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Wiosenne harce z Zajączkiem
Maluchy z naszych
przedszkoli na tydzień
przed Wielkanocą
odkrywały świąteczne
klimaty podczas
dorocznej zabawy
z Zajączkiem.
Autorzy
najładniejszych ozdób
świątecznych
odebrali nagrody.
Było mnóstwo dobrej
zabawy i humoru.
Str. 7

Wiemy, kto zagra
na Dniach Świebodzic!

3

Urzędnicy
skarbowi pomogą
wypełnić PIT-a, warto
skorzystać z ich
pomocy.

5

Nagrody
dla autorów
najładniejszych kartek
wręczone.

8
10

W klimatach
tolkienowskich.

o informacje z pewnego źródła - potwierdził je Janusz Zieliński,
Prezes OSiR Świebodzice, sp. z oo, który jest organizatorem
T
tegorocznego święta miasta. Młodsza część publiczności powinna
być naprawdę zadowolona
- zagrają u nas w czerwcu
Trzeci Wymiar i Donatan
&Cleo! Dla starszej publiczności wystąpią Łzy, będzie
też trochę disco polo i na
dobry humor - kabaret.
O szczegółach napiszemy w następnym wydaniu
- kup gazetę 17 kwietnia!

Piszcie do nas!
Czekamy
na ciekawe
i ważne informacje
od mieszkańców.

Ciuciu Babka
- znasz już ten
adres?

12

Spotkanie
z księdzem
z serialu „Ranczo”
czyli Mateusz Rusin
w rodzinnych
stronach.

Odwiedź Targi
Przedsiębiorczości!
apraszamy na 3. edycję Świebodzickich Targów PrzedsięZ
biorczości i Planowania Kariery.

Jeśli jesteś uczniem gimnazjum
lub szkoły ponadgimnazjalnej
- koniecznie zarezerwuj czas
9 kwietnia.
Targi odbędą się w Miejskim
Domu Kultury, będzie w godzinach 10:00-14:00. Swoją ofertę
edukacyjną zaprezentuje kilkadziesiąt szkół i uczelni wyższych
z regionu - m. in. Wyższa Szkoła
Oficerska Wojsk Lądowych we
Wrocławiu, wrocławski Uniwer-

sytet Przyrodniczy, Wojskowa
Komenda Uzupełnień w Kłodzku Komenda Powiatowa Policji
w Świdnicy, Młodzieżowe Centrum Kariery w Świebodzicach,
Dolnośląski Wojewódzki Urząd
Pracy oraz wiele innych placówek, w tym szkoły ponadgimnazjalne w naszym mieście.
Organizatorami targów są:
Urząd Miejski w Świebodzicach
oraz Powiatowy Urząd Pracy
Filia w Świebodzicach.
Serdecznie zapraszamy.
I
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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 póz. 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
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla właścicieli nieruchomości zabudowanych domami mieszkalnymi,
przyległych do działki będącej przedmiotem przetargu, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
w granicach działki nr 895/39 o powierzchni 0,0129 ha, obręb Pełcznica 2 stanowiącej własność Gminy
Świebodzice, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00019699/8.
Nieruchomość położona jest w średniej odległości od centrum miasta i obiektów użyteczności publicznej,
na terenie osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka nie jest zabudowana, funkcjonalnie może
stanowić działkę przyległa do działki budowlanej nr 522/1 i 524/5, obręb Pełcznica 2 zabudowanej budynkiem
mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej lub do działek sąsiednich. Działka ma kształt trapezowy. Teren ze
spadkiem. Nasłonecznienie dobre. Przez teren działki przebiega sieć gazowa a A300, obowiązuje strefa ochronna
wokół działki. Działka porośnięta trawą i pojedynczymi drzewami.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren ogrodów i sadów. Ustala się przeznaczenie terenu pod zieleń urządzoną stanowiącą strefę ochronną
gazociągu.
Cena wywoławcza nieruchomości - 7 200,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu
przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2015 r. o godz. 11.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzi¬ cach, ul. Rynek l, Sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 póz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek l następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno działki nr 895/39 położonej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 2,
2. ksero odpisu z Księgi Wieczystej nieruchomości sąsiedniej do działki będącej przedmiotem przetargu
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 720 zł.
Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie do 22 maja 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 25.05.2015 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek l.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy sprzeda¬ ży nieruchomości, wpłacone wadium ulega
przepadkowi na rzecz Gminy Świebodzice. Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być
wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki
Żywnościowej o/Świebodzice na konto Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe. Nabywca
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Po nabyciu nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości. Pełnomocnicy uczestników
przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo. Wszelkie informacje dotyczące opisanej
nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, tel. 74 666-95-od 25 do 27.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
Burmistrz Miasta powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.
Świebodzice, dnia 03.04.2015 r.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4
w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 17.
Budynek położony jest na działce nr 373/36 o powierzchni 156 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00029709/5. Udział w częściach wspólnych budynku oraz udział
we współużytkowaniu wieczystym gruntu pod tym budynkiem wynosi 13,36%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na II pietrze i składa się z dwóch pokoi, kuchni i przedpokoju o łącznej
powierzchni 35,90 m2.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie lokalu za pomocą
pieca kaflowego usytuowanego w pokoju. Pomieszczenie w.c. znajduje się na parterze budynki i stanowi części
wspólne nieruchomości. Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 1,70 m2. Ogólnie lokal przyjęto
w dostatecznym stanie technicznym, standard wykończenia dostateczny.
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 i usług.
CENA WYWOŁAWCZA - 46.000,00 zł
Cena lokalu 44.340,00 zł
Cena gruntu 1.660,00 zł
I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu stanowi 15% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste - 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku,
bez wezwania, z góry za dany rok. Wysokość tej opłaty może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata,
jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2015 r. o godz. 13.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 4.600,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
przy ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 22 maja 2015 r. do godz. 14.30.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowe
o/Świebodzice.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej na Konto Gminy Świebodzice
Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się
do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 27.04.2015 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 03.04.2015 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 6 w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00040249/5.
Budynek położony jest na działce nr 385 o powierzchni 559 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00018090/2.
Udział w częściach wspólnych budynku oraz udział we współużytkowaniu wieczystym gruntu pod tym budynkiem wynosi 9,50%.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku i składa się z kuchni, łazienki z WC i trzech pokoi o łącznej
powierzchni 109,60 m2.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie centralne etażowe. Wentylacja do
wykonania Stan techniczny lokalu zły. Elementy wykończeniowe
lokalu, instalacje oraz armatura sanitarna i osprzęt elektryczny
kwalifikują się do wymiany. Pomieszczenie przechodnie. Pokój
nr 2 podzielony ściankami z płyty pilśniowej - ścianki nietrwałe
przeznaczone do rozbiórki.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od
długów i obciążeń .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren
zabudowy mieszkaniowej z wbudowanymi usługami.
CENA WYWOŁAWCZA - 202.000,00 zł
Cena lokalu 197.120,00 zł
Cena gruntu 4.880,00 zł
I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu stanowi 15% ceny
gruntu osiągniętej w przetargu.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste - 1% ceny
gruntu osiągniętej w przetargu.

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku, bez wezwania,
z góry za dany rok. Wysokość tej opłaty może być aktualizowana,
nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości
ulegnie zmianie.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2015 r. o godz. 13.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach,
ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 20.200,00 zł należy wpłacić
w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy ul. Stefana
Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 22 maja 2015 r. do godz.
14.30.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków
lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280
w Banku Gospodarki Żywnościowe o/Świebodzice.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu osobie,
która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która
wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia,
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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 27.04.2015 r.
w godz. 10.30-10.45.
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 stronie
www.bip.swiebodzice.pl.
Świebodzice, dnia 03.04.2015 r.

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

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

P

odczas VI Sesji Rady
Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2014-2018
przyjęte zostały wszystkie
projekty uchwał.
Wśród nich była m. in. uchwała o wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia między
Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Świdnicy a Burmistrzem Miasta Świebodzice
w sprawie przejęcia zadań administracji rządowej z zakresu
egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Gmina prowadzi już egzekucje związane z odzyskaniem na-

leżnych opłat za śmieci, ponieważ jednak 28 listopada 2014
roku weszła w życie zmiana do
ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, konieczne jest podpisanie stosownej
umowy z naczelnikiem US.
Gmina przyjęła także program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta. Jest to już drugi rok,
kiedy samorządy są zobligowane przez ustawodawcę do przyjmowana tego typu aktów prawnych.
W programie szczegółowo
opisano cele programu, zasady
opieki nad wolno żyjącymi kota-

ędzie remont budynku UM
przy ul. Żeromskiego,
a także kolejne modernizacje gminnych placówek oświatowych. To efekt zmian w budżecie
na 2015 rok, które Rada Miejska
wprowadziła podczas sesji
w dniu 26 marca 2015 r.
Zwiększyły się dochody budżetu o kwotę 385.130 tys. zł
- składają się na nią zwiększony
plan ogólnej subwencji oświatowej o kwotę 369.430 zł oraz
dotacja otrzymana z WFOŚiG
we Wrocławiu na realizację programu edukacyjnego dotyczącego ekologii: „Chociaż mamy
mało lat, z ekologią jesteśmy za
pan brat”.
Zwiększył się także plan wydatków majątkowych o kwotę
354.000 zł. W planach wydatków pojawiły się zupełnie nowe

B

inwestycje - jedną z nich jest
przystąpienie do długo oczekiwanego remontu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 27. Obiekt jest w fatalnym stanie technicznym, wymaga kompleksowej modernizacji
zarówno wewnątrz, jak i na
zewnątrz. Na razie w budżecie
przeznaczono pieniądze na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.
Wśród innych, nowych zadań,
jest rozbudowa Żłobka Miejskiego, przebudowa toalet w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych - w budynku Szkoły
Podstawowej nr 2 a także przebudowa instalacji elektrycznej
w Szkole Podstawowej nr 4. Na
nowe oświetlenie uliczne mogą
także liczyć mieszkańcy ul. Zamkowej.

wiebodzicki samorząd systematycznie wspora tutejszą
Ś
jednostkę policji. Niedawno funk-

go wchodzą funkcjonariusze
policji. Zespół zajmuje się sprawami przemocy domowej, a takich zdarzeń mamy niestety coraz więcej - mówi Izabela Siekierzyńska.
Samorząd Świebodzic w ramach dobrej współpracy od lat
wspiera w ten sposób jednostkę
policji, przekazano już m. in.
laptopy, drukarki, przenośne
alkomaty. Nasze miasto współfinansowało także zakup psa patrolowego. Czworonożny funkcjonariusz Larry strzeże bezpieczeństwa Świebodziczan już
dwa lata.
I

mi, odławiania bezpańskich
psów, itd. Gmina przeznacza na
te wszystkie zadania w tegorocznym budżecie 67,5 tys. zł.

„Czy jest w tym jakaś
głębsza myśl?”
Okazało się, że program
a może bardziej kwota przeznaczona na jego realizację, wzbudził wątpliwości w radnych opozycyjnych. 6 radnych - członkowie Klubu Obywatelskie Świebodzice raz trójka radnych z Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych wstrzymała się od głosu
podczas głosowania. Radny
Mariusz Szafraniec dopytywał,

co nowego pojawiło się w programie i czy „kryje się za tym
jakaś głębsza myśl”.
- Program przygotowywany
jest we współpracy ze środowiskami i organizacjami, zajmującymi się opieką nad zwierzętami, wskazuje konkretne działania jakie gmina ma podejmować
w stosunku do bezdomnych
i wolno żyjących zwierząt, są to
działania przemyślane i przynoszące skutki - wyjaśniała nieco
zdziwiona pytaniem radnego
Anna Żygadło, Sekretarz Miasta.
Kwestia bezdomnych zwierząt okazała się wyjątkowo nurtować opozycję, bo z kolei radny
Tadeusz Szozda dopytywał, czy

Szykują się nowe inwestycje

Budynek przy ul. Żeromskiego doczeka się remontu
Za 12.300 zł gmina dokona
przeglądu drzewostanu na terenie miasta. Niewykorzystana
w 2014 roku kwota w wysokości
prawie 60 tys. zł została przezna-

FOT. UŻYCZONE

czona na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Rada przyjęła zmiany jednogłośnie.
I

Wolne miejsca na placu targowym

GK Świebodzice informuje,
że dysponuje wolnymi miejZ
scami przeznaczonymi do handlu.
Zapraszamy wszystkich handlowców jak również osoby fi-

zyczne do sprzedaży swoich
towarów na placu targowym
w Świebodzicach.
Niskie opłaty za sprzedaż towarów:

znana jest liczba wolno żyjących
kotów w naszym mieście.
- Panie radny, jak sama nazwa
wskazuje, są to zwierzęta żyjące
wolno, zatem nie podlegające
ewidencjonowaniu - zauważyła
pani sekretarz.
Więcej pytań w kwestii wolno
lub dziko żyjących czworonogów nie było, uchwałę przyjęto
15 głosami za, przy 6 wstrzymujących.
A my przypominamy Czytelnikom, że jednym z elementów

programu jest prowadzona za
pośrednictwem portalu
www.swiebodzice.pl
oraz łamów Gazety Świebodzickiej promocja adopcji porzuconych zwierzaków. Dzięki tym
działaniom wiele czworonogów
trafiło w nowe, dobre ręce, zamiast do schroniska. Niestety,
część z nich nie znalazła nowych
właścicieli i trafiła do przytuliska
w Uciechowie.

