Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności
i wielu pięknych chwil w życiu. Życzymy, abyście czuły się doceniane i kochane każdego dnia,
a szczęście i optymizm towarzyszyły Wam zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.
Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Kwadrans
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Nowa oferta OSiR
sp. z o.o - zajęcia
fitness, kursy
pływania i nie tylko.
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Pamiętamy
o Żołnierzach
Wyklętych.

nowu Świebodzice kibicują młodemu
człowiekowi, który próbuje swoich sił
w programie dla młodych talentów. Max
Mazurek, 20-letni tancerz, przeszedł właśnie casting w programie „You can dance.
Po prostu tańcz”, którego emisję rozpoczęła telewizja TVN. Występ Maxa można było zobaczyć
w pierwszym odcinku w poniedziałek, 2 marca.
Dla wielu osób było to spore zaskoczenie
zwłaszcza, że Max znany jest w Świebodzicach,
chociażby z występów w grupie Lazy Rockers,
działającej w Miejskim Domu Kultury. Jego specjalność to różne odmiany street dance.
- Chciałem, żeby to była niespodzianka dla
moich znajomych i przyjaciół, zresztą decyzję
o udziale w programie podjąłem spontanicznie.
I udało się - mówi 20-latek.
Występ Maxa poprzedzony był krótką wizytówką Świebodzic, mogliśmy podziwiać w zupełnie nowej odsłonie nasz amfiteatr w Parku
Miejskim. W spocie wystąpiła też babcia
Maksymiliana.
Kibicujemy i trzymamy kciuki za dalszy
udział Maxa w programie. Po pierwszym odcinku wiadomo, że zakwalifikował się na warsztaty
taneczne w Sewilli. Jego przygodę z programem
będzie można śledzić w każdy poniedziałek na
antenie TVN, o godz. 21:30. Powodzenia Max!

Z

Laleczki,
które ratują
życie

11-12

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Ciąg
dalszy
wstrząsających
wspomnień
z wywózki na Sybir.
Wspominamy także
niedawno
zmarłego
trenera
Mariana
Szeję.
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Zapraszamy na Kobiecanki
z niespodzianką

FOT. TOMASZ MERCHUT

a chwilę świętujemy 8
marca czyli Dzień Kobiet.
Z
Zapraszamy do spędzenia go

Szmaciane, kolorowe,
uśmiechnięte - tak wyglądają
laleczki, wykonane przez dzieci
ze Szkoły Integracyjnej
w Cierniach. Ale najważniejsze
- każde 10 zł z ich sprzedaży
pozwoli zaszczepić jedno malutkie
dziecko w Afryce. Może nawet
uratuje życie tysiąca takich
maluchów. Zespół Szkół
Integracyjnych po raz drugi
włączył się we wspaniałą akcję
UNICEF-u i namówił wiele osób
dobrej woli do ich zakupu. Brawo,
jesteście wielcy! Więcej na str. 8

w miłej atmosferze na wieczorze z Kobiecankami
w Miejskim Domu Kultury.
Dla pań przygotowano wiele
niespodzianek i upominków.
Z pewnością miłą niespodzianką będzie muzycznośpiewny upominek, przygotowywany przez Burmistrza
Miasta Bogdana Kożuchowicza oraz naszych radnych
miejskich. Będą także upominki kosmetyczne i prezentacje nowości kosmetycznych, przygotowane przez
firmę Bielenda, Resibo a także Klinikę Urody. Będzie też
coś dla ducha - koncert Anny Rudewicz oraz ciekawostki historyczne, opowiedziane przez Magdalenę
Woch, wiceprezes Fundacji
Księżnej Daisy. Tym razem
będzie coś o romansach...
Serdecznie zapraszamy
miłe panie w niedzielę, 8
marca, do Miejskiego Domu Kultury, ul. Wolności 13,
na godz. 17:00.

Czekamy na Ciebie
ŚWIEBODZICE

13 marca 2015 r.

Parking Sklepu „Bricomarche”
ul. Jeleniogórska 21

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-16.00 pod numerami telefonów:
68 452 77 96, 68 452 77 17
605 596 655, 605 598 077
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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

informator/praca

OFERTY PRACY PUP W ŚWIDNICY
1. PRZEDSTAWICIEL/DORADCA
KLIENTA - 294; ABC-TOOLS Sp. z o.o.;
reprezentowanie firmy i sprzedaż produktów,
obsługa stałych klientów i pozyskiwanie
nowych kontraktów, doradztwo techniczne,
prowadzenie negocjacji handlowych, przeprowadzanie testów, wdrażanie rozwiązań
u klienta; doświadczenie w branży obróbki
skrawaniem, znajomośćprocesów obróbki
metalu w tym zastosowań narzędzi skrawających, doświadczenie w sprzedaży, umiejętność obsługi komputera, prawo jazdy kat. B,
bardzo dobra znajomośćjęzyka angielskiego;
0; info@abc-tools.pl;
2. SZLIFIERZ - 295; ABC-TOOLS Sp.
z o.o.; szlifowanie na płasko, szlifowanie na
okrągło; doświadczenie w pracy na stanowisku szlifierz, znajomość rysunku technicznego, umiejętność dokonywania pomiarów,
chęć do pracy; 0; info@abc-tools.pl;
3. SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY 287; PEBEK Sp. z o.o. Świdnica; obsługa
klientów indywidualnych i firm wykonawczych, współpraca z przewoźniakmi, dbanie
o wizerunek firmy, współpraca z działem
marketingu, realizacja planu sprzedaży;
wykształcenie minimum średnie, znajomość
branży galanterii betonowej oraz betonu
towarowego, kreatywność, doświadczenie
w dziale sprzedaży, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, znajomość języka niemieckiego, znajomość obsługi programu
comarch erp xl - moduł: handel-sprzedaż,
wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, komunikatywność; 74 852 06 34;
pebek@pebek.pl;
4. PIEKARZ -288; "PASOL-PACO"
SP. Z O. O.; Praca przy linii produkcyjnej;
wykształcenie zasadnicze zawodowe- piekarz, minimum rok doświadczenia w pracy
w piekarni;
paco@pasol.com.pl;
5. KIEROWNIK ZMIANOWY -289;
"PASOL-PACO"SP. Z O. O.; wydawanie
pieczywa, odbiór jakości, nadzór produkcyjny; wykształcenie średnie, doświadczenie
w pracy zmianowej, dyspozycyjność
paco@pasol.com.pl;
6. OSOBA DO OBSŁUGI PRALNI
I MAGLA -290; MAGIEL-PRALNIA
Urszula Kochańczyk ; obsługa pralni i magla
(pranie i maglowanie rzeczy zleconych
od osób indywidualnych, instytucji , hoteli
i restauracji); dyspozycyjność, dokładność,
sumienność
600 953 163, 74 852 41 25;
magula2@o2.pl;

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

7. MAGAZYNIER SKLEPU ; P.T.H.
AGDOM- SERWIS Sp. z. o.o.; obsługa
magazynu (sprzęt AGD), ; dobra organizacja
czasu pracy, swidnica@agdom.pl;

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)

8. Sprzedawca; Sklep Ogólnospożywczy
i Przemysłowy w Strzegomiu, T. Chojnacki;
sprzedawca; zaangażowanie w pracę,
sumienność, chęć do pracy;

G Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Świebodzicach - 74 666 95 99

9. ŚLUSARZ-FORMIERZ - 293; ABC
-TOOLS Sp. z o.o.; polerowanie wkładek
formierskich, dopasowywanie wykrojników;
doświadczenie w pracy na stanowisku ślusarz/formierz, znajomość rysunku technicznego, umiejętność dokonywania pomiarów,
umiejętność wykonywania form wtryskarniach/wykrojników, umiejętnośćdopasowania wkładki do gniazda;
info@abc-tools.pl;

PRZYCHODNIE
G MOZ, Al. Lipowe 15
Rejestracja - 74 664 59 50,
74 664 59 51, 74 664 59 52
G Poradnia Dziecięca 74 664 59 56
G Gabinet zabiegowy 74 664 59 62
G Poradnia Medycyny Pracy
74 664 59 58
G Gabinet lekarski
(pokój nr 10 - I piętro) 74 664 59 57
G Poradnia chirurgiczna
74 664 59 65
G Poradnia „K” - II piętro
74 664 59 61
G Gabinet laryngologiczny
74 664 59 69
G Gabinet lekarski (pokój nr 19)
- II piętro 74 664 59 71
G Gabinet logopedyczny
74 664 59 59

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

10. OPERATOR MASZYN - 281; Yagi
Poland Factory Sp. z o.o. Żarów; obsługa
kuźniczej prasy automatycznej z oprzyrządowaniem, załadunek i rozładunek surowców
i gotowych produktów, bieżąca kontrola procesu technologicznego.; wykształcenie minimum zawodowe, mile widziane uprawnienia
na operatora wózka widłowego;
74-856-11-03; sowinska@ypf.pl;
11. OPERATOR PIŁY TAŚMOWEJ 282; ZUPBADURA SPÓŁKA Z O. O.
SP. K.; cięcie metalu na produkcji; doświadczenie zawodowe, chęć do pracy.
74 856 34 33; info@zupbadura.pl;
12. MAGAZYNIER WYROBÓW HUTNICZYCH - 283; ZUPBADURA SPÓŁKA
Z O. O. SP. K.; praca na magazynie w zakładzie; mile widziane doświadczenie zawodo-

we, uprawnienia na obsługęsuwnic i wózków
widłowych; 74 856 34 33;
info@zupbadura.pl;
13. SUWNICOWY - 284; Świdnicka
Fabryka Urządzeń Przemysłowych ŚFUP
Sp. z o.o. Świdnica; obsługa suwnicy kategoria II, suwnice hakowe sterowane z kabiny;
uprawnienia UDT - obsługa dźwignic, kategoria i II s, suwnice hakowe sterowane
z kabiny; 502 765 607; ;
14. MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH CIĘŻAROWYCH - 286;
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o.o.; naprawa samochodów
ciężarowych; wykształcenie zasadnicze
zawodowe, doświadczenie na stanowisku
minimum 5 lat; 608 339 308;
spbdim@poczta.wp.pl;
15. Kamieniarz; Przedsiębiorstwo
Produkcji Handlu i Usług Piramida Sp. z o.o
Kostrza; obsługa maszyn kamieniarskich;
doświadczenie zawodowe; 74 8553797;
16. kliniarz; Przedsiębiorstwo Produkcji
Handlu i Usług Piramida Sp. z o.o Kostrza;
kliniarz; 74 8553797;
17. Operator ładowarki; Przedsiębiorstwo
Produkcji Handlu i Usług Piramida Sp. z o.o
Kostrza; obsługa ładowarki; 74 8553797;
18. Sprzedawca; PPHU ELA Stanisław
Byra; sprzedawca; osoba niepaląca;
600579701;
19. DYSPOZYTORKA - 273; ZRZESZENIE TRANSPORTU PRYWATNEGO
"TAXI-ŚWIDNICA"W ŚWIDNICY; przyjmowanie zleceń od klientów, obsługa centrali telefonicznej; osoba studiująca zaocznie
lub dziennie!!!, znajomość topografii miasta,
umiejętnośćobsługi komputera i centrali telefonicznej, mile widziana znajomośćjęzyka
obcego; 880 727 260;
20. OBSŁUGA BUFETU-KELNER
- 274; Oskar 2 Iwona Gajda, Tadeusz Gajda
Sp. j.; obsługa klientów, obsługa kasy, wydawanie posiłków, przygotowywanie dań typu
fast food, utrzymywanie czystości; wykształcenie średnie gastronomiczne, umiejętność
pracy w zespole, odporność na stres, zadbany
wygląd, ; 601 721 348; bistrobazylia@op.pl;
21. BETONIARZ - 275; Zakład Remontowo - Budowlany i Produkcja Materiałów
Budowlanych Jerzy Hampel ; produkcja
wyrobów betonowych; sumienność, pracowitość, chęć do pracy, możliwość przyuczenia do zawodu; 608 31 18 61; ;
22. SPEDYTOR-LOGISTYK - 276;
INTERFUEL Łukasz Bilicki; spedycja
międzynarodowa, poszukiwanie ładunków
i środków transportu itp.
komunikatywna znajomość języka niemieckiego, obsługakomputera (MS.Office),
obsługa giełdy transportowej; 698 656 936;
23. AGENT PZU - 277; Powszechny
Zakład Ubezpieczeń S.A.; ubezpieczenie
itp.; wykształcenie minimum średnie,
doświadczenie w sprzedaży, prawo jazdy,
własna działalnośćgospodarcza;
666 887 366;
mgron@pzu.pl;
24. KONTROLER JAKOŚCI - 278;
ARTUR JANUS - PGT; kontrola bieżących
części potrzebnych na produkcję; wykształcenie minimum zawodowe, chęć do pracy,
zdolności manualne, dobry wzrok, umiejętność pracy w grupie; 74 668 39 65;
biuro@pgteam.pl;

kierowcy, aktualne badania lekarskie i badania psychotechniczne, zaświadczenie o niekaralności; 74 855 00 57;
swirniak@swirniak.pl;
27. PRACOWNIK PMOCNICZY - PRODUKCYJNY - 263; PROBET SP. Z O.O.;
prace pomocnicze na dziale produkcji; orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, chęć
do pracy; 571 305 558;
j.krawczyk@probet.info.pl ;
28. KLASYFIKATOR ZŁOMU - 265;
TOM Sp. z o.o.; klasyfikacja złomu, przygotowywanie towaru do wysyłki, segregacja
metali
wykształcenie średnie techniczne, obsługa
komputera, mile widziane uprawnienia na
wózki widłowe; biuro-zarow@tom-sp.pl;
29. OPIEKUN OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 267; Europejska Akademia Medycyny Ludowej Aleksander Haretski; czynności związane z wykonywaniemzawodu opiekunki/na; znajomośćjęzyka rosyjskiego, ukraińskiego, angielskiego, umiejętność wykonywania masaży;
66 11 22 876;
30. MONTER - OPERATOR PROCESU
TECHNOLOGICZNEGO - 268; Pollux
Sp. z o.o. Świdnica; montaż elementów,
obsługa pras na terenie Żarowa
GIEŁDA PRACY
27.02.1015 r. s. 225 godz.9.00
sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, dyspozycyjnośćdo pracy w systemie
3 zmianowym 4 brygadowym; 74 856 60 80;
31. KURIER - 269; Firma Usługowa
Tadeusz Ciaszczyk; doręczanie poczty na
terenie powiatu świdnickiego; prawo jazdy
kat.B, niekaralność; 604 254 714;
32. KIEROWCA KAT. D - 270; Usługi
Transportowe Riko-Trans Ryszard ; przewóz
osób (teren powiatu); prawo jazdy kat. D,
aktualne badania, świadectwo ; 501 167 458,
513 261 252;
Andrzejewski ; kwalifikacji na przewóz
osób;
33. Prasowacz ; KOPERNIK POLSKA
Sp. z o. o.; prasowanie; 74 8551781;
34. Księgowa; TAX4YOU Sp. z o.o.;
księgowa; doświadczenie w księgowaniu,
znajomość przepisów podatkowych;
602 536 553;
35. MAGAZYNIER - 271; PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
EURO-TRANS BARTŁOMIEJ KIERCZYŃSKI; przygotowanie, pakowanie
towarów do wysyłki, dbałość o porządek
w magazynie; wykształcenie średnie preferowane techniczne, doświadczenie w pracy
na magazynie, dokładność, pracowitość,
sumienność, zaangażowanie, DOBRA KONDYCJA FIZYCZNA!!!; 608 49 23 45;
euro-trasn@biznespoczta.pl;
36. pracownica magazynowa; TKM
Recykling Polska, Tomasz Kuzynowski; sortowanie materiałów; 531 229 336;
37. pracownik budowlany; GIPSBUD
Usługi Budowlano-Wykończeniowe Strzegom Mirosław Stanowski; docieplenia

