
Tak się bawiły Świebodzice!

Drodzy Czytelnicy, zapraszamy do udziału
w sympatycznym konkursie. Trzeba nadać
imiona trzem uroczym alpakom, które od

niedawna stały się atrakcją stawów rybnych, znaj-
dujących się obok Hotelu Księżyc. Przemiłe zwie-
rzaki zakupił Pan Dariusz Stańczyk i postanowił,
że imiona nadadzą im właśnie świebodziczanie.

Alpaki są trzy i każda w innym umaszczeniu:
biała, złota i czarna.

Jak to zrobić?
Wystarczy wysłać swoją propozycję z imieniem

- dla jednego zwierzaka lub dla wszystkich, ilość
dowolna - SMS-em na numer telefonu komórko-
wego hotelu: 792 922 962.

Najciekawsze imiona zostaną nagrodzone,
a główną nagrodą będą trzy, 2-osobowe kolacje
w restauracji Hotelu Księżyc.

Czekamy na Wasze zgłoszenia, propozycje
można nadsyłać do końca lipca.

26 czerwca 2015 � Nr 221 � ISNN 1897−2586 � nakład 1400 egz. � e−mail: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.plcena 1 zł (w tym 8% VAT)

3Porządkowanie
Śródmieścia czyli

obskurnym
komórkom mówimy
stanowcze nie.

5Społeczne
Gimnazjum

Akademickie
uroczyście poświęciło
szkolny sztandar.

5Znów
zatańczyliśmy

poloneza w Rynku!

6Udany piknik
rodzinny

w świetlicy
środowiskowej.

11Bookcrossing
w Świebodzi-

cach - nie brakuje
miłośników
uwalniania książek.

12VI Festiwal
Piosenki

Ulubionej za nami.
Mamy mnóstwo
utalentowanej
wokalnie młodzieży.

To były dwa świetne
dni z dobrą muzyką
i wieloma innymi
atrakcjami.
Zapraszamy
do obszernej
fotorelacji
z tegorocznych
Dni Świebodzic.
Wystąpiły takie
gwiazdy, jak Trzeci
Wymiar, ŁZY,
Donatan&Cleo
oraz Gosia
Andrzejewicz
i duet B-QLL.

Ach, ten Fredro!
Premiera Ślubów panieńskich
za nami. Jak wypadła sztuka
w wykonaniu aktorów-amatorów?
To już publiczność oceni,
choć serdeczne oklaski i słowa
uznania mile połechtały naszą
próżność. A tak na poważnie -
wspólne przedsięwzięcie Fundacji
REM i Społecznego Gimnazjum
Akademickiego po raz drugi okazało
się bardzo udanym projektem.
Popularyzacja literatury klasycznej
a do tego świetna zabawa
dla odtwarzających główne role
- no i spory ubaw dla oglądających.
W tym sztuka! - jak mawiają często
bohaterowie Ślubów.

Więcej - str. 8-9
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Mamy dla naszych Czytelników niecodzienny konkurs

Wymyśl imiona
- wygraj kolację!
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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 niezabudowanych stanowiących

własność Gminy Świebodzice, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgi Wieczyste Nr SW1S/00076273/3 i SW1S/00076240/3 zawartych w poniższym wykazie:

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

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest w pośredniej strefie miasta, na terenie obszaru zabudowy produkcyjno – usługowej
wchodzącego w skład Podstrefy Świebodzice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. z/s 
w Wałbrzychu. Kształt działek - regularny, teren płaski, rozłóg dobry - położone są obok siebie. Działki usytuowane na terenie
częściowo uzbrojonym. Tuż przy nieruchomości biegnie sieć kolektora sanitarnego. Wzdłuż granicy działki nr 510/9 przebiega
sieć gazowa. Dojazd drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej (ul. Strzegomska) - wylotową w kierunku Strzegomia i Olszan,
następnie poprzez nowo wybudowaną drogę - ul. Strefową, przebiegającą przez teren Podstrefy. W sąsiedztwie zlokalizowane jest
lądowisko trawiaste i oczyszczalnia ścieków. 
Użytek: Bp, RII, RIIIa, RIIIb i RIVa. Nieruchomość wymaga zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. 
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice - Tereny zabudowy produkcyjno-
usługowej.

Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania 
pisemnych ofert w terminie do 21 sierpnia 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 gruntowej, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach 
na cele zabudowy produkcyjno-usługowej”.
Oferta pisemna powinna zawierać:
- imię i nazwisko, nazwę (firmy) 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 lipca 2015 r.
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, 
- dowód wpłaty wadium, 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 21.08.2015 r. do godz. 14.30.

Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, 
Rynek 1, pok. nr 7, dnia 27 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00.

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.
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 26.06.2015 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 pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność
Gminy Świebodzice, w granicach działki nr 743/9 o powierzchni 0,0316 ha wraz z udziałem w wysokości
1/5 w działce nr 743/16 o powierzchni 0,0918 ha, położonej na terenie zabudowanym domkami letnimi

przy ul. Rekreacyjnej w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy
prowadzi Księgi Wieczyste Nr SW1S/00051220/6 .