Skorzystaj z pomocy
w wypełnianiu e-PITów

I

apraszamy 15 kwietnia do ratusza miejskiego wszystkich tych.
którzy mają kłopoty z wypełnieniem elektronicznej deklaracji
Z
podatkowej. Pracownicy świdnickiego Urzędu Skarbowego pomo-

Pies, laptopy i drukarki
cjonariusz otrzymali dwie drukarki, zakupione z pieniędzy na profilaktykę.
Sprzęt o wartości tysiąca złotych przekazała w imieniu Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Siekierzyńska oraz Krystian Wołoszyn, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Świebodzicach.
- Przekazane urządzenia przydadzą się w pracy zespołu interdyscyplinarnego, w skład które-

Radni przyjęli także uchwałę o celowości wniesienia oraz wyceny
wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Świebodzicach oraz uchwałę o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
w rejonie ul. Mieszka I.

G stanowiska handlowe (tzw.
moduły) - 3 zł
G sprzedaż na miejscach nie
wyznaczonych modułami za
każdy m2 - 2 zł

Więcej informacji o wolnych
miejscach i opłatach - Spółka
ZGK Świebodzice ul. Strzegomska 30, tel./fax 74 666-96-10.
I

gą wypełnić e-PIT i wysłać go do urzędu.
Każdy może to zrobić już teraz, wystarczy wejść na stronę
internetową Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl, zakładka
Portal podatkowy - tam pobierzemy specjalną wtyczkę, która
pozwoli nam na wypełnienie deklaracji podatkowej za 2014 rok.
Znajdziemy tam także niezbędne wskazówki i formularze PITów.
Jeśli jednak chcielibyśmy zrobić to pod okiem specjalistów,
warto wybrać się do Urzędu Miejskiego w środę, 15 kwietnia.
Należy zabrać ze sobą dowód osobisty, wszystkie informacje
o dochodach za 2014 rok otrzymane od płatnika/pracodawcy
(PIT-11, PIT-8C, PIT-40A/11A z ZUS-u), poprzednie rozliczenie
PIT za 2013 rok lub informacja o kwocie przychodu wykazanego w zeznaniu rocznym za rok 2013 r.
Akcja potrwa od godz. 10:00 do 15:00.

Puszka Pandory
4
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Drużyna z Liceum Ogólnokształcącego w ogólnopolskim finale Odysei Umysłu

„Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła
zmianom, zaszczepia w nich radość z nauki i wiarę
we własne zdolności osiągania tego, co inni mogliby
uznać za niemożliwe.”
Dr Sam Micklus - twórca Odysei Umysłu

Ewa Grochowska

W

sobotę, 14. marca,
w gościnnych murach
X LO we Wrocławiu, odbyły się regionalne eliminacje Odysei Umysłu - międzynarodowego konkursu edukacyjnego, w którym rokrocznie bierze udział kilkaset
tysięcy uczniów i studentów
z całego świata. Krajowa edycja
programu realizowana jest pod
auspicjami fundacji Odyssey of
the Mind Polska. Konkurs obejmuje dwa etapy - Eliminacje
Regionalne i Finał Ogólnopolski.
W roku szkolnym 2014/15
w Odysei Umysłu bierze udział
3039 młodych Polaków, skupionych w 453 drużynach z 233
szkół i innych placówek oświatowych z całego kraju, pod okiem

527 trenerów. We Wrocławiu
wystąpiło 80 drużyn z Dolnego
Śląska, w czterech kategoriach
wiekowych - od uczniów szkół
podstawowych po drużyny studenckie.
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach:
Adrianna Bielecka, Adam Budziak, Magdalena Kysiak, Natalia Marcinkowska, Justyna
Łupkowska, Michał PogodaKotwica i Małgorzata Szczurek zajęli pierwsze miejsce
w swojej kategorii wiekowej
i awansowali do finału, który
odbędzie się w Gdańsku w dniach
28-29 marca.
Nasza drużyna przygotowała
inscenizację, będącą rozwiązaniem Problemu Długoterminowego „Gra z Puszką Pandory”,
nad której stworzeniem praco-

Adam Budziak walczy
o diamentowy indeks AGH

dam Budziak jest tegorocznym
maturzystą profilu matemaA
tyczno-fizycznego. Awans Adama
do finału Olimpiady o diamentowy
indeks AGH to powód do wielkiej
dumy. Jako wychowawca, matematyk i opiekun ucznia jestem bardzo
zadowolona z sukcesu Adama.
Mam nadzieję, że 22 marca
podczas finału Olimpiady zdobędzie tytuł laureata. Co prawda,
Adam nie chce studiować na AGH,
swoje plany wiąże z Politechniką
Wrocławską z dwoma kierunkami: matematyką i informatyką.
Udział w Olimpiadzie o diamentowy indeks traktował jako sprawdzenie swoich umiejętności i wiedzy.
Adam w szkole znany jest z zamiłowania do nauki. Często podczas przerw widuję go z książką
i zadaniami z matematyki, to jego
atrybuty. Adam jest nie tylko
świetnym ścisłowcem, a także humanistą, co niejednokrotnie udowadniał biorąc udział w konkursach, inscenizacjach teatralnych.
Gra na gitarze i śpiewa. Od pierwszej klasy wyróżnia się na tle
innych uczniów, to bardzo zdolny
chłopak. Adam nagrodzony został
za wyniki w nauce Stypendium
Prezesa Rady Ministrów, nagrodą
starosty świdnickiego.
Adam jest bardzo utalentowanym uczniem, który jest rzetelny

i systematyczny, co potwierdzają
jego wyniki w nauce, po klasie
I liceum Adam uzyskał średnią
ocen 5.30, po drugiej klasie średnią 5.88. Przez wszystkie lata
nauki w naszym liceum miał bardzo wysoką frekwencję. W chwili
obecnej bierze udział w „Odysei
Umysłu” - jest bardzo kreatywny
i ma duże poczucie humoru.
W czwartki popołudniu podejmuje kolejne wyzwanie jaki jest nauka rysunku prowadzona przez
równie zdolnego ucznia mojej
klasy Michała Pogodę-Kotwicę.
Adam jest osobą rzetelną, solidnie przygotowuje się do zajęć.
Uczy się z dnia na dzień, na co
dzień poświęca dużo czasu na
przygotowanie się do matury.
Dużo czasu poświęca przedmiotom ścisłym, rozwiązuje zadania
z matematyki i fizyki. To bardzo
skromna osoba, która nie chwali
się swoją wiedzą. Służy pomocą
rówieśnikom pomagając zrozumieć matematykę i fizykę. To
wyjątkowy młody chłopiec - cieszę się, że miałam okazję z nim
pracować.
Jestem bardzo dumna ze swojej
klasy i z sukcesów jakie osiągają
moi wychowankowie.
Serdecznie im gratuluję i życzę
sukcesów w finałach Olimpiad,
a przede wszystkim na egzaminach maturalnych.Anna Maślach

wała samodzielnie - projektując
i wykonując scenografię i stroje,
pisząc scenariusz, komponując
muzykę, reżyserując i odgrywając całość na scenie. Uczniowie
zmierzyli się również z Problemem Spontanicznym, którego
treść poznali w ostatniej chwili,
a rozwiązanie musieli stworzyć
w kilka minut.
Przygotowania do konkursu
trwały od kilku miesięcy pod
dyskretną opieką trenerki - Ewy
Grochowskiej - integrującej
grupę, ćwiczącej z drużyną zadania spontaniczne, wspierającej
duchowo, uczącej kreatywnego
myślenia, nie narzucając własnych wizji i rozwiązań. Odyseusze sami wymyślili i stworzyli
wszystkie elementy swojego
rozwiązania Problemu Długoterminowego. Pracując samodzielnie na pewno nauczyli się o wiele więcej i tym większa jest ich
satysfakcja. Uczestniczyli też
w warsztatach prowadzonych
przez doświadczonych trenerów
- Martę Urych i Gustawa Grochowskiego - w Starej Kopalni

w Wałbrzychu, by pogłębić swoje umiejętności i podzielić się
doświadczeniami z innymi drużynami z Dolnego Śląska.
Nasza drużyna jako jedyna
reprezentuje
Świebodzice,
a w Odysei „móżdżymy” już od
2010 roku. Braliśmy udział
w trzech edycjach konkursu,
dwukrotnie zdobywając 1 miejsce w eliminacjach dolnośląskich i awansując do etapu ogólnopolskiego, gdzie wywalczyli
4. i 8. miejsce. Po dwuletniej
przerwie Odyseja powróciła do
LO, ku radości uczniów, i od
razu odnotowała spory sukceszdeklasowaliśmy rywali, o czym
świadczy fakt, że suma zdobytych przez nas punktów była
o ponad 50 wyższa od zespołu,
który zajął drugie miejsce.
Wspaniała drużyna absolutnych
debiutantów pokazała, że „kreatywność rządzi”.
Niezwykła atmosfera, w jakiej
przebiegał konkurs, ogromna
dawka pozytywnej energii i niesamowite pomysły i rozwiązania, które mogliśmy zaobserwo-

wać, są bezcennym doświadczeniem i przeżyciem. Mimo rywalizacji panował tu duch życzliwości i przyjaźni. Drużyny kibicowały sobie wzajemnie i wspierały się w sytuacjach awaryjnych. Ogromne wrażenie wywołało ogłoszenie wyników - wielka gala, w której uczestniczyło
ponad tysiąc osób - Odyseuszy,
trenerów, kibicow, rodziców, sędziów, szeryfów - połączona ze
świetną prezentacją z konkursu,
przebiegała w euforycznym nastroju. Na długo zostanie ona
w naszej pamięci. Wracaliśmy
do domu z medalami na piersi,
utrudzeni zmaganiami całego
emocjonującego dnia odysejowej podróży, ale szczęśliwi
i dumni oraz zmotywowani do
finałowych zmagań w Gdańsku.
Czujemy się wyjątkowo, należąc

do grona kilku tysięcy szkół
odysejowych na świecie i ponad
200 w Polsce.
Radością napawa fakt, że absolwenci naszego liceum, którzy
byli członkami poprzednich edycji Odysei w naszej szkole, teraz
są wolontariuszami i uczestniczą
w projekcie jako szeryfowie
(osoby odpowiedzialne za organizację, logistykę i przebieg konkursu). Miło nam również, że na
naszym spektaklu pojawili się
absolwenci z LO, Odyseusze
z zaprzyjaźnionej byłej drużyny
Socjologii UWr, wspierający nas
Gutek Grochowski i inni kibicujący nam stali bywalcy i uczestnicy. Dziękujemy za doping
i prosimy - trzymajcie za nas
kciuki w finałowych zmaganiach.
I

Sukces uczniów SP 2 W „ZDOLNYN ŚLĄZACZKU”!

ażdego roku uczniowie świebodzickich
szkół podstawowych biorą udział
K
w wielu konkursach. Do najważniejszych
z nich zalicza się XII Dolnośląski Konkurs
dla Uczniów Szkół Podstawowych „zDolny
Ślązaczek” - realizowany w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień.
W tym roku uczniowie mogli zdobyć tytuł
Laureata zarówno z języka polskiego jak
i z matematyki, który to upoważnia ich do
zwolnienia ze sprawdzianu po klasie szóstej
z tych właśnie przedmiotów. Laureaci tego
prestiżowego konkursu otrzymują maksymalną liczbę punktów na sprawdzianie
szóstoklasisty.
Ogromnie cieszy fakt, że już kolejny rok
z rzędu uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Świebodzicach sięgają po laur zwycięzcy i zdobywają zaszczytny tytuł Laureata „zDolnego Ślązaczka”.

Żywa historia
z niezwykłym
człowiekiem

świebodzickim liceum
nie brakuje wielu pasjonaW
tów historii, między innymi

dzięki spotkaniom z ciekawymi
ludźmi. Tym razem młodzież
miała możliwość rozmowy
z panem kapitanem Alfonsem
Daszkiewiczem żołnierzem AK
Okręgu Wileńskiego.
Była to niezwykła lekcja,
młodzi historycy poznali losy
pana kapitana-przedstawiciela
pokolenia Kolumbów i Żołnierza Wyklętego, który mimo
zacnego wieku z pasją i ogromnym przejęciem opowiadał
o swoich przeżyciach. Bardzo
wstrząsające były relacje o zsyłkach w głąb Rosji, gdzie nasz
gość za 20 dag chleba i garczek
zupy musiał wyrąbać dziennie
6 metrów sześciennych drewna.
Młodzież jest bardzo zadowolona z tego spotkania
i już czeka na następne!
Weronika Stolarczyk

W tym roku są to Jakub Anioła - uczeń kl.
VIb, Laureat z języka polskiego i Finalista
z matematyki oraz Jakub Mikłasz - uczeń
klasy VI a, Laureat z matematyki i Finalista z języka polskiego.
Niełatwo było pokonać najtęższe głowy
z całego województwa. W kolejnych
trzech etapach konkursu chłopcy musieli
zmierzyć się z najlepszymi w obu dziedzinach. Wielotygodniowe przygotowania,
ciężka praca oraz oczywiście wrodzony
talent przyniosły oczekiwane efekty
i Dwójka może cieszyć się kolejnym sukcesem swoich uczniów! Spośród setek
uczniów ze wszystkich dolnośląskich
szkół podstawowych tylko trzydzieści procent spośród Finalistów zdobyło tytuł
Laureata. Jesteśmy dumni, że wśród najlepszych z najlepszych znaleźli się aż dwaj
nasi uczniowie!

19 III w Auli Leopoldina przy Placu
Uniwersyteckim we Wrocławiu chłopcy
odebrali swoje nagrody i dyplomy.
Gratulujemy uczniom i ich nauczycielom
ogromnego sukcesu!
M.K.

