
M
iejski Ośrodek Zdro-
wia w Świebodzi-
cach, Miejski Dom
Kultury oraz Powiat

Świdnicki zapraszają mieszka-
ńców naszego miasta do skorzy-
stania z bezpłatnych badań i kon-
sultacji specjalistycznych w ra-
mach akcji „Nasze Zdrowie”.
Będzie można m. in. zbadać
gęstość kości w osteobusie!

Spotkania ze specjalistami,
badania profilaktyczne, konkur-
sy dla dzieci - to wszystko czeka
na świebodziczan 16 maja (so-

bota) w Miejskim Dom Kultury
Świebodzice ul. Wolności 13.
Akcja odbędzie się w godzinach
10:00-14:00, a będzie można
tego dnia skorzystać z wielu
przydatnych badań:

� badanie wzroku
� badanie słuchu
� porady dietetyka wraz

z analizą składu masy ciała - ba-
danie poziomu cukru we krwi,
cholesterolu i ciśnienia krwi

� wykrywanie wad postawy,
profilaktyka leczenia bólu, po-
kaz urządzeń multifunkcyjnych

� pomiar stężenia tlenku wę-
gla w wydychanym powietrzu

� nauka samobadania piersi
na fantomie

� stoisko profilaktyki raka
piersi i jajnika

� konkursy prozdrowotne dla
dzieci

W godz. 9:00-18:00 na terenie
ogrodu letniego MDK zaparku-
je osteobus, w którym będzie
wykonywane badanie densyto-
metryczne w kierunku osteopo-
rozy.

W akcji wezmą udział:

SP ZOZ Miejski Ośrodek
Zdrowia w Świebodzicach,
NZOZ „Promyk” Świebodzice,
Wojewódzki Ośrodek Koordy-
nujący Programy Profilaktyczne
we Wrocławiu, Powiatowa Sta-
cja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Świdnicy, Gabinet Dietetycz-

ny „Dietaminka” w Świdnicy,
Audio-Care Aparaty Słuchowe.

Sponsorami akcji są:
Legnicki Zakład Doskona-

lenia Zawodowego, Hotel Księ-
życ, Spółka Prefekt, PSS Społem
Świebodzice, Metal-Plast.

�
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3rozmowa
z dr Bodha Rai

Subedi, nepalskim
lekarzem,
mieszkającym
w Świebodzicach,
który organizuje
pomoc dla rodaków.

4Dobre wieści dla
rodziców - będzie

nowy żłobek.

6Budowa
kanalizacji

na Mikulicza
i Jeleniogórskiej
zbliża się ku końcowi.

7Dlaczego anioły
latały nisko

w Świebodzicach?

10Ach, to ludowe
śpiewanie.

Zapraszamy dzieci do konkursu z okazji Dnia Matki.
Do wygrania wspaniałe nagrody - m. in. bilety na basen, warsztaty w Ciuciu Babce, koszulki, piłka i inne.

Biała Sobota
zbadaj się

Można będzie wygrać rower!

31 maja - Piknik
z okazji Dnia
Dziecka
Maluchy i nieco starsi świebodziczanie

- szykujcie się na świetną zabawę 31 maja
podczas dorocznego Festynu z okazji
Dnia Dziecka. Oj, będzie się działo!

Organizatorem zabawy dla Was jest Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz, który ufundował
nagrodę główną - wspaniały rower,
który będzie rozlosowany wśród dzieci,
uczestniczących w zabawie.

Ale będzie też moc innych atrakcji - spektakl
o Czerwonym Kapturku, gry, zabawy,
animacje, dmuchańce, fotobudka, cudaki
z gumek Loom Bands i wiele innych.
Zabierzcie ze sobą koce piknikowe,
dobry humor, rodziców lub opiekunów
i przyjdźcie do Parku Miejskiego.
Festyn potrwa od godz. 14:00 do 17:00,
jeśli będzie zimno i deszczowo,
zabawa zostanie odwołana.

Mamy jednak nadzieję, że będzie cudnie,
ciepło i słonecznie, dlatego serdecznie
zapraszamy.

Czekoladowe
szaleństwo
Ta lubiana chyba przez wszystkich słodkość lała się strumieniami
- a dokładnie fontannami - podczas drugiego Święta Czekolady
w Świebodzicach. Zobacz, jak wspaniale bawiliśmy się na festynie
2 maja! Fotoreportaż str. 8-9

Więcej na str. 6

K o c h a n e M a m y
Ponieważ już niebawem będziecie obchodzić swoje święto, pragniemy złożyć Wam
najserdeczniejsze życzenia. Codziennej radości i uśmiechu od Waszych pociech,

cudownych chwil spędzonych z rodziną, miłości, życzliwości, energii
i siły - bo ta jak wiadomo Mamom jest bardzo potrzebna.

Życzymy, aby każdy dzień był najpiękniejszym dniem Waszego życia.
Jesteście najważniejsze na świecie dla każdego dziecka! Wszystkiego naj, naj, naj.

Redakcja Gazety Świebodzickiej
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm) 
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) 

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących

własność Gminy Świebodzice, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgi Wieczyste Nr SW1S/00039363/0 zawartych w poniższym wykazie:

Lp. Numer działki Powierzchnia Rodzaj użytku Cena wywoławcza Wadium
[m2] [ha] [zł] [zł]

1 475/33 1888 RIVa-0,1888 97.600,00 10.000,00
2 475/34 1748 RIVa-0,1748 90.500,00 9.100,00
3 475/49 1566 RIVa-0,1420 Bp-0,0146 85.500,00 8.600,00

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący w dniu przetargu podatek VAT.

Nieruchomości gruntowe położone są w strefie pośredniej miasta Świebodzice, w nieznacznej odległości od centrum miasta 
i obiektów użyteczności publicznej, na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (Osiedle Piastowskie). Działki nie są
zabudowane. Dostęp działek do drogi publicznej zapewniony przez ulicę Generała Augusta Fieldorfa i ulicę Generała Władysława
Andersa. Działki mają kształt regularny, konfiguracja terenu - teren plaski. Nasłonecznienie dobre.
Działki są zlokalizowane na terenie uzbrojonym w sieć : wodną, kanalizacyjną, gazową, energetyczną, biegnące wzdłuż ulicy
Dąbrówki. Gmina Świebodzice we własnym zakresie wykonała uzbrojenie miejskie na ulicy Generała Augusta Fieldorfa i na ulicy
Generała Władysława Andersa, tj. wzdłuż granic frontowych nieruchomości gruntowych. Przyłącza instalacji wodnej,
kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej nabywcy działek zobowiązani są wykonać we własnym zakresie. Przez tereny działek nie
przebiegają żadne sieci infrastruktury technicznej. Przez tereny działek nie przebiegają żadne sieci infrastruktury technicznej.
Zgodnie z opinią geotechniczną, która została wykonana na terenie, gdzie zlokalizowane są działki celem rozpoznania warunków
gruntowo- wodnych podłoża dla tego terenu cały teren został zakwalifikowany do pierwszej kategorii geotechnicznej czyli:
zwierciadło I poziomu wód podziemnych o charakterze swobodnym lub napiętym przez gliny ustabilizowało się na głębokości od
0,5-4,6 m.ppt, co należy uznać za stan niski . Dla całego terenu zalecane jest wykonanie odwodnienia.
Przez teren działek nr 475/33 i 475/49 przebiega sieć gazowa g 160, nieczynna sieć gazowa g 300 oraz sieć telekomunikacyjna.
Część działek wzdłuż biegnącego uzbrojenia znajdują się w strefie ochronnej. W granicach strefy ochronnej zabroniona jest
zabudowa budynkami i budowlami oraz sadzenie drzew i krzewów.
Natomiast przez teren działki nr 475/34 przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia EE-SN. Część działki
wzdłuż biegnącego uzbrojenia znajduje się w strefie ochronnej. 
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice: 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2015 r. o godz. 10.30 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7.

Wadium w pieniądzu należy regulować za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na konto Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280. najpóźniej do dnia 12 czerwca 2015 r. do godz. 14.30.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem
3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone
wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Świebodzice.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej o/ Świebodzice na Konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach Nr 91
2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Na przedmiotową nieruchomość gruntową przeprowadzone zostały przetargi w dniach: 
23 i 24.11.2011 r., 14 i 15.03.2012 r., 24 i 24.05.2012 r., 19.09.2012 r., 14.03.2013 r., 26.06.2013 r., 12.09.2013 r., 11.03.2014 r.,
28.05.2014 r., 28.08.2014 r., 07.11.2014 r., 28.01.2015 r. i 15.04.2015 r.
Zapoznanie się z Regulaminem przetargu oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać
codziennie w godzinach urzędowania w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Świebodzicach ul. Rynek l, pokój nr 15, telefon: 74 666 95 25 do 27. 
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu powiadomi
niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie na
stronie www.bip.swiebodzice.pl.

Świebodzice, dnia 15.05.2015 r.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE 

działając w oparciu o art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) przeznaczył niżej opisaną

nieruchomość do sprzedaży w trybie rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach.
Przedmiotem rokowań jest lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Rynek 12 w Świebodzicach, 

obręb Śródmieście 3. Budynek położony jest na działce nr 418/36 o powierzchni 170 m2, 
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00029708/8. 

Udział w częściach wspólnych budynku oraz udział we współużytkowaniu wieczystym gruntu 
pod tym budynkiem wynosi 15,92%.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na drugim piętrze/ poddaszu budynku i składa się z kuchni i pokoju o łącznej powierzchni 24,90
m2. Pomieszczenie WC znajduje cię poza lokalem w podwórku. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i gazową.
Instalacja wodna i kanalizacyjna znajduje się na korytarzu budynku. Ogrzewanie piecowe. Stan techniczny lokalu zły. Lokal
kwalifikuje cię do remontu bieżącego i modernizacji. Elementy wykończeniowe lokalu oraz stolarka okienna i drzwiowa, podłogi
i tynki kwalifikują cię do remontu lub wymiany. Układ funkcjonalny pomieszczeń zły. Do pomieszczeń odrębne wejścia z klatki
schodowej. Lokal posiada pomieszczenia przynależne tj strych o powierzchni użytkowej 14,00 m2.   
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony: 
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wbudowanymi usługami.
Cena wywoławcza: 16.000,00 zł. 
Cena lokalu:  14.960,00 zł.
Cena gruntu:    1.040,00 zł. 
Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania pisemnych zgłoszeń w formie zgłoszeń do udziału
w rokowaniach. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: 
„Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku  przy ul. Rynek 12”.
najpóźniej do 12.06.2015 r. pod adresem: Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek l
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta; 
- datę sporządzenia oferty;
- oferowaną cenę cyfrowo oraz słownie i sposób jej zapłaty;
- jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy oraz
braku zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS,
- dowód wpłaty zaliczki w wysokości 1.600,00 zł,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń .
Zaliczkę w kwocie 1.600,00 zł., pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy
przeniesienia własności, należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Stefana Żeromskiego 27 lub na konto
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 najpóźniej do dnia 12.06.2015 r. do godz. 14.30.

Rokowania odbędą się w dniu  17  czerwca  2015 r. o godz. 11.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7.

Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, pozostałym
oferentom będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań. Nie przystąpienie Nabywcy nieruchomości do
podpisania umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości spowoduje przepadek zabezpieczenia na rzecz Zbywcy. 
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia rokowań bez
wybrania jakiegokolwiek zgłoszenia.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do Zarządcy
nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 25.05.2015 r. w godz. 10.30-10.45.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych powinni posiadać przy sobie notarialne pełnomocnictwo
tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast w przypadku reprezentowania innych osób
wyłącznie w rokowaniach, powinni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego .
Na przedmiotową nieruchomość lokalową przeprowadzone zostały przetargi w dniach 28.01.2015 r. i 15.04.2015 r.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Zapoznanie się z Regulaminem rokowań oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu rokowań można uzyskać
codziennie w godzinach urzędowania w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Świebodzicach ul. Rynek  l, pokój nr 15, telefon : 74 666 95 25 do 27. 

Świebodzice, dnia 15.05.2015 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 nieruchomości zabudowanej 

stanowiącej własność Gminy Świebodzice, w granicach działki nr 224 o powierzchni 1785 m2, 
położonej w Świebodzicach, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą SW1S/00079238/7.

Działka usytuowana jest w pośredniej części miasta. Konfiguracja terenu - teren płaski, kształt działki regularny.
Działka zabudowana jest budynkiem użytkowym oraz budynkiem gospodarczym. Dojazd do nieruchomości dobry
drogą o nawierzchni utwardzonej ( ul. Zamkowa). Nieruchomość usytuowana jest na terenie o pełnym uzbrojeniu
miejskim w sieć: wodną, kanalizacyjną, ogólnospławną i deszczową, gazową i energetyczną. Działka zabudowana
jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym – budynek przeznaczony został do wyłączenia  z zasobów
mieszkaniowych Gminy ze względu na zły stan techniczny. Budynek murowany, częściowo podpiwniczony
z poddaszem użytkowym. Powierzchni użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 350 m2. Budynek gospodarczy
(części murowe) o powierzchni 35 m2 usytuowany jest w zabudowie wolnostojącej. Jest to budynek
niepodpiwniczony., jednokondygnacyjny, z dachem płaskim. Budynek stanowi szereg komórek gospodarczych,
głównie o konstrukcji drewnianej, częściowo murowanej. Części drewniane uległy spaleniu, kwalifikują się do
natychmiastowej rozbiórki.
Nieruchomość jest  wolna od długów.
Zgodnie  z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości:  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza: 171.000,00 zł.
Cena budynku:            12 878,00 zł.
Cena gruntu:              158 122,00 zł. 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2015 r. o godz. 11.30
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7 .

