagród i wyróżnień,
z chęcią pokazywały swoje
prace wystawione na sztalugach
oraz stołach. Wszyscy dopytywali zgodnie - kiedy kolejne
konkursy. Dziękujemy za tak
liczny udział i oczywiście - konkursy i rozliczne działania
w ramach obchodów stulecia
niepodległości będą nadal organizowane.
Najbliższe, duże wydarzenie
to rodzinny quiz historyczny,
którego organizatorem jest
oczywiście Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz - wielki
finał w czerwcu w Miejskim
Domu Kultury. Eliminacje już
wkrótce w szkołach.

Paulina Małkowska
Marysia Paśmionka,
Weronika Małkowska
Gabriela Sułkowska
Ala WieczorekHanna Tałach
Agata Malarczyk
Kinga Rolla
Ola Walczuk
Zuzanna Kopacz
Nikola Karwas
Kamila Wołoch
Klara Szynalska
Tomasz Matuszkowiak
Amelia Orfin
Aleksandra Kierczyńska
Kinga Kowalczyk
Antonina Wilczyńska
Amelia Czekaj
Maja Zaborowska
Fabian Łebkowski
Zilan Ceven
Kasia Dembna
Kira Suprun
Kazik Surowiecki
Kacper Pierzchała
Ludwik Włodarczyk
Wiktoria Andruszkiewicz
Zuzia Mucha
Emil Ratajczak
Wiktor Hałuszka
Ernest Wąsowski
Liwia Wiącek
Kornelia Napieracz
Patrycja Ostrowska
Marcel Runo
Aleksandra Kujat
Marcel Pilarski
Milena Woźniczka
Natalia Korzec
Paulina Ból
Evelin Nowakowska
Emilia Jarosz
Zuzanna Grolewska
Wiktoria Kłębokowska
Amelia Czyżewska
Kacper Kopacz
Berfin Ceven
Martyna Misiak
Justyna Chromow
Karolina Sawa
Natalia Toczko
Ksawier Florek
Anna Brzeziak
Paulina Bachman
Julia Gonstał
Kamila Kawałko
Adrian Dłużewski
Dominika Dawidowicz
Malwina Zabłocka,
Maja Malesa
Lena Ziółkowska
Fabian Dłużewski
Lena Karczewska
Aleksander Kostecki
Hanna Surowiecka
Maja Sudomierska
Hanna Janiszewska
Julia Zubrzycka
Marek Kucharec
Adrian Hasik
Wojtek Frączkiewicz
Tymoteusz Górski
Igor Dworzyński
Amelia Dąbkowska
Maja Młyńczyk
Jakub Bednarski
Oliwia Trzos
Tymoteusz Kotwica
Błażej Szwarcbach
Sandra Martynów

Dzieci szukały swoich prac i pokazywały je jeszcze raz rodzicom
i dziadkom

Czekoladowe i słodkie Świebodzice
12
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Ponownie czekolada i słodkości królowały
w Świebodzicach na początku maja. Święto Czekolady
ściągnęło do nas nie tylko bardzo wielu mieszkańców,
ale także gości m. in. ze Świdnicy czy Wałbrzycha

N

ajsłodszy festyn w regionie odbył się 5 maja
- na zakończenie długiego, majowego weekendu. Stąd też chyba tak wspaniałą frekwencja - świebodziczanie zdążyli wrócić z „majówki”
i korzystając z pięknej, słonecznej pogody, przyszli ze swoimi
pociechami do parku, gdzie czekało naprawdę mnóstwo atrakcji.
Święto Czekolady to impreza,
organizowana od kilku już lat
przez Burmistrza Miasta Bogda-

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

Święto Czekolady

na Kożuchowicza oraz ZPC
Śnieżka S.A., znanego, świebodzickiego producenta słodyczy,
w tym jedynych i niepowtarzalnych Michałków.
- Kochani, cieszę się bardzo, że
jest nas tutaj tak wiele, przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, pogoda także została zamówiona,
więc życzę wszystkim udanej
zabawy. Świebodzice są dzisiaj
słodką stolicą Polski - mówił burmistrz Bogdan Kożuchowicz.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

ceprzewodniczącymi: Janem
Klepcem oraz Zdzisławem Pantalem. Przewodniczący wraz
z radnym Markiem Jakubiną
wzięli udział w biegu „Polska
biega - i ja też” - relacja na str. 20.
Zauważyliśmy także radną Teresę Małecką i radnego Jerzego
Kirklo.
- To świetna, rodzinna impreza, wystarczy popatrzeć ile jest
ludzi, nie tylko naszych mieszkańców, ale i gości, przyjezdnych
to znaczy, że świebodzickie imprezy przyciągają nawet osoby
z innych miast, możemy być tylko dumni - mówi Teresa Małecka. - Polecam i zapraszam do
uczestniczenia w kolejnych,
miejskich wydarzeniach, naprawę warto.

Pierwsza niespodzianka czekała nas już podczas oficjalnego
otwarcia najsłodszego festynu w
regionie - to premiera nowego
produktu Śnieżki - Krówki Świebodzickiej. Pomysł na produkt,
promujący nasze miasto, pojawił
się już rok temu podczas spotkania szefów firmy z burmistrzem
Bogdanem Kożuchowiczem.

- Firma Śnieżka i jej sztandarowy produkt, czyli Michałki, od lat
wspaniale promują Świebodzice,
jestem przekonany, że Krówka
Świebodzicka będzie kolejnym
takim właśnie produktem lokalnym, który będzie nie tylko
świetnie smakował, ale także
rozsławiał nasze miasto - pod-

parkowały w alejkach naszego
parku.
To była z pewnością bardzo
udana i dobrze przygotowana

JAK CO ROKU CZEKOLADA
LAŁA SIĘ STRUMIENIAMI...
Gratulacje od burmistrza Bogdana Kożuchowicza i Przewodniczącego RM Łukasza Kwadransa dla Śnieżki - oczywiście za nowy produkt
Zabawa z wesołym Minionkiem

Można było skosztować i krówki, i michałka

Przejażdżki na kucykach

kreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
- Jesteśmy częścią Świebodzic,
czujemy się związani z tym miastem, dlatego z dumą prezentujemy nowy produkt, jakim jest
Krówka Świebodzicka - mówił
Wiceprezes Śnieżki Maciej Wójcik.
Świebodziczanie zostali od
razu poczęstowani nowym smakołykiem w charakterystycznym,
niebieskim opakowaniu, które
nawiązuje do barw miasta. Słodkości było zresztą więcej, bo
można było zajadać nie tylko
Krówki i Michałki, ale także
kosztować płynnej czekolady,
serwowanej na stoiskach zakładu
prosto z czekoladowych fontann.
A na scenie i parkowych trawnikach można było m. in. obejrzeć pokaz teakwon-do w wykonaniu szkoły Taipan, była zumba
dla dzieci, występ taneczny maluchów z Miejskiego Domu Kultury; przejażdżki na kucykach,
budowanie z wielkich klocków,
mini golf, gigantyczne bańki mydlane czy zabawy z wesołymi
maskotkami. Bardzo podobały
się eksperymenty chemiczne
przygotowane specjalnie dla
najmłodszych. To były istne czary-mary z użyciem pary, wiatru
i rozmaitych cieczy.
Na zakończenie imprezy zaśpiewała Asia Siwarska, a każdy,
kto zgłodniał, mógł skorzystać
z oferty food trucków, które za-

Pan burmistrz dał się dzieciakom zaprosić do zabawy w wielkie
budowanie

Ciekawe eksperymenty chemiczne
Wspólne budowanie wieży
z klocków
impreza, choć organizatorzy
musieli zmagać się z awarią zasilania. Przerwy w dostawie prądu
były na szczęście niedługie i nie
popsuły humorów uczestnikom
czekoladowej zabawy.
Współorganizatorem Święta
Czekolady jest samorząd, w
radosnym, rodzinnym festynie
uczestniczyli więc jak zawsze
także bardzo licznie nasi radni
miejscy, z Przewodniczącym RM
Łukaszem Kwadransem i Wi-

Święto Czekolady
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- Z przyjemnością uczestniczę
w festynach i imprezach dla
mieszkańców, jest ich naprawdę
dużo, są bezpłatne, tylko korzystać - dodaje Wiceprzewodniczący
RM Jan Klepiec.