Pielgrzymka maturzystów
uż za niecałe 2 miesiące uczniowie klas III
przystąpią do jednego z najważniejszych
Jtestów
w ich życiu - egzaminu dojrzałości. Aby

wypaść na nim jak najlepiej, zgodnie z coroczną tradycją, młodzież ze świebodzickiego LO
udała się na XI DIECEZJALNĄ PIELGRZYMKĘ MATURZYSTÓW DIECEZJI
ŚWIDNICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ. W piątek
20 marca 2015 roku punktualnie o szóstej rano
dwoma autokarami uczniowie LO i technikum
z ZS, choć trochę zaspani, wyruszyli w drogę.
O powodzenie wycieczki i dobre towarzystwo
zadbali nasi opiekunowie oraz niezastąpiony
kierownik wyprawy ks. Mateusz Pawlica.
Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało:
„Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię”.
W czasie wizyty na Jasnej Górze młodzież
miała okazję do wyciszenia i modlitwy.
Warto zaznaczyć, że w tym roku to nasze
liceum prowadziło i brało aktywny udział
w Drodze Krzyżowej oraz Eucharystii.
Niezwykle wzruszającym momentem dla
wszystkich maturzystów było przejście na
kolanach wokół ołtarza Matki Boskiej.
W drodze powrotnej ks. Mateusz zadbał
nie tylko o duchowy wymiar pielgrzymki,
ale także o nasze podniebienia i w imieniu
proboszcza parafii pod wezwaniem Św. Mi-

kołaja podarował uczniom słodkie batoniki.
Cała pielgrzymka odbyła się w niezwykle
miłej atmosferze, nie zabrakło wspólnego
śpiewu w autokarze, a o komfortowy powrót
zadbali nasi panowie kierowcy, którzy szybko i bezpiecznie odtransportowali nas do
Świebodzic.
Mamy nadzieję, ze dzięki modlitwie i pielgrzymce nasze prośby zostaną wysłuchane,
a ich efektem będą dobre wyniki na maturze!
Weronika Stolarczyk

Spotkanie z autorami kartek
Gazeta Świebodzicka
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W

ręczenie nagród i wyróżnień dla zwycięzców tegorocznej
edycji konkursu na
najładniejszą kartkę wielkanocną
odbyło się tuż przed świętami,
31 marca. Autorzy prac wraz z rodzicami stawili się w Miejskim
Domu Kultury, by odebrać zasłużoną nagrodę i miło spędzić popołudnie - w towarzystwie między innymi wielkanocnego Zająca.
Dyplomy i upominki wręczali: Jan Klepiec, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzicach oraz przedstawiciele banku BZ WBK Grupa Santander,
który kolejny rok zaangażował
się w konkurs - Marzena Makieła, dyrektor oddziału na Al.
Lipowych i Roman Witwicki,
dyrektor placówki przy ul. Kopernika.
Wręczający mieli sporo miłej
pracy, bo w tym roku, oprócz
8 głównych nagród, przyznano
aż 60 wyróżnień. Dodatkową
atrakcją dla wszystkich była wi-

Nagrody wręczali od lewej: Roman Witwicki , dyrektor
placówki banku BZ WBK przy ul. Kopernika, Marzena
Makieła, szefowa oddziału na Al. Lipowych Jan Klepiec,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzicach,
a pomagała we wszystkim Ilona Szczygielska, kierownik
Wydziału Promocji UM
zyta wielkanocnego Zajączka,
który rozdawał słodycze i chętnie pozował do zdjęć.
W świąteczny klimat wpisało
się jeszcze jedno, towarzyszące
wydarzenie - w sali obok odbywał się kiermasz ozdób świątecznych, zorganizowany przez
MDK. Za niewielkie pieniądze

można było kupić przepiękne,
ręcznie wykonane, pisanki i stroiki.
Organizatorem konkursu od
wielu już lat jest Burmistrz
Miasta Świebodzice Bogdan
Kożuchowicz. Niestety, z powodu choroby nie mógł uczestniczyć w spotkaniu.

Sala MDK jak zwykle
miała pełną widownię
tego dnia
fot. Tomasz Merchut

Świąteczne serdeczności u seniorów
Świąteczny Zajączek także był obecny na tej miłej
uroczystości

O

bowiązkowe podzielenie
się jajeczkiem, życzenia
i wspólnie spędzony czas
- tak było jak co roku na wielkanocnym śniadaniu w świebodzickim oddziale Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Członkowie związku i zaproszeni
goście spotkali się w Klubie
Seniora we wtorek, 31 marca.
Spotkanie rozpoczęła inscenizacja w wykonaniu uczniów
Zespołu Szkół Specjalnych.
Przedstawienie pełne symboliki i odniesień do świąt Zmartwychwstania Pańskiego wprowadziło wszystkich w wyjątkowy nastrój, co podtrzymał także
występ Chóru Akord.
Oficjalnego przywitania gości
dokonali: Jan Welc, prezes
związku oraz Teresa Małecka,
radna Rady Miejskiej w Świebodzicach i menedżerka zespołu
- który nota bene świętuje właśnie 9. rocznicę powstania. Gratulacje!
Na zaproszenie seniorów
odpowiedzieli w tym roku: Posłanka na Sejm RP Anna Zalewska, Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Świebodzicach Jan Klepiec, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie Beata Galewska, Anna Mirska, członek Zarządu
Głównego PZERiI, a także Piotr

Zalewski, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świebodzicach oraz Ilona Szczygielska, kierownik Wydziału Promocji UM. Zabrakło najbardziej
oczekiwanego gościa - burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, który
nigdy nie opuszcza spotkań
u seniorów, tym razem nie mógł
się pojawić z powodu grypy.
Dodatkową atrakcją świątecznego spotkania była obecność
artystki ludowej, pani Anny
Mielnik, która przez cały czas
wykonywała przepiękne, malowane pisanki. Można je było
potem kupić, tak jak i wiele innych, świątecznych ozdób.
Po części oficjalnej i artystycznej wszyscy złożyli sobie
życzenia i zasiedli do świątecznych stołów, na których królowały faszerowane jajka, wędliny, babki i obowiązkowy żurek.

W sali obok można było kupić świąteczne ozdoby

Mali autorzy z przejęciem odbierali dyplomy i nagrody

U seniorów świąteczne stoły zawsze wyglądają pięknie
i apetycznie

Zaproszeni goście - m. in. posłanka na Sejm RP Anna
Zalewska i Wiceprzewodniczący RM Jan Klepiec także
składali seniorom życzenia

Jak zawsze muzyczny akcent w wykonaniu Chóru Akord

Świąteczne cudeńka na naszych oczach malowała pani
Anna Mielnik

fot. Agnieszka Bielawska-Pękala
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Kibice Górnika Wałbrzych zorganizowali
wystawę
piątek, 3 IV 2015

d poniedziałku, 30 marca do 5
kwietnia pod ratuszem można
O
obejrzeć wystawę, poświęconą Żoł-

nierzom Wyklętym. Zdjęcia i krótkie
opisy przybliżają sylwetki żołnierzy,
którzy zdecydowali się walczyć
z powojenną sowietyzacją naszego
kraju. Co ciekawe - autorami wystawy
jest środowisko kibiców Górnika
Wałbrzych z naszego miasta.
- Pomyśleliśmy, że warto przypomnieć sylwetki tych wielkich bohaterów, chcemy też pokazać, że kibice
to nie samo zło, w ten sposób wyrażamy swój patriotyzm - mówi Łukasz, pomysłodawca projektu.
Materiały udostępniła Fundacja
„Wolność i demokracja”. Wybierając
się na świąteczny spacer warto przyjść do Rynku i na chwilę zatrzymać
się przy fotografiach ludzi, którzy
oddali życie za takie pojęcia, jak wolność, Ojczyzna, prawda.
Kibice Górnika - a jest ich w naszym mieście kilkadziesiąt osób
- szykują kolejne przedsięwzięcia,
najbliższe zobaczymy już niebawem.
Będzie to mural, który powstanie na

murze, znajdującym się w pobliżu
małego skwerku z ławkami u zbiegu
ulicy Wałbrzyskiej i Piłsudskiego.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz
entuzjastycznie podszedł do pomysłu

i niezwłocznie wydał zgodę na
wykorzystanie ogrodzenia. A we
wrześniu kolejna wystawa - tym
razemw Miejskim Domu Kultury.
I

Gazeta Świebodzicka
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Uwaga! Zmiany w ruchu
kolejowym na Wrocław
oleje Dolnośląskie publikują na swojej
stronie internetowej komunikat dotyK
czący zmian, jakie zajdą w ruchu kolejo-

wym, związanych z modernizacją wiaduktów nad ulicą Grabiszyńską we Wrocławiu.
Prace mają się rozpocząć 26 kwietnia, KD
szykuj zatem zstępcza organizację ruchu.
Oznacza to m. in. kłopoty z dojechaniem do
Dworca Głównego.
Poniżej informacja Kolei Dolnośląskich:
Zgodnie z zapowiedziami, od 26 kwietnia 2015 r., większość pociągów ze Szklarskiej Poręby, Jeleniej Góry i Wałbrzycha
dojedzie do dworca głównego - i wyjedzie
stamtąd - trasą objazdową, z pominięciem
przystanku osobowego Wrocław Grabiszyn.
Jednakże, mimo naszych starań, nie
wszystkie pociągi dojadą do Dworca
Głównego.
Na omawianym kierunku zmiany czekają podróżujących bezpośrednimi pociągami KD między Wrocławiem a Dzierżoniowem i Świdnicą. Obsługa tej relacji będzie
przez pewien czas realizowana w całości

Wiejska 1 wraca
do historycznego wyglądu

z przesiadką na autobusy komunikacji
zastępczej. Szynobusy dojeżdżać będą do
przystanku Wrocław Grabiszyn, położonego niedaleko skrzyżowania ulic Grabiszyńskiej i Hallera, natomiast dalszą drogę
(do dworca Wrocław Główny) zabiorą
podróżnych podstawione przez nas autobusy zastępcze.
W chwili obecnej pracujemy nad organizacją komunikacji zastępczej. Szczegółowy
rozkład jazdy zostanie w ciągu najbliższych dni opublikowany na naszej stronie
http://www.kolejedolnoslaskie.eu oraz
wydany w formie ulotek.
Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.
Jednocześnie, przekazujemy przesłane
nam zapewnienie ze strony PKP PLK,
iż największe niedogodności - m.in. związane z funkcjonowaniem komunikacji zastępczej - mają potrwać jedynie do końca
października br.
Planowany kształt obsługi naszych
pozostałych linii będziemy przekazywać
sukcesywnie w najbliższych dniach. Zachęcamy do uważnej obserwacji naszego
profilu oraz oficjalnej strony internetowej
Spółki:
http://www.kolejedolnoslaskie.eu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U z 2014r. poz.518 z póź. zm.)
oraz §6 Uchwały Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 11.09.2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Świebodzice

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza I ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Gminy
Świebodzice, na oddanie w najem na czas nieoznaczony,
niżej wymienionego lokalu użytkowego,
stanowiącego własność Gminy Świebodzice
Adres lokalu
Świebodzice
ul. Rynek 28A

Pow.
użytkowa

Stawka
wywoławcza

Wysokość
wadium

25,91 m2

5,60 zł + 23%VAT

1.250,00 zł

lokal użytkowy, przeznaczony na prowadzenie usług, w zakresie:
- szewstwa naprawkowego, krawiectwa usługowego,
zegarmistrzowstwa, optyki, szklarstwa
- prania i czyszczenia, maglowania, tapicerstwa, stolarstwa,
ślusarstwa naprawkowego,
- weterynarii.

Tak wyglądał budynek w czasach, gdy mieszkał tu znany
producent widokówek, Hermann Adam

B

yć może już za niecałe dwa
miesiące zobaczymy w całej okazałości w pełni odnowiony budynek przy ul. Wiejskiej 1. Odnawia go wspólnota
mieszkaniowa, zarządzana przez
Spółkę Prefekt. Warto podkreślić, że odtwarzana jest historyczna elewacja z okresu, gdy w bu-

dynku mieszkał znany wydawca
widokówek w XIX wieku, Hermann Adam.
- Nowa elewacja będzie nawiązywać właśnie do tego okresu, myślę, że budynek będzie
wyglądał ciekawie i przyciągnie
wzrok osób przejeżdżających
- mówi Waldemar Tomczak,

Głosuj na plac zabaw!

1

kwietnia ruszyła
kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu
„Podwórko NIVEA”. Poprzez internetowe głosowanie mieszkańcy miast
z całej Polski mogą głosować na wybraną lokalizację w swoim mieście.
W miejscu, które zbierze
ich najwięcej, NIVEA wybuduje kolorowy plac zabaw.
Świebodzice biorą udział w konkursie, zgłosiliśmy skwer przy
ul. Środkowej, na którym istniał plac zabaw, jednak urządzenia trzeba było zdemontować ze względu na zły stan techniczny. Jeśli nasza
lokalizacja zbierze wystarczającą liczbę głosów jest duża szansa, że
staną tu nowe, kolorowe urządzenia do huśtania i wesołej zabawy.
40 lokalizacji z największą liczbą głosów będzie zrealizowane
przez firmę. Głosowanie jest możliwe za pośrednictwem aplikacji
na stronie: www.nivea.pl/podworko.