Wadium w pieniądzu w wysokości 17.100,00 zł. należy regulować za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się
data wpływu na konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 najpóźniej do
dnia 12 czerwca 2015 r. do godz. 14.30.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia
umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Świebodzice.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej o/ Świebodzice na Konto Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270. 
Zapoznanie się z Regulaminem przetargu oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu
można uzyskać codzienne w godzinach urzędowania w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek l, pokój nr 15, telefon: 74 666 95 25 do 27. 
Na przedmiotową nieruchomość zabudową przeprowadzone zostały przetargi w dniach 28.01.2015 r. i 15.04.2015 r.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 01.06.2015 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 15.05.2015 r.
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GŚ: Panie doktorze, 
na początku chciałabym
zapytać, czy ktoś z Pana
bliskich bezpośrednio ucierpiał
w wyniku kataklizmu?

Dr Bodha Rai Subedi: - Moi
najbliżsi nie ucierpieli, więk-
szość mieszka w stolicy. W ro-
dzinie mojej żony także nikt nie
stracił życia. Domy, w których
mieszkają, są uszkodzone, ale
najważniejsze, że nikt nie zginął.
Szczęściem w tym całym nie-
szczęściu było to, że trzęsienie
ziemi miało miejsce podczas
dnia, wiele osób było poza do-
mem albo po prostu zdążyło
uciec. 
� Dane podawane przez media
mówią już o ponad 7 tysiącach
ofiar śmiertelnych trzęsienia
ziemi, prawie 10 mln ludzi jest
bez dachu nad głową. 
Pana kraj potrzebuje pomocy,
wiemy, że organizacja, której
Pan przewodniczy, rozpoczęła
zbiórkę pieniędzy.

- Tak, ludzie w Nepalu potrze-
bują pomocy humanitarnej, to
biedny kraj, ci, którzy mieszkają
poza dużymi miastami są w naj-
trudniejszej sytuacji. Dlatego
Stowarzyszenie Nepalczyków 

w Polsce (Non-Resident Nepa-
lese in Poland skrót NRN-PL)
prowadzi akcję zbiórki pie-
niężnej na pomoc ofiarom kata-
klizmu. Nie prowadzimy zbiór-
ki materialnej, gdyż nie mamy
takiej możliwości, ale można
wpłacać pieniądze na nasze
konto. Zebrane pieniądze prze-
kazujemy do Nepalu, za pośred-
nictwem jednej z działających
tam organizacji, która na miejscu
kupi to, co potrzebne najbar-
dziej: żywność, wodę, koce, na-
mioty itp.
� Mało kto chyba wiedział, 
że taka organizacja
funkcjonuje w naszym mieście,
dopiero teraz, przy tej smutnej
okazji związanej z tragedią 
w Nepalu, dowiadujemy się, 
że istnieje. Proszę powiedzieć,
czym organizacja się zajmuje?

- Nasze stowarzyszenie istnie-
je od 2009 roku, może rzeczy-
wiście nie jest zbyt znane bo zaj-
mujemy się głównie pomocą
Nepalczykom, mieszkającym 
w Polsce. Większość moich
rodaków mieszka w Warszawie,
liczba Nepalczyków w Polsce to
ok. 600-700 osób, na naszym
terenie mieszka kilkanaście

osób. Pracują w Strzegomiu, 
w tamtejszym zakładzie drobiar-
skim.

Największa fala emigracji Ne-
palczyków do Polski miała miej-
sce w 2007 roku, pracują głów-
nie w gastronomii - każda indyj-
ska restauracja w Polsce ma ku-
charza Nepalczyka, i jako pra-
cownicy fizyczni. Są też lekarze,
tak jak ja i moja żona.
� Jaki jest cel działania
Stowarzyszenia?

- Stowarzyszenie zostało
powołane po to, by propagować
kulturę i obyczaje nepalskie
wśród Polaków oraz polskie
wśród Nepalczyków. Świadczy-
my także pomoc na rzecz roda-
ków mieszkających tutaj - cho-
ciażby poprzez rozwój i podtrzy-
mywanie języka w rodzinach
mieszanych. Dwa razy w roku
spotykamy się, by wspólnie
śpiewać, tańczyć, celebrować
naszą kulturę. 
� Obecnie skupiacie swoje siły
na zorganizowaniu pomocy 
dla rodaków, dotkniętych
tragedią. Jak ta pomoc
wygląda, ile udało się zebrać
pieniędzy?

- Jesteśmy bardzo przejęci tak
dużym odzewem ze strony Po-

laków, po niecałych dwóch tygo-
dniach akcji zbierania pieniędzy
mamy na koncie już 40 tys. zł, za
co bardzo dziękujemy (rozma-
wialiśmy z dr Subedim w środę,
6 maja - przyp. red.) Przekazy są
bardzo różne - od 10 do nawet
1000 zł, ale każda złotówka jest
ważna i bardzo doceniamy tak
ofiarną pomoc. Również rząd
Polski bardzo pozytywnie za-
skoczył swoją reakcją, bo prze-
cież Polska jako jedna z pierw-
szych wysłała strażaków-ratow-
ników. To dla nas, Nepalczyków,
bardzo ważne. 

Konkretna pomoc z naszej
strony już została skierowana.
Dwie osoby z naszego stowarzy-
szenia straciły w Nepalu blis-
kich, dlatego kupiliśmy im bilety
lotnicze do kraju, otrzymali też
pieniądze na zorganizowanie po-
chówku krewnych i zakup naj-
potrzebniejszych rzeczy.

W drugim etapie przekazuje-
my pieniądze na konto stowa-
rzyszenia działającego w Ne-
palu, które tam na miejscu kupi
żywność, wodę, koce, ubrania
itd. wszystko to, czego ludzie
potrzebują. 

Trzeci etap będzie dla nas naj-
ważniejszy - chcemy odbudo-

wać szkołę podstawową w jed-
nej ze zniszczonych wiosek.
Będzie to miejscowość, z której
pochodzą członkowie naszego
stowarzyszenia, na razie bierze-
my pod uwagę kilka. Chcemy,
żeby szkoła miała pełne wyposa-
żenie i zaplecze. Mamy już na to
połowę potrzebnej kwoty.
� To wspaniały cel, czy Polacy,
Świebodziczanie, mogą 
np. przekazać jakiś sprzęt
komputerowy czy wyposażenie,
które przyda się dzieciom 
w nepalskiej szkole?

- Tak, jesteśmy w stanie zor-
ganizować wysyłkę jednorazo-
wą zebranych darów, nie jest to

tanie, ale może uda się wynego-
cjować niższą cenę z liniami lot-
niczymi. Jeśli ktoś chciałby coś
przekazać rzeczowego, proszę 
o kontakt na mój numer telefonu
lub na adres e-mail (podajemy je
w ramce poniżej).

Na koniec chciałbym jeszcze
raz serdecznie podziękować
wszystkim za okazaną pomoc,
za odzew na nasz apel i zaintere-
sowanie losem Nepalczyków.
Jestem za to bardzo wdzięczny
w imieniu moich rodaków.
� Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała
Agnieszka 

Bielawska-Pękala

Rozmowa z dr Bodha Rai Subedi, świebodzickim chirurgiem, Przewodniczącym Stowarzyszenia Nepalczyków w Polsce.
Doktor Subedi wraz z żoną Alini (która także jest lekarzem) i dwójką dzieci mieszka w Świebodzicach prawie 25 lat

Dziękuję Polakom

Polska i Nepal - co nas łączy?

Oba kraje dzieli niemal tysiąc kilometrów, a jednak mamy sporo
wspólnego. Przede wszystkim to miłość do gór - w Nepalu
znajduje się większość 8-tysięczników, cel himalaistów z całego
świata. Polscy wspinacze też są tu obecni, a niektórzy pozostali tu
na zawsze - jak np. Jerzy Kukuczka czy Wanda Rutkiewicz.
Nasza historia splotła się także w czasie II wojny światowej 
- waleczni i bitni Gurkhowie, górskie plemię z Himalajów, służące
w brytyjskim wojsku, brali udział w szturmie na Monte Casino i to
właśnie ich oddział otworzył korytarz polskim żołnierzom, 
którzy odnieśli tam wielkie, choć okupione krwią zwycięstwo.
Większość Gurkhów poniosła tam śmierć.
Ciekawostką jest także to, że nepalski parlament jako jeden 
z pierwszych oficjalnie potępił napaść hitlerowską na Polskę 
w 1939 roku.

Możesz pomóc, wpłacając pieniądze

Bądźmy solidarni z ludźmi w tragedii jednego z najpiękniejszych,
górzystych  krajów świata. W takiej sytuacji każdy grosz jest 
na wagę złota. Dzięki Państwa dobrej woli, Ci ludzie będą mogli 
w miarę normalnie żyć, a kraj może się odbudować na nowo.
Prosimy o wpłaty na konto Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Non-Resident Nepalese in Poland 
ul. Księcia Bolka 26/7, 58-160 Świebodzice nr konta bankowego 
27 1090 2356 0000 0001 1368  0462, z tytułem przelewu „Imię 
i nazwisko oraz darowizna dla Nepalu”. Szczegółowe informacje
dotyczące akcji pod numerem telefonu: 606 852 837 
i emailem: bodha.subedi@onet.pl.
Można też dokonywać wpłat za pośrednictwem Caritas Polska 
i Polskiej Akcji Humanitarnej.

12 litrów na wiosnę
T

en świetny wynik to efekt
majowej zbiórki krwi w na-
szym mieście. 

Krew oddało niemal sto pro-
cent krwiodawców, którzy przy-
szli 4 maja do Miejskiego Domu
Kultury - 26 spośród 28 osób.
Wśród nich wyróżniała się grupa
maturzystów z naszego LO,

która przyszła podzielić się naj-
cenniejszym lekiem prosto z eg-
zaminu dojrzałości. 

Po raz kolejny na krwiodaw-
ców czekały nagrody niespo-
dzianki - tym razem były to dwa
ciśnieniomierze, ufundowane
przez Spółdzielnię Mieszkanio-
wą w Świebodzicach oraz Urząd

Miejski. Urządzenia powędro-
wały do Grzegorza Wilczyń-
skiego i Czesława Sitko. Wszys-
cy jak zwykle mogli częstować
się słodyczami, ufundowanymi
przez świebodzicką Śnieżkę.

Kolejna akcja odbędzie się 11
czerwca, tym razem będzie moż-
na oddać krew w ambulansie,
który ponownie zaparkuje w Ryn-
ku.

Serdecznie zapraszamy.
Organizatorami zbiórek są:

Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
w Wałbrzychu, Urząd Miejski 
w Świebodzicach, Klub Hono-
rowych Dawców Krwi w Świe-
bodzicach oraz Miejski Dom
Kultury.

�

Młodzi dają przykład

� TADEUSZ CHWASTYNIAK
� Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi 
w Świebodzicach

- Cieszy fakt, że na naszych zbiórkach 
jest dużo młodych ludzi, ostatnia akcja była 
pod tym względem szczególna, bo krew oddała
liczna grupa maturzystów. Przyszli do nas 
po egzaminie, w dobrych humorach, to naprawdę cieszy. Warto
oddawać krew i pomagać innym, warto też zostać Honorowym
Dawcą Krwi, bo wiążą się z tym nadal konkretne przywileje.
Posiadacz książeczki Honorowego Dawcy Krwi ma prawo dostępu
do lekarza w przychodni bez kolejki, po oddaniu 6 litrów krwi
dochodzą do tego kolejne udogodnienia: leki bezpłatne lub
częściowo odpłatne. Każdemu, kto oddaje krew, przysługuje tego
dnia wolny dzień w pracy. 
Na wszystkich chętnych, chcących się zapisać do Klubu, czekamy
w każdy pierwszy i drugi czwartek miesiąca w Miejskim Domu
Kultury, od godz. 16:00. Zapraszamy.

FO
T.

 T
O

M
AS

Z 
M

ER
CH

U
T



4 iinnwweessttyyccjjeepiątek, 15 V 2015
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

W
zeszłym roku była

taka ciekawa akcja
sadzenia drzew na
naszym osiedlu.

Szkoda tylko, że nikt o rośliny
nie zadbał i uschły - żali się jeden
z mieszkańców Osiedla Pias-
towskiego, który zadzwonił do
naszej Redakcji. Pojechaliśmy na
miejsce. Sprawdziliśmy. I uspo-
kajamy - większość drzew się
przyjęła i właśnie wypuściła liś-
cie i igiełki.