Julka podbiła nasze serca
Prawdziwym przebojem
tegorocznego święta było
spotkanie z Julką Cymbaluk,
zwyciężczynią II edycji
kulinarnego show Master Chef
Junior. Rezolutna 12-latka
z Wrocławia przygotowała
na scenie mus czekoladowy,
odpowiadając przy okazji
na pytania od publiczności,
dotyczące udziału w programie,
zainteresowań, itd.
Dowiedzieliśmy się m. in.,
że Julka nie tylko dobrze gotuje,
ale także uprawia akrobatykę
sportową i szermierkę.
Czy było trudno w programie?
- pytały dzieci. - No, jak ktoś nie umie gotować, to pewnie było
trudno - odpowiedziała dowcipnie Julka.
- Co było najtrudniejsze do ugotowania? - Hmmm taki sos,
zapomniałam nazwy, od jakiegoś kraju... Holenderski
- podpowiedział ktoś z tłumu. - Tak! Właśnie! To było bardzo trudne,
trzeba było cały czas mieszać i ręka trochę bolała - przyznała Julka.
Dodała także, że bardzo zaprzyjaźniła się z niektórymi uczestnikami
programu i nadal się z spotykają.
- Który juror był najfajniejszy? - Michel - bez zastanowienia
odpowiedziała nasza gwiazda. - A czy to studio jest naprawdę takie
duże jak się wydaje w telewizji? - Tak, nawet jeszcze większe
- pokiwała głową Julka.
Po spotkaniu zwyciężczyni Master Chefa chętnie pozowała do zdjęć
i rozdawała autografy. Miała sporą rzeszę fanów, niektórzy przyszli
po autograf z jej zdjęciem.
Sympatyczna i naturalna dziewczynka podbiła serca świebodziczan
i dostała na koniec serdeczne brawa od publiczności.

Co dyrektor pewnego zakładu zrobił,

by lepiej zadbać
o załogę?
14
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Świebodzice w wycinkach prasowych

akłady Metalowe - dzisiejszy Termet - to
od zawsze był jeden z największych
zakładów w mieście. Życie zakładu
odzwierciedlało też aktualne potrzeby
społeczne. W Gazecie Robotniczej z 1972 roku
natrafiamy na bardzo interesujący artykuł, poświęcony sprawom pracowniczym. Już wówczas
rozumiano, że pracownicy muszą mieć odpowiednie warunki chociażby do zjedzenia posiłku.
Stąd na każdym wydziale uruchomiono kąciki
śniadaniowe, w dwóch zakładach pojawiły się też
kioski spożywcze, gdzie można było kupić coś do
zjedzenia.
Zakład dba też o wypoczynek po pracy - uruchamiane są kolejne ośrodki wypoczynkowe,
w tym słynne kempingi w Rokitkach - wielu
z naszych Czytelników z pewnością jeździło tam
razem z rodzicami.

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

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

historia Świebodzic w wycinkach
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zaproszenia/podziękowania

Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Stefana Badaczewskiego
- Matka i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Jerzego Kulpy,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Władysławy Staniszewskiej
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Córka, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Henrykę Wiśniewską
- Mąż i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Eweliny Iskry,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Mąż, Syn i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze
Ś.P. Janiny Matuszak
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Syn, Synowa, Wnuk, Siostry i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Mariannę Homann
- Córka, Syn, Zięć, Wnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
Ś.P. Haliny Piotrowskiej,
nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córka, Zięć, Wnuczki i Rodzina
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nasza historia

Jarosław Neja, OBEP IPN Katowice

D

rodzy Czytelnicy, dziś
druga część ciekawostek na temat Polaków
w odległej Mandżurii
i tego, jak tworzyli tam polskość i swoją historię. Materiały jak
zwykle udostępnił nam Pan
Aleksander Jermakow, Prezes
Dolnośląskiego Klubu Harbińczyka w Świebodzicach.
Dla przypomnienia - Harbin
to miasto, które założyli w XIX
wieku Polacy, zesłani tam przez
carską Rosję. Potomkowie harbińczyków żyją tam do dziś, są
obecni także w Świebodzicach.

W końcu XIX wieku, podczas budowy przez carską Rosję
Kolei Wschodniochińskiej, pojawili się w Mandżurii polscy
uchodźcy - społeczność silnie
akcentująca swą odrębność
narodową, religijną i kulturową.
W okresie międzywojennym
niewielka Polonia (licząca
w 1938 r. około 1500 osób) utrzymywała ożywione kontakty z daleką ojczyzną i wobec odrodzonej w 1918 r. państwowości polskiej manifestowała lojalną postawę obywatelską.
(...)
W marcu 1947 r. PGP wysłała
do ambasady polskiej w Moskwie pismo, w którym zaproponowała przekazanie opieki nad
Polonią mandżurską Konsulatowi Generalnemu ZSRR
w Harbinie. Autorzy listu uzasadniali swoją propozycję tym,
że skoro „Rząd RP utrzymuje
oficjalne stosunki z rządem
nankińskim [kuomintangowskim], nie może przysłać swego
przedstawiciela na terytorium
zajęte przez demokratyczny
rząd chiński, z którym nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych [...] przeto opieka nad obywatelami polskimi [...] powinna
byłaby [...] być przekazana
przez Rząd RP jedynemu z istniejących na tym terytorium
obcych przedstawicielstw, to
jest Gen. Konsulatowi ZSRR
w Harbinie.” Na szczęście pomysł ten nie został zrealizowany.
Nie mogąc zdobyć przewagi
nad przeciwnikami zasiadającymi w PKOb. za pomocą legalnych metod, „postępowcy” postanowili rozwiązać komitet,
a przy okazji przejąć kontrolę
nad stowarzyszeniem „Gospoda
Polska” i działającym przy nim
Związkiem Młodzieży Polskiej.
Powstała w latach dwudziestych
organizacja skupiała najbardziej
ideowych przedstawicieli mandżurskiej młodzieży - osoby
pracujące oraz studentów harbińskich wyższych uczelni.
Pretekstem do rozprawienia się
z „reakcjonistami” stało się
uczestnictwo w jednej z imprez
organizowanych przez „Gospodę Polską” członka Polonii,
który po wybuchu drugiej wojny światowej zrzekł się obywatelstwa polskiego i w konsulacie
niemieckim w Harbinie poprosił
o paszport. Od tego momentu
separował się od społeczności
polskiej, twierdząc, że jest Niemcem. Sytuacja zmieniła się po
sierpniu 1945 r. - wówczas znów
poczuł się Polakiem. Krąkowski
wykorzystał jego udział w imprezie, na której obecni byli
przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego i zarządu „Gospody”. Najpierw doprowadził do
aresztowania folksdojcza, a następnie do zamknięcia przez