Kamienica na razie jest szczelnie przykryta
rusztowaniami fot. Agnieszka Bielawska-Pękala
prezes Prefektu. - Prace powinny
się zakończyć wraz z końcem
maja.
Wspólnota przeznaczyła na
remont elewacji 320 tys. zł.
Udało się skorzystać z dofinansowania na termomodernizację.
Dzięki determinacji jednego
z mieszkańców budynku, pana

Bogusława Sarno, kamienica
została gruntownie zmodernizowana - choć miało się zakończyć
tylko na wymianie dachu. Tymczasem budynek ma nie tylko
nowy pokrycie, ale i odwodnienie a za chwilę błyśnie piękną
elewacją i detalami architektonicznymi.

13 pań się przebadało

13 marca na parkingu pod sklepem Bricomarche wykonywane
były badania mammograficzne, w ramach dorocznej akcji
„Muszkieterowie dla Polek”, prowadzonej przez właściciela
sklepów Intermarche i Bricomarche. Sprawdziliśmy, ile osób
skorzystało z bezpłatnej mammografii - jak podaje rzeczniczka
sieci, na 31 zarejestrowanych świebodziczanek badanie
wykonało 13 pań.

Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - Rynek 1, w dniu 29.04.2015 r. o godz. 10.00 - sala
posiedzeń, pokój Nr 7 ( I piętro).
2. Powyższy lokal, składający się z jednego pomieszczenia, można
oglądać w ciągu 3 dni przed planowanym przetargiem w godzinach
8.00-13.00, po wcześniejszym zgłoszeniu się do działu Administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Świdnickiej 7.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uprzednia wpłata
wadium w kwocie 1.250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście
pięćdziesiąt 00/100). Czas przyjmowania wadium ustala się na 6 dni
przed przeprowadzeniem przetargu, jednak nie później niż do godz.
15.00, na dwa dni przed rozpoczęciem przetargu.
4. Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu, zobowiązane
są do przedłożenia Komisji Przetargowej w dniu przetargu:
- dowodu wpłaty wadium, dokonanej w kasie Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, bądź na konto: Urząd Miejski w Świebodzicach,
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., nr 15 2030 0045 1110 0000
0229 7280.
5. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji, podpiszą
oświadczenia o przyjęciu do wiadomości warunków przetargu.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg,
zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg, od podpisania umowy najmu lokalu.
7. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostaje zwrócone
nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia przetargu, w kasie
Urzędu Miejskiego.
8. Należności czynszowe obejmują cały okres od daty podpisania
umowy, bez zastosowania ulg oraz bez ich zawieszania na okres
remontu lokalu.
9. Prace remontowe w lokalu, najemca wykonuje we własnym
zakresie, bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych na ten
cel nakładów.
10.Wygrywający przetarg zobowiązuje się do użytkowania lokalu
zgodnie z jego przeznaczeniem.
11.Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, winno nastąpić
w ciągu 7 dni od daty zakończenia przetargu.
12.Nie zachowanie terminu dwóch miesięcy do rozpoczęcia
użytkowania lokalu zgodnie z przeznaczeniem, stanowi podstawę do
rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.
13.Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji dotyczących zarówno lokalu jest również
warunków przetargu, można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach - tel. 74 66695-40.
Świebodzice, dnia 02.04.2015 r.

Wiosenna zabawa
z Zajączkiem
społeczeństwo
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Świebodzickie maluchy
świetnie się bawiły
na dorocznym spotkaniu
z wielkanocnym
Zajączkiem

S

potkanie odbyło się w sali
gimnastycznej SP 3 w poniedziałek, 30 marca. Była
to także okazja do wręczenia nagród i wyróżnień dla autorów najpiękniejszych, świątecznych ozdób. Są one efektem
dorocznego konkursu, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Świebodzice Bogdana Kożuchowicza.
Przedszkolaki z placówek
publicznych i niepublicznych
spotkały się o godz. 11:00. Zabawę poprzedziła mila uroczystość wręczenia nagród przez
Sekretarz Miasta Panią Annę
Żygadło.
- Życzę Wam wspaniałej zabawy, gratuluję przepięknych
prac, wszystkie były wspaniałe

Nagrody małym autorom wręczała pani sekretarz
Anna Żygadło
i naprawdę trudno było wybrać
te najlepsze - zapewniała pani
sekretarz.
Prace były nagradzane w trzech
kategoriach: przedszkola, szkoły
podstawowe i gimnazja.
Po tej części rozpoczęła się
długo oczekiwana zabawa i śpie-

wanie piosenek. Maluchy miały
także określone zadania do wykonania - np. posklejanie z kawałków kolorowej, papierowej
pisanki czy zabawa z jajeczkami. Ale najbardziej oczekiwaną
atrakcją był oczywiście Wielkanocny Zajączek, którego dzieci

powitały piskami radości. Zajączek chętnie włączył się do
zabawy, a każdy kto tylko miał
ochotę, mógł sobie z nim zrobić
zdjęcie.

Organizatorem
zabawy był Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych UM.

ŚWIĄTECZNY
KŁAPOUCH AKTYWNIE
WŁĄCZYŁ SIĘ
DO ZABAWY

Laureaci konkursu na „Najładniejszą Ozdobę
Wielkanocną”
PRZEDSZKOLA
I miejsce - Kacper Sawicki - Publiczne Przedszkole Nr 3
II miejsce - Maria Suchodolska - Publiczne Przedszkole Nr 2
III miejsce - Jakub Paszta - Przedszkole Niepubliczne „Kraina
Marzeń”
Wyróżnienia:
Patrycja Błasz - Przedszkole Niepubliczne „Koniczynka I”
Roksana Wiśniowska - Niepubliczne Przedszkole Językowe
„Chatka Puchatka”
Antonina Bydłowska - Publiczne Przedszkole Nr 3
Piękne pisanki wykleiły nam dzieciaki, prawda?

Były oczywiście pamiątkowe zdjęcia laureatów
SZKOŁY PODSTAWOWE
I miejsce - Mikołaj Kowalczyk - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
II miejsce - Ewelina Sawa - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
III miejsce - Wiktoria Sadowska - Świetlica Środowiskowa
Wyróżnienie - Jakub Nowak - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
Wyróżnienia:
Angelika Falacińska - Publiczna Szkoła Integracyjna
Ilona Szymczak - Świetlica Środowiskowa
GIMNAZJA
I miejsce - Filip Podhalicz - Społeczne Gimnazjum Akademickie
II miejsce - Angelika Kornalewicz - Publiczne Gimnazjum Nr 2
III miejsce - Konrad Zyska - Publiczne Gimnazjum Integracyjne
Wyróżnienie - Anna Rajca - Publiczne Gimnazjum Nr 1

W konkursie brali też udział nieco starsi uczestnicy

Wspólna zabawa w kółeczkach

Drodzy Czytelnicy
Życzymy Wam pięknych, ciepłych, rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie bliskich i przyjaciół.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Redakcja Gazety Świebodzickiej

W świecie
tolkienowskiej magii
8

wieści z biblioteki
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M

ocnym akcentem rozpoczął inaugurację
Dyskusyjny Klub
Fantasy, który powstał przy Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Świebodzicach,
w lutym 2015 roku. Założony
przez Agnieszkę Okarmus - bibliotekarkę i moderatora Klubu,
skupia młodzież ze świebodzickich szkół, będącą wiernymi
czytelnikami literatury fantasy.
Trudno o lepszą datę dla inauguracji tego Klubu niż 25 marca,
kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Czytania Tolkiena.

W tolkienowskiej krainie 25
marca jest wielkim świętem,
bowiem wtedy w Śródziemiu
przypada rocznica upadku Saurona, zakończenie walki o pierścień i uwolnienie Śródziemia
od mrocznych sił.
I właśnie w tym dniu członkowie Dyskusyjnego Klubu Fantasy brawurową inscenizacją
literatury Tolkiena uczcili to święto. Fantazyjne przebrania i stylizacje, ciekawa scenografia,
a przed spektaklem prezentacja
wprowadzająca widza w niezwykły świat prozy Tolkiena.

Konkurs plastyczny
19

marca 2015 r. w Oddziale
Dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło
się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Bohaterowie
bajek dla dzieci”. Wzięły w nim udział
dzieci ze świebodzickich przedszkoli
i szkół. Na konkurs wpłynęło 90 prac.
Przedstawiają one takie postacie jak:
Krecik, Bolek i Lolek, Pszczółka
Maja, Reksio, Smerfy, Koziołek
Matołek, czy Makowa Panienka.
Prace zostały wykonane różnymi
technikami plastycznymi. Nagrody
wręczały panie bibliotekarki oraz
Ilona Szczygielska, Kierownik
Wydziału Promocji, Informacji
i Współpracy Zagranicznej UM.
Każda grupa otrzymała piękne
dyplomy, zwycięzcy dostali książeczki oraz drobne upominki, nie
zabrakło słodkiego poczęstunku.
Wszystkie prace można podziwiać
na wystawie w bibliotece.
Lista laureatów:

3. Oliwier Rączka
4. Natalia Grygiel

WYRÓŻNIENIA

B
1.
2.
3.
4.

Wojciech Idczak
Wiktor Siudak
Maria Suchodolska
Amelia Piątek

A
1.
2.
3.
4.

Nadia Karch
Oskar Świąder
Amanda Wasung
Hanna Wzorek

KONICZYNKA 1
1. Kaja Grzebna
2. Martyna Musiak
3. Maja Młyńczyk
4. Klara Rejman
KL. 0 Szk. Nr 4
1. Kuba Pawlak
2. Oliwia Sikora
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KRAINA MARZEŃ
1. Bogusław Połoszczański
2. Rafał Karwecki
3. Michał Kucemba
CHATKA PUCHATKA
1. Anna Piaseczna
2. Maksymilian Maćkowski
3. Ksawery Chruszcz
4. Paweł Olejnik
5. Zofia Cieślewicz
6. Zofia Krasnopiórkin
7. Natalia Żemier
8. Mirela Dzwonkowska
PRZEDSZKOLE NR 3
1. Emilia Wozowczyk
2. Weronika Czemerys
3. Alicja Dąbrowska
4. Lena Wojciechowska
PRZEDSZKOLE NR 2

Młodzi aktorzy znakomicie odnaleźli się zarówno w granych
postaciach, jak i przewodnikach
po świecie tolkienowskiej magii.
Otrzymali zasłużone brawa od
zachwyconej publiczności wśród
której byli: przewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzicach
dr Łukasz Kwadrans, Wiceprzewodniczący Jan Klepiec,
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Zdrowia Zofia Marek
i Piotr Krzyśpiak - radny tej
Komisji oraz Przewodnicząca
Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Teresa Małecka, dyrektor Społecznego Gimnazjum
Akademickiego Anna Maślach,
Małgorzata Grudzińska, dyrektor MBP oraz nauczycielepoloniści i bibliotekarze świebodzickich szkół, a także fani prozy
Tolkiena.

5. Oliwia Frączek
6. Filip Bak
7. Maja Michalik
8. Małgorzata Surma
9. Magdalena Bak
10.Nicole Dyjak
PRACE GRUPOWE
MISIE
1. Maja Pisarek
2. Jagoda Pierzchała
3. Alicja Targowska
4. Nadia Broszczak
5. Dominik Borowiec
6. Hanna Bednarz
7. Wojciech Jasiński
8. Zofia Berdzińska
JEŻYKI
1. Marek Gil
2. Szymon Kozioł
3. Zuzanna Unicki
4. Jakub Kielar
5. Kacper Kluska
KRASNALE
Składamy serdeczne podziękowania Wydziałowi Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej za
przekazane upominki, które otrzymali uczestnicy konkursu.
Alicja Głąb,
Ewa Tadeuszak,
Agnieszka Okarmus

Scenariusz i reżyseria: Agnieszka Okarmus,
Scenografia i projekt plakatu:
Marysia Partyka,
Prezentacje multimedialne:
Marysia Partyka i Gerard Gawłowski, Kamil Kozar i Hubert Muszyński,
Lektorzy: Weronika Kobos,
Sandra Wiktorek,
Obsada: Gandalf - Daniel Kozar, Bilbo Baggins - Karolina

Pofelska, Frodo Baggins - Klaudia Wysoczańska, Elrond - Krystian Pilch, Legolas - Maria
Partyka, Gimli - Gerard Gawłowski, Boromir - Kalina Bartosiewicz, Aragorn - Hubert Muszyński, Samwise Gamgee
(Sam) - Ola Filipczyk, Peregrin
Tuk (Pippin) - Emilia Mosiężna, Meriadok Brandybuck (Merry) - Szymon Stroczyński.
I
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WTBS dla wspólnot
mieszkaniowych ze Świebodzic

Wiarygodność
Firma funkcjonuje od 1996 roku,
dzięki czemu dysponujegronem fachowców w zakresie budowy i zarządzania nieruchomościami, zapleczem
finansowym, doświadczeniem w pozyskiwaniu dotacji i kredytów. Jest
spółką non profit, a to oznacza, że
prowadząc swoją działalność skupia
się na wspieraniu publicznego dobra,
niekierując się osiągnięciem zysku.
Czyli wszystkie środki finansowe

wypracowane przez WTBS są przeznaczane na realizację celówstatutowych, azysk nigdy nie jest wypłacany
wspólnikom, lecz pozostaje w spółce
służąc jej rozwojowi i zabezpieczaniu
potrzeb mieszkańców.