Sadzonki jesienią ubiegłego
roku sadzili mieszkańcy ulicy
Dąbrówki i Generała Witolda
Pileckiego wraz z władzami
miasta. Buki i jodły oznaczone

tasiemkami z imionami tych,
którzy je osobiście wkopali,
mają stworzyć miłe, zadrzewio-
ne miejsce w sąsiedztwie nowo
wybudowanego osiedla dom-
ków jednorodzinnych. 

Akcja bardzo się spodobała,
szczególnie najmłodszym, któ-
rzy wspomagani przez rodziców
z radością kopali dołki i pieczo-
łowicie umieścili w nich drzew-
ka z imieniem i nazwiskiem. 

Sadzonki przekazały Lasy Pań-
stwowe. Drzewa wraz z miesz-
kańcami sadził burmistrz Bog-
dan Kożuchowicz i radni.

Dziś jest okazja sprawdzić, 
w jakiej kondycji przezimowały

rośliny. Tym bardziej, że oko-
liczni mieszkańcy nieco się za-
niepokoili widokiem uschnię-
tych drzewek, a są niestety takie,
które nie przetrwały.

- Około 70% sadzonek się
przyjęło, drzewka puściły pąki 
i liście, widać, że obudziły się do
życia - mówi Kacper Nogaj-
czyk, prezes ZK. Niedawno pra-
cownicy spółki wykosili teren 
i dopiero wtedy można było fak-
tycznie ocenić stan mini-lasku.
Większość drzewek się zaziele-
niła i to chyba powinno uspoko-
ić zatroskanych mieszkańców.
Inna sprawa - niewykluczone, że
po części oni sami przyczynili

się do zniszczenia sadzonek.
Parkujące na trawniku auta nie-
stety uszkodziły i połamały nie-
które rośliny.

Ale większość ma się dobrze,
a co najważniejsze są plany, by
akcję zazieleniania naszego mia-
sta prowadzić. Obecnie typowa-
ne są tereny, na których miesz-
kańcy będą mogli posadzić
kolejne drzewa. O szczegółach
będziemy na bieżąco informo-
wać.

�

Drzewka 
nie uschły!

Jeleniogórska i Mikulicza na finiszu
Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej na ulicy Jeleniogórskiej i Mikulicza dobiegają końca. 
Odcinek na Mikulicza jest już skończony, a to, co jeszcze obserwujemy to prace związane 
z przebudową chodnika. 
Natomiast utrudnienia dla kierowców na ulicy Jeleniogórskiej potrwają jeszcze do końca maja. 
Cały czas ruch odbywa się tam wahadłowo, prosimy o uważną jazdę.

Jest to ostatni element dużego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
aglomeracji wałbrzyskiej - Świebodzice” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.  Gmina Świebodzice otrzymała dofinansowane na realizację
zadania ze środków unijnych za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 
Cały projekt, w ramach którego wykonywana jest kanalizacja w mieście, obejmuje budowę sieci
kanalizacji sanitarnej w obszarze ulic: Łącznej, Ofiar Oświęcimskich, Sikorskiego (to zadanie zostało
wykonane w 2014 roku), a także budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Jeleniogórskiej 
i kanalizacji sanitarnej na ul. Mikulicza. Ostateczne zakończenie i rozliczenie projektu planowane jest 
na czerwiec 2015.

� I etap - wartość zadania: 1 923 566,20 zł. Gmina otrzymała z WFOŚiGW we Wrocławiu dofinansowanie 
w wysokości 1 473,512,66 zł na budowę kanalizacji przy ul. Ofiar Oświęcimskich, Łącznej i Gen. Sikorskiego.

� II etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Jeleniogórskiej i Mikulicza - wartość  3 511 650,00 zł
oraz budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Mikulicza - wartość 160 067,59 zł. 
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Ulica Jeleniogórska - tu ciągle występują
utrudnienia dla kierowców

Ostatni element prac na ul. Mikulicza 
to przebudowa chodnika

Dopiero po wykoszeniu trawy widać, które drzewka się przyjęły.
ZGK szacuje, że pędy wypuściło około 70% sadzonek. To chyba
niezły wynik

Emilka Marzec 
może być dumna - jej drzewko

pięknie się zazieleniło

Wystarczy miejsca dla maluszków

1grudnia tego roku ruszy nowy oddział żłobkowy
w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Świebodzi-

cach. Żłobek przyjmie 25 maluszków. Prace związa-
ne z adaptacją pomieszczeń rozpoczną się w czasie
tegorocznych wakacji. 

- Zapotrzebowanie na opiekę
dla dzieci najmłodszych jest bar-
dzo duże, dlatego podjęliśmy
decyzję o stworzeniu dodatko-
wych miejsc w żłobku - mówi
Bogdan Kożuchowicz, burmistrz
Świebodzic. - W dodatku okazało
się, że wniosek, złożony na dofinansowanie tej
inwestycji do Ministerstwa Pracy, zyskał niemal
stuprocentowe dofinansowanie. To pozwoli na
przygotowanie w pełni wyposażonego oddziału,
który będzie mógł przyjąć dzieci już 1 grudnia.

Budowa żłobka będzie kosztować samorząd
568.500,00 zł, z czego dotacja rządowa to
448.500,00 zł.

W sprawie przyjęcia dziecka do oddziału żłob-
kowego można się już kontaktować z dyrekcją
Przedszkola nr 2.

Zbiorcze statystyki głosowania
Liczba uprawnionych do głosowania 18484
Liczba kart ważnych 8449
Liczba wysłanych pakietów wyborczych 4
Liczba głosów ważnych 8384
Liczba głosów nieważnych 65

Frekwencja w regionie 45,71%

Wyniki poszczególnych kandydatów:

Bronisław Komorowski - 38,69%
Andrzej Duda - 29,28%
Paweł Kukiz - 22,48%

Janusz Korwin-Mikke - 3,17%
Magdalena Ogórek - 2,56%
Janusz Palikot - 1,59%
Adam Jarubas - 0,70%
Jacek Wilk - 0,47%
Grzegorz Braun - 0,47%
Marian Kowalski - 0,35%
Paweł Tanajno - 0,24%

W II turze zmierzą się ze sobą obecnie urzędu-
jący prezydent Bronisław Komorowski oraz kan-
dydat PiS Andrzej Duda. Powtórne głosowanie 24
maja. 

dane - PKW

27 maja - Dzień Samorządowca
Wszystkim Pracownikom Samorządowym, Radnym oraz Burmistrzowi Miasta Bogdanowi
Kożuchowiczowi, składamy najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z pracy, energii i entuzjazmu 
przy podejmowaniu nowych wyzwań oraz zadowolenia w życiu osobistym.

Redakcja Gazety Świebodzickiej

Na prośbę mieszkańców ulicy
Stawowej samorząd wykonał
utwardzenie drogi dojazdowej
do budynku. Nawierzchnia 
z kostki betonowej służy
zarówno pojazdom, 
jak i pieszym. 
Remont objął około 
180 m2 nawierzchni, 
koszt to ok. 48 tys. zł.

Obecnie miasto dysponuje jednym oddziałem 
w Publicznym Przedszkolu nr 3 „Niezapominajka” 
- tu także przebywa 25 dzieci. We wszystkich
publicznych przedszkolach, wraz z dwoma oddziałami
w szkołach podstawowych, uczy się 425 dzieci. 
Warto podkreślić, że wszystkie maluchy, 
których rodzice złożyli karty do placówek miejskich 
na bieżący rok szkolny, zostały przyjęte.

Wybory prezydenckie - jak głosowały Świebodzice w I turze?

U nas wygrał Bronisław Komorowski

Wygodny dojazd na Stawowej

R E J E S T R A C J A  P O J A Z D Ó W
G R A T I S = b e z  d o d a t k o w y c h  k o s z t ó w

p r z y  P Z U  D O M / P Z U  A U T O
t e l .  6 0 3 - 6 5 - 6 8 4
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P
od tym hasłem 28 kwietnia
2015 w Gimnazjum nr 1
im. Sybiraków w Świebo-
dzicach rozpoczął się II

Powiatowy Turniej Wiedzy Eko-
logicznej i Zdrowotnej. 

W turnieju rywalizowały ze
sobą drużyny: Gimnazjum nr 1
z Żarowa, Gimnazjum nr 1 ze
Strzegomia, Gimnazjum nr 2 ze
Świebodzic, Gimnazjum Inte-
gracyjne ze Świebodzic, Spo-
łeczne Gimnazjum Akademickie
ze Świebodzic oraz drużyna
gospodarzy.

Na turnieju gościliśmy Dyrek-
tora Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych Starostwa Powia-
towego Świdnicy pana Zbig-
niewa Okarmusa, panią Zofię
Marek przewodniczącą Komisji
Oświaty Rady Miejskiej Świe-
bodzic, panią Annę Maślach
dyrektor Społecznego Gimna-
zjum Akademickiego, pana Sta-
nisława Sznajdera, prezesa Od-
działu Związku Sybiraków 
w Wałbrzychu.

Na początku turnieju gospo-
darze przedstawili scenkę kaba-
retową pt. „Ekoidyllandia”. Na-
stępnie rozpoczęły się turniejo-
we potyczki. Konkurencje były
zróżnicowane zarówno pod
względem treści jak i formy.
Uczniowie rozwiązywali test 
i krzyżówkę z zakresu podsta-

wowych zagadnień dotyczących
ekologii i ochrony środowiska
oraz profilaktyki zdrowotnej,
wyjaśniali przyczyny chorób
układu krążenia i układu odde-
chowego, wskazywali właści-
wości wód mineralnych i ich
występowanie w Polsce. Dru-
żyny musiały wykazać się rów-
nież umiejętnościami plastycz-
nymi przygotowując i omawia-
jąc plakat na temat oszczędzania
wody. Największą trudność
sprawiła uczniom konkurencja,
w której należało wskazać, 
z jakiego owocu jest sok oraz
rozpoznać na zdjęciach gatunki
polskich ryb. Natomiast wszyst-
kie drużyny otrzymały maksy-
malną ilość punktów przy oma-
wianiu i demonstrowaniu zasad
postępowania podczas udziela-
niu pierwszej pomocy. Poszcze-
gólne konkurencje przeplatane
były scenkami, które w żartobli-
wej formie przybliżały temat
ochrony środowiska i zdrowia
oraz piosenkami przy akompa-
niamencie gitary i muzyki.
Szczególny aplauz wzbudziły
występy taneczne w wykonaniu
uczennicy naszego gimnazjum
oraz naszych absolwentów. Na
koniec wszyscy uczestnicy tur-
nieju zaproszeni zostali na pysz-
ne ciasto, które upiekli rodzice,
za co im serdecznie dziękujemy.

Po bardzo wyrównanej rywa-
lizacji drużyn jury przyznało
dwie pierwsze nagrody dla dru-
żyny z Żarowa i drużyny gospo-
darzy. Drugie miejsce zajęła dru-

żyna z Gimnazjum Integracyj-
nego ze Świebodzic a trzecie
miejsce drużyna z Gimnazjum
nr 2 ze Świebodzic. Zwycięskim
drużynom serdecznie gratuluje-

my a wszystkim uczniom zaan-
gażowanym w organizację tur-
nieju dziękujemy. Turniej przy-
gotowały panie Katarzyna Ca-
banek i Elżbieta Lenik przy

współpracy z panami Dariu-
szem Dołhaniem i Piotrem Fa-
rejem.

�

„Troska o przyrodę sprzyja
trosce o własne zdrowie”

T
radycyjnie Publiczna Szko-
ła Podstawowa nr 4 im.
Janusza Korczaka zorgani-

zowała wiosną dla uczniów klas
VI świebodzickich szkół podsta-
wowych interdyscyplinarny kon-
kurs Omnibus. Każdą ze szkół
podstawowych reprezentowały
trzy osoby wyłonione we wcze-
śniejszym, szkolnym etapie. 

24 kwietnia o godzinie 11. 
w sali gimnastycznej gospodarza
odbył się etap miejski tego trud-
nego konkursu. Pytania zadawa-
ne losowo, na które odpowiadali
uczestnicy, obejmowały szeroko
rozumianą wiedzę ogólną. I tak
między innymi należało znać
cechy podzielności liczb, datę
bitwy pod Grunwaldem, rzeki 

i góry Polski, znaczenie trud-
nych słów, umieć dokończyć
powiedzenia i przysłowia, oraz
wykazać się wiedzą z wielu in-
nych dziedzin.

Uczestnicy zaimponowali
swoją wiedzą jury i zgromadzo-
nej publiczności, a temperatura
zmagań miejscami była bardzo
gorąca, szczególnie w czasie
półfinału. Prócz wiedzy ważny
był także uśmiech losu, który
dawał pytania z ulubionych dzie-
dzin, na które można było odpo-
wiedzieć z łatwością. 