miejscowe władze chińskie Komitetu Obywatelskiego i „Gospody Polskiej”, jako organizacji,
do których władze te „nie mogły
mieć zaufania”. 14 lipca 1947 r.,
trzy dni po tych wydarzeniach,
powstało nowe ciało przedstawicielskie, tym razem bardziej
podatne na wpływy PGP. Tymczasowy Polski Komitet na
Mandżurię (TPK) składał się
wprawdzie w większości z byłych członków Polskiego Komitetu Opiekuńczego, jednakże
we wszystkich jego posiedzeniach uczestniczył Krąkowski.
Przywódca PGP układał teksty
komunikatów oraz pism wysyłanych przez TPK do Warszawy,
występował także jako pełnomocnik komitetu wobec władz
chińskich i Konsulatu Generalnego ZSRR w Harbinie.
Jedyną organizacją, która nadal opierała się „postępowcom”,
był ZMP. Jedna z członkiń
związku wspomina po latach, że
przedstawiciele jego zarządu
„urządzali burzliwe zebrania
i wiece w obronie przedwojennej racji stanu. Jednak i z nimi
sobie poradzono. Po jednym
z takich burzliwych zebrań zarządu ZMP wszyscy awanturujący się otrzymali wymówienia z ich miejsc pracy [...] Dowiedzieli się później, że pozbawienie ich pracy nastąpiło na
polecenie Generalnego Konsulatu ZSRR, z aprobatą miejscowych komunistów chińskich. Skończyły się wolne dyskusje ideologiczne. Ludzie zaczęli się bać”. W miejsce rozwiązanego ZMP utworzono
nowy, całkowicie podporządkowany „postępowcom”. Tym łatwiej było przyciągnąć młodzież
na stronę PGP, że po drugiej
stronie barykady zabrakło osób,
które mogłyby ją skupić wokół
siebie: ks. Chodniewicz późną
jesienią 1947 r. przeżył atak apopleksji, w wyniku którego stracił
władzę w nogach i od tego momentu nie brał już czynnego
udziału w życiu harbińskiej
kolonii i nie miał wpływu na
rozgrywające się wydarzenia.
Zmarł w Harbinie na początku
1949 r.
Po pokonaniu opozycji „postępowcy” mogli spokojnie
przystąpić do realizacji lansowanych przez siebie haseł. Przede
wszystkim rozpoczęto przygotowania do repatriacji. TPK
przeprowadził rejestrację obywateli polskich zamieszkałych
w Mandżurii. Na ogólną liczbę
1213 obywateli polskich zarejestrowanych przez komitet, chęć
wyjazdu do Polski wyraziły 972
osoby.
W marcu 1948 r. nadeszła
wreszcie do Harbina pierwsza
od wielu lat prywatna korespondencja z kraju. Społeczność polonijna była tak złakniona nowych wiadomości, że Ojczyzna
za zgodą adresatów podała najciekawsze informacje zawarte
w listach. Nie obeszło się przy
tym bez manipulacji i fałszowania faktów. W jednym z listów
znalazła się na przykład wiadomość o śmierci brata jednego
z harbińskich księży, który
zginął w czasie wojny, dowodząc oddziałem partyzanckim.
Lapidarna notatka została opatrzona odpowiednim komentarzem redakcji: „musimy wyjaśnić - pisano - że do oddziałów
partyzanckich wstępowali ci,
którzy nie chcieli podporządkować się rozkazom rządu londyń-

Kolonia polska w Harbinie podczas uroczystości Bożego Ciała,
lata trzydzieste XX wieku (ze zbiorów Wandy Zielińskiej)
skiego, zabraniającego swojej
podziemnej Armii Krajowej
wszelkich wystąpień przeciwko
Niemcom. Oddziały partyzanckie, skupiające w swoich szeregach najbardziej patriotyczne
i rewolucyjne elementy, przeważnie chłopskie i robotnicze,
i prowadzące skuteczną dywersję na tyłach wojsk hitlerowskich, były ostro zwalczane
przez Armię Krajową”. Tego
typu fałszywe informacje, połączone w umiejętny sposób
z prawdziwymi faktami, „urabiały” ideologicznie nie mającą
na ogół żadnego kryterium odniesienia Polonię.
W marcu 1949 r. przybył
wreszcie do Harbina oficjalny
przedstawiciel rządu warszawskiego - komandor Jerzy Kłossowski, ktorego zadaniem było
zorganizowanie repatriacji do
kraju. Po jego przyjeździe rozwiązano TPK, a na jego miejsce
powołano do życia Obywatelski
Komitet Repatriacyjny. Jedna

wości indywidualnie sprzedawali swoje nieruchomości.
Większość transakcji dotyczących majątku społecznego znajdującego się na terenie Harbina
przeprowadzano w pośpiechu
i niedbale. Gmachy „Gospody
Polskiej” i gimnazjum im. H.
Sienkiewicza sprzedano za bezcen lub oddano za darmo władzom chińskim. Wszystkie książki z bogatej biblioteki polskiej
oraz część dokumentów archiwalnych spalono na stosie
w ogrodzie okalającym budynek
„Gospody”. „Ostatni akt Polonii
przeżyliśmy ciężko - wspomina
jedna z harbinianek - patrzyliśmy, jak na rozległym podwórzu
Gospody wzniecone ognisko
pochłaniało wszystko: archiwalne dokumenty, cenne polskie
książki z olbrzymiej biblioteki,
albumy, portrety. Długo jeszcze
ogień pożerał opasłe tomy wierszy, całego Żeromskiego, Sienkiewicza, Prusa, Dąbrowską
Opuściliśmy flagę na budynku

Grupa polskich ochotników z Mandżurii do Wojska Polskiego we
Francji pod gmachem Poselstwa Polskiego w Szanghaju, 1940 r.
(ze zbiorów Karoliny i Władysława Karnacewiczów)
z harbinianek wspomina po latach, że „zatajono natychmiast
przed obywatelami polskimi
propozycję pomocy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża
dla Polaków, chcących wyjechać do innych krajów zamiast
do Polski. Odpowiedź na zapytania Czerwonego Krzyża zawsze była jednoznaczna: wszyscy
Polacy bez wyjątków pragną
jechać do Ojczyzny”.
Termin wyjazdu wyznaczono
optymistycznie na maj 1949 r.
Okazało się to jednak nierealne,
ponieważ trzeba było załatwić
przed wyjazdem wiele spraw.
Najwięcej czasu pochłaniały
sprawy nieruchomości, zarówno
prywatnych, jak i społecznych.
Domki jednorodzinne należące
do emerytów - byłych pracowników Kolei Wschodniochińskiej
zamieszkałych w Harbinie
- sprzedano Chińczykom, po
cenie ustalonej przez mieszaną
polsko-chińską komisję szacunkową. Polacy z innych miejsco-

Gospody. Flaga ta wisiała długie
lata, jeszcze przed naszym przyjściem na świat!”. Część gromadzonych latami eksponatów,
należących do działającego
w okresie międzywojennym
przy „Gospodzie” Muzeum
Wschodoznawczego, postanowiono przewieźć do Polski wraz
z wybranymi materiałami archiwum polonijnego. Najcenniejsze dzieła sztuki przeznaczono
na dary dla wysokich dostojników państwowych i partyjnych,
między innymi dla prezydenta
Bolesława Bieruta.
27 maja 1949 r. odbyło się
ostatnie posiedzenie Polskiej
Grupy Postępowej. Na wniosek
Kłossowskiego przekształcono
ją w Koło Sympatyków Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej. Istniało do chwili rozpoczęcia repatriacji. W tym czasie
odbyło kilka zebrań, podczas
których jego członkowie głównie zaznajamiali się ze statutem
PZPR.

Repatriacja przeprowadzona
została ostatecznie w lipcu 1949 r.
W trzech transportach kolejowych przyjechały do kraju, tranzytem przez ZSRR, 784 osoby.
Przybycie pierwszej grupy
reemigrantów znalazło oddźwięk w artykułach prasy krajowej. Pisały o tym wydarzeniu
największe dzienniki, takie jak:
„Życie Warszawy”, „Ilustrowany Kurier Polski", „Trybuna
Ludu”. Artykuł o rodakach
z Dalekiego Wschodu zamieściły „Przekrój” i „Trybuna Robotnicza”. Wszystkie pisma pobieżnie przypominały historię
dalekowschodniej Polonii. Podkreślano, co nie było do końca
prawdą, że większość jej członków to potomkowie syberyjskich zesłańców. Budowę Kolei
Wschodniochińskiej i emigrację
zarobkową stawiano na drugim
miejscu. Pisano również, że powrót do Polski to inicjatywa
samych mandżuraków, na którą
natychmiast zareagował rząd
polski, a zaprzyjaźnione z nim
władze chińskie i radzieckie
pomogły ją sfinalizować. Czytelnicy dowiadywali się o działalności mandżurskiej Polonii,
o tym, że koncentrowała się ona
głównie wokół pisma „Ojczyzna”, PGP i „zreformowanego”
przez Krąkowskiego ZMP.
Z artykułów wynikało, że dopiero wydarzenia drugiej wojny
światowej i wiadomości o zmianach ustrojowych w Polsce
zaktywizowały bierną dotąd
kolonię polską w Harbinie. Nie
wspominano prawie wcale o bogactwie życia kulturalnego, oświatowego i społecznego tamtejszego wychodźstwa do 1945
roku.
Reemigranci stosunkowo
szybko przystosowali się do
nowych warunków życia. Było
to zjawisko o tyle ciekawe, że
większość z nich urodziła się
bądź na terenie Mandżurii, bądź
w Rosji i Polska była dla nich
krajem znanym jedynie z rodzinnych opowieści, szkolnych
lekcji i harcerskich zbiórek.
Niewątpliwie czynnikiem sprzyjającym szybkiej aklimatyzacji
było to, że prawie wszyscy mandżuracy znali dobrze język polski i wychowani byli w tradycjach narodowych. Ponadto
należy pamiętać o doświadczeniach życiowych większości
reemigrantów. Ciężkie warunki
życia w czasach Mandżukuo
i później, gdy kontrolę nad Mandżurią przejęli chińscy komuniści, zahartowały reemigrantów
na wszelkie trudności i niepowodzenia. Sytuacja, jaką zastali
w Polsce, nie była więc dla
większości z nich szczególnie
ciężka, tym bardziej że państwo
zagwarantowało wszystkim przy-