budynków, prace wykończeniowe; doświadczenie w pracach wykończeniowych i dociepleniach; 604 994 238;
38. TEAM MANAGER - 272; PROFI
CREDIT Sp. z o.o.; zarządzanie pracą doradców, sprzedaż usług, rekrutowanie nowych
członków zespołu, prowadzenie akcjimarketingowych; wykształcenie minimum średnie
mile widziane managerskie, prawo jazdy kat.
B, minimum rok doświadczenia w zarządzaniu ludźmi, komunikatywna znajomość języka obcego; 664 741 686;
joanna.skiba@proficredit.pl;
39. SZWACZ/SZWACZKA - 253; THT
Sp. z o.o. Świdnica; szycie na maszynach
przemysłowych, dbałość o wysoką jakość
wykonanego produktu, właściwa i terminowa realizacja zadań, utrzymanie stanowiska
pracy w należytym porządku; umiejętność
szycia na maszynach przemysłowych , zdolności manualne, dokładność, sumienność,
mile widziane doświadczenie na podobnym
stanowisku, mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności; m.szmaj@tht.pl;
40. SPRZĄTACZKA - 254; PROBET SP.
Z O.O.; sprzątanie pomieszczeń biurowych
i socjalnych oraz ciągów komunikacyjnych
w szpitalu; orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, chęć do pracy; 723 068 654;
41. pomoc produkcyjna; KOPERNIK
POLSKA Sp. z o. o.; czyszczenie gotowych
sztuk odzieży; 74 8551781;
42. Fryzjer damsko-męski; Usługi
Budowlano - Remontowe - Jacek Witka;
Salonik Fryzjerski - A. Witka; strzyżenie;
doświadczenie zawodowe; 697059025;
43. MŁODSZY KONSTRUKTOR - 258;
P.P.H.U. STALMET Wieczorek Mariusz;
konstruowanie maszyn i urządzeń itp.;
wykształcenie minimum średnie techniczne,
znajomość programów: AUTOCAD, SOLIDWORKS, OFFICE, prawo jazdy kat. B,
znajomość rysunku technicznego, mile;
603 088 006;
44.; MURARZ-259; FIRMA "PROFIL"EDWARD KOCOŃ; prace murarskaie
i montaz okien PCV; umiejętność wykonywania obróbek murarskich, chęć do pracy;
74 858 08 91;
45. SPRZĄTACZKA - 261; KLM
SERVICE; sprzątanie pomieszczenia biurowego, klatki schodowej; orzeczenie o niepełnosprawności, wykształcenie minimum
zawodowe, dyspozycyjność w ramach
8 godzin, mile widzianedoświadczenie
zawodowe ; 74 857 58 78;
46. NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA 262; Fundacja "Naszej Szkole"; nauczycielprzedszkola; wykształcenie wyższe pedagogiczne - edukacja szkolna i wczesnoszkolna;
0; sspisg@poczta.onet.pl;
47. pomocnik stolarza-montażysta FŚw;
EURO-STYL; znajomość tematu, mile
widziane doświadczenie, chęć do pracy; znajomość tematu, mile widziane doświadczenie, chęć do pracy; 600-350-693;
48. Stolarz meblowy/montażysta FŚw;
EURO-STYL; montaż mebli; mile widziane
doświadczenie; 600-350-693;
I

25. POMOC KUCHENNA - 279;
ZAJAZD "POD WIERZBĄ"BOGUSŁAW
MAKAREWICZ; pomoc w przygotowaniu
posiłków; doświadczenie w pracy na wskazanym stanowisku, dyspozycyjność, samodzielność, dobra organizacja pracy,
74-857-81-44, 608 028 079;
recepcja@hotelpodwierzba.pl;
26. KIEROWCA KAT. C+E W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM - 280;
Transport Międzynarodowy Świrniak &Syn
Sp. z o.o.; transport międzynarodowy na stałych relacjach PL-UE-PL
(Francja, Hiszpania, Szwajcaria,
Beneleux, Anglia, Niemcy; aktualne prawo
jazdy kat. C+E (z paragrafem nr.95), karta
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Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
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odczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej
UM 25 lutego głównym
tematem było funkcjonowanie
spółki ZGK. Poproszony na spotkanie prezes Kacper Nogajczyk przedstawił radnym plany
modernizacyjne firmy na najbliższy rok.
Prezes ZGK na początku
przedstawił członkom komisji
dane związane z selektywną
zbiórką odpadów za 2014 rok
- prezentowaliśmy te dane w numerze 210. Z informacji wynika,

że gospodarka
odpadami w naszym mieście funkcjonuje bardzo
dobrze, wzrasta
liczba zebranych
śmieci w poszczególnych frakcjach.
- To cieszy zwłaszcza, że słyszymy, jak w sąsiednich miastach są z tym kłopoty - podkreślał przewodniczący komisji
Jerzy Kirklo.
W tym roku ZGK planuje
sukcesywnie uzupełniać gniazda
do selektywnej zbiórki (gniazdo

Sesja krótka i konkretna
okładnie 29 minut trwała
sesja Rady Miejskiej, która
D
odbyła się w środę 25 lutego.

Radni większością głosów przyjęli 6 projektów uchwał.
Wśród nich znalazł się m.in.
corocznie przygotowywany
i uchwalany Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Świebodzice na rok
2015 rok. Rada powołała także
Radę Społeczną Miejskiego
Ośrodka Zdrowia. W skład Ra-

dy wchodzą: Izabela Siekierzyńska - przewodnicząca,
oraz członkowie: Andrzej
Chuchro, przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego, Łukasz Kwadrans, Sławomir
Łukawski i Dariusz Błaszczyk - przedstawiciele Rady
Miejskiej Świebodzic.
Na sesji zatwierdzono także
plany pracy komisji działających w Radzie Miejskiej,
przyjęto także dwie uchwały
związane ze zbliżającymi się
wyborami prezydenckimi.

to trzy pojemniki: na papier,
szkło i plastik), obecnie jest ich
w mieście 179.
Najważniejszym tematem jeśli chodzi o ZGK był plany
związane z modernizacją i inwestycjami spółki.
- W 2014 roku uzupełniliśmy
park maszynowy o kolejny
sprzęt - na początku roku był to
zakup śmieciarki, pod koniec
tzw. brygadówka z wywrotką
marki Iveco, a na początku 2015
roku doszedł jeszcze walec drogowy, który będzie służył do
prowadzenia prac remontowych

na drogach - wyliczał
Kacper
Nogajczyk.
- W bieżącym roku chcemy się skupić na modernizacji naszego obiektu
przy ul. Strzegomskiej
30, aby zmniejszyć koszty eksploatacji i utrzymania.
Jest co robić, bo na wymianę
czeka chociażby przestarzałe
ogrzewanie, analizowana jest
także kwestia ocieplenia budynku. Już udało się część kosztów
ograniczyć - np. poprzez wymianę oświetlenia zewnętrznego na
lampy LED.

Rok 2014 spółka zakończyła niewielką stratą
- rzędu 70-80 tys. zł.
Przewodniczący Jerzy
Kirklo dopytywał także
o kwestie związane z komunikacją miejską i obsługą pasażerów przez ZGK w kontekście zakupu nowych autobusów. Jest już ogłoszony przetarg
na ich zakup, a spółka przygotowuje się logistycznie do prowadzenia nowego zadania.
- Dwóch pracowników jest na
szkoleniu umożliwiającym prowadzenie zadań z zakresu komu-

nikacji, rozeznajemy kwestie
związane z dystrybucją biletów,
rozkładów jazdy itd. - zapewnił
Kacper Nogajczyk
Wiadomo, że z kierowcami
nie będzie kłopotu - ci, którzy
obecnie pracują na terenie miasta w autobusach MPK chętnie
przejdą do nowego pracodawcy
czyli ZGK. Pozytywny jest także
fakt, że są to w większości świebodziczanie.

Łącznik na Zamkowej,
chodnik na Parkowej

INTERPELACJE, WNIOSKI,
ZAPYTANIA
sesja w dniu 25 lutego 2015 r.
I w tym punkcie sesja była niezwykle zwięzła.
G Radny Mariusz Szafraniec złożył wniosek, odnoszący się
do podjętych wcześniej uchwał. Radny wyraził wątpliwość
odnośnie powołania Rady Społecznej MOZ oraz zatwierdzenia
planów pracy komisji Rady.
G Radny Jacek Żygłowicz w imieniu mieszkańców Osiedla
Sudeckiego 6 i własnym podziękował za wykonanie progu
spowalniającego przy budynku nr 6 oraz nowych przejść
dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Spokojnej, Zwycięstwa
i Os. Sudeckie 6. O tej sprawie pisaliśmy w poprzednim
numerze Gazety.
G Radny Andrzej Olszówka zapytał o ławki, które znajdowały
się przy ścieżce wiodącej z ul. Wiejskiej wzdłuż rzeki Pełcznicy.
Z odpowiedzią pospieszył wiceprzewodniczący RM
Jan Klepiec informując, że owszem, były tam ławki, niestety
na początku roku ktoś je zdemontował i zwyczajnie ukradł.
G Radna Teresa Małecka poprosiła o poprawienie rozkładu
jazdy na przystanku przy ul. Świdnickiej, gdyż obecnie rozkład
wygląda fatalnie.

Łącznik na Zamkowej już służy mieszkańcom
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„Ludzie, których kochamy,
zostają na zawsze, bo zostawili ślady
w naszych sercach”
Wyrazy głębokiego współczucia
i pocieszenia dla

Pana Franciszka Dubarka
z powodu śmierci

Żony Marii
składa
Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice

Remont chodnika na Parkowej potrwa do połowy kwietnia

fot. Agnieszka Bielawska-Pękala

od konie lutego rozpoczął się remont chodnika na ul. Parkowej, na
odcinku od ul. Kolejowej do ul. Żwirki i Wigury. Prace objęły
część od strony Centrum Rehabilitacji Społecznej, bo ten fragment
chodnika jest najbardziej uczęszczany. Piesi będą mieli do dyspozycji
nową nawierzchnię z kostki polbruk, będą także wykonane dojścia do
posesji.

Najszczersze wyrazy współczucia
a także słowa pocieszenia i wsparcia
dla Naszego Przyjaciela

Franciszka Dubarka
z powodu śmierci

Żony Marii
przekazują
Koledzy i Koleżanki z Klubu Radnych
Bogdana Kożuchowicza

Remont potrwa najpóźniej do połowy kwietnia, koszt to ok. 66
tysięcy złotych.
A z krótkiego łącznika do budynków cieszą się mieszkańcy ulicy
Zamkowej. Na ich prośbę miasto wykonało wygodne dojście do
bram mieszkalnych, koszt to 10 tys. zł.
I

Serdeczne podziękowania dla
Burmistrza, Pracowników Urzędu
a także dla wszystkich Przyjaciół i Znajomych,
którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu

Ś.P. Marii Dubarek
składają
pogrążeni w smutku
Mąż, Córki oraz Rodzina

Spółka może więcej
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Rozmowa z Januszem Zielińskim, Prezesem OSiR sp. z o.o.

G Od końca 2013 roku OSiR

jest spółką gminną, której
stuprocentowym udziałowcem
jest samorząd. Co się zmieniło
w funkcjonowaniu instytucji?
Janusz Zieliński: - Jako spółka mamy większe możliwości
działania, łatwiej jest nam utrzymać się na rynku, bo możemy
poszerzać naszą ofertę i konkurować z innymi firmami funkcjonując na takich samych zasadach. To szczególnie ważne
w sytuacji, gdy mamy w Wałbrzychu Aqua Zdrój czyli konkurencyjny dla naszej pływalni
basen, i oczywiste jest, że musieliśmy się podzielić klientami.
G Jak wygląda zatem obecnie
sytuacja krytej pływalni?
- Od 2008 roku ceny pozostają na niezmienionym poziomie,
ale po przekształceniu w spółkę
możemy stosować je w znacznie
bardziej elastyczny sposób,
wdrażać różne programy lojalnościowe czy organizować okolicznościowe akcje promocyjne.
To uatrakcyjnia naszą ofertę.
Jednocześnie staramy się ją poszerzać. Dlatego ostatnio wprowadziliśmy cały pakiet usług
dodatkowych, jak chociażby nauka pływania czy aquaerobik.
Obecnie są one świadczone
przez współpracujących z nami
doświadczonych instruktorów,
z którymi zawarliśmy stosowne
umowy. Pozwala nam to zachować wpływ na jakość i ceny tych
usług. Podobnie jest z basenowym bufetem. Prowadzimy go
we własnym zakresie i możemy
dzięki temu proponować klientom coraz szerszy asortyment
i atrakcyjne ceny. Wprowadzając te zmiany mieliśmy na
względzie nie tylko dodatkowe
przychody dla spółki, ale także
komfort i bezpieczeństwo na-

szych klientów. Umożliwiły one
bowiem wyeliminowanie z obiektów OSiR świadczenia jakichkolwiek usług przez przypadkowe osoby na zasadach
„wolnej amerykanki”, czasami
wręcz bez naszej wiedzy i zgody.
Dzisiaj, jeśli ktoś chce prowadzić
działalność gospodarczą na terenie naszych obiektów - musi zawrzeć stosowną umowę z OSiR.
Wcześniej różnie to bywało.
G Co ma Pan na myśli?
- Niestety, mieliśmy do czynienia z przypadkami prowadzenia nauki pływania bez porozumienia czy zawarcia stosownej
umowy z OSiR-em. Takie sytuacje będą obecnie niemożliwe,
gdyż od 1 marca wszystkie usługi dostępne w Wodnym Centrum Rekreacji klient wykupuje
w naszych kasach. Na marginesie warto dodać, że podobną
praktykę zastosowaliśmy w przypadku rozbudowywanej oferty
zajęć fitness, prowadzonych
w Hali Widowiskowo - Sportowej. Na dzisiaj są to: treningi
jogi, zumby, Shape, „Plaski
brzuch&Zdrowe plecy”, ABT,
Fat Burning Step, TBC czy gimnastyka 50+. Po szczegóły odsyłam na naszą stronę internetową.
W tym miejscu chcę tylko zapewnić, że prowadzą je zaangażowani przez nas specjaliści,
posiadający duże umiejętności
i doświadczenie. Gwarantuje to
klientom, że treningi są na najwyższym poziomie i - co najważniejsze- bezpieczne.
G Wspomniał Pan, że
powstanie wałbrzyskiego
aquaparku odebrało trochę
klientów naszej pływalni,
czy jest to duży spadek?
- Oczywiście, jest spadek, ale
są także plusy - np. nie ma już
kolejek do kas biletowych, bar-

dziej komfortowo korzysta się
z torów do pływania, bo jest
mniej pływających. Zniknął problem dostępności saun, luźniej
zrobiło się w szatniach. Z punktu
widzenia klienta jest więc po
prostu wygodniej. Myślę, że
może to stać się atutem naszego
kameralnego obiektu i nadal
będzie on cieszył się dużą popularnością.
G Spółka rządzi się innymi
prawami jeśli chodzi o finanse,
niż jednostka budżetowa.
Jak ważny jest obecnie dla
firmy rachunek ekonomiczny?
- Musimy jako spółka dbać
o wyniki finansowe, natomiast
nie nastawiamy się na maksymalizację zysków. Nadal jesteśmy
instytucją, która realizuje określone zadania gminy - czyli obsługa i udostępnianie infrastruktury sportowej. Ponieważ jednak
jesteśmy teraz podmiotem gospodarczym, musimy szczególną
uwagę zwracać na kwestie ekonomiczne i fiskalne. Tu było
sporo do uregulowania, a efektem tego jest swego rodzaju
„zamieszanie” wokół Klubu Sportowego Rekin.
G No właśnie, panie prezesie,
na czym polega „sprawa
Rekina” i skąd się wzięło