Zgodnie z regulaminem kon-
kursu do części finałowej awan-
sowały trzy osoby. Walka  była
bardzo wyrównana, liczyła się
każda odpowiedź i każda straco-

na szansa. I tak laureatem I miej-
sca został Marek Kędzia ze
Szkoły Podstawowej nr 4, II
miejsce zajął Dawid Zaręba ze
Szkoły Podstawowej nr 3, a III
miejsce Zuzanna Grylewicz,
także ze Szkoły Podstawowej nr
4. Imprezę uatrakcyjniły wy-
stępy artystyczne laureatów
szkolnego konkursu talentów
„Pokaż, co potrafisz”.

Wszystkim uczestnikom  pięk-
ne nagrody książkowe  ufundo-
wane przez Gminę Świebodzice
wręczyły pani Zofia Marek
- Przewodnicząca Komisji Oś-
wiaty i Wychowania Rady Miej-
skiej oraz pani Dorota Uzar
- wicedyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 4.

�

W SKRÓCIE...
Potyczki z poezją

Konkurs recytatorski
klas 0-III odbywa się 
w Szkole Podstawowej
nr 4 od kilkunastu lat 
i zawsze obok tworze-
nia możliwości prezen-
tacji umiejętności dzie-
ci, ma na celu propago-
wanie poezji twórców
polskich.

W tym roku szkol-
nym uczniowie klas 
0-III zmierzyli się z poezją Doroty Gellner. Wiersze tej poetki
pełne humoru, zabawnych bohaterów i sytuacji przedstawili
reprezentanci klas, których oceniało jury w składzie: wicedyrek-
tor Dorota Uzar i polonistka Dorota Gaboń-Bochenek.

Występujący uczniowie czarowali słowem wszystkich zebra-
nych, lecz jury spośród dwudziestu uczestników mogło wybrać
tylko pięciu.

Laureatami okazali się:
Julia Bilecka - klasa I b
Aleksandra Kałuska - klasa I b
Andrea Wojciechowska - klasa I b
Noemi Śliwa -  klasa III a
Estera Prochera - klasa III a.
Gratulujemy.

Natalia kontra oręż 
W miniony piątek,  8 maja 2015r. w Klubie 4 Regionalnej Bazy

Logistycznej we Wrocławiu uhonorowano finalistów i laureatów
konkursu „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”. Laureatką
tego konkursu została Natalia Moskwa, uczennica klasy II B
Gimnazjum nr 2. Atmosfera uroczystości była podniosła i zakoń-
czyła długi okres konkursowych zmagań. Po części oficjalnej
zostaliśmy oprowadzeni po wystawie najnowocześniejszego, 
spełniającego wysokie standardy umundurowania i kamuflażu dla
polskiego żołnierza. Dalsza część spotkania toczyła się w Sali
Rycerskiej.

Zmagania Natalii to długa i wytężona praca. Znajomość histo-
rii Polski „ Od Cedyni 972 do Orszy 1514” to nie tylko wiedza 
z zakresu wydarzeń dotyczących naszej ojczyzny, to też znakomi-
ta orientacja w historii powszechnej. Nieobca jest Natalii  także
pieśń, barwa oraz  broń z epoki. Szacun, Natalio!

�

Omnibusy znów wiedzą
wszystko



6 piątek, 15 V 2015 ssppoołłeecczzeeńńssttwwoo Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Ten niezwykły i wzruszający obrazek - pies na wózku 
i jego pan - świebodziczanie widzą codziennie. Pan Euge-
niusz Czajkowski i suczka Roxy spacerują ulicami miasta
już tak od pięciu lat. Właśnie tyle czasu pies jest częściowo
sparaliżowany. Ale szczęśliwy i radosny mimo swojego
kalectwa.

- To się stało na spacerze, było bardzo gorąco, południe. 
I pies dostał udaru - wspomina pan Eugeniusz przyznając, że
nie powinno się przy tak wysokiej temperaturze wychodzić
z psem rasy husky - czyli zimnolubnym. Ale kto mógł prze-
widzieć, że tak się to skończy. Jednak w obliczu tej psiej tra-
gedii właściciel nie załamał rąk i nie poddał się. Skonstru-
ował wózek, który trzyma tylną część ciała pieska na specjal-
nym stelażu. Kółka zastępują łapy. 

- Roxy szybko nauczyła się w tym chodzić, dziś nie ma
żadnego problemu, jak chce wyjść to pokaże, zresztą nauczy-
liśmy ją załatwiać się do nocnika - uśmiecha się pan Eu-
geniusz i z czułością patrzy na swoją czworonożną przyja-
ciółkę. Odkąd zmarła żona pana Eugeniusza, Roxy jest kimś
najbliższym, o kogo teraz może się troszczyć. A wspólne spa-
cery to wielka radość dla obojga.

Pan Eugeniusz to osoba o wielkim sercu, która dobrze wie,
co oznacza więź między człowiekiem a zwierzęciem.
Wspaniale zaopiekował się swoją pupilką a ona odwdzięcza
się codziennie oddaniem i miłością.

Człowiek i pies

Wy, którzy krzywdzicie, bijecie lub wyrzucacie swoje psy 
- bo są chore, zestarzały się, nagle przeszkadzają 
w domu - to właśnie Wam dedykujemy ten krótki artykuł...

Świebodzicka spółka została nominowana w organizowanym
przez Magazyn Biznes Regionów | The Regions’ Business i por-

tal www.biznesdolnoslaski.pl plebiscycie gospodarczym PROUD
OF YOU - DUMNI Z WAS 2015 w kategorii NAJLEPSZY PRO-
DUKT. 

- Niezmiernie cieszy nas fakt, iż nasze działania w regionie
zostały docenione przez Dolnośląską Lożę Business Center Club
- która nominowała nas do w/w plebiscytu, dając nam tym samym
jeszcze więcej entuzjazmu do dalszych działań i rozwoju - mówi
Agnieszka Simkiewicz, specjalista ds. marketingu w Capricorn. 

Plebiscyt ma charakter otwarty, co oznacza iż każdy z Państwa
- jeśli chce wesprzeć nas w drodze po tytuł, może oddać głos na
naszą Spółkę klikając w poniższy link - pod którym znajduje się
lista wszystkich firm nominowanych w naszej kategorii:

http://www.biznesdolnoslaski.pl/2015/03/04/zapraszamy-
glosowania-w-plebiscycie-gospodarczym-proud-dumni-z-
2015-kategoria-najlepszy-produkt/

Jedno kliknięcie to jeden głos a głosować można codziennie 
do 10 czerwca (jedno kliknięcie z jednego adresu IP raz na 24h).

Bardzo liczymy na Państwa głosy i z góry dziękujemy 
za wsparcie.

powodem do dumy

Najładniejsze, najoryginalniejsze, płynące
prosto z serduszka odpowiedzi będą nagro-
dzone!

Wśród zgłoszonych propozycji rozlosuje-
my atrakcyjne nagrody!

Jak wziąć udział w konkursie?

Napisz odpowiedź na zadane pytanie kon-
kursowe: Za co kocham Moją Mamę? i do-
starcz ją do nas! Prosimy, aby odpowiedzi nie
były zbyt długie, maksymalnie 5 linijek tekstu
pisanego odręcznie lub w komputerze.

Czekamy na Wasze odpowiedzi do 27
maja. Najciekawsze zostaną opublikowane na
łamach Gazety. Listę zwycięzców oraz to, 
w jaki sposób odebrać nagrodę, podamy 
w numerze 219, który ukaże się 29 maja.

Gdzie przesłać odpowiedzi?

Odpowiedzi z imieniem i nazwiskiem oraz
wiekiem uczestnika należy złożyć w koper-
cie w Biurze Podawczym, na parterze
Urzędu Miejskiego, Rynek 1. Na kopercie
proszę napisać: Konkurs w Gazecie Świebo-
dzickiej.

Jeśli macie starsze rodzeństwo, możecie
poprosić je o przesłanie odpowiedzi e-mai-
lem, na adres: 

gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl.

Prosimy - nie zapomnijcie podpisać się
imieniem i nazwiskiem oraz zaznaczyć wiek
pod treścią emaila! W tytule e-maila prosimy
napisać: konkurs.

W zabawie mogą wziąć udział dzieci 
w wieku od 7 do 10 lat. 

Mamy dla Was wspaniałe nagrody:

� 5 bezpłatnych, dwuosobowych wej-
ściówek do Wodnego Centrum Rekreacji - dla
mamy i pociechy, na dwugodzinne szaleń-
stwa w basenie i zjeżdżalni

� zaproszenia na warsztaty w Ciuciu
Babka Cafe - niezwykłym miejscu, w którym
odbywają się ciekawe spotkania rozwijające
pasje maluchów, a rodzice mogą się napić
pysznej kawy!

� pamiątkowe gadżety związane z naszym
miastem.

Konkurs dla najmłodszych - mamy dla Was atrakcyjne nagrody!

Za co kocham Moją Mamę?
Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie Gazety Świebodzickiej. 

Ponieważ zbliża się Dzień Matki, każde dziecko z pewnością przygotowuje życzenia 
i laurki dla swoich ukochanych Mam.

Dlatego prosimy Was o przesłanie odpowiedzi na jedno, proste pytanie: 

Za co kocham Moją Mamę?

16 maja - Noc Muzeów
cykliczna akcja, w ramach której muzea otwierają swoje drzwidla zwiedzających - można je zwiedzić za darmo!

Sprawdź, które placówki w najbliższej okolicy przyłączyły się do akcji.
Np. do Nocy Muzeów 2015 we Wrocławiu włączyło się ponad 70 instytucji

- muzeów, galerii i centrów kultury. W tym: Muzeum Architektury, 
Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Muzeum Współczesne, Muzeum

Motoryzacji Zamek Topacz, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, Browar Mieszczański, Punkt Widokowy Sky Tower, i wiele innych.W Wałbrzychu będzie można np. zobaczyćMuzeum Porcelany. W Jaworzynie ŚląskiejMuzeum Kolejnictwa..

WAŻNA DATA

Fundatorami nagród są: 

- OSiR Świebodzice sp. z o.o, 
- Ciuciubabka Cafe pani Agnieszki
Piś-miok, 
- Wydział Promocji i Współpracy
Zagranicznej Urzędu Miejskiego 
w Świebodzicach. 



A
nioły latają dziś nisko
w naszym mieście,
przyłączcie się do nas,
uratujcie komuś życie”

- tak zachęcali świebodziczan do
zarejestrowania się w bazie daw-
ców szpiku organizatorzy Dnia
Dawcy Szpiku. Udało się - 23
osoby mają szansę ocalić czyjeś
życie.

Dzień Dawcy Szpiku zorgani-
zowało Centrum Rozwoju Fu-
naberia we współpracy z DK
MS. Akcja została poprzedzona
happeningiem w Rynku. Mło-
dzież tańczyła i śpiewała, za-
chęcając świebodziczan do przy-
łączenia się do akcji. Mimo
deszczu i chłodu czuć było
ogromną energię i radość.

- Pani z czerwoną parasolką,
zapraszamy, i pana przed skle-
pem obuwniczym też! - zachęca-
ła Aneta Sterna z Centrum.
Spora grupka świebodziczan,
zainteresowana muzyką, czer-
wienią, która aż biła od zgroma-
dzonych i pozytywną energią,

płynącą od całej grupy, zatrzy-
mywała się na chwilę, by posłu-
chać o akcji, zobaczyć jak mło-
dzi tańczą, śpiewają.

- Mam nadzieję, że wiele osób
dzięki naszej akcji uświadomiło
sobie, iż tak niewiele trzeba, aby
podarować komuś cząstkę siebie
i niebawem zdecyduje się zareje-
strować w bazie dawców - mówi
Aneta Sterna. - Wystarczy wejść
na stronę www.dkms.pl , klik-
nąć, poczekać na przesyłkę
pocztową z materiałami, otwo-
rzyć usta i pobrać wymaz z we-
wnętrznej strony policzka. Jed-
nak przede wszystkim trzeba
otworzyć serce i podjąć świado-
mą decyzję. Mamy tym samym
szansę spełnić marzenia tych,
którzy czekają na nowe życie
i tych, których już z nami nie ma.

Obecnie komórki macierzyste
są pobierane w 80% z krwi ob-
wodowej, a tylko w 20% z tale-
rza kości biodrowej. Nasz orga-
nizm po takim pobraniu regene-
ruje się w ciągu dwóch tygodni,

a nasz bliźniak genetyczny do-
staje nowe życie. To najpiękniej-
szy dar, jaki można podarować
drugiej osobie.

Wśród tych aniołów jest też
Paulina, która także wzięła
udział w akcji. Dwa lata temu
okazała się być puzzelkiem
życia i oddała szpik kobiecie
w USA.

- Paulina sama się do nas
zgłosiła z chęcią pomocy i była
naszą perełką, która rozwiewała
wszelkie wątpliwości - podkre-
śla Aneta Sterna. - Jej historię
można przeczytać na stronie
DKMS: https://www.dkms.pl/
pl/paulina-turlinska. Sama mó-
wi, że „najcenniejsza rzecz to
podarować komuś szansę na
nowe życie, robiąc tak niewiele".

Happening w Rynku zdecy-
dowanie natchnął wszystkich
pozytywną energią. Dla prze-
chodniów zatańczyli: Lazy Roc-
kers, Ada& Gung The Funk
Kids oraz Justyna Mańkow-

ska; zaśpiewały i zagrały: Klau-
dia Wysoczańska, Olga Wę-
głowska i Wiktoria Ślusarczyk
oraz seniorzy z Czerwonych
Róż.