zwoity start: pracę, mieszkania,
możliwość nauki i studiów.
Po lipcowej repatriacji w Harbinie pozostało jeszcze około
450 Polaków. Połowa z nich
w ciągu kilku lat, poczynając od
1950 r., powróciła do kraju na
polskich statkach. Ta część
Polonii, która nie widziała dla
siebie miejsca w powojennej
Polsce, wyemigrowała do innych krajów: Australii, Stanów
Zjednoczonych, Kanady i Brazylii. Część obywateli polskich
narodowości żydowskiej udała
się do Izraela. Pod koniec lat
pięćdziesiątych w Harbinie
mieszkało jeszcze kilkudziesięciu Polaków. Ostatecznie i ta
garstka opuściła chińską ziemię
i przyjechała do PRL w 1963 r.
W Harbinie mieszkała już tylko
jedna polska rodzina. Jej ostatni
przedstawiciel dopiero w 1993 r.
zdecydował się na przyjazd do
Polski.
Mimo zabiegów władz zmierzających do tego, by „wtopić”
repatriantów w krajobraz społeczny PRL-u i zatrzeć wszelkie
ślady ich „inności”, środowisko
mandżuraków starało się kultywować swoje tradycje i ocalić
zbiorową pamięć o swej egzotycznej przeszłości. W okresie
stalinowskim, pomimo starań
samego Krąkowskiego, nie zezwolono na przykład na zorganizowanie oficjalnego zjazdu
mandżuraków. Mógł się on odbyć dopiero we wrześniu 1956 r.
w Warszawie. W latach następnych organizowano raczej spotkania o prywatnym charakterze.
Dopiero w listopadzie 1987 r.
przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaźni PolskoChińskiej został założony Klub
Harbińczyków. Stowarzyszenie
składało się z tak zwanych grup
terenowych. Powstały one
w Szczecinie, Elblągu, Warszawie, Olsztynie i w Trójmieście.
Do dziś pod nazwą Klubu
Harbińczyków najbardziej aktywnie działa grupa szczecińska.
Utrzymuje kontakt z rozsianymi
po całej Polsce reemigrantami
i ich rodzinami, a także tymi
mandżurakami, którzy wybrali
emigrację. Żywe są również
ostatnio kontakty z działającymi
w Rosji stowarzyszeniami zrzeszającymi byłych Rosjan mandżurskich. Na łamach wydawanych przez te środowiska pism
członkowie dawnej kolonii polskiej zamieszczają swoje wspomnienia, a nawet artykuły polemiczne. Narodowość i obywatelstwo nie przeszkadzają i jednym, i drugim czuć się członkami nieistniejącej już wieloetnicznej społeczności, która zaczęła się formować w końcu
XIX wieku w Mandżurii.
I

Nasz nowy klub
W dniu 23 września 2017 roku na terenie Świebodzic, zostało
powołane Stowarzyszenie pod nazwą „ Dolnośląski Klub
Harbińczyka”, prezesem którego został Aleksander Jermakow.
Klub liczy siedmioro rodowitych Harbińczyków
oraz 37 ich potomków, których liczba powiększy się.
- Trwają poszukiwania dalszych potomków Harbińczyków
na terenie Dolnego Śląska, wstępnie ustalono, że na terenie
powiatu świdnickiego zamieszkuje rodzina inż. Edwarda
Piotrowskiego, Harbińczyka - byłego pracownika dozoru
technicznego w Cukrowni w mieście Aszyche, oddalonego 30 km
od Harbina - mówi Aleksander Jermakow. - Cukrownię
wybudowali Polacy. W tej cukrowni pracował mój ojciec
Włodzimierz Jermakow, jako ślusarz. W Aszyche na terenie
Cukrowni urodziła się moja siostra Irena w 1949 r. - wspomina
pan Aleksander.

Łucznicy zachwyceni
GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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I Runda Pucharu Polski w Łucznictwie Bloczkowym i Barebow

P

ierwsza Runda Pucharu
Polski w Łucznictwie
Bloczkowym i Barebow
pod Honorowym patronatem Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza zakończona. Na świebodzickim stadionie
miejskim Victorii Świebodzice
przy ulicy Sportowej w dniach
28-29 kwietnia 2018 roku do

rywalizacji stanęło ponad siedemdziesięciu zawodników z całej Polski. To było wspaniałe,
sportowe wydarzenie, nie zabrakło wartościowych wyników, a uczestnicy zabrali ze
Świebodzic nie tylko trofea
i medale, ale także miłe wspomnienia z pobytu w naszych urokliwych okolicach.

W rywalizacji Barebow, spore wrażenie zrobił występ reprezentanta Klubu Bobry Jelenia
Góra Andrzeja Trzebińskiego,
który na dystansie 50 i 30 metrów nie dał żadnych szans swoim konkurentom, regularnie trafiając dziesiątki i dziewiątki.
Natomiast gospodarze turnieju
mogą pochwalić się w tej kategorii w śród kobiet drugim
i trzecim miejscem wywalczonym przez reprezentantki UKS
AMEOLI Jolantę Gołębiewską oraz Żannę Stankowską.

Obiekt sportowy był idealnie
przystosowany do zawodów,
szatnie, toalety, strefa socjalna
na wysokim poziomie, balkon
budynku był wykorzystany na
strefę VIP (można było tam

zachwyceni organizacją wydarzenia, obiektem, na którym rozgrywane były zawody i Świebodzicami.
Dziękujemy wszystkim sponsorom za pomoc w organizacji
Pierwszej Rudy Pucharu Polski
w Bloczkach i Barebow. To
dzięki Waszemu wsparciu zawody w Świebodzicach osiągają
najwyższy poziom i rangę. Podziękowania składamy również
na ręce Sędziów i Trenerów.
Dziękujemy szeroko rozumianemu „zapleczu technicznemu” i RODZICOM. To było
wielkie łucznicze święto! - podsumowuje Mariusz Anniuk.
A my dziękujemy Panu Prezesowi i całemu Klubowi za
piękne rozsławianie naszego
miasta w całej Polsce. To dzięki
Wam, wspaniałym zapaleńcom
i miłośnikom łucznictwa, Świebodzice zaczynają być kojarzone z tym pięknym sportem. Gratulacje za perfekcyjną organizację zawodów.