Sygnalizowałem Klubowi już
pod koniec 2013 roku, że te kwestie trzeba będzie uregulować.
Przez cały rok 2014 szukaliśmy
rozwiązań uwzgledniających potrzeby obu stron. Wreszcie od
1 lutego 2015 roku zmiany
zostały wprowadzone.
G A wygląda na to,
że jednak jest zaskoczenie
i niezadowolenie, głównie
ze strony rodziców. Na czym
polegają najważniejsze zmiany
jeśli chodzi o warunki
korzystania z pływalni dla KS
Rekin?
- To zaskoczenie i niezadowolenie może dziwić, bo jak wspomniałem zmiany nie są niespodzianką i był ponad rok aby się
do nich przygotować. Nie wiążą
się one też z jakimiś drastycznymi niedogodnościami. Przede
wszystkim - na wniosek Zarządu
Klubu- wprowadziliśmy karnety dla dzieci trenujących w Rekinie. Każde dziecko ma naliczaną opłatę za faktyczny czas
korzystania z basenu przy zachowaniu bardzo ulgowej stawki.
Rodzic na bieżąco może kontrolować, ile dziecko trenuje i jaki
jest tego koszt. Dodatkowo
wprowadziliśmy bezpłatne 15
minut na przebranie się i wysuszenie dziecka - czyli za godzinę
pływania + 15 minut w szatni
- razem 75 minut - system nalicza opłatę w wysokości 3 złotych. Kolejny ukłon w stronę
rodziców to możliwość skorzystania ze wstępu do WCR na
podstawie opcji nazwanej „szatnia”. Dzięki niej opiekun dziecka otrzymuje w kasie biletowej
uprawnienie do 15 minut bezpłatnego przebywania w szatni
- żeby np. pomóc dziecku się
przygotować na basen albo
ubrać po treningu. Jeśli rodzic

wykorzysta te 15 minut, nic nie
zapłaci, jeśli będzie dłużej - od
16 minuty system rozpocznie
naliczanie normalnej opłaty.
G Wygląda to dość czytelnie,
ale rodzice mają chyba
pretensje o to, że muszą teraz
płacić dodatkowo, bo opłacają
także składki do Klubu.
- Składki są to wewnętrzne
rozliczenia Klubu. To jego
zarząd decyduje w jakiej wysokości są pobierane i na co przeznaczane. My nie mamy z tymi
kwestiami absolutnie nic wspólnego. Jako spółka rozliczamy się
obecnie z Klubem wyłącznie za
rezerwację torów pływackich
i zrobiliśmy wszystko, by koszty te zminimalizować. Ustalone
stawki pozwalają pokryć całoroczne opłaty ze środków przyznanych Klubowi przez gminę,
a trenerzy mają możliwość
w każdej chwili odwołać zbędną
rezerwację, co pozwala opłaty te
zmniejszać.
G Czy w związku z nowymi
zasadami zauważyliście
Państwo, że spadła liczba dzieci
trenujących w KS Rekin?
- Patrząc na liczbę wykupionych karnetów w stosunku do
deklarowanej liczby dzieci trenujących - na zajęcia uczęszcza
tyle samo zawodników co
dotychczas. Jest problem z 20
najintensywniej trenującymi
dziećmi, ale dla nich przygotowaliśmy wspólnie z Klubem
projekt sponsoringu. Ze swej
strony jesteśmy gotowi do jego
realizacji i gdy tylko taką gotowość zgłosi „Rekin” najlepsi
zawodnicy będą mogli skorzystać z dofinansowania zakupu
karnetów. Jestem przekonany,
że definitywnie rozwieje to
wszelkie obawy związane z zaistniałymi zmianami.

Po badaniach lekarskich krew
mogło oddać 40 dawców, dzięki
czemu zebrano aż 18 litrów bezcennego leku, który będzie ratował zdrowie i życie innych ludzi.
Bardzo gorąco dziękujemy.
Od pewnego czasu wytworzyła się bardzo miła tradycja losowania wśród osób oddających
krew niespodzianki, której fundatorami są świebodzickie firmy
i instytucje. Tym razem już po
raz trzeci sponsorem był niezawodny TERMET S.A., który

ufundował żelazko. Wylosował
je pan Walerian Łukawski.
Zawsze naszym zbiórkom
towarzyszy Śnieżka-Invest, która dostarcza słodkości dla naszych dawców, obie firmy systematycznie wspierają akcje krwiodawstwa, za co bardzo serdecznie dziękujemy.
Organizatorami zbiórki byli:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wał-

brzychu, Urząd Miejski w Świebodzicach Wydział Promocji,
Klub Honorowych Dawców
Krwi w Świebodzicach oraz
Miejski Dom Kultury.
Zapraszamy na kolejną zbiórkę, tym razem pod ratuszem. 12
marca będzie można oddać krew
w mobilnym ambulansie, który
zaparkuje przed magistratem.
Zbiórka potrwa od 9:00 do
13:00.

Polała się krew...

S

FOT. TOMASZ MERCHUT

pokojnie, nic złego się nie
stało
to pierwsza w tym roku zbiórka krwi w mieś-cie, która okazała się bardzo udana.
Już przed godz. 10:00 we wtorek, 24 lutego, w holu Miejskiego Domu Kultury zbierali się
świebodziczanie, chcący podzielić się najcenniejszym darem.
Pod koniec dnia okazało się, że
takich chętnych było blisko 50
osób - to jeden z lepszych wyników, jeśli chodzi o frekwencję.

PAN WALERIAN ŁUKAWSKI
WYLOSOWAŁ ŻELAZKO

niezadowolenie rodziców,
którzy mają pretensje do OSiR
w związku z nowymi zasadami
korzystania z pływalni
dla dzieci uczęszczających
do klubu?
- Jak już wspomniałem, jako
spółka musimy zadbać o to, by
kwestie formalne i fiskalne były
przejrzyste. Rok 2014 był rokiem przejściowym, kiedy przechodziliśmy z formuły jednostki
budżetowej w spółkę. W roku
2015 wszystko musi już działać
poprawnie, stąd nastąpiły pewne
zmiany jeśli chodzi o korzystanie z krytej pływalni przez KS
Rekin.
Dotychczas wyglądało to
tak, że Klub wnosił zryczałtowaną opłatę za korzystanie
z obiektu, rezerwację torów,
szatni, itd. Natomiast opłata za
wstęp naliczana była na podstawie deklarowanej przez trenerów klubu liczby zawodników. To była dość nieprzejrzysta sytuacja, nie było wiadomo
dokładnie, ile dzieci przebywa
na obiekcie i kto z niego korzysta; wyłączona była część szatni, dość dziwne były także
zasady korzystania z obiektu
przez rodziców dzieci. Wytworzył się niepisany zwyczaj, że
rodzice wchodzili na basen nie
płacąc, bo np. ktoś mówił, że
idzie tylko rozebrać dziecko.
Była to niedopuszczalna praktyka, bo przecież nigdzie nie
ma takiej sytuacji, że ktoś
wchodzi na obiekt bez biletu,
tym bardziej, że niektórzy
rodzice przebywali na basenie
w ubraniu łamiąc w ten sposób
regulamin WCR obowiązujący
wszystkich użytkowników. Takie są ogólnie przyjęte zasady
korzystania z obiektów użyteczności publicznej.

W hołdzie Żołnierzom Wyklętym
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

oświata/kultura/ogłoszenia

Weronika Stolarczyk

FOT. LO, MDK
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okrocznie w marcu,
w wielu polskich miastach odbywały się uroczystości związane z obchodami Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
,,Wyklęci” to nasi przodkowie,
którzy po II wojnie światowej nie
złożyli broni i walczyli z sowietyzacją Polski, nie zważając na niebezpieczeństwo - w ten sposób
zapisali się na kartach historii
i przede wszystkim w pamięci
innych. Z tej okazji w Miejskim
Domu Kultury w Świebodzicach
dnia 02.03.2015r. już po raz piąty
odbyło się widowisko słownomuzyczne zorganizowane przez
uczniów i nauczycieli Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii
Konopnickiej.

Już na początku uroczystości
gości zachwyciła niezwykle
wymowna i klimatyczna scenografia, która wzbudzała wyobraźnię i skłoniła do zastanowienia

nad poruszanym tematem.
Młodzież przygotowała nietuzinkową inscenizację, dzięki
której przybliżyli niesłusznie
zapomniane opowieści z życia

getyzujących i szybkiej rozgrzewce kreatywności, rozpoczęła się część właściwa. Ażeby
popracować efektywnie, podzieliliśmy się na 2 grupy i pracowaliśmy na zmianę, zmagając się
z rozwiązywaniem zadań spontanicznych i działaniami scenicznymi.
Zajęcia z problemów spontanicznych prowadzili: Marta
Urych - pomysłodawczyni i organizatorka warsztatów - wieloletnia trenerka drużyn odysejowych i trenerów konkursu oraz
Gustaw Grochowski - socjolog,
doświadczony trener Odysei
Umysłu, który ze swoimi drużynami („Socjologia Wro”) z sukcesem reprezentował Polskę na
dwóch Eurofestiwalach, oraz
trenował 3 drużyny w LO
w Świebodzicach. Wspólnie rozwiązywaliśmy spontany, obserwowaliśmy je z arkuszami ocen,
omawialiśmy strategię i zastanawialiśmy się, co można zrobić
lepiej, kreatywniej, dowcipniej.
Zajęcia artystyczno-teatralne
poprowadziła Iza FiebichBednarska - m.in. absolwentka
wydziału reżyserii na PWST we
Wrocławiu, doświadczona instruktorka teatralna z wieloma
sukcesami w tej dziedzinie. Ten
warsztat dotyczył wchodzenia

w rolę, świadomości ciała, słowa
i gestu na scenie. Oprócz świetnej zabawy faktycznie przyniósł
wiele praktycznych umiejętności, wiedzy na temat emocji,
skupienia, pracy energią w grupie, zasad relaksacji.
Po czterech godzinach intensywnej i bardzo efektywnej pracy przyszedł czas na wspólny
obiad, a później na kolejną atrakcję - zwiedzanie kompleksu Starej Kopalni.
„Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia to otwarty 9 listopada 2014 roku nowoczesny, zrewitalizowany kompleks obiektów powstały na bazie dawnej,
wałbrzyskiej Kopalni Węgla
Kamiennego „Julia”. Zakończenie eksploatacji pokładów węgla dało początek procesowi
poszukiwania nowej treści dla
postindustrialnej przestrzeni, stanowiącej niegdyś serce robotniczego Wałbrzycha. Zwieńczeniem koncepcji stała się realizacja projektu adaptacji na cele
kulturalne pokopalnianych przestrzeni, dając tym samym początek Centrum Nauki i Sztuki
Stara Kopalnia. W ten sposób
dawny, wałbrzyski potencjał
przemysłowy kreatywnie i z powodzeniem został przekształcony na unikalny w skali Polski
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przecież odważnych i heroicznie
oddających życie za ojczyznę
żołnierzy wyklętych - cichych
bohaterów. Doskonałym tłem
dla całej prezentacji były wyświetlane filmy i teledyski, które
jeszcze bardziej wzmocniły wrażenia artystyczne i nadały charakteru widowisku. Nie zabrakło
także autorskich, interesujących
interpretacji wierszy i wzruszającej finałowej piosenki w wykonaniu uczniów LO. Była to
niezwykle ciekawa, niecodzienna lekcja historii, nad której
przygotowaniem czuwała nauczycielka języka polskiego - pani Ewa Grochowska.
W czasie uroczystości głos
zabrała dyrektor LO - pani Dorota Ciołek. Było nam bardzo
miło, gdyż inscenizację obejrzało wielu gości: radni miejscy
z Wiceprzewodniczącym RM

Janem Klepcem, radna Teresa
Małecka, Jacek Żygłowicz
i Dariusz Skalny. W uroczystości uczestniczyła także szefowa świebodzickiego oddziału
ZNP Urszula Kruczek, dyrektor MDK Agnieszka Gielata,
dyrektorzy świebodzickich placówek oświatowych oraz wielu
innych, zaproszonych gości.
Poniedziałkowa uroczystość
była istotnym wydarzeniem
w życiu całego miasta, ponieważ
młodzi mieszkańcy-uczniowie
wykazali się wielką inicjatywą
i zaangażowaniem i przy współpracy z nauczycielami i Miejskim Domem Kultury zorganizowali obchody Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. To nie tylko lekcja historii i pamięci o poległych bohaterach, ale też nauka współodpowiedzialności
i człowieczeństwa.

oraz Europy zespół obiektów
służących edukacji i sztuce”. Po
tym magicznym miejscu oprowadził nas pan A. Partyka - były pracownik kopalni, który ze
znawstwem i autentyczną pasją
przez 2 godziny snuł przed nami
wizję kopalnianej rzeczywistości.
Długi i owocny odysejowy
dzień zakończył się równie ody-

sejową imprezą urodzinową jednej z uczestniczek warsztatów,
zaimprowizowaną na parkingu
przy kopalni - tort urodzinowy,
życzenia i tradycyjne 100 lat
w tej przestrzeni miało szczególnie kreatywny charakter. Wszystkiego najlepszego - Jessiko!
Marcie Urych - niespokojnemu i dobremu Duchowi Odysei
- dziękujemy za zorganizowanie
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Trening „Odysei Umysłu” - rozgrzewamy wyobraźnię przed konkursem...
lutego w przepięknej scenerii nowoczesnego kom28
pleksu „Starej Kopalni” w Wał-

brzychu odbyły się całodniowe
warsztaty „Odysei Umysłu”, stanowiące swoistą rozgrzewkę dla
drużyn z Dolnego Śląska przed
właściwym konkursem, a także
dające możliwość bliższego
poznania się drużyn i ich trenerów, wymiany doświadczeń oraz
wspólnej zabawy, która obok
kreatywności jest obowiązkową
częścią składową odysejowej
idei. Na zaproszenie Marty
Urych w sobotni poranek stawiło się liczne grono Odyseuszy
z różnych grup wiekowych.
W warsztatach wzięło udział 7
zespołów z: 12 LO i Gimnazjum
24 we Wrocławiu, Państwowego
Gimnazjum nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 15 w Wałbrzychu,
Gimnazjum w Lubinie i Liceum
Ogólnokształcącego w Świebodzicach. Nasza licealna drużyna
składa się z siedmiorga trzecioklasistów: Ady Bieleckiej, Magdaleny Kysiak, Justyny Łupkowskiej, Natalii Marcinkowskiej, Małgorzaty Szczurek,
Adama Budziaka i Michała
Pogody-Kotwicy. To absolutni
debiutanci , których trenuje Ewa
Grochowska. Po wspólnej części integracyjnej, zabawach ener-

IT.6721.2.2015
Świebodzice, dnia 06.03.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszarów położonych w rejonie: ul. Kolejowej na dz. nr 306, ul. Browarowej dz. nr 546/1 i 546/2,
ul. Strzegomskiej na dz. nr 44/5 i 44/6, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świebodzicach
uchwały Nr LIX/354/2014 z dnia 08 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie: ul. Kolejowej na dz. nr 306,
ul. Browarowej dz. nr 546/1 i 546/2, ul. Strzegomskiej na dz. nr 44/5 i 44/6, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach.
Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach,
ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, w terminie do dnia 31.03.2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz

i poprowadzenie, wraz z Gutkiem i Izą, świetnych warsztatów, za wiele cennych sugestii,
stworzenie niepowtarzalnej „naukowo-zabawowej” atmosfery
i przedsmak eliminacji, które już
za 2 tygodnie... Kochana - jesteś
niezastąpiona!
Ewa Grochowska

Szkoła Spadochronowa „DEDAL”
zaprasza na kolejną edycję kursu

Termin zajęć I Kursu:
28.03.2015 (sobota) godz.10.00 zajęcia teoretyczne
29.03.2015 (niedziela) godz.10.00 zajęcia teoretyczne + ćwiczenia
naziemne Termin skoków zostanie podany na pierwszych zajęciach.
Zajęcia teoretyczne odbywają w MDK Świebodzice ul Wolności 13,
skoki na lądowisku w Świebodzicach.
Szkolenie spadochronowe jest dostępne dla każdego, trzeba spełniać tylko następujące warunki:
- mieć ukończone 16 lat, osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych /rodziców/
- posiadać ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem
skoków spadochronowych na min. sumę gwarancyjna 10.000 SDR = ok. 50 tys. zł (możemy
pomóc w wykupieniu polisy)
TEORETYCZNY KURS SPADOCHRONOWY
Szkolenie jest prowadzone wg „Programu Szkolenia Spadochronowego” zatwierdzonego
przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.
Do czasu zdania państwowego egzaminu i uzyskania Świadectwa Kwalifikacji osoby szkolące się
posiadają status ucznia-skoczka i wykonują skoki pod nadzorem instruktora spadochronowego.
 Szkolenie teoretyczne

Lp.
1.
2.
3.
4.
6.
7.