- Dziękuję wszystkim - przede
wszystkim za to, że jesteście,
wówczas gdy trzeba wesprzeć
najwyższe idee. W Świebodzi-
cach jest mnóstwo pozytywnej
energii - cieszy się Aneta Ster-
na.- Dziękuję gwiazdom happe-
ningu: Lazy Rockers, Adce &
Gung The Funk kids, Justynie,
Klaudii, Oli & Wiktorii i senio-
rom z „Czerwonych Róż”.
Podziękowania z głębi serca
lądują do wolontariuszy: Pani
Jasia, Weronika x 2, Iga, Pau-
lina x 2, Marta, Sara, Justyna,
Hania, Kamila, Adam, i Adrian.
Szczególnie dziękuję Piotrkowi
i Darkowi. Intermarche dzięku-
jemy za wsparcie spożywcze.
Wielka buźka dla tych, którzy
wiedzą, że nam pomogli i byli
z nami!

To z pewnością nie ostatnia
akcja Centrum Rozwoju Funa-
beria. O tym, jakie jeszcze po-
mysły ma nowa organizacja
w naszym mieście, napiszemy
w następnym wydaniu Gazety
Świebodzickiej.
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Breakdance'owe ewolucje na śliskiej, granitowej kostce 
- to dopiero wyczyn

Mimo deszczu na pobliskich ławkach przysiedli
mieszkańcy, było sporo dzieci

Zaprzyjaźnione dziewczęta z Mokrzeszowa: Ola i Wiktoria

Seniorzy z Czerwonej Róży też przyłączyli się do akcji,
wspierającej dawstwo szpiku, brawo! Dziewczyny z Gang the Funk dały czadu!

FOT. ABP, UŻYCZONE

Kraina łagodności czyli poruszający śpiew Klaudii
Wysoczańskiej

Happening wystartował o 10:00. - Chodźcie do nas 
- zachęcała przechodniów Aneta Sterna

Podarować komuś
szansę na nowe życie
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Słodko, czekoladowo,
C

zekolada staje się wizytówką Świebodzic. II
festyn pod tym hasłem, zorganizowany wspólnie
przez Burmistrza Miasta Bogdana Kożucho-
wicza i Śnieżkę-Invest bardzo podobał się

świebodziczanom i gościom z okolic. Mieszkańcy
z całymi rodzinami świetnie się bawili w strefie zabaw,
zajadali słodkościami ze Śnieżki i oglądali występy arty-
stów.

Druga edycja Święta Czekolady odbyła się w sobotę,
2 maja, w Parku Miejskim. Burmistrz Kożuchowicz
oraz prezes Śnieżki Urszula Drabik przywitali ser-
decznie mieszkańców, życząc nie tylko dobrej zabawy,
ale i nie liczenia się z kaloriami tego dnia. Pani prezes
słodkiej fabryki przyznała zresztą otwarcie, że odkąd
objęła fotel szefa zakładu, przybyło jej 7 kilogramów.

- Ale wcale się tym nie przejmuję - żartowała.
- Zapraszam do częstowania się naszymi słodkościami
i zapewniam, że dziś czekolady tu nie zabraknie.

Do tego nie trzeba było specjalnie zachęcać, o czym
oświadczyły kolejki do czterech stoisk Śnieżki. Na jed-

nym można było degustować płynną
czekoladę, która lała się nieustannie z
fontanny, na kolejnym firma sprzeda-
wała po preferencyjnych cenach swoje
wyroby, w tym nowości - słodycze
bezglutenowe. Najmłodsi mogli się
wyszaleć w super strefie zabaw,
było tu mnóstwo atrakcji, zabawy
z angry birds, dmuchańce, fotobud-
ki, w których można było sobie
wykonać zabawne, „słodkie” zdjęcie,
malowanie twarzy i wiele innych
atrakcji.

W trakcie imprezy mogliśmy na
scenie parkowego amfiteatr
podziwiać występy gwiazd. Na
początku zobaczyliśmy pokaz
tańców indiańskich w wykona-
niu zespołu Catawba, a w dalszej
części festynu zaprezentowali się
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Bawiliśmy się całymi rodzinami - a uśmiechy świadczą same za siebie!

Festyn otworzyli organizatorzy: Prezes Śnieżki-Invest Urszula Drabik i Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz

Widownia amfiteatru była pełna

Zabawa z angry birds
dostarczyła frajdy
nie tylko dzieciom,
ale i rodzicom

Zdjęcie z Myszką Miki było obowiązkowe!
Tłumy mieszkańców wraz z rodzinami odwiedziły 2 maja park, by bawić się na Święcie
Czekolady
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radośnie
nasi świebodziccy artyści: wystąpiła Asia
Siwarska, podopieczna Stowarzyszenia na

Rzecz Dzieci i Młodzie-ży
Niepełnosprawnej, a także Adam Mla-

denis, wychowanek świetlicy środowi-
skowej „Tęczowa Gromada”, uzdolnio-
ny chłopak, który próbuje swoich sił
w programach dla młodych talentów
- m.in. Must be the music i Mam talent.
Fantastyczne, taneczne show dał Max
Mazurek, świebodzicki tancerz znany
z programu You can dance.

Do pełnej energii zabawy i tańca
porwała z kolei Marta Jasińska,
instruktorka zumby.

- Ogromnie się cieszę, że tak
wiele osób odwiedziło festyn,
patrząc na uśmiechnięte buzie dzie-
ci i ich rodziców jestem przekona-
ny, że Święto Czekolady to napraw-

dę udana, rodzinna impreza, która z roku na rok będzie
jeszcze ciekawsza - podsumował burmistrz Bogdan
Kożuchowicz. - Dzieciaki naprawdę świetnie się bawi-
ły, szalały na zjeżdżalniach, brały udział w konkursach.
To wszystko przecież robimy dla nich, więc tym bar-
dziej jest powód do radości.

W trakcie całej zabawy rozdawane były flagi naro-
dowe, ufundowane przez Burmistrza Miasta, jako że
2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi. Z kolei hostessy
częstowały mieszkańców słodyczami ze Śnieżki.
Słoneczna i dość ciepła - mimo nieciekawych prognoz
- pogoda sprawiła, że na festynie bawiło się naprawdę
mnóstwo mieszkańców, a wśród gości można było
zauważyć m. in. posłankę na Sejm RP Annę Zalewską,
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzi-
cach Jana Klepca, a także radnych miejskich z rodzi-
nami: m. in. Teresę Małecką, Zbigniewa Opalińskie-
go, Piotra Krzyśpiaka, Marka Jakubinę i innych.

Max Mazurek pokazał klasę - a swoich sił próbował m. in. w You can
dance

Kolejny, młody talent
- Adam Mladenis

Indiańskie show w wykonaniu zespołu Catawba - później można było także odwiedzić
indiańską wioskę

Malowanie buziek to obowiązkowy punkt miejskich festynów

Marta Jasińska i jej czekoladowa zumba
porwały małych i dużych do tańca

ZABAWNE ZDJĘCIA
MOŻNA TEŻ BYŁO WYKONAĆ
W FOTOBUDKACH
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C
zerwone jabłuszko” i in-
ne, znane i lubiane prze-
boje ludowe, zabrzmiały
podczas II Wiosennego

Śpiewania Seniorów w Świebo-
dzicach. Na zaproszenie naszych
śpiewających seniorów przyjecha-
ło 5 zespołów z regionu. Wszyscy
świetnie bawili się, śpiewali i tań-
czyli, a całość patronatem objął
Burmistrz Miasta Bogdan Ko-
żuchowicz.

Na zaproszenie świebodzic-
kiego oddziału Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i In-
walidów i działającego przy nim
chóru Akord nasze miasto już po
raz drugi odwiedziły zespoły
folklorystyczne z regionu. Na
hasło pomysłodawczyni tego
wydarzenia, radnej Teresy Ma-
łeckiej, która prowadzi zespół
Akord, ochoczo odpowiedzieli:
Rudawianie z Janowic Wielkich,
Bolkowianie z Bolkowa, Olga 
z Kamiennej Góry, Kapela Janka
Boduszka z Siemianic, Rozma-
ryn z Bogatyni. Honory gospo-
darzy pełnił oczywiście Akord.

W planach wydarzenia był
barwny korowód w Rynku i zło-
żenie kwiatów pod pomnikiem
Św. Jana Pawła II. Deszcz spra-

wił, że udało się zrealizować
jedynie ten drugi punkt progra-
mu - około godz. 17:00 rozpogo-
dziło się i barwna, rozśpiewana
grupa udała się pod pomnik,
gdzie wszystkie zespoły odśpie-
wały „Barkę” i złożyły kwiaty.
Kolorowy i rozśpiewany pochód
wzbudził zrozumiałe zaintereso-
wanie świebodziczan, którzy
zaglądali przez okna i z życzli-
wością przyglądali się całemu
widowisku. Nic dziwnego - ko-
lorowe stroje przyciągały wzrok
a tak duża grupa ubrana na ludo-
wo nie jest w końcu powszech-
nym widokiem na ulicach Świe-
bodzic. 

Prawdziwa zabawa i wiosen-
ne śpiewanie odbyło się w Klu-
bie Seniora. Trzeba przyznać, że
radości, energii i talentów mu-
zycznych możemy seniorom
pozazdrościć. Wystarczyło kilka
skocznych oberków i walczy-
ków, odśpiewanych z przytupem
ze sceny, a już cała sala bawiła
się na całego, śpiewając z wyko-
nawcami i tańcząc na parkiecie. 

- To nasze wspólne śpiewanie
jest po to, by się poznać, wymie-
nić naszymi obyczajami, kulturą,
z takich spotkań powstają przy-

jaźnie i kolejne, wspólne spotka-
nia na przeglądach zespołów 
- mówi Teresa Małecka, pomy-
słodawczyni Wiosennego Śpie-
wania Seniorów.

Spotkanie uroczyście otwo-
rzyli burmistrz Bogdan Kożu-
chowicz, prezes PZERiI w Świe-
bodzicach Jan Welc oraz Teresa
Małecka.

- Wielkie gratulacje za tak
wspaniałą imprezę, cieszę się, że
możemy gościć kolejne zespoły,
wypada już tylko podziękować 
i poprosić o następne takie wy-
darzenia - podkreślał burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. 

Jako pierwsi wystąpili gospo-
darze a później na scenę wycho-
dziły kolejno wszystkie zespoły.
Całości towarzyszyła bardzo ser-
deczna i biesiadna atmosfera, do
czego z pewnością przyczyniły
się też pyszności na stołach,
przygotowane przez organizato-
rów, ale i przywiezione przez
gości. 

Organizację przeglądu wspar-
li: Wydział Promocji UM, Miej-
ski Dom Kultury, Śnieżka-In-
vest, sklepy Kammax, Cytrynka
i Chata Polska.

Gratulujemy serdecznie na-
szym seniorom pozytywnego
podejścia do życia i umiejętności
cieszenia się nawet drobnymi
rzeczami. Uczmy się od Was,
kochani. Gratulacje dla p. Teresy
Małeckiej za sprawną organiza-
cję i doglądanie „gospodarskim

okiem” czy nie brakuje gościom
niczego na stołach. 

Ludowe granie i śpiewanie,
serce raduje...

Udało się po południu pójść pod pomnik Ojca Świętego - tu wszyscy odśpiewali „Barkę” 
i złożyli kwiaty

Cała sala śpiewa i bawi się z nami - tak było po obu stronach stołów

Z przytupem rozpoczęła swój występ Kapela Janka
Boduszka - skoczny ober porwał do tańca

BURMISTRZ BOGDAN
KOŻUCHOWICZ

I TERESA MAŁECKA

PZERII POCHWALIŁ SIĘ
SZTANDAREM
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„Europejczycy w imię pokoju”
Międzynarodowy niemiecko-polski obóz muzyczny 

dla młodzieży

Czy niemiecko-polskie wymiany młodzieży mają jeszcze szanse cokolwiek
zmenić i wnieść do świadomości społeczeństwa, które we wszystkich żyjących
generacjach zmaga się na co dzień z problematyką stosunków z tym że sąsia-
dem? A być może to właśnie jest powodem, dla którego takich projektów nie
należy zaprzestać.

Powstała w roku 2000 niemiecka fundacja „Erinnerung, Verantwortung und
Zukunft” (Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość) powzięła sobie niegdyś za
cel wypłacenie odszkodowań dla byłych więźniów przymusowych Trzeciej
Rzeszy. Dziś wspiera poprzez program EUROPEANS FOR PEACE projekty
młodzieżowe pomiędzy Niemcami, a krajami państw Europy Środkowej,
Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Izraelem. Są to nie tylko wymiany
szkolne i pozaszkolne, lecz również wystawy, badania naukowe itp. Celem
tychże projektów jest informacja i edukacja pokojowa, jak również umożliwienie
spotkania kultur.