FOT. UŻYCZONE UKS AMEOLI

W niedzielę walkę kontynuowali zawodnicy Łuków Bloczkowych a wśród nich reprezentant UKS AMEOLI Świebodzice Gabriel Kozłowski, który
okazał się najlepszym zawodnikiem reprezentującym ten klub.
Podczas rywalizacji uległ w samej końcówce zawodów wychowankowi OSŁ Strzelec Tomaszowi Terledze jedynie trzema punktami i tym samym za-

otrzymać słodkie wypieki, kawę
i herbatę, a także napoje w postaci soków i wody mineralnej)
z tarasu rozprzestrzeniał się
piękny widok na tory łucznicze,
które były usytuowane na boisku ze sztuczna nawierzchnią,
same boisko jest położone na tle
parku leśnego, a wały powstały
podczas budowy obiektu służył
jako naturalny strzałochwyt.
- Dziękuję wszystkim za
aktywny udział, kibicowanie
i wspieranie zawodników z naszej sekcji. Dziękuję zawodnikom UKS AMEOLI za wspaniałe emocje sportowe a także
władzom miasta w szczególności Burmistrzowi Bogdanowi
Kożuchowiczowi za wsparcie
i życzliwość - mówi Mariusz
Anniuk, prezes UKS Ameoli,
organizator zawodów. - Jestem
bardzo zadowolony z zawodów,
a najbardziej cieszą mnie bardzo
pozytywne echa od uczestników, które wciąż do nas docierają. Zawodnicy są po prostu

kończył zawody na drugim
miejscu. Gratulujemy Gabriel!
Na cieszących się sporą popularnością zawodach pogoda była
wprost wymarzona, a zawodnikom dopisywały humory. Oficjalnego otwarcia dokonali: Zastępca Burmistrza Miasta Świebodzice Krystian Wołoszyn
wraz z trenerem łucznictwa kadry olimpijskiej Józefem Baściukiem oraz Prezesem klubu
łuczniczego UKS AMEOLI
Mariuszem Anniukiem. Wszyscy startujący zawodnicy otrzymali pakiety startowe (w postaci, soków, napojów, batonów,
gadżetów sportowych) przygotowane przez Oliwię Anniuk
z marketingu sportowego klubu
UKS AMEOLI.

VICTORIA W SKRÓCIE...
W dniu 29.04.2018 młodziczki
MKS VICTORIA Świebodzice pokonały
CHKS Łódź 19:12.
Dzięki zwycięstwu nasza drużyna
ostatecznie zajęła III miejsce,
gratulacje!!!
Indywidualne wyróżnienie otrzymała
nasza bramkarka Nadia Stańko
Poniżej skład naszej drużyny
oraz końcowa klasyfikacja 1/16
Pucharu ZPRP:

D. Borowiec, E.Kustra, W.Jankowska 6,
M.Wiej 5, J.Fedorowicz,
E.Kaczmarczyk 1, Z.Hyży, P.Barna,
M.Pichurska, O.Markowska 3,
M.Szczepanik 1, K.Kamińska 3,
N.Stańko, P.Gajda, E.Chlebowska
I MIEJSCE Akademia Handballu Ruch
Chorzów
II MIEJSCE EUCO-UKS Dziewiątka Legnica
III MIEJSCE MKS VICTORIA Świebodzice
IV MIEJSCE CHKS Łódź

Sukces
Bartosza Batry!

Zawodnik KO Gym Świebodzice Bartosz Batra zwyciężył
w walce wieczoru na gali w rosyjskim Woroneżu,
z reprezentantem Rosji pochodzącym z Dagestanu
- Imilijan Dzavatov.
Gala odbyła się 20 kwietnia i składała się z kilkunastu
pojedynków MMA i kickboxingu.
Serdeczne gratulacje dla zawodnika i trenera - Mariusza
Cieslinskiego.

POŻYCZKI

KREDYTY

CHWILÓWKI

HIPOTECZNE

POZABANKOWE

MIESZKANIOWE

BEZ

W OFERCIE

TEL: 515732255

BEZPŁATNE

ZAŚWIADCZEŃ

25 BANKÓW

UL. Rynek 14

DORADZTWO

(Dawniej KROPKA)

ZAPRASZAMY!

Świebodzice

TEL: 748573219

Słodkie, rodzinne bieganie
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o raz kolejny Święto
Czekolady poprzedziła
akcja „Polska biega i ja
też”. Po raz drugi wystartowaliśmy spod Centrum
Rehabilitacji Społecznej przy
ul. Parkowej, a meta była oczywiście w parku. W tym roku było nas blisko 400 osób!
Na starcie stawili się uczestnicy w różnym wieku, od maluszków w wózkach po seniorów,
osoby niepełnosprawne. Biegły

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

sport/Polska Biega

całe rodziny, co wspaniale podkreśla familijny i integracyjny
charakter tej imprezy.
Znak do startu dał burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, po czym
radosny peleton w jednakowych
koszulkach - każdy z uczestników otrzymał ją od organizatorów - pobiegł ulicami wokół
parku. Dystans liczył 2 km.
Na mecie każdy otrzymał certyfikat oraz wodę mineralną,
a po oficjalnym rozpoczęciu

Święta Czekolady odbyło się
losowanie nagród. Główną nagrodę - rower ufundowany przez
Pana Bogusława Krzysztofowicza - wylosowała Alicja
Gmur. Gratulujemy!
Organizatorami biegu byli:
Urząd Miejski w Świebodzicach, Świetlica Środowiskowa
Tęczowa Gromada i OSiR Świebodzice sp. z o.o.
I

Alicja Gmur, szczęśliwa posiadaczka roweru, na zdjęciu z burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem
i wiceprezesem Śnieżki Maciejem Wójcikiem

No i pobiegliśmy - było nas prawie 400 osób. Brawo,
Świebodzice!

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

o przeprowadzeniu przetargu ustnego ograniczonego
na sprzedaż mienia Gminy Świebodzice rolnikom indywidualnym
w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 z późń. zm.)
zamierzającym powiększyć gospodarstwo rodzinne do powierzchni
nieprzekraczającej 300 ha użytków rolnych.

Na podstawie art. 13, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Świebodzice

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla właścicieli nieruchomości zabudowanych
do tej nieruchomości przy ul. Wiejskiej 28A w Świebodzicach, zlokalizowanych na działach
nr 435/1, 435/2, 435/3, 435/5 i 436 obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach, na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 435/10 o powierzchni 0,0591 ha,
obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach, stanowiącej własność Gminy Świebodzice,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00019636/9.