Przedmiot
Prawo lotnicze
Człowiek - możliwości i ograniczenia
Ogólne bezpieczeństwo skoków
Ogólna wiedza o spadochronach
Teoria skoku spadochronowego
Zasady skoku spadochronowego
Razem

Liczba godzin
0,5
0,5
1
1
1
4
8

 Ćwiczenia naziemne
 Nauka oddzielania się od samolotu
 Trapez /czynności po otwarciu spadochronu/
 Skocznia /nauka lądowania/
 Nauka zwijania spadochronu po skoku

Skoki wykonywane są z wysokości 800-1200 m z samolotu PZL-104 Wilga, na spadochronach
prostokątnych typu: Mars 291, Falcon 300, Balance 260.
CENY SZKOLENIA TEORETYCZNEGO I SKOKÓW:
TEORETYCZNY KURS SPADOCHRONOWY
350 zł
SKOK 1
250 zł
SKOKI 2-3
200 zł/skok
SKOKI od 4
170 zł/skok

Z mitologią za pan brat
6

U

czniowie klas V świebodzickich szkół wzięli
udział w Miejskim Konkursie Mitologicznym, który 24
lutego odbył się w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 3 im. Wł.
Broniewskiego.
Piątoklasiści zmagali się
w kategoriach indywidualnych
i grupowych, przygotowanych
przez polonistki szkoły: Annę
Nowak, Agnieszkę Kiryczuk
oraz Martę Grylewicz-Kędzię.
W Jury zasiadły: Janina Witek
PSP2, Zofia Marek ZNP, Justyna Gąsior ZSI w Cierniach,
Małgorzata Głombicka PSP4.
Na widowni obecne były panie
dyrektorki szkół podstawowych:
Ewa Limberger, Magdalena
Stąpor oraz Jolanta StyrnaGrossman, które bacznie przyglądały się zmaganiom swoich

Dni
otwarte
w Dwójce
onad 80 rodziców
wraz z pociechami
P
odwiedziło 26 lutego Publiczną

Szkołę nr 2. W ramach Dni
otwartych placówka
zaprezentowała swoim
przyszłym uczniom ofertę
edukacyjną.
W holu szkoły gości powitała
dyrektor Teresa Walczak
- Jusiel, przedstawiła
nauczycieli i zapoznała
z bogatą ofertą edukacyjną.
Wicedyrektor Renata
Kaczmarek pokazała
rodzicom, jak funkcjonuje
dziennik elektroniczny.
Dzięki niemu łatwiejszy jest
kontakt rodziców
z nauczycielami i dostęp
do informacji o ocenach.
Goście obejrzeli również
popisy teatralne i wokalne
uczniów z klas trzecich,
którzy zostali nagrodzeni
gromkimi brawami za swój
występ. Natomiast przyszli
uczniowie zostali zaproszeni
do wspólnej zabawy z klasą
III a. Już po chwili wszyscy
razem śpiewali i tańczyli,
a najmłodsi poczuli się
jak u siebie.
Była jeszcze okazja
by obejrzeć klasy szkolne,
bibliotekę, świetlicę, jadłodajnię
oraz fragmenty zajęć z panią
pedagog i logopedą, zajęcia
komputerowe, zajęcia koła
modelarskiego i ekologicznego,
lekcje języka francuskiego,
angielskiego i niemieckiego,
zajęcia z wykorzystaniem
sprzętu multimedialnego.

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie
Świebodzickiej
tel. 660 157 518

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

oświata
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wychowanków. Zawodnicy wykazali się ogromną wiedzą
z mitologii greckiej.
W kategorii indywidualnej
najwięcej punktów zdobył Tomasz Andrzejewski z PSP4gratulujemy.
I miejsce zdobyła Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 4, a reprezentanci to: Janusz Urbański, Michał Kałuski, Tomasz
Andrzejewski.
II miejsce zdobyła Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 3, a reprezentanci to: Maja Kuliberda, Bartosz Brzoza, Wiktoria
Ciszak.
III miejsce zdobył Zespół
Szkół Integracyjnych w Cierniach, a reprezentanci to: Igor
Sosnowicz, Aleksander Melańczuk, Daniel Wojno.

IV miejsce zdobyła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2,
a reprezentanci to: Amelia
Frost, Paulina Świdurska,
Julia Cieślińska.
Konkurs został uświetniony
przedstawieniem teatralnym,
grupy „KOLOROWA MASKARADA” pod kierunkiem
Agnieszki Kiryczuk. Spektakl
odwoływał się do czasów mitologicznych ukazując dzieje
„Orfeusza i Eurydyki”. W skład
trupy teatralnej wchodzą: Justyna Fedorowicz kl. IVc, Kalina Kwiecień kl. IVc, Mikołaj
Stypa kl. IVc, Cyprian Ziemnicki z kl. IVc, Julia Kostrzewa kl. Va, Krzysztof Ostrowski kl. VIb, Wiktoria Jarosz kl.
VIa.


Zdrowo żyjemy - zdrowo rośniemy

W

spierając budowanie zdrowej diety najmłodszych kolejnym z działań w Publicznym Przedszkolu
Niezapominajka było zdrowe śniadanie. Dzieci z chęcią spożywały zdrowe kanapki przygotowane przez nich samych. Tworzyły kanapkowe kompozycje wykorzystując różne sery, warzywa,
wędlinę, wspierając tym samym kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych

Pasja na dwóch kółkach
lutego 2015 r. w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 3 odbyło się kolejne
25
spotkanie w ramach cyklu „LUDZIE

Z PASJĄ”. Tym razem byli to miłośnicy
kolarstwa, którzy opowiedzieli uczniom
o tajnikach tego sportu. Inicjatorem spotkania był nasz nauczyciel wychowania fizycznego - pan Piotr Mróz, Prezentował
różne typy rowerów, opowiadał o ich budowie, właściwościach i możliwościach.
Choć jaki rower jest każdy widzi, to
współczesne bicykle mogą zaskoczyć niejednego laika. Zaskakuje bowiem ich waga,
wytrzymałość i cena. Zaproszeni zawodnicy, młodzi ludzie bez reszty pochłonięci
kolarstwem, zaprezentowali stroje, kaski

i buty przydatne każdemu kolarzowi,
a także ćwiczenia, które stanowią dla nich
codzienną rutynę treningową. Zachętą do
zainteresowania się tym sportem były
zdjęcia z zawodów z niemal całej Europy
oraz liczne trofea. Goście przywołali też
nazwiska świebodzickich i wałbrzyskich
kolarzy, którzy odnoszą sukcesy międzynarodowe - np. Natalii Frączek. W ten sposób pokazali, że być może kolejni mistrzowie są obecni właśnie na tym spotkaniu.
Uczniów bardzo zaciekawił ten temat,
mieli do gości wiele pytań. Sami mogli też
wziąć udział w quizie i zdobyć kolarskie
gadżety, takie jak bidony, koszulki, smycze.
Marta Kędzia

Nabory

do szkół i przedszkoli

 Rekrutacja w przedszkolach
Rozpoczęła się także rekrutacja
w publicznych placówkach przedszkolnych.
Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II w Świebodzicach informuje, że nabór do
przedszkola w roku szkolnym
2015/16 będzie prowadzony w terminie do 16 marca 2015.
Liczba wolnych miejsc podlegających rekrutacji w roku szkolnym
2015/16 wynosi:
 Przedszkole nr 2
- 95 miejsc - w godzinach 6:00
- 16:30 funkcjonowania placówki
i 16 miejsc - w godzinach 13:0018:00 - grupa popołudniowa
Zgodnie z art. 20 w ust.2 ustawy
z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U.
z 2014 r., poz. 7) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego kontynuowanie
wychowania przedszkolnego zadeklarowało
- 163 rodziców - w godzinach
6:00
- 16:30 funkcjonowania placówki

i 2 rodziców - w godzinach
13:00-18:00 - grupa popołudniowa
dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2015/16.
W PRZYPADKU zgłoszenia po
raz pierwszy do przedszkola dzieci
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o wczesnym wspomaganiu liczba wolnych miejsc może ulec
zmianie. Zmiana będzie spowodowana organizacją oddziału integracyjnego. Liczba miejsc w oddziale
ogólnodostępnym wynosi - 25,
liczba miejsc w oddziale integracyjnym wynosi - 20.
Liczba wolnych miejsc podlegających rekrutacji w roku szkolnym
2015/16 wynosi:
 Przedszkole nr 3
70 (grupy dopołudniowe) + 25
(gru-pa popołudniowa)
Dokumenty i formularze do pobrania na stronie
http://przedszkole2.swiebodzi
ce.pl/strony/rekrutacja.htm
oraz
http://www.przedszkole3.
swiebodzice.pl/strony/
rekrutacja.htm

Tajemnice uranu
kultura
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lutego Towarzystwo
Miłośników Świebodzic i Miejski
Dom Kultury zaprosili mieszkańców miasta na spotkanie z Tomaszem Jurkiem i jego
prelekcję - „Świebodzice - Wałbrzych - tajemnice uranu”. Co
ma wspólnego uran ze Świebodzicami i Wałbrzychem?
Kopalnie rudy uranowej w Kowarach znane są powszechnie,
ale kopalinę tę wydobywali także w Wałbrzychu tuż przed
i w czasie wojny Niemcy. Wydobywano ją również - co prawda
przez krótki czas - po wojnie.
Rosjanie pilnie strzegli tej tajemnicy. W Świebodzicach natomiast w latach powojennych

- mniej więcej do 1954-55 roku
istniała Szkoła Przemysłowa,
w której rosyjscy inżynierowie
kształcili fachowców do pracy
na złożach rudy uranowej.
Przez całe dziesięciolecia panowało przeświadczenie, że była
to po prostu szkoła zawodowa
dla młodych ludzi, którym wojna przeszkodziła w zdobyciu
wykształcenia. Dopiero po 2000
roku, kiedy znaleziono i odtajniono wiele dokumentów okazało się, że szkoła przygotowywała
fachowców do pracy przy uranie.
Z prelekcji dowiedzieliśmy
się również o wydobywaniu
rudy uranowej w Wałbrzychu
w czasie wojny rękami rosyj-

skich jeńców wojennych. Czas
ich przeżycia przy tej pracy wynosił 4-6 miesięcy - umierali
prawdopodobnie na chorobę popromienną. Mogliśmy to zobaczyć na prezentowanych dokumentach niemieckich z tamtych
czasów.
Po wojnie wydobywano rudę
przy okazji wydobycia węgla,
ale z mniej bogatych złóż, gdyż
wydobywanie tych o najwyższej
zawartości uranu metodami górniczymi grozi śmiercią - umiera
się na chorobę popromienną.
Złoża te zabezpieczono więc
betonowymi tamami.
Wśród słuchaczy znaleźli się
też byli górnicy, który wiele
informacji potwierdzili. Usły-

szeliśmy ciekawą informację od
jednego z nich - byli górnicy co
jakiś czas przechodzą badania na
pylicę. Okazało się, ze po raz
pierwszy pięć lat temu poddano
ich badaniu na styczność z promieniowaniem.
Zainteresowanych tematem
odsyłamy do książki pana Roberta Klementowskiego z Instytutu Pamięci Narodowej „W cieniu sudeckiego uranu”.
Dolny Śląsk to niezwykła kraina - zapraszamy na odkrywanie
jej krajobrazów i tajemnic przy
okazji następnych spotkań.

Sztuka fantazji - malowanie na jedwabiu
rzez dwa tysiąclecia sekret
jego wyrobu stanowił jedną
P
z najpilniej skrywanych tajemnic

w Państwie Środka. Dzięki wyjątkowym właściwościom - połyskowi, lekkości i miękkości, przylgnęła do niego opinia tkaniny
cesarskiej. Nie bez podstaw zresztą, wszak zabiegał o niego sam
Justynian Wielki, a jego wynalezienie przypisuje się cesarzowej
Xi Lingshi. Dziś, wykonane
z niego chusty, szale i apaszki stanowią obiekty westchnień wielbicielek mody i gustownego wyglądu. Jedwab, bo o nim mowa,

od wieków stanowi źródło
pożądania i inspiracji - jak się okazuje, również w świecie sztuki.
By przekonać się o orientalnym czarze tego wyjątkowego
materiału wystarczyło w czwartek, 12 lutego, odwiedzić Miejski Dom Kultury. To tu, pod instruktorskim okiem Teresy Anniuk-Gulak odbyły się warsztaty, których uczestnicy poznawali tajniki pochodzącej z Indii pradawnej sztuki malowania na
jedwabiu, tzw. gutty. Spod pędzli wiedzionych po jedwabiu fantazją uczestniczek, wyłaniały się

motywy kwiatowe i zwierzęce.
Intensywnością barw urzekały
motyle i ryby, a wzrok hipnotyzowały nieodgadnione abstrakcje.
Wymagające skupienia i precyzji, zajęcia były okazją do nieskrępowanej ekspresji, a biorące
w nich udział panie miały szansę
twórczo pobudzić swoją wyobraźnię, rozwinąć zdolności manualne, otworzyć się na nowe
bodźce artystyczne, a przede
wszystkim - odpocząć. To z pewnością nie ostatni raz, gdy warsztaty zawitały do naszego MDK.