Partnerami polsko-niemieckiego projektu „Songs about life” są Miejski Dom
Kultury w Świebodzicach oraz Soziokulturelles Zentrum "Die VILLA" Leipzig.

Zapraszamy do udziału w projekcie dwudziestu uczestników z obu państw 
i miast: Świebodzice-Lipsk. Zaangażowani do realizacji są profesjonalni trenerzy
z Niemiec i Polski: m.in. Wiktor i Bartosz Wawrzkowicz, dr Łukasz Kwadrans,
Eric Busch i inni referenci po stronie niemieckiej oraz współpracownicy centrum
społeczno-kulturalnego VILLA Leipzig. Efektem działań będą napisane i zaara-
nżowane przez młodych ludzi piosenki traktujące o tym, jak postrzegają problem 
i jak obchodzą się z zagadnieniem dyskryminacji oraz wykluczenia w społecze-
ństwie. Obserwacje i relacje uczestników uchwycone zostaną w formie nagrań
audio i video. Projekt zakończy wspólny koncert w Lipsku. Mamy nadzieję, że
projekt przykuję uwagę szczególnie młodych ludzi, bo to oni mają okazję wyka-
zać się i spełnić muzycznie. W ich gestii również leżeć będzie odpowiedzial-
ność i przyszłość stosunków z ulubionym sąsiadem za Odrą.

Koordynator projektu Jolanta Drywa

Projekt wspierany przez:

Stiftung Erinnerung Verantwortung Zukunft
Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży

Soziokulturelles Zentrum "Die VILLA" Leipzig.
Burmistrza Miasta Świebodzice 

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach

PRACA 
w Świebodzicach!!!

� pomocnik
operatora maszyn 
do obróbki metalu

� pomocnik
operatorów pras

� pracownik
produkcji

� szlifierz 
(z zamiłowania 
lub doświadczenia)

� obsługa ręczna
szlifierki

Tel: 723 190 115

e-mail:
biuro.swidnica@adecco.com



D
ziśostatniodcinek poru-
szających losów zesła-
nej na Sybir świebodzi-
czanki, pani Jadwigi

Skup, z domu Fedorowicz. Os-
tatni - ale najbardziej radosny, bo
zesłańcy wreszcie wracają do
domu...

Z okazji okrągłej rocznicy
zsyłek Polaków na Syberię pu-
blikujemy 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 Ja-
dwiga Pichurska, jest aktywną
członkinią świebodzickiego koła
Polskiego Związku Sybiraków.

Pani Jadwiga Skup została
wywieziona podczas II wywózki
- 13-14 kwietnia 1940 r. Miesz-
kała z rodziną we wsi Grandzi-
cze, powiat Grodno.

Zesłańcy właśnie zostali prze-
transportowani na Ukrainę i tu
borykają się z nowym kłopotem
- wilgocią. Najgorzej jest ze sto-
pami, które w przegniłych, z ta-

kim trudem zdobytych w Ka-
zachstanie walonkach, bardzo
bolą zesłańców.

... (walonki) Nasiąkały wodą
i nogi marzły. Po całym dniu
pracy, kiedy się zdjęło wieczo-
rem, nogi były jak wyjęte
z kompresu mokrego, biała
i pomarszczona skóra. Wysuszyć
walonek nie było gdzie, bo na
jednej kuchni urzędowały cztery
rodziny a każda miała dzieci
i trzeba było coś ugotować do
jedzenia dzieciom i sobie. Odbi-
ło się to na moim zdrowiu, dosta-
łam silnego bólu nóg. Wystę-
powały sine opuchlizny, bardzo
bolesne i to jakieś wędrujące.
Lekarz, do którego mnie zawieźli
na Osiedle 1 Maja, 5 km od
naszego sowchozu orzekł, że to
latający reumatyzm. Leków żad-
nych nie przepisał, bo nie było
ich jeszcze po wojnie. Tylko
kazał wygrzewać. Więc kiedy
zrobiło się ciepło, to siostry
wynosiły mnie przed barak i tam
się w słońcu wygrzewałam. Tak
przemęczyłam się trzy miesiące.
Potem choroba pomału ustąpiła.

Do pracy znowu zaangażowa-
li mnie na kierownika magazynu
zbożowego.

Tu już uprawiali nie tylko
pszenicę, ale także inne zboża
jak żyto, jęczmień, owies a także
kukurydzę, słonecznik no i bura-
ki pastewne i jadalne czerwone,
ziemniaki. Tu już mogłam kupić
mleko, a także owoce jak wiśnie,
morele i inne. Dzieci mogłam

lepiej odżywić, nakarmić do syta,
a i sami mieliśmy lepszy wikt:
chleb bez gorzkiego piołunu,
który jedliśmy ciągle w Ka-
zachstanie. Na bazarze mogliś-
my kupić twaróg, kaszę jęcz-
mienną, ziemniaki, jarzyny, owo-
ce. Ojczulek mój nabrał sił,
zaczął chodzić i opiekować się
dziećmi, pomagając mojej ma-
musi. Zosia jak zawsze żywa,

biegająca, boso, bez obuwia, bo
nie było gdzie kupić, skaleczyła
nogę pod podeszwą i nastąpiło
zakażenie. Zawieźliśmy ją do
lekarza wojskowego, który po-
starał się ją wyleczyć. Mieliśmy
z tym zmartwienie, ale po pew-
nym czasie wszystko zostało wy-
leczone. Zosia chodziła do szkoły
rosyjskiej i ukończyła czwartą
klasę.

Na Ukrainie byliśmy cały rok,
a w lutym 1946 roku ewakuowa-
li nas do Polski. Przed wyjazdem
dostałam list od ciotki i wujka.
Pisali, że wiedzą o repatriacji
Polaków z Rosji i podają nam
adres swojego pobytu, żebyśmy
jechali do nich. Oni byli już
w Kamiennej Górze osiedleni
na gospodarstwie. Więc mogą

nas przyjąć i zapewnić utrzyma-
nie, zanim sami się nie osiedlimy.
Tak też zrobiliśmy.

Po ciężkiej podróży, w której
Jagódka rozchorowała się na
zapalenie stawów, dobrnęliśmy
całym eszelonem do Wrocławia.
Potem już na własną rękę pod-
różowaliśmy do Kamiennej Gó-
ry. Przybyliśmy tam 9 marca
1946 roku. Wujek już przedtem
sprowadził do siebie męża moje-
go Jana, który pierwszym trans-
portem przez Bałtyk wrócił
w listopadzie 1945 roku z oflagu
Lubeka do swojej rodziny do
Siedlec. I tu właśnie u wujka
w Kamiennej Górze spotkaliśmy
się po 7 latach rozłąki.

KONIEC
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75. rocznica masowych wywózek Polaków na Syberię

Zesłańcza saga dobiega końca

Trudno rozstać się z losami bohaterskiej rodziny, tym bardziej, 
że pewnie u wielu z Państwa rodzą się pytania: co było dalej? 
Gdzie się osiedlili, jak żyli, co z dziećmi? Postaramy się zapytać 
o to Jagódkę z naszej opowieści czyli Panią Jadwigę Pichurską.
Rozmowa z panią Jadwigą w następnym wydaniu GŚ.

Polacy mają dość 
Rozmowa z posłanką Prawa 
i Sprawiedliwości, Anną
Zalewską, o wynikach I tury
wyborów prezydenckich 
w Polsce

� Jak pani Poseł ocenia wyniki
pierwszej tury wyborów
prezydenckich?

- Dla wielu były one prawdziwym
szokiem. Sondaże i badania opinii
publicznej przez kilka ostatnich miesię-
cy próbowały nam wmówić, że popar-
cie dla Bronisława Komorowskiego jest
tak duże, że bez większego problemu
uda mu się zwyciężyć w I turze wybo-
rów. Rzeczywistość okazała się zupe-
łnie inna. Osobiście czułam jednak, że
tym razem dojdzie do przełomu. Polacy
mają dość obecnej władzy.

� W Świebodzicach wygrał jednak
Bronisław Komorowski...

- Ale nie zdemolował wyborczo swo-
ich konkurentów, a sam wynik Andrze-
ja Dudy był naprawdę przyzwoity 
(w niektórych obwodach wygrał). To
niestety problem bardziej socjologiczny.
Na ścianie zachodniej politycy prawico-
wy zazwyczaj osiągają nieco słabsze
wyniki. Nie da się jednak ukryć, że
notowania Komorowskiego są dużo
gorsze niż 5 lat temu, a różnica stale się
zmniejsza. To dobry prognostyk przed
II turą.
� Wielu komentatorów podkreśla
sukces Pawła Kukiza. Czym według
pani zachęcił tak wielu wyborców?

- Pawłowi Kukizowi należy szczerze
pogratulować. Jego wyborcy, podobnie
zresztą jak Andrzeja Dudy, podkreślają

słabość i gnuśność obecnej władzy 
w Polsce, która nie radzi sobie z podsta-
wowymi problemami społecznymi.
Dlatego liczę, że większość z nich opo-
wie się po stronie Dudy, który w kampa-
nii borykał się z podobnymi problema-
mi, jak ich kandydat. Początkowo An-
drzeja próbowano ignorować, później
wyśmiewano, następnie rozpoczęto
otwartą walkę. Czas, aby dopełnił sen-
tencję Gandhiego i ostatecznie wygrał.
� Jak, pani zdaniem, rozstrzygnie się
II tura wyborów prezydenckich?

- Wierzę w to, że Andrzej Duda 
osiągnie zdecydowany sukces. W zesta-
wieniu z Bronisławem Komorowskim
- jego sposobem bycia, biernością, aro-
gancją wobec społeczeństwa, licznymi
lapsusami, gafami, brakiem wiedzy
merytorycznej, ale i obciachowością 

- moim zdaniem Andrzej Duda jest bez
porównania lepszym kandydatem na
tak ważny urząd w naszym państwie.
Co istotne, wygrana Andrzeja Dudy 

w wyborach prezydenckich pozwoli
ostatecznie odsunąć Platformę Oby-
watelską od władzy.
� Dziękujemy za rozmowę.

Świebodzice, dnia 15.05.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA  MIASTA  ŚWIEBODZCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru staromiejskiego położonego w obrębie Śródmieścia miasta Świebodzice

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 199 ) oraz w związku z uchwałą Nr L/306/2014 Rady
Miejskiej w Świebodzicach z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru staromiejskiego położonego 
w obrębie Śródmieścia miasta Świebodzice i uchwałą nr
LIX/356/2014 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 08
października 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru staromiejskiego położonego w obrębie Śródmieścia miasta
Świebodzice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 22 maja 2015 r. do 22 czerwca 2015 r., w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świe-
bodzice, w pok. nr  6, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do
15.00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 czerwca 2015 r. w sie-

dzibie 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 Świebo-
dzice, 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 06
lipca 2015 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) wymie-
niony wyżej projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziały-
wania 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 zawia-
damiam o zamieszczeniu 

w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawie-
rających informacje o środowisku i jego ochronie, danych o pro-
jekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru staromiejskiego położonego w obrębie Śródmieścia miasta
Świebodzice, prognozie oddziaływania na środowisko, opracowa-
niu 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 rozpatrze-
nia 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 06 lipca 2015 r.

Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz
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Pływacy znów z medalami
KKrrzzyysszzttooff  WWiinniiaarrcczzyykk

25
kwietnia 2015 r. odbyły
się zawody pływackie 
o Puchar Burmistrza

Gminy Rawicz. W zawodach
wzięło udział ok 230 zawodników
z 13 klubów. 

KS Rekin Świebodzice wy-
startował w składzie: rocznik
2004 - Maria Kutyło i Gracjan
Giezek, rocznik 2003 - Alek-
sandra Obajtek, Paweł Hyc-
kowski, Maciej Jachym i Filip
Woliński oraz rocznik 2002 
- Zuzanna Grylewicz, Marta
Proce, Hania Zawadzka i Mi-
łosz Knihnicki.

Zawodnicy rywalizację roz-
poczęli od 50 metrów stylem
motylkowym, gdzie nasz klub
reprezentowali: Marysia Kutyło,
Gracjan Giezek - II miejsce 
i Filip Woliński - I miejsce. 
W drugiej konkurencji 50 metro-
wej stylem grzbietowym rów-
nież mieliśmy 3 swoich pływa-
ków: Zuzia Grylewicz - życiów-
ka, Marta Proce oraz Paweł
Hyckowski, który w pięknym
stylu wywalczył złoty krążek. Po
50 przyszła kolej na dystanse
100 metrowe. Pierwsza 100 to
styl klasyczny. W tej konkuren-
cji mieliśmy dwie żabki: Ola
Obajtek - I miejsce i Miłosz
Knihnicki - II miejsce. Po klasy-
ku przyszła kolej na dowolny.
Tutaj mieliśmy aż ośmiu pływa-
ków. Dziewczynki : najmłodsza
Marysia Kutyło wywalczyła sre-
bro, Zuzia Grylewicz, oraz Ola
Obajtek i Hania Zawadzka, które
wywalczyły najcenniejsze krąż-
ki - złote. Chłopcy: Gracjan Gie-
zek, Maciej Jachym, Miłosz
Knihnicki i Paweł Hyckowski
dzielnie starali się dorównać na-
szym dziewczynkom, i choć
medal wywalczył tylko Paweł 
- złoto, to Miłosz otarł się 

o podium, a Maciek ustanowił
piękną życiówkę. Indywidualne
zmagania I bloku zawodów
zakończyło 200 metrów stylem
zmiennym. Reprezentowali nas:
Marta Proce - życiówka, Hania
Zawadzka - I miejsce, Maciej
Jachym oraz Filip Woliński,
który zrobił życiówkę i zdobył 
I miejsce.