działając na podstawie art. 13, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późń. zm.), rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.)
w związku z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 z późń. zm.) zwana dalej również „UKUR”, i rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Sprawie Kwalifikacji Rolniczych Posiadanych
Przez Osoby Wykonujące Działalność Rolniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 109),
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości rolnej, wchodzącej w skład Zasobu Gminy Świebodzice.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna zgodna z wykazem opublikowanym dnia 27 października 2017 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, a także na portalu www.swiebodzice.pl. Nieruchomość składa
się z działek o numerach geodezyjnych: 263, 265, 266/1 i 266/2 o łącznej powierzchni 6,1700 ha, sklasyfikowana
jako użytek: RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb, RV,RVI, PsIII, PsIV, PsV, LsIV, LsV, LsVI, Lzr-RVI, Lzr-ŁVI położona
w obrębie Pietrzyków, Gmina Dobromierz, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą
Nr SW1S/00022536/2.
Nieruchomość gruntowa znajduje się w dalekiej odległości od istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz obiektów użyteczności publicznej, w otoczeniu terenów uprawianych rolniczo. Bliskie
sąsiedztwo zbiornika wody pitnej „Dobromierz”. Konfiguracja terenu - teren regularny ze spadkiem w stronę
drogi, dobrze nasłoneczniony. Nieruchomość jest usytuowana na terenie nieuzbrojonym. Dojazd do
nieruchomości dobry, zapewniony jest drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Aktualnie nieruchomość
uprawiana jest rolniczo, o średnim poziomie kultury rolnej.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz
z wyłączeniem wsi Szymanów, zatwierdzonym uchwałą VIII/44/03 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 marca
2003 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 24 czerwca 2003 r., Nr 86,
pozycja 1780, obowiązują następujące ustalenia dla nieruchomości określonej, jako:
- działki nr 263(część), 265, 266/1 i 266/2: tereny gruntów rolnych bez prawa zabudowy,
- działka nr 263(część): tereny lasów ochronnych, zadrzewień i zalesień.
Cena wywoławcza nieruchomości - 261.300,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 r. o godz. 11.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek l, Sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 27.000,00 zł. należy wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
przy ul. Stefana Żeromskiego 27, najpóźniej do dnia 08 czerwca 2018 r. do godz. 14,00. 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 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 09 1600 1462 1016 7846 5000 0003.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu
notarialnego ponosi Nabywca.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej deklaracji udziału w przetargu na nabycie
nieruchomości rolnej w granicach działek nr 263, 265, 266/1 i 266/2, obręb Pietrzyków w Gminie Dobromierz
wraz z wymienionymi w dalszej części ogłoszenia dokumentami, we wskazanym miejscu i terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2196 z późń. zm.), a co za
tym idzie które spełniają łącznie następujące warunki:
G są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości
rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych, z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych
wchodzących w skład nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, nie przekracza 300 ha;
G posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 UKUR ( zakres szczegółowo określony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r.- w sprawie kwalifikacji Rolniczych
posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. z 2012 r. poz. 109);
G co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych
wchodzących w skład prowadzonego przez nie gospodarstwa rolnego oraz prowadzą przez ten okres osobiście to
gospodarstwo tj. pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia
działalności rolniczej w tym gospodarstwie;
Ponadto nabycie nieruchomości rolnej ma nastąpić na powiększenie gospodarstwa rodzinnego nabywcy, jednak
do powierzchni nie większej niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2 UKUR, a nabywana nieruchomość rolna może być
położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą.
UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAKWALIFIKOWANIE DO UCZESTNICTWA W PRZETARGU ZOBOWIĄZANI
SĄ DO PRZEDŁOŻENIA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:
G oświadczenie osoby fizycznej zamierzającej przystąpić do uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż
nieruchomości rolnej Zasobu Gminy Świebodzice- [wzór 1];
G oświadczenia o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste,
będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego - dotyczy wszystkich
nieruchomości rolnych, niezależnie od miejsca położenia- [wzór 2];
G oświadczenia potwierdzonego przez właściwego burmistrza miasta (wójta, prezydenta Miasta) o osobistym
(minimum 5 lat) prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących
w skład gospodarstwa rodzinnego-[wzór 3], jeżeli gospodarstwo położone jest na terenie więcej niż jednej gminy,
należy złożyć oświadczenia, potwierdzone jak wyżej ze wszystkich gmin, na których położone są użytki rolne
wchodzące w skład gospodarstwa;
G oświadczenia poświadczającego posiadanie kwalifikacji rolniczych oraz stażu pracy ( zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt
2 i 3 UKUR) wraz z uwierzytelnionymi kopiami dowodów potwierdzających ich spełnienie (dyplomy,
świadectwa ukończenia szkół, zaświadczenie z KRUS, i inne) - [wzór 4];
G dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały ( minimum 5 lat), w rozumieniu przepisów o ewidencji
ludności i dowodów osobistych, ze wskazaniem od kiedy trawa zameldowanie.
Uwaga!
Dokumenty należy składać w oryginałach, w kopiach poświadczonych notarialnie lub kopiach potwierdzonych
za zgodność z oryginałem przez urzędy, które wytworzyły dokument.
Świadectwa ukończenia szkoły i dyplomy należy składać w kserokopiach.
Dowody potwierdzające spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, przywołane powyżej, powinny być
aktualne- wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem złożenia dokumentów na przetarg.
Osoby spełniające kryteria, o których mowa powyżej, powinny najpóźniej w dniu 08 czerwca 2018 r.
do godziny 14.00 złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek 1 (pokój nr 10), dowody
potwierdzające spełnienie warunków podanych w ogłoszeniu przetargu. Dokumenty, o których mowa złożone
powinny być w zaklejonych kopertach, z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie:
„Przetarg na nieruchomość rolną, obręb Pietrzyków w Gminie Dobromierz”.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń w holu siedziby Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek 1 w terminie do dnia 11 czerwca 2018 r.
Przetarg odbędzie się także, w przypadku, gdy do przetargu zakwalifikowany zostanie tylko jeden podmiot,
spełniający warunki podane w ogłoszeniu.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej powyżej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-9525 do 27. Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania
przetargu powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w holu siedziby Urzędu Miasta
Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie na stronie www.swiebodzice.pl.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

Nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 435/10 położona jest w śródmiejskiej strefie miasta
Świebodzice na terenie uzbrojonym technicznie. Nieruchomość nie jest zabudowana, funkcjonalnie może
stanowić nieruchomość przyległą do nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
położonymi w granicach działki nr 435/5 i 436 oraz garażami zlokalizowanymi na działkach nr 435/1, 435/2,
435/3 obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach. Dojście i dojazd do nieruchomości zapewniony od ulicy Wiejskiej.
Nieruchomość ma kształt nieregularny. Konfiguracja terenu - teren płaski z lekkim spadkiem w kierunku koryta
rzeki Pełcznica. Przez działkę nr 435/10 możliwy jest jedyny dojazd do działki nr 435/9 - stanowiącej działkę
przyległą (podwórko) dla nieruchomości zabudowanych domami mieszkalnymi nr 26 i nr 28 przy ul. Wiejskiej
w Świebodzicach
Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony do sprzedaży, to:
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości - 34.090,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu
przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 r. o godz. 11.30
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. z 2014 r. poz. 1490 z późń. zm.)
osoby zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, Rynek l, następujące dokumenty:
1. Pismo deklarujące udział w przetargu na kupno nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 435/10,
obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach,
2. Ksero odpisu z Księgi Wieczystej lub dokument potwierdzający władanie nieruchomością sąsiednią do
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
3. Pisemne Zobowiązanie Nabywcy działki nr 435/10- będącej przedmiotem przetargu, do ustanowienia na niej
nieodpłatną i na czas nieokreślony służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez tą
działkę w pasie o szerokości 3,0 mb, z drogi publicznej- ul. Wiejskiej w Świebodzicach, na rzecz każdoczesnego
właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 435/9 obręb ewidencyjny
Śródmieście 3 w Świebodzicach, stanowiącej działkę przyległą(podwórko) dla nieruchomości zabudowanej
domami mieszkalnymi nr 26 i nr 28 przy ul. Wiejskiej w Świebodzicach oraz nieodpłatną i na czas nieokreślony
służebność gruntową polegająca na prawie wykonania prac remontowych i budowlanych w pasie o szerokości
1,50 mb, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości zabudowanych garażami oznaczonych numerami
działek: 435/1; 435/2 i 435/3 obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach.
4.potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 3.500,00 zł.
Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie do 08 czerwca 2018 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 11.06.2018 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek l.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega
przepadkowi na rzecz Gminy Świebodzice. Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być
zapłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki
Żywnościowej o/ Świebodzice na konto Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe. Nabywca
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Po nabyciu nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości. Pełnomocnicy uczestników
przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo. Wszelkie informacje dotyczące opisanej
nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, tel. 74 666-95-od 25 do 27.
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.

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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
w granicach działek nr 238/3 i 237/2 o łącznej powierzchni 0,6669 ha, obręb Pełcznica 2
stanowiącej własność Gminy Świebodzice, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgi Wieczyste Nr SW1S/00019841/9 i SW1S/00019698/1.
Nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 238/3 i 237/2, obręb Pełcznica 2 położona jest w strefie
pośredniej miejscowości Świebodzice. Nieruchomość nie jest zabudowana ani zagospodarowana , jej teren jest
częściowo porośnięty pojedynczymi drzewami i krzewami, silnie zachwaszczony. Dojście i dojazd drogą
o nawierzchni nieutwardzonej - działką 239/2 stanowiącą mienie komunalne Gminy Świebodzice. Konfiguracja
terenu – teren płaski z lekkim spadkiem w stronę drogi. Nasłonecznienie dobre. Nieruchomość jest usytuowana
na terenie nieuzbrojonym. Nieruchomość graniczy z terenem lasu oraz ogrodami działkowymi. Należy podkreślić
wysokie walory krajobrazowe i rekreacyjne nieruchomości, tj panoramiczny widok na Zamek Książ oraz
bezpośrednie sąsiedztwo lasu porośniętego tzw. „starodrzewem”.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ulice osiedlowe.
Cena wywoławcza nieruchomości - 120.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu
przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 r. o godz. 12.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek l, Sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 12.000,00 zł. należy wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
przy ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 08 czerwca 2018 r. do godz. 1430. W przypadku regulowania
wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowe o/Świebodzice.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej na Konto Gminy Świebodzice
Nr 09 1600 1462 1016 7846 5000 0003. Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać
w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro
lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27. Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
O przyczynie odwołania przetargu powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie na stronie.
Na przedmiotową nieruchomość zostały przeprowadzone przetargi w dniach 19.07.2017 r., 12.10.2017 r.,
24.01.2018 r., 28.03.2018 r.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