Odróżnienie od konkurencji
Całodobowe pogotowie techniczne to główny wyróżnik WTBS-u na
tle innych zarządców. Działa nieustannie, telefony z alarmowego
numeru odbierane są 24 godziny na
dobę przez siedem dni w tygodniu.
Następnie, w zależności od awarii
i dostępnego zaplecza, pod wskazany adres wysyłani są fachowcy
- hydraulicy, elektrycy, kominiarze
itd. - którzy mają za zadanie uporać
się z nią. W przypadku gdy problem
jest poważny i stanowi zagrożenie dla
mieszkańców (np. awaria instalacji
elektrycznej) - zagrożenie usuwane
jest od razu po przyjęciu zgłoszenia,
co gwarantuje komfort i poczucie
bezpieczeństwa.

Kompleksowość obsługi
WTBS przejmuje na siebie wszelkie obowiązki związane z funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej
już od chwili podpisania umowy.
A do jej podpisania wystarcza jedna
wizyta w biurze WTBS, mieszczącego się w Świebodzicach przy ul. Kopernika 15, którego pracownicy przy-

gotują wszystkie dokumenty niezbędne do podpisania umowy o przeniesieniu zarządcy. Zakres działań
WTBS obejmuje pełne spektrum
oczekiwań mieszkańców i wspólnot.
Zapewnia również obsługę prawną,
a dzięki współpracy z bankami
wsparcie w zakresie pozyskania środków na sfinansowanie remontów
i inwestycji w formie kredytów bankowych, dotacji czy kredytów kupieckich.

WTBS

WIARYGODNOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO
KOMPLEKSOWOŚĆ

Elastyczność
Oprócz wynajmu i sprzedaży
mieszkań, lokali usługowych czy
garaży, WTBS jako profesjonalny
zarządca przejmuje od mieszkańców
wszelkie problemy wynikające
z zarządzania nieruchomościami.
Od przygotowania wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania
umowy o przeniesienie zarządcy,
poprzez przetargi na roboty, zastępstwo inwestycyjne, pozyskiwanie
kredytów i dotacji, obowiązkowe
przeglądy po windykacje w stosunku
do lokatorów niewywiązujących się
z podjętych zobowiązań. Dla wygody
mieszkańców i wspólnot korzystających z usług w WTBS wdrożony
został system informatyczny Kartoteka online, który pozwala na wgląd
do wszystkich dokumentów (bieżących stanów rozliczeń mediów
i innych należności) przez internet,

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

ŚP. Danutę Adamiak

- Mąż, Córka, Zięć, Wnuki, Rodzeństwo i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Henryka Jakubika,

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

ŚP. Kazimierza Zbroniec

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

ŚP. Bronisława Bednarza

- Żona, Synowie, Synowe, Wnuk i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Andrzeja Mirosława,

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

ŚP. Zbigniewa Wilczyńskiego

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Siostra, Brat z Rodziną
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

ŚP. Stanisława Topińskiego,

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

ŚP. Jerzego Chmielewskiego

bez wychodzenia z domu. A tym,
którzy chcieliby zostać właścicielami mieszkania, WTBS proponuje
zakup w systemie Mieszkania na raty.

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

FOT. MAGDALENA ZYWAR

D

la świebodzickich wspólnot
mieszkaniowych, które poszukują profesjonalnego zarządcy lub zastanawiają się
nad zmianą dotychczasowego, oferta
spółki WTBS warta jest rozważenia
- mówi Paweł Obraniak, mieszkaniec świebodzickiego budynku zarządzanego przez WTBS. - To wiarygodny zarządca, który zapewnia kompleksową obsługę i bezpieczeństwo
mieszkańców.
WTBS jest na rynku już blisko 20
lat. Ma solidną pozycję na rynku,
budując i sprzedając mieszkania oraz
zarządzając wspólnotami mieszkaniowymi w Boguszowie-Gorcach,
Szczawnie-Zdroju, Świebodzicach
i Wałbrzychu. Zapewnia mieszkańcom komfort i poczucie bezpieczeństwa w realizowaniu ustawowych
obowiązków współwłaściciela nieruchomości.
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Budynek przy ul. Świdnickiej 32-40 w Świebodzicach, którego zarządcą
jest WTBS
WTBS to profesjonalny zarządca wspólnotami mieszkaniowymi, którego
główne atuty to wiarygodność podparta doświadczeniem i zapleczem
technicznym umożliwiającym kompleksową obsługę finansową, prawną
i techniczną. Zapewniający całodobowe pogotowie techniczne mające na
celu gwarancję jak najaktywniejszego poczucia bezpieczeństwa potencjalnym
klientom. Realizujący kompleksowość obsługi prawnej od momentu
podpisania umowy o przeniesienie zarządcy. Więcej: www.wtbs.walbrzych.pl
Dodatkowych informacji udziela:
Krzysztof Bielecki, WTBS sp. z o.o.
bielecki@wtbs.walbrzych.pl, tel. 74 66-66-343

Ciuciubabkowe wariacje

K

tóż z rodziców nie zna
słów piosenki „W czasie
deszczu dzieci się nudzą...”? Co gorsza, nudzą się często także kiedy deszczu
nie ma. Dlatego klubokawiarnia
Ciuciu Babka Cafe, która powstała
niedawno w Świebodzicach
zyskuje coraz większe grono stałych klientów. Dzieje się tak za
sprawą warsztatów organizowanych dla dzieci z różnych grup
wiekowych.
To wyjątkowe miejsce to
pomysł świeżo upieczonej świebodziczanki, pani Agnieszki
Piśmiok, która zamieszkała
wraz z rodziną w naszym mieście i postanowiła stworzyć takie
niebanalne miejsce, w którym

Nielegalny tytoń
i alkohol

dorośli napiją się dobrej kawy,
herbaty, zjedzą coś pysznego,
a maluchy rzucą się w wir poznawania świata - eksperymentując, ucząc się w Akademii Małego Kucharza czy biorąc udział
w zajęciach plastycznych.
- Największą popularnością
cieszą się zajęcia Ciuciubabkowego przedszkola, skierowane
do dzieci w wieku 2-3 latka.
Podczas zajęć najmłodsi uczą się
zabaw w grupie, aktywnie spędzają czas rozwijając się muzycznie, ruchowo i plastycznie.
Poznają plan dnia obowiązujący
w przedszkolu, jedzą razem
posiłki. Małymi kroczkami uczą
się zostawać same z opiekunem
przedszkolnym - wylicza Ag-

nieszka Piśmiok. - Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu
w godz. 10:00-12:00.
Dla nieco starszych dzieci (510 lat) organizowane są natomiast warsztaty pod nazwą Eksperymenty. Zajęcia te pozwalają
dzieciom poczuć się jak prawdziwy chemik, fizyk czy biolog.
Uczestnicy warsztatów mają
okazję nauczyć się obsługiwać
prawdziwy sprzęt laboratoryjny
i dowiedzieć się jak zrobić kolorowe wybuchy, magiczne mieszaniny, czy własnoręcznie skonstruowane rakiety. Na każdych
zajęciach dokonują nowych
odkryć, rozbudzając ciekawość
do otaczającego świata i przyrody. Warsztaty odbywają się
w każdy czwartek o godz. 17:00.
Coraz liczniejsze grono dzieci
i rodziców odwiedza Ciuciu
Babkę także w weekendy, kiedy
to odbywają się zabawy tematyczne. Pod przywództwem animatora dzieci zmieniają się np.
w piratów, indian, rycerzy, księżniczki i przenoszą w świat kreatywnej zabawy. Rodzice mogą
czas warsztatów spędzić w kawiarni lub wyjść i pozałatwiać
swoje sprawy.
Od kwietnia oferta warsztatów poszerzy się dodatkowo
o „Akademię Małego Kucharza”, która odbywać się będzie

EKSPERYMENTY KULINARNE
w każdy wtorek o godz. 17:00
i warsztaty z rękodzieła pod
nazwą „Zmalujmy coś”, zaplanowane na środę na godz. 17:00.
Obecnie trwa nabór do obu grup.
Właściciele Ciuciu Babki zachęcają rodziców do zgłaszania pomysłów na inne zajęcia zgodne
z zainteresowaniami dzieci.
W klubokawiarni organizowane są także przyjęcia urodzi-

wiu zatrzymali dwóch mężczyzn,
podejrzanych o posiadanie krajanki tytoniowej, papierosów oraz
alkoholu bez polskich znaków
akcyzy skarbowej. Nielegalny
towar został zabezpieczony
w mieszkaniach zatrzymanych
mężczyzn. Za tego typu czy grozi
wysoka grzywna lub kara pozbawienia wolności do lat 3.
Jak informuje Katarzyna
Czepil, rzeczniczka świdnickiej
policji, policjanci z zespołu kryminalnego Komisariatu Policji
w Świebodzicach wraz z funkcjonariuszami Izby Celnej we
Wrocławiu w trakcie wspólnych
działań mających na celu ujawnianie nielegalnych towarów bez
polskich znaków akcyzy skarbowej zatrzymali dwóch mieszkańców Świebodzic. Mężczyźni
w wieku 41 i 54 lata w mieszkaniach posiadali 500 sztuk papierosów, 17 litrów spirytusu oraz
40 kilogramów krajanki tytoniowej.
Straty na szkodę Skarbu Państwa wyniosły ponad 30 tysięcy
złotych.
Ujawniony towar został zabezpieczony przez funkcjonariuszy Izby Celnej, którzy poprowadzą dalsze czynności w tej
sprawie.
Za posiadanie papierosów,
alkoholu i tytoniu bez znaków
akcyzy skarbowej zatrzymanym
grozi wysoka grzywna lub kara
pozbawienia wolności do lat
trzech.

nowe dla dzieci. Zabawa prowadzona jest przez animatora
według wybranego scenariusza,
a urozmaicona o takie atrakcje
jak piniata czy fontanna z czekolady.
Uczestnictwo w zajęciach jest
odpłatne, ale nie są to wygórowane sumy - abonament miesięczny na cztery wejścia to
jedyne 18 zł.

Zapisy na zajęcia przyjmowane są w kawiarni Ciuciu Babka
Cafe przy ul. Piasta 48; telefonicznie pod numerem 534 881
600 lub mailowo: ciuciubabkacafe@gmail.com. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.ciuciubabka.info i na www.
facebook.com/ciuciubabka.
info.
I

Biegają i ćwiczą na Zamkowej
M

olicjanci z powiatu świdnickiego wspólnie z funkcjonaP
riuszami Izby Celnej we Wrocła-
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FOT. UŻYCZONE
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amy w mieście kolejną siłownię pod chmurką. Orbitrek
i biegacz stanęły na placu zabaw przy ul. Zamkowej.
I z miejsca stały się przebojem wśród mieszkańców osiedla,
poćwiczyć i pobawić się tutaj lubią zarówno dzieci, jak i dorośli.
Urządzenia zamontowała specjalistyczna firma na zlecenie
Ośrodka Pomocy Społecznej, który sfinansował sprzęt ze środków na profilaktykę. Koszt urządzeń to około 10 tys. zł.
Ulica Zamkowa to już kolejne miejsce na mapie miasta,
w którym stanęły takie urządzenia do ćwiczeń. Cieszą się one
ogromną popularnością wśród mieszkańców, zachęcają do
aktywności i rekreacji na świeżym powietrzu. Pierwsza siłownia
pojawiła się w Parku Miejskim, urządzenia do brzuszków
i innych ćwiczeń są także na Osiedlu Sudeckim i ulicy Świerkowej (Osiedle Wilcza Góra). Sprzęt do rekreacji tego typu zamontowała również Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach
na obu administrowanych przez siebie osiedlach.

Zrobiony
szybciej
ieszkańcy ulicy Parkowej i osoby skracające
M
sobie tędy drogę do centrum

W ramach prac wykonano nową
nawierzchnię po lewej stronie ulicy,
kierując się w stronę Parku Miejskiego
fot. Agnieszka Bielawska-Pękala

już od około 20 marca mogą
korzystać z wyremontowanego chodnika.
Choć według zapowiedzi
prace miały potrwać do
połowy kwietnia, wykonawca remontu - ZGK
sp. z o. o., który wykonał
nawierzchnię z kostki betonowej na zlecenie gminy
- „uwinął się” z robotą
sprawnie i profesjonalnie.
Spółka wykonała także
dojście do Miejskiego
Ośrodka Zdrowia przy
Alejach Lipowych. Chodniczek z kostki pozwala
w wygodny sposób dostać
się do przychodni.

Zesłańcy - bohaterowie
naszych czasów
wspomnienie/rozmaitości
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75. rocznica masowych wywózek Polaków na Syberię

D

ziś kolejny odcinek
zesłańczej sagi rodziny
pani Jadwigi Pichurskiej, świebodzickiej
sybiraczki. 10 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.
Pani Jadwiga Skup została
wywieziona podczas II wywózki
- 13-14 kwietnia 1940 r. Mieszkała z rodziną we wsi Grandzicze, powiat Grodno.