Róża Stolarczyk
Towarzystwo Miłośników
Świebodzic

Talent, który
nie zna granic

piątek, 6 III 2015

prace są wypadkową
charakterystycznego dla młoJdegoego
wieku polotu, a zarazem

artystycznego wyczucia smaku
i harmonii formy. W swej twórczości nie zna granic - z powodzeniem pisze, maluje, tworzy
grafiki, komponuje i wykonuje
muzykę. Łączy rzeczywistość
ze światem wyimaginowanych
kreacji - ciesząc zmysły odbiorców i skłaniając ich do refleksji
nad treścią swoich prac. W piątek, 20 lutego, Miejski Dom
Kultury w Świebodzicach odwiedził świdnicki artysta Krzysztof Polaczenko.
Motywem przewodnim spotkania artysty ze świebodzicką
publicznością była promocja
jego książki pt. „Wanna”. Debiutancka powieść świdniczanina opisująca historię człowieka, którego życiowa postawa musiała ulec diametralnej
zmianie pod wpływem nieprzewidzianego zrządzenia
losu, jest historią, jak wspomina sam autor, skierowaną do
wszystkich.
- Celowym zabiegiem było
nienadawanie postaciom imion
oraz umiejscowienie akcji powieści i bliżej nieokreślonej
przestrzeni. Dzięki temu czytelnik może łatwiej identyfikować się z bohaterami i ich
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doświadczeniami - mówił Krzysztof Polaczenko. - Co prawda
powieść osadzona jest w gatunku thrillera, ale nie jest
zwyczajnym „przerażaczem”.
Chodziło mi o stworzenie
głębi, która zwróci uwagę na
problem, jakim jest alienacja
w społeczeństwie.
I faktycznie, autorowi udało
się tę głębię osiągnąć. Choć
naturalistyczne opisy, podparte
rzetelną kwerendą m.in. literatury medycznej, przyprawiają
momentami o dreszcze, nawiązując do klasyków literatury
grozy, „Wanna” jest z przede
wszystkim literaturą społecznie zaangażowaną, głosem
w dyskusji na temat toksycznych relacji rodzinnych i miejsca jednostki w zbiorowości.
A to nie koniec literackiej działalności Krzysztofa Polaczenki, bowiem już pracuje nad
kolejną powieścią, tym razem
kryminalną.
Spotkaniu towarzyszyła
mini-wystawa prac plastycznych artysty oraz muzyka jego
kompozycji. Dla wszystkich,
którym twórczość pana Krzysztofa przypadła do gustu, mamy dobrą wiadomość - już
6 marca w Miejskim Domu
Kultury odbędzie się wernisaż
jego obrazów.

Laleczki, które ratują maluchy
8

wieści z miasta
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Wszystkie Kolory Świata - wyjątkowa akcja UNICEF, ma także akcent świebodzicki

Mateusz Brzuchacz, nasz utalentowany mistrz w kulturystyce. Zaopatrzeni w specjalne „słoneczka” do podbijania stawek
ochoczo zabrali się do licytowania przepięknych i jak zwykle
starannie wykonanych lalek.
Przygotowały je dzieci z klas IVVI.
Ambasadorem UNICEF w szkole jest polonistka Justyna Gąsior, która prowadziła licytację
i skutecznie zachęcała do podzielenia się groszem. Dzięki
temu sprzedano wszystkie 25
lalek.
- Udało nam się pozyskać
w ten sposób 2 tysiące złotych,
bardzo dziękujemy za piękny
gest i hojność, szczególnie panu
burmistrzowi, który wylicytował
aż 3 lalki - podkreśla Justyna Gąsior. - Dodam, że nasze maluszki z klas I-III przygotowały loterię fantową, z której dochód to
300 zł, zatem razem pozyskaliśmy 2300 zł co pozwoli zaszczepić 230 dzieci w Sudanie.
Najdroższa lalka została
sprzedana za 210 zł. Burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, który
zakupił 3 lalki, dwie z nich
pozostawił w szkole z przeznaczeniem na licytację przyszłoroczną, podobnie zrobili też inni
ofiarodawcy. Ale laleczki nie
będą czekały rok w szafie - trafią do Centrum Onkologicz-

nego przy ul. Bujwida we Wrocławiu i tam z pewnością będą
pocieszać wesołymi buźkami
małych pacjentów.

Licytacji towarzyszył występ
zespołu „Echo” oraz krótka inscenizacja o uchodźcach z Ukrainy.

Laleczki są jedyne i niepowtarzalne - nie ma drugiego
takiego samego egzemplarza, w dodatku ich autorzy
włożyli w nie sporo serca

Licytację prowadziła ambasadorka akcji, polonistka
Justyna Gąsior. Każdy z małych autorów „przedstawiał”
swoje dzieło fot. Tomasz Merchut

Był też akcent odnoszący się do aktualnej sytuacji
w Europie - scenka o uchodźcach z Ukrainy

Na widowni m. in. burmistrz Bogdan Kożuchowicz, radni,
dyrektorzy szkół

Jeszcze w klimacie
Walentynek
Nasi seniorzy jak zwykle świetnie się bawili na dorocznym
Balu Walentynkowym. Były obowiązkowe, fantazyjne stroje,
czekoladowy walczyk i liczne konkursy.
Sądząc po uśmiechniętych twarzach balowiczów, atmosfera
była wyśmienita, a humory dopisały.

FOT. UŻYCZONE

J

est to cykliczna akcja UNICEF, w której biorą udział
dzieci i młodzież ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Dzieci w ramach projektu
przygotowują szmaciane laleczki,
które później trafiają na licytację,
a dochód z niej zebrany pomaga
ratować zdrowie i życie maluchów
w Afryce.
W tym roku pomoc nakierowana jest na dzieci w Sudanie
Południowym. Każde 10 zł uzyskane z licytacji to możliwość
kompleksowego zaszczepienia
jednego dziecka.
Po raz drugi taka akcja odbyła
się w Zespołem Szkół Integracyjnych w Świebodzicach.
W czwartkowe popołudnie, 26
lutego, w holu szkoły zebrało się
spore grono ludzi dobrej woli,
którzy postanowili wesprzeć
akcję i pomóc maluchom z Sudanu.
Na widowni zasiadły m. in.
dyrektorki szkół - Jolanta Styrna z SP 3, Ewa Limberger z SP
4, Dorota Ciołek, dyrektor LO,
Magdalena Stąpor, gospodyni
obiektu a także burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz
i radni miejscy: Teresa Małecka, Marek Jakubina, Zofia
Marek, Piotr Krzyśpiak, Jarosław Dąbrowski, szefowa Wydziału Funduszy Zewnętrznych
UM Marzena Korona-Kruk,

Piszę bo chcę, Andrzej Strumiłło
- artysta życia znad rzeki
wieści z miasta
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Warsztaty i wykłady - nowa oferta biblioteki

Małgorzata Grudzińska

M

iejska Biblioteka Publiczna zaprasza na
cykl
warsztatów
i wykładów z Panem
Dariuszem Pawlickim, poetą,
prozaikiem, autorem wierszy,
esejów, szkiców, prozy poetyckiej; członkiem Związku Literatów Polskich. Człowiek o wielkiej wrażliwości na słowo i sztukę był gościem świebodzickiej
biblioteki w dniu 19 lutego 2015 r.
Spotkanie to zapoczątkowało
cykl warsztatów dla osób piszących „Piszę bo chcę” oraz

wykładów poświęconych zarówno sztukom plastycznym jak
i literaturze.
Uczestnikami pierwszego
warsztatu pisania była młodzież
z Publicznego Zespołu Szkół
Integracyjnych oraz uczniowie
Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków.
Dariusz Pawlicki przyznał, że
liczył na starszą publiczność,
z którą lepiej sobie radzi i wydawał się trochę skrępowany wiekiem swoich słuchaczy. Szkoda,
że nie zaufał bardziej naszej
uzdolnionej młodzieży, która
wielokrotnie daje się poznać
jako świetni dziennikarze szkol-

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

ŚP. Leonarda Świtaj

- Dzieci, Wnuki, Prawnuki, Siostry, Bracia i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział
w pogrzebie

ŚP. Salomei Lindner,

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

ŚP. Ryszarda Sitek

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Syn, Matka, Siostra i Rodzina

ni i internetowi, laureaci konkursów językowych i ortograficznych i różnych wydarzeń literackich. Po spotkaniu przyznał
jednak, że współczesna młodzież o wiele sprawniej posługuje się słowem pisanym, niż jego
pokolenie (i niżej podpisanej)
korzystając z portali społecznościowych, komentując różne
wydarzenia i imprezy, pisząc
meile i smsy.
Uczestnikom warsztatu
Dariusz Pawlicki przedstawił
różne rodzaje tekstów literackich obrazujące bogactwo językowe i wielość stylów pisania.
Były wśród nich utwory Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa
Herberta, a także utwory pisarzy
zagranicznych, nierzadko awangardowych, takich jak Charles
Reznikoff i John Cage.
Po południu bohaterem wyładu Dariusza Pawlickiego był
współczesny artysta, o którym
ze względu na liczne talenty
i realizowanie się na wiele artystycznych sposobów można
powiedzieć „człowiek renesansu”. Andrzej Strumiłło, współczesny polski malarz, rzeźbiarz,
grafik, pisarz, poeta i scenograf.

Opowieść o Andrzeju Strumille
była zarazem opowieścią o Suwalszczyźnie, którą to krainę
kochają obaj panowie. Andrzej
Strumiłło mieszka tam i tworzy,
a Dariusz Pawlicki urodził się
w Piszu i na Suwalszczyźnie
i jest tam częstym gościem, nie
kryjąc swojego zachwytu zarówno dla Suwalszczyzny, jak podziwu dla swojego mistrza - Andrzeja Strumiłły.
Oprócz sztuk plastycznych
Andrzej Strumiłło hoduje konie

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział
w pogrzebie

ŚP. Mariana Jureckiego,

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

ŚP. Tomasza Hołojdy

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

ŚP. Marię Woźniak

- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

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

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział
w pogrzebie

- Synowie, Synowa, Wnuki, Rodzeństwo i Rodzina

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Mąż, Córka, Siostra i Rodzina

ŚP. Władysławę Kosyk

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział
w pogrzebie

ŚP. Zdzisława Dworakowskiego,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Córki, Zięciowie, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ŚP. Wandy Dominiak

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom.
Serdeczne Bóg zapłać
- Mąż, Dzieci, Wnuczka, Rodzeństwo i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami
smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. Janinę Stochmiałek

- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

ŚP. Marii Jolanty Sawko,

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

ŚP. Józefa Wygody

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

ŚP. Stefana Kmieciaka
- Bracia i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział
w pogrzebie

ŚP. Jerzego Cichonia,

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci i Rodzina

krwi arabskiej, które często są
motywem jego twórczości. Ta
miłość do koni trwa od zawsze
i nic dziwnego, że autorem czołówki do popularnego programu
kulturalnego Pegaz był właśnie
Andrzej Strumiłło. Wszystkie
konie noszą imiona nawiązujące do tradycji hinduskiej.
Fascynacja Wschodem to efekt
wielu podróży, które były pasją
życiową Artysty. Pasją jest również jego suwalskie domostwo,
w którym znajduje się zarówno

pracownia jak i galeria służąca
nie tylko gospodarzowi, ale
wielu odwiedzającym go artystom.
Następne spotkanie z Dariuszem Pawlickim odbędzie się 19
marca 2015 roku. O godz. 13.00
warsztaty pisarskie „Piszę bo
chcę”, a o 16.30 wykład zatytułowany „Powrót w naturę - kolonia artystyczna w Szklarskiej
Porębie do 1945 r. Serdecznie
zapraszamy!
I
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zaproszenia

Autorzy pisanek
i zająców - do dzieła!

ak co roku Burmistrz Miasta Świebodzice ogłosił konkurs na
Najładniejszą Ozdobę Wielkanocną. Czekamy na fantazyjne
Jpisanki,
stroiki, zające, baranki - słowem wszystko to, co nieodłącznie kojarzy się z Wielkanocą. Technika i materiały są
dowolne, liczy się pomysłowość i samodzielność wykonania.

Ozdoby będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. Prace, podpisane
przez autorów, należy składać w Wydziale Edukacji i Spraw
Społecznych UM, ul. Świdnicka 7, pok. nr 4 lub 2 do 24 marca
2015 r.
Na zwycięzców czekają nagrody!

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Pierwszy zatrzymał Anglię
wspomnienie/sport
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Wspomnienie Mariana Szei - reprezentanta Polski, olimpijczyka, trenera MKS Victoria Świebodzice

P

rzez wielu fachowców
uznawany jest za jednego
z najwybitniejszych golkiperów w historii polskiego
futbolu. Bramkarskiego fachu
uczył się podglądając legendarnego Edwarda Szymkowiaka,
a zdobyte umiejętności wykorzystywał rywalizując o miejsce
w reprezentacji z Hubertem
Kostką i Janem Tomaszewskim. Gwiazdor francuskiego
klubu AJ Auxerre, którego trener
Guy Roux stwierdził, że był najlepszym bramkarzem, jakiego
dane było mu trenować, choć
Roux przez ponad 40 lat pracy
zawodowej wychował setki zawodników. Po zakończeniu piłkarskiej kariery sam zajął się trenowaniem. Dzięki szczęśliwemu
zbiegowi okoliczności w latach
80. został zatrudniony w świebodzickiej Victorii. 25 lutego 2015 r.
zmarł w Wałbrzychu mając 74
lata. Marian Szeja, człowiek,
który pierwszy zatrzymał Anglię.

Z trybun na boisko
8 czerwca 1966 roku, Rio de
Janeiro. Uważana za kolebkę
piłki nożnej Maracana tonie
w palących promieniach słońca
i wzbitych w powietrze tumanach kurzu, a dziki wrzask dwustutysięcznego tłumu miesza się
z dudnieniem bębnów. Zbiorowa
euforia brazylijskich kibiców
oczekujących swoich idoli musi
paraliżować drużynę gości, a już
na pewno jej bramkarza - odzianego, pomimo lejącego się z nieba żaru, w czarny wełniany golf.
Smukły golkiper za chwilę stanie oko w oko z Pelem i Garrinchą, którzy odtańczą przed nim
piłkarską sambę. Futbolowi czarodzieje, obiekty niemal religijnego kultu, nie zwykli mieć
respektu dla swoich przeciwników. Nic nie wskazywało na to,
by spotkanie piłkarskich reprezentacji Brazylii i Polski miało
zakończyć się innym wynikiem
niż pogromem biało-czerwonych. Zgodnie z przewidywaniami, Polakom sił wystarczyło jedynie na kwadrans. W 16. minucie piłkę do bramki strzeżonej
przez Mariana Szeję kieruje Silva, a cztery minuty przed przerwą wynik podwyższa Garrincha. Ostatecznie mecz kończy
się zwycięstwem gospodarzy
2:1, ale Szeja świętuje swój osobisty sukces - przecież nie dał się

pokonać samemu Pele, znajdującemu się wówczas na piłkarskim firmamencie napastnikowi
Santosu.
Siedząc w 1955 r. na trybunach stadionu w Kluczborku nie
mógł wiedzieć, że za nieco
ponad dekadę zamieni prowincjonalne klepisko na centrum
piłkarskiego świata. Jego Unia
Kędzierzyn grała na wyjeździe.
Uniści nie mieli szczególnej
motywacji - nie groził im spadek, ale też nie mogli marzyć
o szczególnych laurach. Spokojny byt w środku tabeli, stagnacja. Nic dziwnego, że na mecz
nie dojechało kilku zawodników.
W obliczu absencji bramkarza
i prawego obrońcy, i w obawie
przed walkowerem trener kędzierzynian musiał ratować się
zaciągiem spośród kibiców. Dziś
nie wiadomo, jak potoczyłaby
się kariera Szei, gdyby zdesperowany szkoleniowiec wybrał spośród fanów kogoś innego, lub
wybierając Szeję przydzielił go
do gry na boku obrony. Stało się
jednak inaczej, czternastolatek
stanął między słupkami bramki
Unii Kędzierzyn i okazał się mordercą marzeń ekipy z Kluczborka. Unia zremisowała 1:1,
młokos obronił rzut karny i kilka
sytuacji sam na sam, po czym
przywarł do bramkarskich rękawic na ponad dwie dekady.
Nie było jednak tak, że Szeja
nie miał wcześniej ze sportem
styczności. Bynajmniej nie był
też piłkarskim naturszczykiem.
Wywodził się z usportowionej
rodziny - jego ojciec i bracia grali w piłkę i ping-ponga, a on sam
krążył pomiędzy boiskiem piłkarskim, obiektem dla szczypiornistów i lodowiskiem, na
którym grał w hokeja. Jak wspominał w wywiadzie udzielonym
kilka lat przed śmiercią, to dzięki
doświadczeniu w tych dyscyplinach imponował refleksem,
którym zaskakiwał napastników
rywali.