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

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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic posiadających
stałe zameldowanie przy ul. Ciernie 19 w Świebodzicach, na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej w granicach działki nr 502/8 o powierzchni 0,0049 ha, obręb Ciernie 4,
stanowiącej własność Gminy Świebodzice, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00019657/2.
Nieruchomość niezabudowana położona jest w strefie peryferyjnej. Działka przeznaczona pod zabudowę
garażem. Położona na terenie uzbrojonym w podstawowe media. Dojazd do działki mało korzystny - od strony
ulicy Ciernie przez podwórko. Działka ma regularny kształt. Konfiguracja terenu – teren płaski.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usług.
Cena wywoławcza nieruchomości - 6.142,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu
przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek l, Sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 póz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek l następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno nieruchomości niezabudowanej nr 502/8, obręb Ciernie 4
w Świebodzicach,
2. ksero dokumentu lub zaświadczenie potwierdzające zamieszkanie przy ul. Ciernie 19 w Świebodzicach
lub zaświadczenie
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 650,00 zł.
Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie do 08 czerwca 2018 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 11.06.2018 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek l.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega
przepadkowi na rzecz Gminy Świebodzice. Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być
wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki
Żywnościowej o/ Świebodzice na konto Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe. Nabywca
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Po nabyciu nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości. Pełnomocnicy uczestników
przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo. Wszelkie informacje dotyczące opisanej
nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, tel. 74 666-95-od 25 do 27 .
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
Burmistrz Miasta powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic, na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej przy ul. Młynarskiej 15 B stanowiącej własność Gminy Świebodzice,
w granicach działki nr 345/25 o łącznej powierzchni 50 m2, położonej w Świebodzicach,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą SW1S/00019836/1.
Działka zabudowana jest budynkiem użytkowym o funkcji niemieszkalnej. Aktualnie budynek od kilku lat nie
jest użytkowany. Budynek murowany w technologii tradycyjnej, 2-kondygnacyjny, za dachem płaskim,
niepodpiwniczony, w zabudowie półzwartej z budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi
(komórki gospodarcze i budynki garażowe). Stan techniczny budynku - mierny, wymaga gruntownego remontu.
Dziaka usytuowana jest w średniej odległości od centrum miasta i obiektów użyteczności publicznej,
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w podwórku posesji (położenie
oficynowe). Dojazd i dostępność średnie drogą o nawierzchni utwardzonej (ul. Szkolna), następnie poprzez
działkę nr 345/26 stanowiącą podwórko o nawierzchni nieutwardzonej. Nieruchomość jest usytuowana
na terenie o pełnym uzbrojeniu miejskim: woda, energia elektryczna, kanalizacyjna, gaz.
Do granic działki jest doprowadzone przyłącze: wodne, kanalizacyjne, elektryczne. Nieruchomość jest wolna od
długów.
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Cena wywoławcza: 17.300,00 zł.
Cena budynku:
13.860,00 zł.
Cena gruntu:
3.440,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 r. o godz. 13.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7 .
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach,
Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno nieruchomości zabudowanej w granicach działek 345/25, obręb
Śródmieście 3 w Świebodzicach ,
2. dokument potwierdzające stałe zameldowanie w Świebodzicach,
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 1 800 zł.
Powyższe dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym termie do 08.06.2018 r. do godz. 14.30 włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 11.06.2018 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia
umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Świebodzice.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej na konto Nr 91 2030 0045 1110
0000 0229 7270. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty
sądowe. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 28.05.2018 r. w godz. 12.00-12.15.
Po nabyciu nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.
Pełnomocnicy uczestników przetargu powinni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 074 666-95-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.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4
w budynku przy ul. Wolności 17 w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 295/3
o powierzchni 357 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą
Nr SW1S/00024643/9. Udział w częściach wspólnych oraz prawie współużytkowaniu
wieczystym gruntu wynosi 4,16%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku i składa się z kuchni i dwóch pokoi o łącznej
powierzchni 32,17 m2. Pomieszczenie WC na korytarzu - część wspólna nieruchomości. Wysokość pomieszczeń
h = 2,85m. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie
centralne etażowe ( kocioł na opał usytuowany jest w kuchni). Lokal pierwotnie składał się z jednej izby.
Aktualnie izba podzielona jest ściankami działowymi na trzy pomieszczenia: kuchnię i dwa pokoje. Stan
techniczny lokalu dostateczny. W lokalu wykonana jest nowa instalacja elektryczna oraz okna PCV zespolone.
Lokal częściowo zawilgocony. Kwalifikuje się do remontów w zakresie renowacji tynków wewnętrznych oraz
naprawy lub wymiany podłóg. W kuchni brak wentylacji. Układ funkcjonalny pomieszczeń zły. Pomieszczenie
przechodnie. Sprzedaż bez pomieszczeń przynależnych. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna
od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA - 32.400,00 zł
Cena lokalu
30.870,00 zł
Cena gruntu
1.530,00 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 13 czerwca 2018 r. o godz. 9.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 3.300,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
przy ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 08 czerwca 2018 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 Oddział 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 28.05.2018 r. w godz. 10.00-10.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców lokali w budynku zlokalizowanego
przy ul. Henryka Sienkiewicza 6-8 w Świebodzicach, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2A
w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 6-8 w Świebodzicach. Budynek położony jest
na działce nr 355/12 o powierzchni 346 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00038285/2. Udział w częściach wspólnych
oraz prawie współwłasności gruntu wynosi 3,21 %. Lokal mieszkalny usytuowany jest
na pierwszym piętrze budynku i składa się z izby o powierzchni użytkowej 14,80 m2.
Pomieszczenie WC poza budynkiem - w podwórku na działce nr 355/28 przy posesji nr 4. Lokal wyposażony jest
w instalację elektryczną. Ogrzewanie elektryczne. Stan techniczny lokalu dostateczny. Elementy wykończeniowe
lokalu oraz instalacja elektryczna kwalifikują się do remontu lub wymiany. Izba stanowiła wcześniej część
składową lokalu nr 2. Aktualnie drzwi do lokalu nr 2 są zamurowane i wykonane jest wejście z korytarza. Układ
funkcjonalny zły. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Udział w częściach wspólnych budynku
i współwłasności gruntu wynosi 5,67%.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
CENA WYWOŁAWCZA - 16.080,00 zł
Cena lokalu
15.620,00 zł
Cena gruntu
460,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 r. o godz. 12.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 2A przy ul. Henryka Sienkiewicza 6-8
w Świebodzicach,
2. zaświadczenie na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach przy ul. Henryka Sienkiewicza 6-8
lub ksero dowodu osobistego z wpisem adresu zamieszkania w Świebodzicach,
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 1.700,00 zł w terminie do 08 czerwca 2018 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 11.06.2018 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność na konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się
do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowy w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 28.05.2018 r. w godz. 11.00-11.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

GAZETA ŚWIEBODZICKA
www.swiebodzice.pl

ogoszenia/komunikaty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Biuro Nieruchomości „Mój Dom”

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

zaprasza ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte: pon- piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534 tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667, 21668
www.mojdomswiebodzice.pl
mojdomswiebodzice@wp.pl