Poprzedni odcinek wzruszających wspomnień skończyliśmy na opisie ciężkiej pracy,
jaką przyszło wykonywać zesłańcom w kazachskich stepach.
Zwłasz-cza zimą ciężkie były
losy rodzin, bo wtedy szczególnie brakowało żywności i opału.
Pani Jadwiga Skup została na
szczęście skierowana do pracy
w magazynie zbożowym, dzięki
czemu mogła wyżywić swoje
dzieci oraz rodziców.
Ziarno wsypywała za koszulę
albo za cholewy walonek...
Ziarno było bardzo zimne, bo
mróz dochodził do -50 stopni.
Znosiłam to zimno cierpliwie,
starałam się ruszać, żeby się trochę rozgrzać. Dopiero po zakończeniu roboty i powrocie do
domu, rozbierałam się stojąc na
płachcie, by wysypać zdobycz.
Ojczulek nocą mielił na prymitywnych żarnach (dwa kamienie)
i już można było ugotować zacierek, względnie kaszy i trochę
pszenicy przepalić na kawę,
którą się piło bez cukru i bez
mleka.
Po kilku dniach zebrało się
trochę mąki, żeby upiec na blasze kuchennej placki, które się
nazywały "lepioszki" i zastąpiły
chleb, którego ciągle nam brakowało i ciągle byliśmy głodni.
Tłuszczu ani jarzyn żadnych nie

było, tylko trochę chleba. A trzeba wiedzieć, że za nakradzione
pół kilograma pszenicy, jeśli złapali, szło się do więzienia na
5 lat. A wszyscy chcieli jeść, by
żyć.
Trzeba było dobrze lawirować
ze statystyką zboża, by wszystko
grało, to znaczy by nie zabrakło
na siew i żeby ludzie mieli co
jeść. Nie raz długo w nocy podliczałam, by wypadło wszystko
dobrze. Od czasu do czasu robili
kontrolę, czy ludzie nie rozkradają ziarna. Przyjeżdżała kontrola
z centrali w osobach: dyrektor,
główny agronom i milicjant.
Wzywali mnie do kancelarii,
gdzie musiałam zdawać sprawozdanie. Milicjant robił rewizję
po domach robotników. Ponieważ moja siostra Marysia pracowała w księgowości, to zawsze
mnie starała się uprzedzić
o takiej wizycie. Ja uprzedzona
wiedziałam więc, co mam robić.
Powiedziałam ludziom pracującym ze mną, że będzie milicjant rewidował ich mieszkania
i szukał ziarna, więc żeby schowali, jeśli mają. Wszyscy byli
zadowoleni i wdzięczni, że ich
uprzedziłam. Na innych oddziałach po takiej rewizji aresztowali i wywieźli ludzi w nieznane.
Robotnicy polubili mnie i starali się pomóc, a przeważnie

Tajemnice uranu

Kazachowie. Nie raz dostałam
mleka lub parę gęsich jaj lub
chleba pieczonego własnoręcznie, dla moich dzieci. Kazachowie trzymali krowy i gęsi.
Córeczka moja Irusia rozchorowała się na przewód pokarmowy, miała okropną biegunkę,
a nie było żadnych środków ani
leków, żeby coś pomóc. Byłam
z nią w szpitalu i lekarz tylko rozłożył ręce mówiąc, że potrzebna
jest odpowiedna dieta, owoce,
białe sucharki no i odpowiednie
leki, a oni tego nie mają. Dawali
tylko pić wodę destylowaną.
Wróciłam z mocno chorym
dzieckiem do domu. Irusia chorowała długo i bardzo wychudła.
Z początku siedziała jeszcze
w posłaniu, a potem była coraz
słabsza i już tylko leżała. Nie
przyjmowała pokarmu tylko od
czasu do czasu piła wodę destylowaną. Prawie nie rozmawiała
i jesienią we wrześniu 1942 roku
zmarła mi moja kochana Irusia.
Umierała i konała ponad dwie
godziny. Modliliśmy się o śmierć
zebrani wszyscy przy niej. Bo już
serduszko przestawało bić, a po
chwili znowu wyczuwało się
pracę serca. Tak biedne moje
dziecko się męczyło.
W końcu umarła. Teraz był
problem, bo nie było trumienki,
w czym złożyć zwłok. Udało się

kupić skrzynkę u sprzedawcy, co
nam sprzedawał chleb i pan
Kasiutycz - Polak, który też był
wywieziony spod Brześcia, zrobił
z tej skrzynki korytko, w którym
położyłam zwłoki mego drogiego
dziecka. A wieka nie było już
z czego zrobić. Więc tylko zakryłam materiałem, pieluszką.
Cmentarza tam nie było, więc
pogrzebano w stepie. Zrobiłam
mogiłkę, obłożyłam darnią.
Uprosiłam kowala, żeby zrobił
z żelaznych prętów krzyż.
Wbiłam go na grobie. Chodziliśmy tam na grób, żeby się pomodlić i postawić kwiatki, bo zniczy
ani świec nie było.
Zima zaczęła się już od
października i trwała do marca.
Umierali ludzie z głodu i zimna.
Jakoś z Bożą pomocą przezimowaliśmy straszną zimę. Ile łez
wylałam, to mogłabym się w nich
wykąpać.
Modliliśmy się do Boga i Matki Najświętszej prosząc o przetrwanie, żeby powrócić do Polski. Tęsknota okropna nas zżerała.

Tu byli ludzie przywiezieni
z różnych krajów: Polacy, Ukraińcy, Beserabi, Mołdawianie,
Ingusi, Czeczeni, Irańczycy, Tatarzy i wielu innych, istna wieża
Babel. Jednak najgorsi to byli
Ukraińcy.
Dużo przeżyć ciężkich i nerwowych zniosłam. Najbardziej
jednak bolało stałe zapewnianie
nas, że my już na zawsze tu pozostaniemy. Nawet wydano nam
paszporty sowieckie. Kto nie
chciał przyjąć paszportu, to go
wsadzali do więzienia. Zastraszali ludzi. Wmawiali w nas, że
my jesteśmy Białorusini, więc
należymy do nich. Zawsze twierdziłam im, że jestem Polką z krwi
i kości i nigdy Białorusinką nie
byłam. Przy wręczaniu mi sowieckiego paszportu enkawudzista powiedział, że „wy już teraz
nasi podwładni”. Ja nie wytrzymałam i powiedziałam, że nadejdzie taki dzień, kiedy zabierzecie
swój paszport a dacie mi polski.
cdn.
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o publikacji materiału dotyczącego
relacji ze spotkania w Miejskim
Domu Kultury z Tomaszem Jurkiem, otrzymaliśmy list od uczestnika
tego spotkania, pana Józefa Mariana
Dyca, który nie zgadza się z tezami,
zawartymi w relacji z tego wydarzenia,
autorstwa Róży Stolarczyk, członkini
Towarzystwa Miłośników Świebodzic.
TMŚ wraz z MDK było organizatorem
spotkania pt. „Świebodzice-Wałbrzych,
tajemnice uranu”, które odbyło się 19
lutego w MDK.
Poniżej zamieszczamy polemikę pana Józefa Dyca.
W nr. 213 gazety z 6 marca 2015 r.
ukazał się artykuł „Tajemnice uranu”
- podpisany „Róża Stolarczyk Towarzystwo Miłośników Świebodzic”.
Ten sam tekst został umieszczony dnia
26.02.br. na stronie MDK w Ś-cach, bez
dodatku TMŚ.
O ile mi wiadomo, TMŚ nie posiada
rzecznika, a reakcja znanych mi członków towarzystwa wskazuje, że jest to
wyłącznie osobisty tekst p. Róży Stolarczyk.
Artykuł - relacja ze spotkania z p. Tomaszem Jurkiem prezesem Stowarzyszenia „Dolnośląska Grupa Badawcza”
z Wałbrzycha, zawiera szereg przekłamań i nierzetelności. Nie mówi nic
o sensacjach p.TJ i nie oddaje atmosfery
tego spotkania. Pewnie sam chwytliwy

tytuł zachęcił sporo osób, w tym mnie,
do przybycia na odczyt i poznania
związków Świebodzic z uranem. Powiązanie Wałbrzycha z uranem jest jak
najbardziej uzasadnione i znajduje od
dawna potwierdzenie w dostępnych
źródłach.
Uczestników spotkania p. Tomasz
Jurek potraktował jak bezmyślnych
bezmózgowców i zaserwował zlepek
informacji i prezentacji multimedialnych, od betonowych fundamentów
w pobliżu wejścia do podziemi Książa,
do reaktora atomowego zbudowanego
w altance gdzieś w USA. Od awarii
przy kopaniu kolektora ściekowego
z Wałbrzycha do oczyszczalni w Świebodzicach, do skażenia wody i wielkości promieniowania wałbrzyskich hałd
pokopalnianych. Jest to bardzo specjalistyczna tematyka i bez szczególnej
wiedzy i dokumentów, niemożliwa do
zrozumienia przez przeciętnego odbiorcę.
Trzeba mieć bardzo wybujałą wyobraźnię i skłonności do fantazji, aby
wszystkie przedstawione informacje
połączyć jednym tematem, a w szczególności uran i Świebodzice.
Po odczycie wywiązała się dyskusja,
zmierzająca do wyjaśnienia powyższych wątpliwości, którą p. Róża Stolarczyk całkowicie pomija, dodając
tylko jej znane informacje.
Odpowiedzi p.Tomasza Jurka nie
rozwiały żadnych wątpliwości i po-

twierdziły, że nie posiada żadnych
dowodów potwierdzających jego „fantazje”. Wręcz ośmieszył się, mówiąc
o planowanych „projektach badawczych” związanymi z obozami pracy,
zakładami zbrojeniowymi na terenie
Pełcznicy, czy podziemiami Fabryki
„Klimator”. Tematy znane i opisane
w różnych źródłach. Reakcja uczestników była z pewnością zaskoczeniem
dla p.Tomasza Jurka i nie znalazł żadnych argumentów, aby jej się przeciwstawić.
W swojej relacji dała się także ponieść swojej wybujałej fantazji p. Róża
Stolarczyk. Niedawno pisała na Facebooku
o marmurowych stolikach w ogrodzie
kawiarni przy ul. Sienkiewicza 29.
W artykule po raz kolejny puszcza
wodze swojej wybujałej fantazji. Pisze,
że „ w latach 54-55 istniała w Świebodzicach Szkoła Przemysłowa, w której
rosyjscy inż. kształcili fachowców do
pracy na złożach uranu”. Skąd niby się
znaleźli w mieście ci inżynierowie
rosyjscy, na czym miałoby polegać
kształcenie fachowców od uranu i dla
kogo? Po 2000 r. znaleziono jakoby
i odtajniono materiały na ten temat, ale
p. Róża Stolarczyk chyba ich nie widziała i nie czytała, a gdzieś słyszała.
Wie że dzwonią, tylko nie bardzo
orientuje się gdzie i po co dzwonią.
Odsyłam do uważnej lektury wspomnień pionierów Świebodzic i uzupe-

łnienia wiedzy na ten temat. Szkoła
Przemysłowa faktycznie istniała
w Świebodzicach od 1948 r. i kształciła
fachowców do uruchomionych świebodzickich zakładów. Żyją jeszcze osoby,
które ją kończyły.
Górnictwo w Wałbrzychu, to odrębny i rozległy temat. Korzystało z kadr
niemieckich, przybywających w dużych
transportach górników francuskich
i nowo szkolonych kadr na terenie
Wałbrzycha. Już w 1946 r. powstało
Gimnazjum Przemysłowo-Górnicze,
a w 1950 r. Technikum Górnicze. Temat
fachowo opisany w opracowaniach
p. Jerzego Kosmatego, byłego, wieloletniego dyrektora wałbrzyskich kopalń.
Z jego wiedzy i znajomości tematyki wałbrzyskich kopalń korzystał również Jerzy Roskowski, znany pisarz-fantasta i badacz tajemnic Wałbrzycha
i Książa.
Jeśli p. Róża Stolarczyk dysponuje
tego typu informacjami - „rewelacjami”, podważającymi dotychczasową
wiedzę historyczną, to ma przecież
możliwości podzielenia się z czytelnikami na łamach miesięcznika „Świebodzice - dzieje miasta”, którego jest
współpracownikiem.
Kolejna informacja p. Róży Stolarczyk o „poddawaniu , po raz pierwszy
od 5 lat, byłych górników badaniom na
styczność z promieniowaniem” wydaje się także na” wziętą z kapelusza”.

Nie była znana na spotkaniu i nie
znajduje potwierdzenia w relacjach,
znanych mi, byłych górników z terenu
Świebodzic lub innych źródłach informacji. Dziwnym byłoby także, że nagle
w 2010 roku, „chora” służba zdrowia
przejęła się losem byłych górników
i chce płacić za dodatkowe badania dot.
zagrożeń, które nie występowały w wałbrzyskim górnictwie.
W 2013 r. ZUS opracował „Standardy orzecznictwa lekarskiego”, ale tam
również nie ma zaleceń do badań górników na promieniowanie.
Ilość różnych przekłamań i nierzetelności w zamieszczonym artykule p. Róży Stolarczyk, uzasadnia potrzebę zamieszczenia niniejszych wyjaśnień
w kolejnym numerze gazety.
Czytelnikom gazety i miłośnikom
Świebodzic, należy się rzetelna relacja
ze spotkania i informacja o wydarzeniach, które faktycznie miały miejsce
w powojennej historii miasta i nie są
wymysłem wybujałej wyobraźni.
Z poważaniem
Józef Marian Dyc
Do wiadomości:
1. Prezes Towarzystwa Miłośników
Świebodzic
2. Dyrektor MDK w Świebodzicach
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marca uczestniczyliśmy
w kolejnym, wspaniałym
koncercie Zespołu Quin-

tessenza.
Kwartet zaprezentował się
w Miejskim Domu Kultury podczas koncertu „Odgłosy wiosny
w muzyce”, w składzie: Wiktor
Wawrzkowicz - fortepian, Bartosz Wawrzkowicz - wiolonczela, Daniel Swoboda - klarnet
i Patrycja Swoboda - skrzypce.
Koncert poprowadziła (ku zaskoczeniu słuchaczy) znana nam prezenterka Filharmonii Sudeckiej
- Krystyna Swoboda, wprowadzając melomanów interesująco
i przystępnie w arkana prezentowanych utworów.
Popołudnie z muzyką rozpoczęła dynamiczna uwertura do
operetki jednego z twórców tego

gatunku w Wiedniu, pochodzącego z belgijskiej rodziny Franza
von Suppego - „Lekka Kawaleria”.
Tego dnia nie mogło zabraknąć „Odgłosów wiosny” Johanna Straussa. Walc ten zagrał
kompozytor po raz pierwszy
w kameralnym gronie słuchaczy,
w czasie przyjęcia w Budapeszcie, improwizując na jego temat.
Utwór wspaniale oddaje naturę
dźwięków najpiękniejszej pory
roku; instrumenty w onomatopeiczny sposób imitują śpiew ptaków.
Nieco inny nastrój wprowadziła „Cavatina” J. Raffa, czyli krótka i prosta w budowie aria, jak to
określiła prowadząca - powolnym, chwilami majestatycznym
tempem.