Z boiska do kopalni
i z powrotem
Kariera świetnie rokującego
piłkarza nabierała rozpędu.
Mając 16 lat był podstawowym
bramkarzem Unii, a trener ani
myślał pozbywać się go ze składu. Ale prawidła ówczesnego
ustroju były nieubłagane. Zbliżał
się okres odbycia służby wojsko-

W bramce AJ Auxerre podczas finału Pucharu Francji
na Parc des Princes
wej i po Szeję ustawiła się kolejka zainteresowanych klubów.
Finalnie trafił do drugoligowej
Concordii Knurów, która wzmocniona innymi poborowymi
miała bić się o awans do piłkarskiej elity. Zupełnie przeciwnie
do oczekiwań, zespół znalazł się
na drugim biegunie ligowej
stawki. Spadek do trzeciej klasy
rozgrywkowej był szokiem dla
osób związanych z klubem, których ambicje legły w gruzach.
Aby wyrazić niezadowolenie
zarząd skierował zawodników
do pracy w kopalni. Zaprojektowana w głowie Szei kariera
piłkarska stanęła pod znakiem
zapytania. Wybawienie przyszło
z Wałbrzycha, choć oferta transferu nie była kusząca - Szeja
mógł wyrwać się z Knurowa, ale
tylko pod warunkiem, że w mieście pod Chełmcem podejmie
pracę w górnictwie. Pierwszą
dniówkę odpracował 3 stycznia
1961 r. Później był już tylko futbol. Bramkarz trafił do drużyny
Thoreza (później przemianowanego na Zagłębie), gdzie spędził
najlepsze lata swojej kariery
i wybił się z niego do reprezentacji. Grając w wałbrzyskim zespole przeszedł prawdziwy szlak
bojowy od III do I ligi. Jeszcze
jako drugoligowiec zadebiutował w reprezentacji Polski. 24
października w meczu rozegranym w Szczecinie zagrał w pogromie, jaki Polacy zgotowali
Finom (7:0), a sześć miesięcy
później stał już w bramce na
Maracanie. W międzyczasie był
jeszcze Liverpool. 5 stycznia
1966 r. biało-czerwoni wyszli na

Nocne pływanie
Ogólnopolski Nocny Maraton
Pływacki OTYLIADA 2015 już za
II
nami. Ta największa pływacka impreza

w Polsce odbyła się w nocy z 28 lutego na 1 marca. Wzięło w niej udział 36
pływalni z całego kraju, wśród nich
i Wodne Centrum Rekreacji w Świebodzicach.
Naszą pływalnię reprezentowało
29 pływaków, którzy w czasie 8 godzin przepłynęli łącznie 152 km i 150
m. Najdłuższy dystans 15 km 150 m
przepłynął Andrzej Licznar, który
okazał się najstarszym zawodnikiem.
Dobrze spisała się także Magdalena

Kulczycka, która przepłynęła 15 km.
Najmłodszą uczestniczką była Elżbieta Chlebowska, jej wynik to
1050 m, a uczestnikiem Mateusz
Gorczyca, który pokonał 50 m.
Dziękujemy wolontariuszom za
pomoc w sędziowaniu zawodów, impreza nie odbyłaby się gdyby nie pomoc: Mirosława Świerczka, Krzysztofa Winiarczyka, Jacka Rapczyńskiego, Rafała Kwiatkowskiego, Edwarda Skibickiego, Daniela
Lisa i Sławomira Szklarza ze Stowarzyszenia Bona Fide Świebodzice.
Dziękujemy również paniom: Krys-

płytę Anfield Road/Goodison
Park, by w meczu kontrolnym
zmierzyć się z Anglikami. Naszpikowana gwiazdami drużyna
Synów Albionu przygotowywała się do Mistrzostw Świata,
które w drugiej połowie lipca
miały odbyć się na Wyspach
Brytyjskich. W drużynie Alfa
Ramsaya brylowali Gordon
Banks, Bobby Moore i Charlton
czy Goeffrey Hurst. Nie było
więc podstaw, by sądzić, że Polacy wrócą nad Wisłę z korzystnym rezultatem. Tymczasem to
Anglicy musieli odrabiać straty,
a dzięki fenomenalnej postawie
Szei, które nie ułatwiał zadania,
szło im opornie. Dopiero w 74.
minucie po golu Moore'a wyrównali, ale nie byli już w stanie
przechylić szali zwycięstwa na
swoją stronę.
Choć miał na swoim koncie
pojedyncze spektakularne występy, całej kariery Szei w reprezentacji za spektakularną
uznać nie można. Po części
przyczyniła się do tego spora
konkurencja - wszak za rywali
miał osławionych Kostkę i Tomaszewskiego, po części zdecydowały względy pozaboiskowe - sympatie i animozje. W kadrze prowadzonej przez Kazimierza Górskiego nie mogło
być miejsca dla człowieka,
który odesłał na przedwczesną
piłkarską emeryturę jego asystenta, Jacka Gmocha. Pomimo tego udało mu się wziąć
udział w rozgrywanych w Monachium w 1972 r. Igrzyskach
Olimpijskich, i choć w meczach
kontrolnych przed turniejem

tynie Michalak i Ricie Mikus za
prowadzenie biura zawodów oraz ratownikom WOPR Wodnego Centrum
Rekreacji: Krzysztofowi Deręgowskiemu, Krzysztofowi Kiecence,
Arkadiuszowi Szymczakowi i Mariuszowi Chybowskiemu. Paniom:
Krystynie Opalińskiej i Barbarze
Filas za prowadzenie bufetu dla
zawodników. Dziękujemy także
Ochotniczej Grupie Ratowniczej ze
Świebodzic za czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników Otyliady.
I

miał pewną pozycję, na samym
turnieju nie zagrał ani minuty.
Szczęśliwie dla Szei niespełnienie na polu reprezentacyjnym zrekompensowała znakomita kariera klubowa. Już po
igrzyskach, dzięki pomocy Bernarda Blauta, przeniósł się do
francuskiego FC Metz. Jak przystało na czasy PRL wyjazd Szei
nie odbył się bez komplikacji.
Warunek postawiony przez władze Zagłębia Wałbrzycha brzmiał
jednoznacznie - pojedziesz, jak
wychowasz swojego następcę.
Gdy w końcu się udało, Szeja
zakotwiczył we Francji na siedem lat. Z Metz zaledwie po
czterech meczach trafił do AJ
Auxerre, pod skrzydła Guy
Rouxa, trenera legendy i człowieka instytucji, którego zmysł
do piłkarzy znaczył nad Sekwaną więcej, niż opinie dziesiątek analityków. To on spostrzegł
w Szei ponadprzeciętny potencjał, zrobił z niego ostoję swojego zespołu (podobnie jak w Thorezie, Szeja przeszedł z Auxerre
szlak od III do I ligi, choć na najwyższym poziomie we Francji
już nie zagrał), a później trenera
bramkarzy.

Gwiazda na prowincji
Względy rodzinne zdecydowały, że po zakończeniu kariery
nie został we Francji na stałe. Po
powrocie do Polski szukał dla
siebie zajęcia w futbolu. Jako
pierwsi odezwali się działacze
Granita Borów, którzy zaproponowali mu stanowisko trenera.
Pierwotnie wszystko układało
się pomyślnie, jednak wprowadzony stan wojenny i wprowadzony zakaz przemieszczania,
spowodowały, że rozgrywki piłkarskiej zostały zawieszone,
wiele meczów odwoływano,
ponieważ wiele klubów nie było
w stanie dojechać na boisko
przeciwnika. Zniechęcony Szeja, przywykły do zachodniego
profesjonalizmu, nie był w stanie
wyobrazić sobie trwania w zawieszeniu, dlatego rozpoczął
poszukiwania nowego pracodawcy. Szybko naprzeciw jego
oczekiwaniom wyszli działacze
świebodzickiej Victorii - zdecydowanie lepiej poruszający się
w napiętej sytuacji politycznej.
W zasadzie Mariana Szei
w Świebodzicach miało w ogóle
nie być. Wraz z końcem sezonu
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1981/1982, w obliczu katastrofalnego wyniku klub pożegnał
się z dotychczasowym trenerem,
Zdzisławem Siarką, ale na jego
miejsce przewidziano zatrudnienie innego ekspiłkarza Zagłębia
Wałbrzych - Jana Cieszowca.
Utrzymujący dobre kontakty
z działaczami ze Świebodzic
Cieszowiec oferty pracy nie
przyjął, tłumacząc, że na emeryturze marzy jedynie o wędkowaniu, ale by nie stawiać świebodziczan w niekomfortowej sytuacji, zaproponował swojego
kolegę.
Tak przybycie wspomnianego
znajomego Jana Cieszowca opisuje książka „Piłkarskie dzieje
Świebodzic”: „Przekonanie Szei
do pracy w klubie kalibru Victorii odbiło się głośnym echem
w środowisku piłkarskim. Oto
bowiem na prowincję przyjechał
reprezentant Polski, kadrowicz
Kazimierza Górskiego, członek
drużyny, która na Igrzyskach
Olimpijskich w Monachium
w 1972 roku zdobyła złoty
medal, wreszcie - wieloletni
bramkarz francuskiego AJ Auxerre. Piłkarz, który na rozgrzanej niczym patelnia Maracanie
stał oko w oko z piłkarskimi
bóstwami wszech czasów - Pelem i Garrinchą. Oczekujący
gwiazdy futbolu gracze Victorii
mocno zdziwili się, gdy zamiast
sportowego celebryty stanął
przed nimi człowiek pełen ciepła
i pozytywnej energii, bardziej
wyrozumiały ojciec, niż srogi
nauczyciel oraz bezwzględny
kat.”
W Świebodzicach pracował
do 1988 roku - z przerwami na
rehabilitację zniszczonych latami gry nóg. Później poświęcał
się już tylko szkoleniu bramkarzy. Dzięki kontaktom Guy
Roux jeździł do Francji, gdzie
w słynnej akademii Auxerre
szkolił kolejnych golkiperów.
Wychował m.in. Lionela Charbonniera i Fabiena Coola. Po
definitywnym rozbracie z piłką
dorabiał w Wałbrzychu jako taksówkarz.
W poniedziałek, 2 marca,
podczas meczu ligi francuskiej
pomiędzy AJ Auxerre a Angers
pamięć o nim została uczczona
symboliczną minutą ciszy. Odszedł w wieku 74 lat.
I
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Zesłańcy - bohaterowie naszych czasów
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lutego minęła 75.
rocznica I masowej
wywózki Polaków
z Kresów Wschodnich na Syberię. Zsyłek było w sumie aż
cztery, a w ich wyniku z kraju
zostało wywiezionych ponad
1 mln osób.
Z okazji tej okrągłej rocznicy
publikujemy wspomnienia pani
Jadwigi Skup, z d. Fedorowicz, mieszkanki naszego miasta, która wraz z rodziną przeżyła tragedię wywózki. Pani
Jadwiga od lat 50-tych mieszkała na ul. Zwycięstwa. Jej
córka, pani Jadwiga Pichurska,
jest aktywną członkinią świebodzickiego koła Polskiego
Związku Sybiraków. Nasz związek liczy obecnie 84 członków
oraz 23 podopiecznych - to
wdowy lub wdowcy po Sybirakach. Warto pamiętać o tych
wspaniałych ludziach, prawdziwych bohaterach, którzy niejednokrotnie dokonywali niemal cudów, by zapewnić przetrwanie swojej rodzinie, a zwłaszcza dzieciom.
Wspomnienie Pani Jadwigi
Skup, z d. Fedorowicz - cd.

Urodziłam się 6
października 1911
roku w Grandziczach powiat Grodno, województwo
Białystok. Moi rodzice mieli duże gospodarstwo rolne. Nasza rodzina składała
się z pięciu sióstr
i dwóch braci: Józefy, Wandy, Romualdy, Marii i mnie Jadwigi oraz braci
Władysława i Erazma, no i rodziców: mama Kamila i ojciec Jan.
Maturę uzyskałam w Szkole
Przemysłowo-Handlowo-Kupieckiej w Grodnie. Wyszłam za
mąż za oficera Wojska Pol-skiego Skup Jana i razem zamieszkaliśmy, najpierw w Nowogródku, a potem w Baranowiczach.
Urodziłam trzy córki: Zofię,
Irenę i Jadwigę. Po zabraniu
męża na wojnę ja ze swoimi
małymi dziećmi wyjechałam do
rodziców do Grandzicz, skąd
nas wszystkich wywieziono do
Kazachstanu.
(Pani Jadwiga Skup została
wywieziona podczas II wywózki - 13-14 kwietnia 1940 r.
- przyp. red).
Poprzedni odcinek skończyliśmy w momencie, gdy Pani
Jadwiga wraz z rodziną trafiła
do transportu. Na jednej ze stacji wyszła, by kupić jakiekolwiek jedzenie dla dzieci. Pomógł jej kolejarz, oddając własne śniadanie...
Mówił, że ma synową, która
ma małe dzieci i wie, co to jest
jak dzieci płaczą. Podziękowałam najserdeczniej jak umiałam, życząc żeby Jego i najbliższej mu rodziny nie spotkał taki
los jak nas, i wróciłam do swojego wagonu. Wtedy po raz
ostatni z tego peronu widziałam
swój dom, w którym mieszkałam.
Wieziono nas dalej i nie pozwolono opuszczać wagonów.
Po pewnym czasie pociąg zatrzymano w polu, otworzono
wszystkie drzwi i kazali nam
wyjść z wagonów, żeby załatwić

swoje potrzeby fizjologiczne.
Teren otoczony był wojskiem.
To było coś okropnego. Ludzi
było tak dużo, mężczyzn i kobiet, a dookoła żołnierze, że
wprost nie sposób było załatwić
potrzeby. Żeby uniknąć przykrego widoku, zasłaniałyśmy jedna
drugą, ale to mało pomogło.
Wówczas też przeładowali
nas do innego pociągu, o szerokich torach, bo nasze polskie
pociągi miały węższy układ kół,
a sowieckie szerszy. W każdym
ich wagonie w rogu był w podłodze otwór do załatwiania
potrzeb fizjologicznych. Teraz
już nie wypuszczali nas na dwór
i tylko żeby zmieniać lokomotywę zatrzymywali transport.
Wieźli nas bez przerwy, dzień
i noc. Każdy wagon był podzielony na dwie połowy i miał po
dwie prycze jedna nad drugą,
po każdej stronie. W wagonie
było nas 30 osób, ciasno było
okropnie. Marysia, siostra moja
i ja miałyśmy tylko jedno miejsce, to jak jedna leżała to druga
musiała obok siedzieć. Ja kładłam w beciku Jagódkę na siebie i tak spałam. Irusia spała
z babcią, to jest moją mamą.
Zosia z moją siostrą Wandą.