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla właścicieli nieruchomości zabudowanych domami
mieszkalnymi, położonymi przy ulicach Sportowej i Metalowców w Świebodzicach,
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 1118/2 o powierzchni
0,0318 ha, obręb Śródmieście 3 stanowiącej własność Gminy Świebodzice,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00019759/7.
Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz część stanowi
rezerwę pod przebudowę drogi - ulicy Sportowej. Położona jest w strefie pośredniej miasta. Wyposażenie terenu
w infrastrukturę techniczną - pełne. Dojazd dobry. Przez teren działki przebiegają sieci infrastruktury technicznej.
Zatem zachodzi konieczność ustanowienia na rzecz nabywców działki, służebności infrastrukturalnej polegającej
na każdorazowym ich udostępnieniu właścicielom tych urządzeń technicznych w celu wykonaniu bieżących
napraw i konserwacji.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz ulice drogi lokalnej.
Cena wywoławcza nieruchomości - 17.913, 00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu
przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 r. o godz. 1030
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek l, Sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby zamierzające
uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek l
następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 1118/2
obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach,
2. ksero odpisu z Księgi Wieczystej lub dokument potwierdzający władanie nieruchomością zabudowaną
położona przy ul. Metalowców lub przy ul. Sportowej w Świebodzicach,
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 1.800,00 zł.
Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie do 08 czerwca 2018 r. włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 11.06.2018 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek l.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega
przepadkowi na rzecz Gminy Świebodzice. Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być
wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki
Żywnościowej o/ Świebodzice na konto Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe. Nabywca
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Po nabyciu nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości. Pełnomocnicy uczestników
przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo. Wszelkie informacje dotyczące opisanej
nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, tel. 74 666-95-od 25 do 27.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
Burmistrz Miasta powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni
wykaz mienia komunalnego przeznaczonego
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Adres
Kolejowa
Os.Sudeckie
Of.Oświęcimskich
Kolejowa
Graniczna

Nieruchomość
l. mieszkalny 4 (28)
l. mieszkalny 5 (2 C)
l. mieszkalny 2 (8)
l. mieszkalny 4 (23)
l. mieszkalny 2 (1)

Nr działki
175
78
332/3
224/48
637/11

Obręb
3
3
2
3
4

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

SPRZEDAM/WYNAJMĘ

G Lokal użytkowy o pow. 170 m2 z przeznaczeniem na produkcję,
handel lub usługi (aktualnie warsztat samochodowy).
Nad lokalem znajduje się mieszkanie o pow. 52 m2. Działka ogrodzona o pow. 900 m2 przy ul. Ciernie.
G Ponadto posiadam do wynajęcia halę o pow. 210 m2 i wysokości
6 m, duży plac manewrowy, wszystkie media - na magazyn, produkcję, usługi, handel.

tel. 506 032 896
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Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Współpracujemy z wieloma
bankami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednią ofertę, dostosowaną
do indywidualnych potrzeb i możliwości naszego klienta.
1. Świebodzice. Centrum. 3 pokojowe
mieszkanie na I piętrze. Ogrzewanie
piecowe. Okna częściowo wymienione PCV.
67 m2 cena 105 tys.
2. Świebodzice. Ciernie. Do sprzedania
2 pokojowe mieszkanie z aneksem
kuchennym na I piętrze w zadbanej
kamienicy. Okna nowe PCV, ogrzewanie
piecowe. Do mieszkania przynależy
dzierżawiony ogródek rekreacyjny.
41,5 m2 cena 78 tys.
3. Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie
na Osiedlu Piastowskim. I piętro,
po remoncie. 48,4 m2 cena 169 tys.
4. Do sprzedania sklep spożywczo
monopolowy na Osiedlu Piastowskim.
Sklep funkcjonuje od 1994 roku i posiada
bardzo duże grono stałych klientów.
47 m2 cena 120 tys.
5. Do sprzedania 3 pokojowe mieszkanie
na II piętrze w okolicach Rynku.
Ogrzewanie c.o gazowe i piecowe.
Okna nowe PCV. Łazienka po remoncie.
61,5 m2 cena 145 tys.
6. Do sprzedania 3 pokojowe mieszkanie
na Osiedlu Piastowskim. II piętro.
67 m2 cena 160 tys.
7. Pełcznica, Do sprzedania 2 pokojowe
mieszkanie na II piętrze na ul. Ofiar
Oświęcimskich. Ogrzewanie co gazowe.
60,7 m2 cena 84500,00.
8. Osiedle Piastowski. 3 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze. Ciepłe i słoneczne.
Duży balkon. 60,3 m2 cena 145 tys.
9. Centrum Świebodzic - okolice Parku
Miejskiego. Mieszkanie z dwoma wejściami.
Oszklona weranda. 5 pokoi, ogrzewanie
gazowe i co węglowe. Mieszkanie
z potencjałem. Duże, jasne, przestronne.
Duże podwórko z miejscami parkingowymi
i garażem. 113 m2 cena 280 tys.
10. DOBRA CENA ! Centrum. Przestronne
3 pokojowe mieszkanie na I piętrze

w kamienicy na ulicy Kolejowej. Instalacja
elektryczna nowa, okna PCV, ogrzewanie
co gazowe. 80 m2 cena 149 tys.
11. Centrum. Mieszkanie 2 pokojowe
po kapitalnym remoncie. Ogrzewanie
gazowe. Kamienica po renowacji, domofon.
II piętro. 53 m2 cena 175 tys.
12. Centrum. Przestronne mieszkanie
w Rynku z oddzielnym wejściem.
2 pokojowe, dodatkowo strych 88 m2
do adaptacji. I piętro 75 m2 cena 190 tys.
Garaż za dodatkową opłatą na zamykanym
podwórku. Możliwość wynajmu tego
mieszkania za cenę 1400 zł.
13. DOBROMIERZ. 2 pokojowe mieszkanie
- piętro domu. Z widokiem na Zalew
w Dobromierzu. Garaż, podjazd.
45 m2 cena 119 tys.
14. Świebodzice. Lokal użytkowy
w Centrum Świebodzic (okolice
Warszawianki). 28 m2 cena 79 tys.
15. Centrum. Okolice Rynku. Przestronne
5 pokojowe mieszkanie na II piętrze
w kamienicy. Balkon. Ogrzewanie
co gazowe. Po remoncie.
132 m2 cena 255 tys.
16. NOWA Atrakcyjna cena. Centrum
Świebodzic. NOWA CENA 4 pokojowe
mieszkanie na II piętrze w kamienicy.
Mieszkanie wymaga kapitalnego remontu.
105 m2 cena 89 tys. + strych 9 tys.
17. Świebodzice. Dwupoziomowe
mieszkanie z ogrzewaniem gazowym.
3 pokojowe, kuchnia jasna w zabudowie.
61 m2 cena 178 tys.
18. Działki Budowlane w Chwaliszowie na
Osiedlu Młodych z warunkami zabudowy.
Doskonałe położenie. 690 m2 cena 34 tys.
19. Działki Budowlane w CIESZOWIE.
1000 m2 cena 100 tys.
20. Działki Budowlane w Cieszowie
- z widokiem na Zamek Książ 105 m2
cena 95 tys.

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 11.05.2018 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice
Nazwa nieruchomości

Nr działki

Obręb

Nieruchomość niezabudowana
przy ul. Strzegomskiej w Świebodzicach

241/4

Pełcznica 1

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 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)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIA DROBNE
G Zaopiekuję się osobą
starszą, niepełnosprawną.
Pomoc w domu, zakupach,
możliwy transport, godziny
popołudniowe.
Tel. 601 683 552
G Sprzedam dom
w zabudowie szeregowej,

ul. Parkowa. Kuchnia
otwarta, po modernizacji,
meble kuchenne nowe, taras
12 m2, ogródek, działka
233 m2; wszystkie instalacje
po remoncie, okumentowane
projektami i pozwoleniami
na budowę. Tel. 693 451 569

_______________________________________________________________________
G Sprzedam motocykl Zipp
Manic 125 w bardzo dobrym
stanie, opłacony,
ubezpieczony, cena 1700 zł,
Tel. 889 841 673

_______________________________________________________________________
imię i nazwisko: ____________________________
adres: ___________________________________
nr telefonu: _______________________________
Dane teleadresowe do wiadomości redakcji.

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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