Muzycy nie pozwolili słuchaczom na trwanie w kontemplacyjnym nastroju, bo jako następny
zabrzmiał walc „Wesoły Wiedeń”
pełen lekkości i optymizmu,
w którym jakby powiewały krynoliny pań i poły fraków panów.
Repertuar tego dnia został perfekcyjnie dobrany, zapewniając
możliwość pełnego zaistnienia
wszystkim instrumentom. Potwierdzeniem jest uwertura do
„Barona cygańskiego” Johanna
Straussa, uwzględniająca najpopularniejsze duety i kwartety.
Marszowy rytm szybko zastępują węgierskie nuty. Lucjan
Kydryński napisał: „Melodia
klarnetu, instrumentu zbliżonego
nieco w brzmieniu do starowęgierskiego oboju wojskowego
tzw. tarogato, rozlewną frazą
przywodziła na myśl bezkresne
węgierskie równiny” - dzięki wspaniałej grze Daniela Swobody. Nie
można tu pominąć cudownych
dźwięków wiolonczeli, skrzypiec
i wtórującego im fortepianu.
Wiązanka melodii szkockich J.
Knumanna to nowe tempo i tonacja. Rzewne melodie chwytają za
serce i przywołują obrazy wrzosowisk i zielonych wzgórz.
Artyści zakończyli występ marszem Friedricha Lieberta „Schwarz
und weiss”.

Bajki

poczytajki

Oddział Dziecięcy
Miejskiej Biblioteki
Publicznej

ul. Wolności 23
Zaprasza dzieci
Godz. 10:00-12:00

Najbliższe spotkanie
- 24 kwietnia 2015 r.
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Katapultą w świat kultury - spotkanie
autorskie z Mateuszem Rusinem

ierwsze kroki w świecie szeroko rozumianej
kultury stawiał w świebodzickich instytucjach
P
- Miejskim Domu Kultury i Miejskiej Bibliotece
Publicznej, skąd wypłynął na szerokie wody działalności artystycznej. Przez scenę Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu,
trafił na teatralny Olimp - pod skrzydła Jana
Englerta, do Teatru Narodowego. W środę, 31
marca, spotkał się z najwierniejszymi fanami - bo
za takich na pewno mogą uważać się świebodziczanie - którym ze swadą opowiedział o swoich
doświadczeniach aktorskich i muzycznych.
Zapowiadany jako ksiądz Maciej z serialu
„Ranczo”, Mateusz Rusin - bo o nim mowa - dał
poznać się publiczności jako artysta kompletny.
Urodzony w Świebodzicach, absolwent tutejszego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Konopnickiej oraz Akademii Teatralnej w Warszawie, Mateusz to dziś świetnie radzący sobie
artysta, kojarzony przez widzów z ról w serialowych przebojach TVP: „Ranczo” i „Czas
Honoru”, a także brawurowych kreacji teatralnych. Podczas ponadgodzinnego spotkania
autorskiego, aktor - choć, jak się okazało, to
jedynie część jego scenicznego emploi - opowiedział o swoich początkach w zawodzie,
artystycznych inspiracjach i planach. Wśród
opowieści zza kulis cieszącego się niesłabnącym zainteresowaniem widzów serialu telewizyjnej „Jedynki”, przywołał anegdoty z czasów, gdy występował w przedstawieniach
szkolnych, a gra na deskach wielkich scen stanowiła jedynie młodzieńczą fascynację i cel do
realizacji.
- Nie lubię mówić, że gra w teatrze to spełnienie marzeń, bo marzenia to coś ulotnego,
niematerialnego. Ale to zawsze był cel. Cel, do
którego dążyłem, na którego realizację pracowałem latami - powiedział, zapytany o początki
swojej przygody ze sceną.
Wciągająca opowieść skromnego człowieka,
jakim pomimo sukcesu pozostał Mateusz, ogniskowała się również wokół postaci na polskiej
scenie teatralnej i filmowej legendarnych.
Widzowie z zainteresowaniem wsłuchiwali się
w słowa Mateusza o Zbigniewie Zapasiewiczu,
Henryku Talarze, Cezarym Żaku czy Franciszku Pieczce, z którymi, pomimo młodego wieku
pracował, a nawet się zaprzyjaźnił.
- Specyficzne było spotkanie zwłaszcza
z Henrykiem Talarem, który patrzył na mnie,

jak na typowego młodego aktora, który wszystko chce odegrać, postaciować. Z czasem
nauczyłem się brać od doświadczonych artystów niuanse, podglądać ich warsztat, czerpać
z ich doświadczenia, by być na scenie szczerym
- skomentował Mateusz.
Pomimo zaangażowania w poważne przedsięwzięcia teatralne - gra w spektaklach spod piór
największych, Szekspira czy Dostojewskiego
- wciąż nienasycony scenicznymi emocjami
jest artystą poszukującym, o czym świadczą
liczne projekty niszowe - kabaret i etiudy internetowe, czy nabierająca właśnie rozpędu kariera muzyczna. I to też był jeden z wątków, który
szczególnie zainteresował przybyłych. Mateusz, lider zespołu Rusin&Trebuchet, z pasją
opowiadał o najnowszym dziele grupy, płycie
pt. „Kraksa”. Autorski krążek - mieszanka estetyk okraszona subtelnym wokalem Mateusza
- zdobywa laury w będącej wyznacznikiem
muzycznej jakości radiowej „Trójce”. Nic więc
dziwnego, że kolejka po autograf i wspólne
zdjęcie niemal nie miała końca.

Zagrały o Puchar Burmistrza
sport
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W

sobotę, 28 marca, na
hali
widowiskowosportowej OSiR Świebodzice został rozegrany Turniej
Piłki Ręcznej Dziewczynek
o Puchar Burmistrz Miasta Świebodzice. W turnieju udział wzięło
pięć zespołów. Pierwsze miejsce

zajęła drużyna UKS Legnica I,
drugie miejsce KPR Jelenia Góra
I, trzecie miejsce UKS Legnica II,
IV miejsce MKS Victoria Świebodzice, piąte miejsce KPR
Jelenia Góra II. Najskuteczniejszą
zawodniczką turnieju została
Weronika Ścisłowicz, która rzu-

ciła 24 bramki. Za najlepszą
bramkarkę uznano Paulinę
Gajdę z MKS Victoria Świebodzice. Wszystkie zespoły otrzymały puchary, dyplomy, piłki.
Każda zawodniczka biorąca
udział w turnieju została udekorowana pamiątkowym medalem.
Zarząd klubu MKS Victoria
Świebodzice, zawodniczki biorące udział w turnieju oraz trener
chcieliby podziękować za pomoc w organizacji turnieju: Pani
Annie Zalewskiej - Posłance na
Sejm RP, Panu Bogdanowi Kożuchowiczowi - Burmistrzowi
Miasta Świebodzice, Panu Łukaszowi Kwadransowi - Przewodniczącemu Rady Miasta
Świebodzice, Panu Krystianowi Wołoszynowi - Radnemu
Miasta Świebodzice, Panu Kacprowi Nogajczykowi - Prezesowi ZGK Świebodzice Sp. z o.
o., Panu Piotrowi Zalewskiemu

Wywalczyły FINAŁ

dniu 18 marca 2015 r.
zawodniczki Gimnazjum
W
nr 1 im. Sybiraków reprezento-

wały naszą gminę w Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej Dziewcząt.
Zawody odbyły się w Świdnicy,
był to półfinał strefy wałbrzyskiej, w którym startowały 3 drużyny. Oprócz naszych zawodniczek w Gimnazjadzie wzięły
udział dziewczęta z Gimnazjum
w Boguszowie-Gorcach oraz
z Gimnazjum nr 1 w Dzierżoniowie. Po zaciętej walce w pierwszym meczu nasze zawodniczki
pokonały dziewczęta z Boguszowa-Gorc wygrywając spotkanie wynikiem 17 : 16. W drugim
meczu pokonały zawodniczki
z Dzierżoniowa wygrywając
mecz wynikiem 29:13. W obu

meczach nasze dziewczęta wykazały się ogromną odwagą,
wolą walki i odpornością na
często mało sportową postawą
przeciwniczek. Obolałe, ale zwycięskie awansowały do finału
strefy wałbrzyskiej - dawne województwo wałbrzyskie.
Nasze gimnazjum reprezentowały:
1. Cichomska Julia - bramkarz
2. Kotulska Natalia
3. Marcinowska Patrycja
4. Czarkowska Patrycja
5. Pędziwilk Aleksandra
6. Smolińska Klaudia
7. Nowak Natalia
8. Szczepanik Nikola
9. Pisula Martyna
10. Dukała Katarzyna

- Prezesowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Świebodzicach, Panu Bogusławowi Krzysztofowiczowi

TECH, Pani Elżbiecie Krzan
- Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach, Panu
Pawłowi Polewskiemu.

Cieśliński
znów stanie w ringu

Night w Berlinie. Przeciwnikiem Cieślińskiego będzie młody i bardzo
utalentowany Ali-El Saleh. Rywal świebodziczanina ma 21 lat i jest
aktualnym Mistrzem Świata K1 federacji WKU oraz wielokrotnym
amatorskim Mistrzem Świata i Europy. Od dwóch lat nie przegrał żadnej walki.
Za Mariuszem przemawia jednak doświadczenie - stoczył ponad
300 walk na największych arenach Europy i Świata. W swoim dorobku posiada pasy mistrzowskie federacji WAKO i ISKA. Pomimo 42
lat ciągle jest w doskonałej formie. Ostatnio z powodzeniem stoczył
pojedynki na galach KOK i MFC. Z niecierpliwością czekamy na ten
pojedynek, w którym doświadczenie zmierzy się z młodością i trzymamy kciuki za świebodzickiego fightera.
Dziękujemy za ogromne
serce do walki, ambicję, sportową postawę i ogromne emocje
- nauczyciele wychowania fi-

sobotę, 21 marca, miłośniczki fitnessu powitały wiosnę
W
na Wiosennym Fitness Maratonie

zorganizowanym przez OSiR
Świebodzice Sp. z o.o. i zamiast
tradycyjnie palić Marzannę, spaliły
tysiące kalorii. Założeniem imprezy była dobra zabawa, dbanie
o zdrowie i kondycję oraz przedstawienie bogatej oferty fitness oferowanej przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji Świebodzice Sp. z o.o.
W trzygodzinnym maratonie instruktorki zaprezentowały energiczną Zumbę, dynamiczny Fat
Burning Step, kształtujący sylwetkę Shape, a na sam koniec wyciszającą Jogę.

zycznego - Grażyna Koropczuk i Marzanna Wołoch
- opiekunowie zawodniczek.
I

Poza dobrą zabawą na uczestniczki maratonu czekało wiele
atrakcyjnych nagród: karta do
solarium ufundowana przez Centrum Medycyny Estetycznej, bon
na dowolny masaż ufundowany
przez Centrum Medycyny Estetycznej, bon na zestaw dnia dla
dwóch osób w restauracji Misz
Masz, gadżety i kosmetyki ufundowane przez PSB Mrówka,
Bassau, Urząd Miasta Świebodzice.
Dziękujemy wszystkim firmom za włączenie się w organizację Wiosennego Fitness Maratonu i ufundowanie podarunków
dla uczestników.

Siłownia OSiR Świebodzice Sp. z o.o.
nominowana do plebiscytu Fitness Motywatory
Tym bardziej, że do konkursu zgłosili nas nasi Klienci.
To już drugie wyróżnienie dla naszej siłowni. W zeszłym roku
kapituła konkursu doceniła Mateusza Brzuchacza - instruktora
kulturystyki w siłowni OSiR Świebodzice Sp. z o.o. za jego pracę
w kategorii najlepszego trenera/instruktora.

- właścicielowi Zakładu Po-grzebowego „Hades”, Panu GrzegorzowiGrochowskiemu- współwłaścicielowi firmy „VASCO
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ie przestaje zadziwiać Mariusz Cieśliński - świebodzicki czempion sportów walki stoczy kolejny pojedynek w swojej karierze.
N
Tym razem do walki dojdzie w sobotę, 16 maja, na gali Heroes Fight

Wiosenne gimnastykowanie

iło nam poinformować, że siłownia OSiR Świebodzice Sp. z o.o.
została nominowana do plebiscytu Fitness Motywatory w kateM
gorii miejsca - klub/siłownia. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie!

piątek, 3 IV 2015

Kapitułę konkursu stanowią osoby związane ze sportem i kulturystyką, redaktorzy największych pism i portali kulturystycznych,
sportowcy, trenerzy, kulturyści oraz osoby oddające głosy na kandydatów za pośrednictwem strony internetowej: fitnessmotywatory.pl. i tu będziemy liczyć na waszą pomoc w postaci oddanych głosów. Poinformujemy kiedy ruszy głosowanie.
To dzięki wam nasza siłownia jest wyjątkowa. Dziękujemy Wam
za zgłoszenie nas do konkursu.