Zimno było okropnie w wagonie, wagon był cały oszroniony.
Najgorzej było z przewijaniem
Jagódki, robiłyśmy to z Marysią. Jedna prędko wyciągała
mokrą pieluszkę spod niej,
a druga podkładała suchą
i szybko okrywała becikiem.
Pieluszki suszyłam, owijając
siebie, bo nie było innego sposobu aby wysuszyć. Nie mieliśmy ani wody, żeby uprać, ani też
w czym. Przynosili nam raz
z rana na śniadanie gorącą
wodę w wiadrze, braną z lokomotywy, żeby pić, bo nic innego
nie mieli. Nabierałam wody do
butelki i trzymałam owiniętą
w zanadrzu, żeby jak najdłużej
była ciepła i mogłam dzieci
nakarmić. Woda była z sodą,
żeby rozpuszczała kamień w kotle lokomotywy. Dzieci od niej
dostały biegunki i najgorsze
było to, że nie było czym pieluch prać.
Cóż to była za okropna, makabryczna podróż! Pociąg
trząsł, rzucał na wszystkie strony tak, że oberwały się deski
górnej pryczy i spadły, przygniatając tam leżących. Zamknięci od zewnątrz, w ciemności, mało co mogliśmy poradzić.
Na niektórych stacjach pociąg
zatrzymywał się i do wagonu
wchodzili żołnierze, przynosząc
w wiadrze coś do jedzenia, raz
kwaśny pęczak z oliwą, a raz
kasze jęczmienną. Chleba przez
całą podróż nie dostaliśmy.
Moja bratowa Teofila, żona
mojego brata Władysława,
którzy razem z nami też jechali,

zdążyła jakoś z domu zabrać
bochen chleba i trochę innych
wiktuałów i tym dzieliliśmy się
w podróży.
Jakoś z Bożą pomocą dojechaliśmy w ciągu trzech tygodni do miejsca przeznaczenia.
Pociąg stanął i nam kazali
wysiadać. Załadowali nas na
ciężarowe samochody i wieźli
do stacji Szartandy, do sowchozu Kazcik 70 km.
Tam nas umieścili w jednej,
ogromnej sali, gdzie mieliśmy
przespać noc. Posłali nas do
łaźni, gdzie umyliśmy się w ciepłej wodzie. Wykąpałam dzieci
i wyprałam w końcu wszystkie
pieluchy. Postarałam się o chleb
i mleko u ludności kirgiskiej.
Ponieważ było to w Azji Mniejszej, w Kirgizji, w Kazachstanie. Trudno się nam było porozumieć, bo myśmy mało znali
rosyjski, a Kirgizi też niechętnie
nim posługiwali się, a kirgiskiego to już w ogóle nie słyszeliśmy i wydawał się wcale niezrozumiały. Ale udało się nawet
dostać wody gorącej gotowanej.
Drugiego dnia znowu załadowali nas na ciężarówki
i rodzinami rozwieźli po różnych częściach sowchozu. Ten ziarnosowchoz (sowchoz
zbożowy) był ogromny i podzielony na 5
oddziałów i nas zawieźli na oddział
trzeci. Był to ogromny step, a w nim
mała osada składająca się z 3 budynków parterowych
mieszkalnych, majsterni (warsztatu),
coś w rodzaju kuźni
obory dla bydła i stajni dla
koni. Wyładowaliśmy się z samochodów i wprowadzono nas
na razie do jednej salki, która
była stołówką, ale była zupełnie
pusta. Przywieźli z pola słomy,
która tam leżała od żniw przez
zimę, była więc z kleszczami.
Rozesłano ją po ziemi i myśmy
mieli tam spać i mieszkać. Kto
się nie mieścił w tym budynku,
by było nas 60 osób, to wypędzili bydło z obory i tam umieścili. Nic nie pomogły protesty,
tak musiało być bez żadnej dyskusji. Tu mieliśmy zostać już na
zawsze, tak na poinformowało
NKWD po spisaniu danych
personalnych.
Było to gospodarstwo rolne
o powierzchni uprawnej 1500
hektarów, przywieźli nas w maju a więc na same wiosenne
roboty. Mężczyźni zostali wcieleni w brygady, które zajęły się
siewem pszenicy, a kobiety do
sianokosów. Kobiety, które miały maleńkie dzieci, przeznaczone zostały do brygady budowlanej. Tu też i ja pracowałam.
Trudno opisać prace, którą wykonywałam. Łatwiej wymienić,
czego nie robiłam niż co robiłam. Kopałam glinę w kształcie
koła dużego i głębokiego i przynosiłam wiadrami wodę, wlewałam, wchodziłam i nogami
miesiłam, dosypując słomę.
Potem z tej gliny robiłam cegłę,
tam zwany saman. Suszyłam
i wyrównywałam, i z tego budowało się domy. To znaczy
mężczyźni układali cegłę, a my
kobiety donosiłyśmy cegły
i zaprawę z gliny nosiłkami po

trapach z desek. Taką metodą
wybudowaliśmy 7 domów.
Jesienią do nowo wybudowanych
domów wprowadziła się ludność
tam osiadła, a nam oddali swoje
stare, brudne i zapluskwione
mieszkania. Ile kłopoty mieliśmy
zanim wytępiliśmy pluskwy, których były roje, które gryzły nasze
dzieci i nie pozwalały spać.
Elektryczności ani lamp naftowych nie było. Szukaliśmy jakichś
puszek lub słoików, by nalać ropy,
włożyć kawałek szmatki by paliła
się kopciłka. To było nasze oświetlenie.

Zaziębiłam się przy tej glinie
i rozbolały mnie zęby. Opuchłam
i wcale nie mogłam ani jeść, ani
spać. Wybrałam się piechotą do
miejscowości Zolobek. Tam była
kopalnia złota. Odległość 17 km.
Zaszłam zmęczona, wyczerpana
i w dentystycznym gabinecie przyjęła mnie dentystka żydówka polskiego pochodzenia, ale mówiła
do mnie tylko po rosyjsku, a ja do
niej po polsku. Nie wszystko rozumiałam, co mi mówiła. W końcu
usunęła mi dwa zęby trzonowe
i kazała czekać, żeby trochę przestało krwawić, i potem usunęła mi

trzeciego zęba. Znowu musiałam
pokonać 17 km drogę do domu.
Z osłabienia ledwo się przewlekłam, a tam czekały dzieci i trzeba
było piersią nakarmić Jagódkę.
Nie dostawaliśmy nic, prócz
chleba na pracującego pół kilograma, na niepracującego 20 dkg
i nic więcej. Kupić też nie można
było nic, bo nigdzie nic nie było.
Biedne moje dzieci nie miały ani
mleka, ani cukru czy też tłuszczu.
Tylko chleb i woda, i to nie do
syta.
cdn.
I

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 06.03.2015 r.
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice

Nazwa nieruchomości

Numer działki

Położenie/obręb

Lokal mieszkalny nr 7
w budynku
przy ul. Wałbrzyskiej 42

749/6

Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 pkt. 1
ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn.zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
Burmistrz Miasta Świebodzice
działając w oparciu o art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn.zm. )
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) przeznaczył niżej opisaną
nieruchomość do sprzedaży w trybie rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach.
Przedmiotem rokowań jest nieruchomość niezabudowana w granicach działek nr 443/1, 449/1 i 469/5 o łącznej powierzchni
0,0405 ha, obręb Pełcznica 2 stanowiąca własność Gminy Świebodzice, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgi
Wieczyste Nr SW1S/00019699/8 i SW1S/00019723/6.
Działki nr 443/1, 449/1 i 469/5 o łącznej powierzchni 0,0405 ha stanowi teren niezabudowany, który usytuowany jest na terenie
osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego przy ul. Dębowej.
Nieruchomość usytuowana jest w części peryferyjnej miasta. Działki stanowią kompleks o nieregularnym kształcie i zróżnicowanej konfiguracji. Działki nr 443/1 i 469/5 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami
wielofunkcyjnymi. Działka nr 443/1 stanowi teren zieleni niskiej, teren płaski, poziom terenu poniżej poziomu drogi. Działka nr
469/5 stanowi pas o kształcie prostokątnym przylegający do pasa drogowego, ze skarpą o spadku w kierunku działki nr 443/1.
Działka nr 449/1 stanowi drogę wewnętrzną i jest aktualnie wykorzystywana jako część miejsca parkingowego. Wyposażenie
w infrastrukturę techniczną - pełne. Dojazd - dobry.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług wielofunkcyjnych i drogi wewnętrzne.
Cena wywoławcza - 15.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny wywoławczej zostanie doliczony 23% podatek VAT obowiązujący w dniu rokowań.
Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania pisemnych zgłoszeń w formie zgłoszeń do udziału
w rokowaniach. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem :
„Rokowania na nieruchomość niezabudowaną w granicach działek nr 443/1, 449/1 i 469/5, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach”.
najpóźniej do 10.04.2015 r. pod adresem: Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek l.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta;
- jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej (oryginały lub poświadczoną za jego zgodność kopię); aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona
w sądzie; aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej winna być potwierdzona w urzędzie gminy;
- datę sporządzenia oferty;
- oferowaną cenę cyfrowo oraz słownie i sposób jej zapłaty;
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy oraz braku
zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS,
- dowód wpłaty zaliczki w wysokości 1.500,00 zł,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń .
Zaliczkę w kwocie 1.500,00 zł., pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy
przeniesienia własności, należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280
najpóźniej do dnia 10.04.2015 r. do godz. 14.30.
Rokowania odbędą się w dniu 15 kwietnia 2015 r. o godz. 11.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7.
Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, pozostałym
oferentom będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań. Nie przystąpienie
Nabywcy nieruchomości do podpisania umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości spowoduje przepadek
zabezpieczenia na rzecz Zbywcy.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia rokowań bez
wybrania jakiegokolwiek zgłoszenia..
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych powinni posiadać przy sobie notarialne pełnomocnictwo
tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast w przypadku reprezentowania innych osób
wyłącznie w rokowaniach, powinni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego .
Na przedmiotową nieruchomość lokalową przeprowadzone zostały przetargi w dniach 28.05.2014 r. , 27.08.2014 r., 19.11.2014 r.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Zapoznanie się z Regulaminem rokowań oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu rokowań można uzyskać
codzienne w godzinach urzędowania w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach ul. Rynek l, pokój nr 15, telefon : 74 666 95 25 do 27.
Świebodzice, dnia 06.03.2015 r.

ogłoszenia/komunikaty

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

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

Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

obręb

Of. Oświęcimskich

l. mieszkalny 5 (40)

375/3

2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce
nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r, poz. 518 z późniejszymi zmianami ) mogą złożyć stosowny wniosek o
nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn.zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5
w budynku przy ul. Bolesława Prusa 26 w Świebodzicach.
Budynek położony jest na działce nr 345/23 o powierzchni 127 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00081163/7.
Udział w częściach wspólnych budynku oraz udział we współwłasności gruntu
pod tym budynkiem wynosi 19,73%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym piętrze i składa się z kuchni i pokoju o łącznej powierzchni
48,69 m2. Pomieszczenie wc usytuowane poza budynkiem w podwórku posesji. Lokal wyposażony jest
w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie elektryczne. Stan techniczny lokalu mierny.
Elementy wykończeniowe lokalu oraz stolarka okienna i drzwiowa, podłogi i tynki kwalifikują się do remontu
lub wymiany. Kuchnia i pokój podzielone są lekkimi ściankami działowymi, które zgodnie z informacją uzyskaną
u Zarządcy przeznaczone są do rozbiórki. Lokal nie posiada 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
Cena lokalu
Cena gruntu

piątek, 6 III 2015

42 000 zł
40 992 zł
1 008 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2015 r. o godz. 13.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Bolesława Prusa 26
w Świebodzicach,
2. ksero dowodu osobistego na potwierdzenie zameldowania w Świebodzicach,
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 4 200 zł
Powyższe dokumenty należy złożyć do tut. Urzędu w terminie do 10 kwietnia 2015 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 13.04.2015 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 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. 074 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 18.03.2015 r. w godz. 10.00-10.15.
Na przedmiotową nieruchomość lokalową został przeprowadzony przetarg w dniu 28.01.2015 r.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega s obie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.
Świebodzice, dnia 06.03.2015 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn.zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic,
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Łącznej 5 w Świebodzicach.
Budynek położony jest na działce nr 364/3 o powierzchni 137 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00038007/0. Udział w częściach wspólnych budynku
oraz udział we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 15,77%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku i składa się z kuchni, łazienki + WC, przedpokoju i pokoju
o łącznej powierzchni 37,22 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową.
Ogrzewanie – piecowe. Stan techniczny lokalu zły. Lokal kwalifikuje się do remontu kapitalnego. Ściany znacznie
zawilgocone i zagrzybione, tynki popękane, podłogi i posadzki zniszczone, instalacje elektryczne i wod.- kan. oraz
armatura sanitarna do wymiany. Układ funkcjonalny zły. Lokal ciemny, okna od strony podwórka. Lokal posiada
pomieszczenia przynależne - piwnica o powierzchni 7,77 m2.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA
Cena lokalu
Cena gruntu

28 000 zł
27 195 zł
805 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2015 r. o godz. 13.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Łącznej 5 w Świebodzicach,
2. ksero dowodu osobistego na potwierdzenie zameldowania w Świebodzicach,
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 2 800 zł
Powyższe dokumenty należy złożyć do tut. Urzędu w terminie do 10 kwietnia 2015 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 13.04.2015 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 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. 074 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 18.03.2015 r. w godz. 10.30-10.45.
Na przedmiotową nieruchomość lokalową został przeprowadzony przetarg w dniu 28.01.2015 r.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.
Świebodzice, dnia 06.03.2015 r.

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

Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

Wałbrzyska
Zamkowa
Aleje Lipowe

pomieszczenie gospodarcze
L. mieszkalny 4(6)
L. mieszkalny 5 ( 9 )

515/6
255/37
278/2

obręb
3
2
3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r, poz. 518 z późniejszymi zmianami) mogą złożyć stosowny wniosek o
nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

BIURO NIERUCHOMOŚCI MÓJ DOM
Zapraszamy
na ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte pon.-piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534, tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667
www.mojdomswiebodzice.pl

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

Współpracujemy z ekipą remontową godną
polecenia. Remonty, wykończenia. Szybko,
sprawnie, dobrze.

Współpracujemy z firmą profesjonalnie
zajmująca się Wdrażaniem Polityki
Bezpieczeństwa Danych Osobowych
(wymaganych od 2015r. Przez GIODO).
I Sprzedam Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe

na III piętrze na ulicy Księcia Bolka. 51M2
cena 133 tys.
I Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
na I piętrze na ulicy Księcia Bolka. 61M2
cena 190 tys.
I Sprzedam. Świebodzice. 2 pokojowe
mieszkanie na III piętrze. Ogrzewanie gazowe,
okna PCV. 57M2 – cena 90 tys.
I Sprzedam. Świebodzice. 2 pokojowe
mieszkanie na wysokim parterze. Ogrzewanie
co węglowe, okna PCV. 68M2 – cena 86 tys.
I Sprzedam. Osiedle Sudeckie. 3 pokojowe
mieszkanie na III piętrze. Okna PCV.
44M2 – cena 100 tys.

I Sprzedam. Osiedle Sudeckie. Kawalerka

na I pietrze z balkonem. Okna PCV. Cena 85 tys.
I Sprzedam. Okolice Patronackiej. II
poziomowe, 3 pokojowe mieszkanie,
stan idealny. 62M2- cena 190 tys.
I Sprzedam. Świebodzice okolice Rynku.
2 pokojowe mieszkanie na parterze.
Ogrzewanie co węglowe, okna PCV.
51M2 – cena 99 tys.
I Sprzedam. 3 pokojowe mieszkanie
z ogródkiem na ulicy Wałbrzyskiej.
Ogrzewanie gazowe. Okna PCV. 60M2
– cena 129 tyś.
I Sprzedam. 2 pokojowe mieszkanie
(okolice Warszawianki) po kapitalnym
remoncie. Ogrzewanie gazowe.
Okna PCV. 52M2- cena 125 tyś.
I Sprzedam. Osiedle Piastowskie.
Ładne 3 pokojowe mieszkanie.
Okna nowe PCV. 51M2- cena 125 tys.