I blok, niemal jak w więk-
szości zawodów zakończyły
starty sztafetowe - 4x50 m sty-
lem zmiennym. Nasze Rekinki
za-prezentowały się w składach:
dziewczęta - Marta Proce
(grzbiet), Ola Obajtek (klasyk),
Hania Zawadzka (motyl) i Zuzia
Grylewicz (dowolny); chłopcy 
- Paweł Hyckowski (grzbiet),
Maciej Jachym (klasyk), Gra-
cjan Giezek (motyl) i Filip Wo-
liński (dowolny). Obie nasze
drużyny po zaciętej i pasjonu-
jącej walce oraz przy olbrzymim
dopingu rodziców z Klubu Ki-
bica wywalczyły: dziewczynki 
z czasem 2:23,65 - srebro a chłop-
cy z czasem 2:23,42 - złoto.

Po przerwie na posiłek rege-
neracyjny rozpoczął się II blok
zawodów dystansem 50 metro-
wym w stylu klasycznym. Do
walki z przeciwnikami stanęła

tylko jedna nasza zawodniczka
Ola Obajtek, która wywalczyła
najcenniejszy krążek - złoty. Ko-
lejny już dzisiaj sprinterski
dystans 50 m stylem dowolnym,
tak jak na 100 m mieliśmy tutaj
liczną reprezentację. Dziew-
czynki: Marysia Kutyło - III
miejsce, Zuzia Grylewicz, Marta
Proce, Ola Obajtek - II miejsce 
i Hania Zawadzka - I miejsce.
Chłopcy tym razem dorównali
osiągnięciom dziewczynek i rów-
nież zebrali trzy medale startując
w składzie: Gracjan Giezek, Ma-
ciej Jachym, Miłosz Knihnicki 
- III miejsce (życiówka), Paweł
Hyckowski - II miejsce i Filip
Woliński - I miejsce. Pierwszy
dystans 100 metrowy II bloku to
motyl, gdzie do rywalizacji sta-
nął tylko Filip Woliński zdoby-
wając złoto. 

W kolejnym dystansie 100 m
stylem grzbietowym KS Rekin
wystąpił w składzie: Zuzia Gry-
lewicz - życiówka, Marta Proce,
Maciej Jachym - II miejsce i Pa-
weł Hyckowski - I miejsce. Os-
tatnia już konkurencja indywi-
dualna zawodów w Rawiczu 
- 100 m stylem zmiennym,
wymagająca od zawodników
dobrego pływania każdym sty-

lem. Wśród dziewczynek wy-
startowały: Marysia Kutyło 
- życiówka i II miejsce oraz
Hania Zawadzka - II miejsce.
Chłopcy : Gracjan Giezek i Mi-
łosz Knihnicki - II miejsce.

Zmagania zawodów o Puchar
Burmistrza Gminy Rawicz za-
kończyła rywalizacja sztafet
4x50 m stylem dowolnym. Na-
sze drużyny wystąpiły w takim
samym składzie jak w I bloku.
Jak zawsze dopisał wspaniały
doping rodziców. Dziewczynki 
z czasem 2:09,53 wywalczyły
srebro, a chłopcy z czasem
2:09,43 - złoto.

KS Rekin podczas zawodów
w Rawiczu zdobył 28 medali: 15
złotych, 11 srebrnych i 2 brązo-
we. Na ręce naszych zawodni-
ków trafiły nagrody dla „najlep-
szego zawodnika” w klasyfikacji
generalnej: Ola Obajtek, Hania
Zawadzka i Filip Woliński - zdo-
byli I miejsce, Paweł Hyckowski
- II miejsce oraz Marysia Kutyło
i Miłosz Knihnicki - III miejsce. 

W sobotę odbyły się również
zawody w Legnicy „V Puchar
Prezesa DOZP”, gdzie wystarto-
wało ok. 260 zawodników z 20
klubów. KS Rekin reprezento-
wała jedna zawodniczka Alicja

Maziar z rocznika 2002 dzielnie
walcząca z rywalkami na dy-
stansach 100 metrowych stylem
dowolnym i grzbietowym oraz
na dystansie 200 m stylem do-
wolnym.

25-26 kwietnia 2015 to były
bardzo pracowite dni dla zawod-
ników KS Rekin Świebodzice.
Oprócz startów w Rawiczu 
i w Legnicy nasi pływacy wy-
startowali również w XV Ot-
wartych Zawodach Pływackich
o puchar Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry oraz grupa masters
wystartowała w XII Międzyna-
rodowych Mistrzostwach Dol-
nego Śląska w Pływaniu Masters
w Bielawie.

W Jeleniej Górze oprócz za-
wodników z grupy wyczynowej
wystartowali również nasi adep-
ci pływania z grupy sportowej
oraz doskonalenia. Nasz klub
reprezentowali: rocznik 2008 
- Suława Hanna, rocznik 2007 
- Bylińska Natasza, Błaszczyk
Kornelia, Kutyło Igor i Oranje
Orlando, rocznik 2006 - Rataj-
czak Julia, Świdnicka Kamila,
Wiktorowicz Julia, Gadacz
Jakub, Glejzer Filip, Pietrzak
Paweł, Walendowski Przemy-
sław, rocznik 2005 - Cajzer

Emilia, Dańczak Nadia, Bak
Szymon, Karniszewski Mate-
usz, Orłowski Igor, Tokarski
Antoni, rocznik 2004 - Kotwica
Kornelia, Biełous Mateusz,
Bronicki Maciej, rocznik 2003 
- Skrzęta Weronika, Świdur-
ska Paulina, Kołaczek Tymo-
teusz i Żebryk Jakub, rocznik
2002 - Glejzer Marcelina i To-
karski Stanisław, rocznik 2001
- Kuzera Przemysław, rocznik
2000 - Borczyk Martyna, Po-
piel Vanessa, Kołaczek Ama-
deusz i Słonimski Sebastian
oraz Ołdak Jakub z rocznika
1999.

W zawodach wzięło udział
289 zawodników z 25 klubów.
Naszym reprezentantom udało
się wywalczyć 9 medali: 4 złote,
3 srebrne i 2 brązowe.

W Bielawie na zawodach
mastersów wystartowało ok. 120
zawodników z 33 klubów z całej
Polski. W zawodach w barwach
KS Rekin wzięli udział: Sylwia
Glejzer, Dominika Stokłosa-
Mosór, Paweł Lasek, Krzysz-
tof Słomiński i Alfred Żemier.
Nasi najstarsi zawodnicy, nie
chcąc być gorszymi od młodzie-
ży sprężyli się i zdobyli 17
krążków: 11 złotych, 4 srebrne 
i 2 brązowe.

KS Rekin Świebodzice po raz
kolejny spisał się na medal.
Mnóstwo medali i życiówek
może cieszyć nie tylko zawodni-
ków, ale i trenerów. Dziękujemy
wszystkim naszym zawodnikom
niezależnie od wieku za zaanga-
żowanie w znakomite starty, któ-
re dostarczają nam wielu pozy-
tywnych emocji. W sumie w cią-
gu 2 dni zawodnicy KS Rekin
Świebodzice zdobyli 54 medale:
30 złotych, 18 srebrnych i 6 brą-
zowych - to się nazywa dorobek
medalowy.

Tak trzymać!

Majowy turniej piłki nożnej

Wmajowy weekend na boisku Orlik przy
ul. Rekreacyjnej 1 po raz kolejny w tur-

nieju piłki nożnej rywalizowały zespoły złożo-
ne z chłopców 11-13 lat. Do turnieju zgłosiło
się 7 drużyn. Po rozegraniu 13 meczów wyło-
niono najlepsza drużynę: Green Power. Drugie
miejsce zajęła ekipa Smerfów, a na trzecim
miejscu uplasował się zespól Błękitnych.

Wszyscy zawodnicy, których drużyny
zajęły miejsca od 1-3 otrzymali z rąk
Burmistrza Miasta Świebodzice Bogdana
Kożuchowicza oraz Krystiana Wołszyna
Radnego Miasta Świebodzice wejściówki na
basen kryty.

GRUPA A
I m GANG ALBANII 26 p
II m BŁĘKITNI 23 p
III m POLONIA CLUB 20 p
BŁĘKITNI - GANG ALBANII 2:4
POLONIA CLUB - BŁĘKITNI 4:7
POLONIA CLUB- GANG ALBANII 1:9

GRUPA B
I m SMERFY 39 p
Iim GREEN POWER 36 p
IIIm MINI BARCELONA 33 p
IVm GANG PLEBANII 30 p

SMERFY - GANG PLEBANII 9;1
MINI BARCELONA - GREEN POWER 3:11
SMERFY - MINI BARCELONA 9:1
GANG PLEBANII - GREEN POWER 0:12
SMERFY - GREEN POWER 9:6
GANG PLEBANII - MINI BARCELONA 3:5

PÓŁFINAŁY
GANG ALBANII - GREEN POWER 1:7
SMERFY - BŁĘKITNI 5:3
MECZ O III MIRJSCE GANG ALBANII- BŁĘKITNI   7:9
MECZ O I MIEJSCE SMERFY - GREEN POWER     4:7

WYNIKI TURNIEJU

Seniorzy na piątkę

W rozegranym w sobotę 9 maja
meczu 23. kolejki spotkań 

o mistrzostwo Ligi Okręgowej Senio-
rów zespół MKS Victoria Świebodzi-
ce rozgromił na własnym boisku dru-
żynę rezerw Polonii Stali Świdnica aż
5:0 (1:0). Bramki dla świebodzickiego
zespołu zdobyli: Kamil Sadowski
- dwie, Marcin Bałut, Kacper Niem-
czyk, Artur Słapek - rzut karny.
Ciekawostką jest fakt, iż w drużynie
Polonii Stali Świdnica od 65 min.
wystąpił wypożyczony z naszego
klubu Bartosz Wiciak. Młody bram-
karz zastąpił ukaranego czerwoną
kartką podstawowego golkipera ze-
społu gości, jednak już w pierwszej

interwencji został pokonany z rzutu
karnego.

Kolejny mecz Victoria rozegra już
jutro, w sobotę 16 maja o godz.
17:00 w Nowej Rudzie z tamtejszym
Piastem, liderem rozgrywek. Ewen-
tualne zwycięstwo Victorii pozwoli
na zbliżenie się do miejsca premio-
wanego awansem do IV ligi.

Skład MKS Victoria Świebodzice:
Osóbka, Lehner, Jędrasiewicz,
Niemczyk, Pluta, Słapek, Drąg,
Rogowski, Kmieciak, Sadowski,
Bałut.

Na zmiany wchodzili: Baczyński,
Borgoń, Karkowski, Szczepański
Ł., Szklarz S.

XXIII KOLEJKA W LIDZE OK. SENIORÓW
Victoria Świebodzice - Polonia Stal Świdnica 5:0 (1:0)
Unia Złoty Stok - Włókniarz Kudowa Zdrój 3:0
Karolina Jaworzyna Śląska - Zdrój Jedlina Zdrój 3:2
Skalnik Czarny Bór - Trojan Lądek Zdrój 10:3
Iskra Jaszkowa Dolna - Piast Nowa Ruda 1:3
Nysa Kłodzko - LKS Bystrzyca Górna 0:1
Zamek Kamieniec Ząbkowicki - Piławianka Piława Górna 4:2
Unia Bardo - Gola Świdnicka 1:0

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.

BIURO NIERUCHOMOŚCI
„MÓJ DOM”

Sprzedam Osiedle Piastowskie mieszkanie komfortowe na I piętrze. 
Po kapitalnym remoncie. Nowa część osiedla. 45M2 cena 160 tys. 
Podlega negocjacjom.

Sprzedam Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe mieszkanie na I piętrze.
Serdecznie polecam. 48M2 cena 134 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 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) 
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) 

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność

Gminy Świebodzice, w granicach działki nr 219/4 o powierzchni 1,3062 ha, sklasyfikowanej jako RIII a, 
położonej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 1, dla której, między innymi Sąd Rejonowy w Świdnicy 

prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00060930/2.

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest w pośredniej strefie miasta, w znacznej odległości od centrum miasta i obiektów
użyteczności publicznej, na terenie Parku Przemysłowego Gminy Świebodzice, i wchodzi w skład Podstrefy Świebodzice
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu. Kształt działki - regularny, teren
płaski. Działka jest usytuowana na terenie częściowo uzbrojonym, a w bezpośrednim sąsiedztwie przebiega kolektor sanitarny.
Dojazd drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej. W pobliżu nieruchomości znajduje się lądowisko miejskie o nawierzchni
trawiastej oraz oczyszczalnia ścieków.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice - Tereny zabudowy produkcyjno-
usługowej.
Cena wywoławcza nieruchomości - 404.922,00  zł. netto
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący w dniu przetargu podatek VAT.

Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania 
pisemnych ofert w terminie do 12 czerwca 2015 r. do godz. 14.30. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach pod adresem: 
Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1 z dopiskiem: 
„Przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości - działka nr 219/4, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach”.
Oferta pisemna powinna zawierać:
- imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta; 
- jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę cyfrowo i słownie, wyższą od ceny wywoławczej,
- informacje o prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej,
- koncepcję zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wraz z wizualizacją graficzną podejmowanego
przedsięwzięcia na tej nieruchomości,
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy oraz braku
zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS wg stanu, co najmniej na dzień 01 czerwca 2015 r.
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, 
- dowód wpłaty wadium w wysokości 41 000 zł., w przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy
się data wpływu na Konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki
Żywnościowej Oddz. Świebodzice najpóźniej do dnia 12.06.2015 r. do godz. 14.30.

Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, 
Rynek 1, pok. nr 7, dnia 17 czerwca 2015 r. o godz. 13.30.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem
3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone
wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Świebodzice.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice na Konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045
1110 0000 0229 7270.
Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe, a także zobowiązany będzie
uzyskać zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo:
1. odkupu nieruchomości w trybie kodeksu cywilnego, jeżeli Nabywca nieruchomości odstąpi od realizacji zobowiązań
inwestycyjnych określonych w ofercie, bądź dokona jej sprzedaży,
2. swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
Osoby nabywające nieruchomość na rzecz firmy, powinny posiadać przy sobie pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty
potwierdzające własność firmy.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych powinni posiadać przy sobie notarialne pełnomocnictwo
tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast w przypadku reprezentowania innych osób
wyłącznie w przetargu, winni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.
Na przedmiotową nieruchomość gruntową przeprowadzone zostały przetargi w dniach: 24.09.2014 r., 28.01.2015 r. i 15.04.2015 r.
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pok. 15, tel. 74 666 95 25.
Świebodzice, dnia 15.05.2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) 
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego Nr L1 

w budynku przy ul. Wolności 25 w Świebodzicach. Udział w częściach wspólnych budynku 
i we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 43,18%.

Nieruchomość, w której znajduje się lokal użytkowy położony jest na działce nr 300/4 o powierzchni 159 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą SW1S/00068811/8.
Lokal użytkowy nr L1 położony w Świebodzicach przy ul. Wolności 25 - złożony z 9 pomieszczeń oraz
komunikacji o pow. - 99,67 m2. Lokal usytuowany jest na parterze i piętrze budynku z bezpośrednim wejściem od
strony targowiska. Brak pomieszczeń przynależnych.
Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Ogrzewanie lokalu centralne etażowe węglowe. 
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren o funkcji usługowej - A 13 UH
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń. 
Cena wywoławcza: 96.000,00 zł 
Cena lokalu: 89.547,00 zł
Cena gruntu: 6.453,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, Rynek 1, Sala posiedzeń, pokój nr 7.

Wadium w pieniądzu w wysokości 9.600,00 zł należy regulować za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się
data wpływu na Konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 1111 0229 7280 w Banku
Gospodarki Żywnościowej Oddział Świebodzice .najpóźniej do dnia 12 czerwca 2015 r. do godz. 15.00. 
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddział Świebodzice na Konto
Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 1111 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się 
do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną. 
Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 666-95-25 do 27.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 01.06.2015 r. w godz. 10.45-11.00.
Na przedmiotową nieruchomość lokalową został przeprowadzony przetarg w dniu 15.04.2015 r. 
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stornie www.bip.swiebodzice.pl.

Świebodzice, dnia 15.05.2015 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. Adama Mickiewicza 2. Budynek położony jest na działce nr 526 o powierzchni 265 m2, 
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00014828/7. 

Udział w częściach wspólnych budynku oraz udział we współużytkowaniu wieczystym gruntu 
pod tym budynkiem wynosi 10,06%.

Lokal mieszkalny Nr 6 położony w budynku mieszkalnym Nr 2 przy ul. Adama Mickiewicza w Świebodzicach.
Budynek usytuowany jest na działce Nr 526 o pow. 265 m2. Lokal mieszkalny usytuowany jest na drugim piętrze
budynku i składa się z kuchni, łazienka + w.c., przedpokoju i pokoju o łącznej powierzchni 51,76 m2. Lokal
wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie za pomocą pieca
kaflowego.
Lokal posiada pomieszczenia przynależne - dwie piwnice o łącznej powierzchni 8,75 m2. Nieruchomość będąca
przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA: 25 000 zł 
Cena lokalu: 24 005 zł
Cena gruntu: 995 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 17 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.

Wadium w pieniądzu w wysokości 2.500 ,00 zł należy regulować za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się
data wpływu na Konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku
Gospodarki Żywnościowej o/Świebodzice. najpóźniej do dnia 12 czerwca 2015 r. do godz. 14.30. 
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej na Konto Gminy Świebodzice 
Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do
Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II piętro lub pod nr tel. 74 666-95-25 do 27. 
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 25.05.2015 r. w godz. 11.00-11.15.
Na przedmiotową nieruchomość został przeprowadzony przetarg w dniu 15.04.2015 r.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.

Świebodzice, dnia 15.05.2015 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 póz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony na rzecz właścicieli nieruchomości zabudowanych, 

przyległych do działki będącej przedmiotem przetargu, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
w granicach działki nr 216/64 o powierzchni 0,0287 ha, obręb Śródmieście 3 stanowiącej własność Gminy Świebodzice,

dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00019802/4.

Nieruchomość gruntowa składająca cię z działki nr 216/64 położona w strefie śródmiejskiej , w średniej odległości od miasta.
Działka funkcjonalnie stanowi działkę przyległą do istniejącej działki budowlanej nr 216/62. Dojście do działki od ulicy Wolności.
Kształt regularny. Konfiguracja terenu - płaski. Nasłonecznienie średnie. Na terenie działki usytuowana jest studzienka
kanalizacyjna, przebiegają sieci telekomunikacyjne. Działka położona jest na terenie uzbrojonym w sieci: wodną, kanalizacyjną,
gazową i energetyczną. 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony: 
teren zieleni rekreacyjnej oraz teren zabudowy usługowej - usługi handlowe.
Cena wywoławcza nieruchomości - 15 000 zł. 
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2015 r. o godz. 9.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek l, Sala posiedzeń, pokój nr 7.

Zgodnie z §5 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 za mierzające uczestniczyć w tym przetargu,
powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebo¬ dzicach, Rynek l następujące dokumenty: 
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno działki nr 216/64 położonej w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3,
2. ksero odpisu z Księgi Wieczystej nieruchomości zabudowanej przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu
3.  potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 1 500 zł.
Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie do 12 czerwca 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 15.06.2015 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 . 
Na przedmiotową nieruchomość przeprowadzone zostały przetargi w dniach 08.10.2014 r. i 25.02.2015 r.
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 15.05.2015 r.
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URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,

Rynek 1
58−160 Świebodzice

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości 

poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 15.05.2015 r. 
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice

Nazwa nieruchomości Numer działki Położenie/obręb

Nieruchomość zabudowana 
przy ul. Długiej 7 w Świebodzicach 179 Pełcznica 2

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.

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości 

poprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach  na okres 21 dni 
wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży  

w  trybie  bezprzetargowym  

Nazwa nieruchomości Nr działki gruntu Obręb

Nieruchomość niezabudowana 1106/2 Śródmieście 3

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

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) 
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) 

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 

w budynku przy ul. Bolesława Prusa 26 w Świebodzicach. 

Budynek położony jest na działce nr 345/23 o powierzchni 127 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00081163/7. Udział w częściach wspólnych budynku oraz udział 
we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 19,73%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym piętrze i składa się z kuchni i pokoju o łącznej powierzchni 48,69
m2. Pomieszczenie wc usytuowane poza budynkiem w podwórku posesji. Lokal wyposażony jest w instalację
elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Ogrzewanie elektryczne. Stan techniczny lokalu mierny. Elementy
wykończeniowe lokalu oraz stolarka okienna i drzwiowa, podłogi i tynki kwalifikują się do remontu lub wymiany.
Kuchnia i pokój podzielone są lekkimi ściankami działowymi, które zgodnie z informacją uzyskaną u Zarządcy
przeznaczone są do rozbiórki. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. 
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA: 42 000 zł 
Cena lokalu: 40 992 zł
Cena gruntu: 1 008 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2015 r. o godz. 12.30 
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.

Wadium w pieniądzu w wysokości 4 200 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy
ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 12 czerwca 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 25.05.2015 r. w godz. 10.00-10.15.
Na przedmiotową nieruchomość zostały przeprowadzone przetargi w dniach: 28.01.2015 r. i 15.04.2015 r.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.
Świebodzice, dnia 15.05.2015 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 2 

w budynku przy ul. Łącznej 5 w Świebodzicach. 

Budynek położony jest na działce nr 364/3 o powierzchni 137 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi
Księgę Wieczystą Nr SW1S/00038007/0. Udział w częściach wspólnych budynku oraz udział we współwłasności
gruntu pod tym budynkiem wynosi 15,77%.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku i składa się z kuchni, łazienki + WC, przedpokoju i pokoju
o łącznej powierzchni 37,22 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową.
Ogrzewanie – piecowe. Stan techniczny lokalu zły. Lokal kwalifikuje się do remontu kapitalnego. Ściany znacznie
zawilgocone i zagrzybione, tynki popękane, podłogi i posadzki zniszczone, instalacje elektryczne i wod.- kan. oraz
armatura sanitarna do wymiany. Układ funkcjonalny zły. Lokal ciemny, okna od strony podwórka. Lokal posiada
pomieszczenia przynależne - piwnica o powierzchni 7,77 m2.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA: 28 000 zł 
Cena lokalu: 27 195 zł
Cena gruntu: 805 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2015 r. o godz. 13.00 
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.

Wadium w pieniądzu w wysokości 2 800 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy
ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 12 czerwca 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 08.06.2015 r. w godz. 10.00-10.15.
Na przedmiotową nieruchomość zostały przeprowadzone przetargi w dniach: 28.01.2015 r. i 15.04.2015 r.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice
(Ratusz) oraz w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl.
Świebodzice, dnia 15.05.2015 r.

� Zaopiekuję się starszą osobą.
Jestem odpowiedzialna i posiadam
doświadczenie w opiece 
nad starszymi i chorymi ludźmi. 
Tel. kontaktowy: 516 355 124
� sprzedam dom bliźniak w okolicy
parku, 5 pokoi, garaż na dwa
samochody, ogród, tel. 691 579 594
� wynajmę lub sprzedam lokal
użytkowy 60 m2 w Świebodzicach,
tel. 533 640 283
� 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, 795 242 447.
� Szukam mieszkania do wynajęcia
w Pełcznicy (mało umeblowanego) 
2 pokoje lub domu do tymczasowej
opieki max.na 1 rok. Proszę 
o kontakt: Gabriela: 601393106,
Dominik: 606472621
� sprzedam 2 szt. świnek
wietnamskich, młode, cena za jedną
200 zł, tel. 607 421 797
posiadam mieszkanie do wynajęcia
jeden pokój z kuchnią 
na Osiedlu Sudeckim, 3. piętro,
wyremontowane, słoneczne,
czynsz+wynajm 700 zł, 

częściowo umeblowane, 
tel. 607 421 797
� sprzedam szereg. 
przy ul. Parkowej, po kapitalnym
remoncie, kuchnia po modernizacji,
zabudowa kuchni z blatami granit, 
b. tani w eksploatacji, 
co gazowe+węglowe, 
tel. 693 451 569
� zaopiekuję się osobą starszą 
lub małym dzieckiem, 
tel. 606 757 390
� sprzedam działkę w Szymanowie,
budowlana, 30 ar, uzbrojona, 
tel. 691 389 656

PRACA DLA KIEROWCY C+E
wym. doświadczenie,

punktualność, uczciwość,
świadectwo kwalif., 

prawo jazdy c+e, znajomość
podst. mechaniki. 

Praca od zaraz po kraju,
dobre warunki. 

Kontakt: tel. 503 139 793, 
e-mail: danielwie9@wp.pl

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej

tel. 660 157 518
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Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, 
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku 

ŚP. Józefa Barana 
- Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie 
ŚP. Andrzeja Napieracza, 

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

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze 
ŚP. Józefa Wawrzyniaka 

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

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

ŚP. Katarzynę Mizerę 
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie 
ŚP. Krystyny Zofii Palichleb, 

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

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze 
ŚP. Zbigniewa Łuciów 

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

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

ŚP. Mariannę Pilitowską 
- Wnuki i Rodzina 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie 
ŚP. Jana Dawca, 

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie 
- Żona, Synowie, Synowa, Wnuki i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze 
ŚP. Marii Pacułt 

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

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

ŚP. Franciszka Brzoskę 
- Córki, Zięciowie, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
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