Mistrzowie futsalu
wyłonieni
o zmagań w Świebodzickiej Amatorskiej Lidze Piłki Halowej zgłosiło się 11 drużyn z czego 2 zrezygnowały w trakcie Ligi. Po trzyD
miesięcznych zmaganiach i rozegraniu przez każdą drużynę 18 spo-

tkań - mecz i rewanż, wszystko okazało się jasne.
Bezapelacyjnie I miejsce oraz tytuł Mistrza Świebodzickiej
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej pod honorowym Patronatem
Burmistrza Miasta Świebodzice Bogdana Kożuchowicza zdobyła
drużyna Kantor Wrest z Wałbrzycha. II miejsce zajęła drużyna
Wyższej Szkoły Jazdy ze Świebodzic, a III Bernatowicz Team
z Wałbrzycha.
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piątek, 3 IV 2015

ogłoszenia/komunikaty

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność
Gminy Świebodzice, w granicach działek nr 475/10 i 475/15 o łącznej powierzchni 155 m2, położonej
w Świebodzicach, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą SW1S/00019635/2.

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiącej własność Gminy Świebodzice, w granicach
działki nr 350/41 o powierzchni 40 m2, położonej w Świebodzicach przy ul. Henryka Sienkiewicza 18A,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą SW1S/00019775/5.

Nieruchomość usytuowana w Świebodzicach przy ul. Wiejskiej 1B składająca się z działek nr 475/10 i 475/15
o łącznej powierzchni 155 m2, zabudowana budynkiem użytkowym o funkcji biurowo-magazynowej. Budynek
murowany, jednokondygnacyjny, z dachem płaskim, niepodpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej. Stan
techniczny budynku dostateczny. Działki są usytuowane średniej odległości od centrum miasta i obiektów
użyteczności publicznej. Konfiguracja terenu - teren płaski, kształt działek regularny. Dojazd i dostępność
komunikacyjna - średnie drogą o nawierzchni utwardzonej (ul. Wiejska).
Nieruchomość usytuowana na terenie o pełnym uzbrojeniu miejskim: woda, energia elektryczna, kanalizacja i gaz.
Nieruchomość jest wolna od długów.
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Cena wywoławcza: 56 000,00 zł.
Cena budynku: 46 253,00 zł.
Cena gruntu: 9 747,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2015 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 5 600 zł. należy wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy
ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 22 maja 2015 r. do godz. 14.30.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
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 przeprowadzone zostały przetargi w dniach 25.02.2015 r.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 11.05.2015 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 03.04.2015 r.

Działka nr 350/41 o pow. 40m2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Powierzchnia
użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 67,36 m2., w tym powierzchnia mieszkalna: 27,20 m2. oraz
powierzchnia gospodarcza: 40,16 m2. Budynek mieszkalny usytuowany jest w zabudowie półzwartej
z budynkiem gospodarczym, w podwórku posesji. Obiekt 2-kondygnacyjny, nie podpiwniczony, z poddaszem
nieużytkowym. Część mieszkalna stanowi I piętro budynku, na parterze są usytuowane pomieszczenia
gospodarcze. Stan techniczny mierny. Standard wykończenia pomieszczeń niski. Budynek wymaga gruntownego
remontu. Nieruchomość jest wyposażona w instalację wodną, kanalizacyjną. Brak przyłącza elektrycznego
i gazowego. Działka usytuowana jest w śródmiejskiej strefie miasta, położenie oficynowe, obejmuje obszar po
obrysie budynku. Dojazd i dojście do nieruchomości jest zapewnione poprzez działkę 350/42 do ul. Bolesława
Prusa (dz. 347). Z tego względu konieczne jest wykonanie wejścia do budynku od strony działki nr 350/42.
Nieruchomość jest wolna od długów.
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Cena wywoławcza: 37.600,00 zł.
Cena działki: 2.540,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2015 r. o godz. 11.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7 .
Wadium w pieniądzu w wysokości 3.800,00 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 najpóźniej
do dnia 22 maja 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.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 11.05.2015 r. w godz. 10.30-10.45.
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 stronie www.bip.swiebodzice.pl.
Świebodzice, dnia 03.04.2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518)
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 póz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3
w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 5A w Świebodzicach.
Budynek położony jest na działce nr 527/17 o powierzchni 268 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00038189/9. Udział w częściach wspólnych budynku
oraz udział we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 6,90%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze w budynku i składa się z pokoju i kuchni o łącznej powierzchni
32,70 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Instalacje w dostatecznym stanie
technicznym, wymagają wymiany. W lokalu brak systemu ogrzewania. W kuchni konieczne jest wykonanie
wentylacji oraz doprowadzenie instalacji gazowej. W lokalu brak zamontowanego osprzętu wodnokanalizacyjnego oraz elektrycznego. Pomieszczenie w.c. wspólne usytuowane jest na półpiętrze budynku, przy
zejściu do piwnicy. Pomieszczenie wymaga kapitalnego remontu. Do lokalu jest przynależna piwnica o pow. 6,70
m2 oraz komórka strychowa o pow. 11,10 m2.
Ogólnie lokal przyjęto w miernym stanie technicznym, standard wykończenia mierny.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA - 29 300 zł
Cena lokalu 28 125 zł
Cena gruntu 1 175 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2015 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 3 000 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy
ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 22 maja 2015 r. do godz. 14.30.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowej
o/Świebodzice.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej na Konto Gminy Świebodzice
Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się
do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 11.05.2015 r. w godz. 10.00-10.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.
Świebodzice, dnia 03.04.2015 r.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiednich, przyległych do działki
będącej przedmiotem przetargu, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działek
nr 375/15 i 376/1 o powierzchni 0,0003 ha, obręb Pełcznica 1 stanowiącej własność Gminy Świebodzice,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00043999/8.
Działki nr 375/15 i 376/1 o łącznej powierzchni 0,0003 ha, stanowią teren niezabudowany usytuowany przy
pasażu handlowym na terenie Osiedla Piastów w Świebodzicach przy zbiegu ulic Przechodniej i Piasta.
Lokalizacja w strefie śródmiejskiej, w sąsiedztwie obiektów handlowo-usługowych i zabudowy mieszkalnej
wielorodzinnej. Wyposażenie terenu w infrastrukturę techniczną pełne. Dojazd dobry.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony:
teren istniejącej zabudowy usługowej oraz ulice klasy dojazdowej.
Cena wywoławcza nieruchomości - 290,00 zł.
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu
przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2015 r. o godz.10.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek l, Sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 póz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek l następujące dokumenty:
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno działek nr 375/15 i 376/1 położonej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 1,
2. ksero odpisu z Księgi Wieczystej nieruchomości sąsiedniej do działki będącej przedmiotem przetargu
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 50 zł.
Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie do 22 maja 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 25.05.2015 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek l.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega
przepadkowi na rzecz Gminy Świebodzice. Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być
wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki
Żywnościowej o/ Świebodzice na konto Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe. Nabywca
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Po nabyciu nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości. Pełnomocnicy uczestników
przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo. Wszelkie informacje dotyczące opisanej
nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w
Świebodzicach, tel. 74 666-95-od 25 do 27 .
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
Burmistrz Miasta powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.
Świebodzice, dnia 03.04.2015 r.

ogłoszenia/komunikaty
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Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 03.04.2015 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

Nieruchomość zabudowana
wraz z udziałem w działce drogowej nr 743/16

743/9

Położenie/obręb
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.

Świebodzice, dnia 03.04.2015 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZCIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 524,
obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz
w związku z uchwałą Nr LIV/337/2014 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 25 czerwca 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 524, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 13 kwietnia 2015 r. do 12 maja 2015r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice,
w pok. nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, ul. Rynek1, 58-160 Świebodzice, w sali nr 7 w godzinach od 11.00 do 12.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Świebodzice, na adres: Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 26 maja 2015 r.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) wymieniony wyżej projekt planu
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do
publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Na podstawie art. 21 i art. 39 wyżej wymienionej ustawy zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, danych o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 524,
obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach, prognozie oddziaływania na środowisko, opracowaniu ekofizjograficznym oraz opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska.
W związku z art. 39 ust.1 pkt 3 w/w ustawy, każdy może złożyć uwagi do projektu planu. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Miasta
Świebodzice. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 26 maja 2015 r.
Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz

Sprzedam Toyotę Auris,
sierpień 2007,
pełne wyposażenie,
serwisowany w Toyocie
Wałbrzych , II właściciel,
niepalący, olej napędowy,
5 drzwiowy. Cena:
24.800 zł do negocjacji.
Zadzwoń 609 582 155

Pisz do nas!
Czekamy
na ważne
i ciekawe
informacje.

BIURO NIERUCHOMOŚCI „MÓJ DOM”
Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
zaprasza
ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte pon- piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534
tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667
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.
Z okazji Świąt Wielkanocnych
pragniemy złożyć
Naszym Klientom i Przyjaciołom
serdeczne życzenia, sukcesów,
radości i uśmiechów.
I Sprzedam Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe

na I piętrze na ulicy Krzywoustego. 48M2
cena 119 tys.
I Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
na I piętrze na ulicy Księcia Bolka. 61M2
cena 179 tys.
I Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 1 pokojowe
mieszkanie na III piętrze, okna PCV. 33M2
- cena 84 tys.
I Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 4 pokojowe
mieszkanie na II piętrze, okna PCV. 84M2
- cena 186 tys.

I Sprzedam. 2 pokojowe na I piętrze (okolice

Szpitala). Okna nowe PCV. 40M2 - cena 89 tys.
I Sprzedam. Osiedle Sudeckie. Kawalerka
na I piętrze 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 tys.
I Sprzedam. Osiedle Piastowskie. Mieszkanie
2 pokojowe na I piętrze. 48M2 - cena 134 tys.
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 145 tys.
I Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 3 pokojowe
po remoncie na parterze. 51M2 - cena 159 tys.
I Sprzedam. Świebodzice. Duża, przestronna
kawalerka na parterze. 42M2 - cena 87 tys.
I Sprzedam Dom w Świebodzicach.
Stan surowy zamknięty. Działka 230 m2.
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 tys.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651)
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 13.
Budynek położony jest na działce nr 418/50 o powierzchni 168 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00034210/8. Udział w częściach wspólnych budynku
oraz udział we współużytkowaniu wieczystym gruntu pod tym budynkiem wynosi 16,86%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na drugim piętrze budynku i składa się z kuchni, przedpokoju i dwóch pokoi
o łącznej powierzchni 55,00 m2. Pomieszczenie w.c. Usytuowane jest na korytarzu na półpiętrze - część wspólna
nieruchomości. Lokal wyposażony jest instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie
piecowe. Stan techniczny lokalu mierny. Elementy wykończeniowe, stolarka okienna i drzwiowa, podłogi, tynki,
instalacje kwalifikują się do wymiany. Pomieszczenia przechodnie. Lokal posiada pomieszczenie przynależne
- piwnicę o pow. 13,70 m2.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
CENA WYWOŁAWCZA - 74 500 zł
Cena lokalu 71 951 zł
Cena gruntu 2 549 zł
I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu stanowi 15% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste - 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku,
bez wezwania, z góry za dany rok. Wysokość tej opłaty może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata,
jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2015 r. o godz. 12.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.
Wadium w pieniądzu w wysokości 7 500 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy
ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 22 maja 2015 r. do godz. 14.30.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowe
o/Świebodzice.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej na Konto Gminy Świebodzice Nr
91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do
Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 27.04.2015 r. w godz. 10.00-10.15.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.
Świebodzice, dnia 03.04.2015 r.

OGŁOSZENIA DROBNE
G wynajmę halę magazynowo-produkcyjną, pow. 600 m2,

lokalizacja Świebodzice-Ciernie. Woda, prąd, gaz, inst.
sanitarna, ogrzewanie. Obiekt chroniony.
Kontakt: 600 352 632
G zajmę się opieką nad dzieckiem lub osobą starszą,
tel. 727 741 369
G sprzedam telewizor Panasonic 32 cale, 100 Hz, 100%
sprawny, nigdy się nie psuł, cena 300 zł, tel. 795 597 704
G sprzedam monitor Samsung, 19 cali, stan idealny,
cena 100 zł, tel. 795 597 704
G sprzedam dom w zabudowie szeregowej
w Świebodzicach, 155 m kw. plus strych i budynek
gospodarczy, przydomowy ogródek rekreacyjny,
cena do negocjacji, tel. 602 127 381

G sprzedam kawalerkę na Os. Piastowskim, pow. 33,07 m2,

po remoncie, cena 93 tys. zł, tel. 606 986 173
G Zaopiekuję się starszą osobą. Jestem odpowiedzialna

i posiadam doświadczenie w opiece
nad starszymi i chorymi ludźmi.
Tel. kontaktowy: 516 355 124
G sprzedam dom bliźniak w okolicy parku, 5 pokoi,
garaż na dwa samochody, ogród, tel. 691 579 594
G wynajmę lub sprzedam lokal użytkowy 60 m2
w Świebodzicach, tel. 533 640 283
G sprzedam mieszkanie własnościowe 54 m2,
Ciernie, ogródek koło domu, 2 pokoje kuchnia, łazienka,
ogrzewanie węglowe, niskie opłaty, cena 115 tys. zł,
blisko kościół, szkoła, spokojna okolica

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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Życzenia Radosnych
Świąt Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia wiosny.
Pogody w sercu i radości płynącej ze
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych osób
wszystkim mieszańcom Świebodzic
życzą Pracownicy Spółki

PREFEKT