I Sprzedam. Osiedle Piastowskie. Przestronne
3 pokojowe mieszkanie. Okna nowe PCV. 67M2
– cena 150 tys.
I Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
po remoncie na parterze. 51M2 – cena 159 tys.
I Sprzedam. Osiedle Piastowskie. Komfortowe.
2 pokojowe mieszkanie na parterze.
48M2 – cena 165 tys.
I Sprzedam Dom w Świebodzicach.
Stan surowy zamknięty. Działka 230m2.
Dom 118m2 – cena 336 tys.
I Sprzedam Dom wolnostojący w Dzierzkowie.
Działka 2200m2. Cena 160 tys.
I Sprzedam Dom w Kłaczynie. Wolnostojący
na działce 1400m2 cena 320 tys.
I Sprzedam Dom w Starych Bogaczowicach.
Wolnostojący na działce 1500m2 cena 270 tyś.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. , poz. 518 z późn.zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn.zm. )
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

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

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku
przy ul. Adama Mickiewicza 2. Budynek położony jest na działce nr 526 o powierzchni 265 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00014828/7.
Udział w częściach wspólnych budynku oraz udział we współużytkowaniu wieczystym
gruntu pod tym budynkiem wynosi 10,06%.

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla właścicieli lokali i mieszkańców budynku
zlokalizowanego przy ul. Rynek 25 w Świebodzicach na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2
w budynku przy ul. Rynek 25 w Świebodzicach.
Budynek położony jest na działce gruntu nr 376/3 o powierzchni 277 m2, gdzie dotychczas zbywane
prawo użytkowania wieczystego gruntów zostało przekształcone w prawo własności, Decyzją Burmistrza
Miasta z dnia 06 października 2014 r., dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą
Nr SW1S/00025526/0. Udział w częściach wspólnych budynku oraz udział we współużytkowaniu
wieczystym gruntu pod tym budynkiem wynosi 4,77%.

Lokal mieszkalny Nr 6 położony w budynku mieszkalnym Nr 2 przy ul. Adama Mickiewicza w Świebodzicach.
Budynek usytuowany jest na działce Nr 526 o pow. 265 m2. Lokal mieszkalny usytuowany jest na drugim piętrze
budynku i składa sięz kuchni, łazienka + w.c., przedpokoju i pokoju o łącznej powierzchni 51,76 m2. Lokal
wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie za pomocą pieca
kaflowego.
Lokal posiada pomieszczenia przynależne - dwie piwnice o łącznej powierzchni 8,75m2. 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 48 000 zł
Cena lokalu
46 089 zł
Cena gruntu
1 911 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 15 kwietnia 2015 r. o godz. 12.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 4.800 ,00 zł należy regulować 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. najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2015 r. do godz. 14.30.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej na Konto Gminy Świebodzice Nr
91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do
Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 19.03.2015 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.
Świebodzice, dnia 06.03.2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn.zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku
przy ul. Rynek 12. Budynek położony jest na działce nr 418/36 o powierzchni 170 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00029708/8.
Udział w częściach wspólnych budynku oraz udział we współużytkowaniu wieczystym gruntu
pod tym budynkiem wynosi 15,92%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na drugim piętrze/ poddaszu budynku i składa się z kuchni i pokoju o łącznej
powierzchni 24,90 m2. Pomieszczenie WC znajduje cię poza lokalem w podwórku. Lokal wyposażony jest w
instalację elektryczną i gazową. Instalacja wodna i kanalizacyjna znajduje się na korytarzu budynku. Ogrzewanie
piecowe. Stan techniczny lokalu zły. Lokal kwalifikuje cię do remontu bieżącego i modernizacji. Elementy
wykończeniowe lokalu oraz stolarka okienna i drzwiowa, podłogi i tynki kwalifikują cię do remontu lub wymiany.
Układ funkcjonalny pomieszczeń zły. Do pomieszczeń odrębne wejścia z klatki schodowej. Lokal posiada
pomieszczenia przynależne tj strych o powierzchni użytkowej 14,00 m2.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wbudowanymi usługami.
CENA WYWOŁAWCZA
19 500 zł
Cena lokalu
18 233 zł
Cena gruntu
1 267 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 15 stycznia 2015 r. o godz. 10.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 2 000 zł regulować 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 najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2015 r. do godz. 14.30.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej na Konto Gminy Świebodzice Nr
91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do
Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 19.03.2015 r. w godz. 10.30-10.45.
Na przedmiotową nieruchomość lokalową został przeprowadzony przetarg w dniu 28.01.2015 r.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.
Świebodzice, dnia 06.03.2015 r.

Lokal mieszkalny usytuowany na pierwszym piętrze budynku o powierzchni użytkowej 20,79 m2.
Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Ogrzewanie za pomocą grzejników
elektrycznych. Pomieszczenie WC usytuowane jest na półpiętrze - część wspólna nieruchomości. Stan techniczny
lokalu – zły. Lokal nie posiada 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 z usługami.
CENA WYWOŁAWCZA 18 000 zł
Cena lokalu
17 417 zł
Cena gruntu
583 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2015 r. o godz. 10 .00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z § 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Rynek 25 w Świebodzicach,
2. ksero dowodu osobistego na potwierdzenie stałego zameldowania w Świebodzicach, przy ul. Rynek 25 lub
dokument prawny potwierdzające własność lokalu w budynku przy ul. Rynek 25
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 1.800,00 zł
Powyższe dokumenty należy złożyć do tut. Urzędu w terminie do 10 kwietnia 2015 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 13.04.2015 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 powinna 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 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. 074 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 19.03.2015 r. w godz. 10.00-10.15.
Na przedmiotową nieruchomość lokalową przeprowadzone zostały przetargi w dniach: 08.10.2014 r. i 14.01.2015 r.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.
Świebodzice, dnia 06.03.2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn.zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego Nr L1
w budynku przy ul. Wolności 25 w Świebodzicach. Udział w częściach wspólnych budynku
i we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 43,18%.
Nieruchomość, w której znajduje się lokal użytkowy położony jest na działce nr 300/4
o powierzchni 159 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą SW1S/00068811/8.
Lokal użytkowy nr L1 położony w Świebodzicach przy ul. Wolności 25 - złożony z 9 pomieszczeń oraz
komunikacji o pow. - 99,67 m2. Lokal usytuowany jest na parterze i piętrze budynku z bezpośrednim wejściem od
strony targowiska. Brak pomieszczeń przynależnych.
Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną. Ogrzewanie lokalu centralne etażowe węglowe.
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren o funkcji usługowej - A 13 UH.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Cena wywoławcza
146.000,00 zł
Cena lokalu:
136.186,00 zł
Cena gruntu:
9.814,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2015 r. o godz. 14.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, Rynek 1, Sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 14.600,00 zł należy regulować za pośrednictwem banków lub poczty, liczy
się data wpływu na Konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 1111 0229 7280 w Banku
Gospodarki Żywnościowej Oddział Świebodzice .najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00.
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 Oddział Świebodzice na Konto
Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 1111 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.
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, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 19.03.2015 r. w godz. 11.30-11.45.
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 stornie www.bip.swiebodzice.pl.
Świebodzice, dnia 06.03.2015 r.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn.zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm.)

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn.zm)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
stanowiącej własność Gminy Świebodzice, w granicach działki nr 219/4 o powierzchni 1,3062 ha,
sklasyfikowanej jako RIII a, położonej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 1,
dla której, między innymi Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00060930/2.
Nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest w pośredniej strefie miasta, w znacznej odległości od centrum miasta i obiektów
użyteczności publicznej, na terenie Parku Przemysłowego Gminy Świebodzice, i wchodzi w skład Podstrefy Świebodzice
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”
Sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu. Kształt działki - regularny, teren płaski. Działka jest usytuowana na terenie częściowo uzbrojonym,
a w bezpośrednim sąsiedztwie przebiega kolektor sanitarny. Dojazd drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej. W pobliżu
nieruchomości znajduje się lądowisko miejskie o nawierzchni trawiastej oraz oczyszczalnia ścieków.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice.
Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.
Cena wywoławcza nieruchomości - 404.922,00 zł. netto.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący w dniu przetargu podatek VAT.
Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania
pisemnych ofert w terminie do 10 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach pod adresem:
Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1 z dopiskiem:
„Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości - działka nr 219/4, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach”.
Oferta pisemna powinna zawierać:
- imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta;
- jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę cyfrowo i słownie, wyższą od ceny wywoławczej,
- informacje o prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej,
- koncepcję zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wraz z wizualizacją graficzną podejmowanego
przedsięwzięcia na tej nieruchomości,
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy oraz braku
zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS wg stanu, co najmniej na dzień 01 marca 2015 r.
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- dowód wpłaty wadium w wysokości 41 000 zł., w przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy
się data wpływu na Konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki
Żywnościowej Oddz. Świebodzice najpóźniej do dnia 10.04.2015 r. do godz. 14.30.
Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach,
Rynek 1, pok. nr 7, dnia 15 kwietnia 2015 r. o godz. 11.30.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem
3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone
wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Świebodzice.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice na Konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045
1110 0000 0229 7270.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe, a także zobowiązany będzie
uzyskać zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo :
1. odkupu nieruchomości w trybie kodeksu cywilnego, jeżeli Nabywca nieruchomości odstąpi od realizacji zobowiązań
inwestycyjnych określonych w ofercie, bądź dokona jej sprzedaży,
2. swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
Osoby nabywające nieruchomość na rzecz firmy, powinny posiadać przy sobie pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty
potwierdzające własność firmy.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych powinni posiadać przy sobie notarialne pełnomocnictwo
tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast w przypadku reprezentowania innych osób
wyłącznie w przetargu, winni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.
Na przedmiotową nieruchomość gruntową przeprowadzone zostały przetargi w dniach: 24.09.2014 r. i 28.01.2015 r.
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pok. 15, tel. 74 666 95 25.
Świebodzice, dnia 06.03.2015 r.
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BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących
własność Gminy Świebodzice, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgi Wieczyste Nr SW1S/00039363/0 zawartych w poniższym wykazie:
Lp.

Numer działki

Powierzchnia
działki [m2]

Rodzaj użytku
[ha]

Cena wywoławcza
[zł]

Wadium
[zł]

1
2
3

475/33
475/34
475/49

1888
1748
1566

RIVa-0,1888
RIVa-0,1748
RIVa-0,1420
Bp-0,0146

108.400,00
100.500,00
94.900,00

11.000,00
10.500,00
9.500,00

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący w dniu przetargu podatek VAT.
Nieruchomości gruntowe położone są w strefie pośredniej miasta Świebodzice, w nieznacznej odległości od centrum miasta
i obiektów użyteczności publicznej, na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (Osiedle Piastowskie). Działki nie są
zabudowane. Dostęp działek do drogi publicznej zapewniony przez ulicę Generała Augusta Fieldorfa i ulicę Generała Władysława
Andersa. Działki mają kształt regularny, konfiguracja terenu - teren plaski. Nasłonecznienie dobre.
Działki są zlokalizowane na terenie uzbrojonym w sieć: wodną, kanalizacyjną, gazową, energetyczną, biegnące wzdłuż ulicy
Dąbrówki. Gmina Świebodzice we własnym zakresie wykonała uzbrojenie miejskie na ulicy Generała Augusta Fieldorfa i na ulicy
Generała Władysława Andersa, tj. wzdłuż granic frontowych nieruchomości gruntowych. Przyłącza instalacji wodnej,
kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej nabywcy działek zobowiązani są wykonać we własnym zakresie. Przez tereny działek nie
przebiegają żadne sieci infrastruktury technicznej. Przez tereny działek nie przebiegają żadne sieci infrastruktury technicznej.
Zgodnie z opinią geotechniczną, która została wykonana na terenie, gdzie zlokalizowane są działki celem rozpoznania warunków
gruntowo- wodnych podłoża dla tego terenu cały teren został zakwalifikowany do pierwszej kategorii geotechnicznej czyli:
zwierciadło I poziomu wód podziemnych o charakterze swobodnym lub napiętym przez gliny ustabilizowało się na głębokości od
0,5-4,6 m.ppt, co należy uznać za stan niski. Dla całego terenu zalecane jest wykonanie odwodnienia.
Przez teren działek nr 475/33 i 475/49 przebiega sieć gazowa g 160, nieczynna sieć gazowa g 300 oraz sieć telekomunikacyjna.
Część działek wzdłuż biegnącego uzbrojenia znajdują się w strefie ochronnej. W granicach strefy ochronnej zabroniona jest
zabudowa budynkami i budowlami oraz sadzenie drzew i krzewów.
Natomiast przez teren działki nr 475/34 przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia EE-SN. Część działki
wzdłuż biegnącego uzbrojenia znajduje się w strefie ochronnej.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice:
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2015 r. o godz. 9.30.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu należy regulować za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na konto Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280. najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2015 r. do godz. 14.30.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który 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 Urzędu Miejskiego w Świebodzicach Nr 91
2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Na przedmiotową nieruchomość gruntową przeprowadzone zostały przetargi w dniach:
23 i 24.11.2011 r., 14 i 15.03.2012 r., 24 i 24.05.2012 r. ,19.09.2012 r. ,14.03.2013 r.,26.06.2013 r., 12.09.2013 r., 11.03.2014 r.,
28.05.2014 r., 28.08.2014 r. , 07.11.2014 r. i 28.01.2015 r.
Zapoznanie się z Regulaminem przetargu oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać
codziennie w godzinach urzędowania w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek l, pokój nr 15, telefon: 74 666 95 25 do 27.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu powiadomi
niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie
na stronie www.bip.swiebodzice.pl.
Świebodzice, dnia 06.03.2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 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
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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność
Gminy Świebodzice, w granicach działki nr 224 o powierzchni 1785 m2, położonej w Świebodzicach,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą SW1S/00079238/7.
Działka usytuowana jest w pośredniej części miasta. Konfiguracja terenu - teren płaski, kształt działki regularny. Działka
zabudowana jest budynkiem użytkowym oraz budynkiem gospodarczym. Dojazd do nieruchomości dobry drogą o nawierzchni
utwardzonej (ul. Zamkowa). Nieruchomość usytuowana jest na terenie o pełnym uzbrojeniu miejskim w sieć: wodną,
kanalizacyjną, ogólnospławną i deszczową, gazową i energetyczną. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym - budynek przeznaczony został do wyłączenia z zasobów mieszkaniowych Gminy ze względu na zły stan
techniczny. Budynek murowany, częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym. Powierzchni użytkowa budynku
mieszkalnego wynosi 350 m2. Budynek gospodarczy (części murowe) o powierzchni 35m2 usytuowany jest w zabudowie
wolnostojącej. Jest to budynek niepodpiwniczony., jednokondygnacyjny, z dachem płaskim. Budynek stanowi szereg komórek
gospodarczych, głównie o konstrukcji drewnianej, częściowo murowanej. Części drewniane uległy spaleniu, kwalifikują się do
natychmiastowej rozbiórki.
Nieruchomość jest wolna od długów.
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości:
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza:
171.000,00 zł.
Cena budynku:
12.878,00 zł.
Cena gruntu:
158.122,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 17.100,00 zł. należy regulować za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu
na konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2015 r.
do godz. 14.30.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który 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 Urzędu Miejskiego w Świebodzicach Nr 91
2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Zapoznanie się z Regulaminem przetargu oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać
codzienne w godzinach urzędowania w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach ul. Rynek l, pokój nr 15, telefon: 74 666 95 25 do 27.
Na przedmiotową nieruchomość zabudową przeprowadzony został przetarg w dniu 14.01.2015 r.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 19.03.2015 r. w godz. 12.15-12.30.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu powiadomi
niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie na
stronie www.bip.swiebodzice.pl.
Świebodzice, dnia 06.03.2015 r.

Ulica

Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

obręb

Mikołaja Kopernika

l. mieszkalny 5 (16)

431/12

3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.35 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r, poz. 518 z późniejszymi zmianami) mogą złożyć stosowny wniosek
o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

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

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice
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zapowiedzi/reklama

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