Nieruchomość gruntowa zabudowana domkiem letnim, zlokalizowana w Świebodzicach przy ul. Rekreacyjnej. Na działce 
nr 743/9 posadowiony jest domek drewniany letni o powierzchni ogólnej 47,50 m2. Stan techniczny budynku określa się jako
średni. Nieruchomość zlokalizowana jest strefie śródmiejskiej- blisko centrum, w bezpośrednim sąsiedztwie działek
zabudowanych domkami letnimi, basenu kąpielowego otwartego, obiektu hotelowego oraz terenów rekreacji i sportu. Teren
uzbrojony jest w media techniczne tj sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna i telefoniczna. Dojazd od strony 
ul. Rekreacyjnej, drogą wewnętrzną.  
Działka nr 743/16 - użytkowana jako wewnętrzna droga o nawierzchni z płytek betonowych oraz jako teren zieleni niskiej.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice - Teren usług sportu i rekreacji 
wraz z hotelem sportowym.
Cena  wywoławcza nieruchomości    71 800,00 zł. 
w tym:
Cena domku letniego:      53 000 ,00 zł.
Cena gruntu:                    11 900,00 zł.
Cena udziału w drodze:      6 900,00 zł.

Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne 
do składania pisemnych ofert w terminie do 24 lipca 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 na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 
domkiem letnim  przy ul. Rekreacyjnej 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, dokumenty  
potwierdzające własność firmy,

- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę cyfrowo, wyższą od ceny wywoławczej oraz słownie,
- informacje o prowadzonej dotychczas działalności,
- opis sposobu wykorzystania nieruchomości, 
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy oraz braku
zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS wg stanu na dzień 01.07.2015 r.,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, 
- numer konta bankowego, w przypadku zwrotu wadium przez Urząd Miasta w Świebodzicach,
- dowód wpłaty wadium w wysokości 7 200,00 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 24.07.2015 r. .

Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach,
pok. nr 7, dnia 29 lipca 2015 r. o godz. 11.30.

Oferentowi, który przedłoży dokumenty potwierdzające wybudowanie z własnych środków budynku lub prawa jego własności,
a także dokonał własnym staraniem i na własny koszt nasadzeń krzewów i roślin ozdobnych na nieruchomości będącej
przedmiotem przetargu, zaliczona zostanie cena budynku domku letniego i cena nasadzeń krzewów i roślin ozdobnych na poczet
ceny nabycia całej nieruchomości.
Po zakończeniu przetargu zabezpieczenie wniesione przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, pozostałym
oferentom będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zakończenia przetargu. Nie przystąpienie Nabywcy nieruchomości do
podpisania umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości spowoduje przepadek zabezpieczenia na rzecz Zbywcy. 
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność w BGŻ 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.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo 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, powinni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

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, 26.06.2015 r.

Biuro Nieruchomości „Mój Dom” 
zaprasza - ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte pon- piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534; tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667
www.mojdomswiebodzice.pl

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

� Sprzedam. Świebodzice Centrum. Kawalerka 
po kapitalnym remoncie. Ogrzewanie c.o. gazowe. 
Blisko parku miejskiego. 41M2 cena 89 tys.

� Sprzedam Świebodzice Pełcznica. Kawalerka
bezczynszowa w domu dwurodzinnym. Okna nowe PCV,
ogrzewanie c.o. gazowe. Możliwość zakupu ogrodu 
i garażu. 38M2 - cena 42 tys.
� Sprzedam. Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe
mieszkanie po remoncie na II piętrze. 
Nowa część osiedla. 44M2 cena 130tys.
� Sprzedam. Osiedle Piastowskie. Kawalerka
na III piętrze. Łazienka po remoncie. Okna nowe PCV.
Nowa część osiedla. 33M2 cena 84tys.
� Sprzedam Osiedle Piastowskie. Kawalerka 
na wysokim parterze. Kuchnia i przedpokój 
w zabudowie. Łazienka po remoncie. 
Nowa część osiedla. 34M2 cena 95 tys.
� Sprzedam Świebodzice Centrum. 2 pokojowe
mieszkanie na II piętrze. Obecnie przerobione 
na 3 pokojowe. Ogrzewanie c.o gazowe. 
Łazienka po remoncie. 54M2 cena 105tys.

� Sprzedam. Osiedle Sudeckie. 2 pokojowe 
po kapitalnym remoncie na parterze. Balkon, 
jasna kuchnia. Blok „8”. 42m2 cena 117 tys.
� Sprzedam. Świebodzice Centrum. 2 pokojowe 
na 1 piętrze, na ulicy Piłsudskiego. Okna nowe PCV,
łazienka, garderoba. Ogrzewanie piecowe. 
40M2 cena 72tys.
� Sprzedam Świebodzice Centrum. 2 pokojowe 
z dużym balkonem, po kapitalnym remoncie. 
III piętro. Ogrzewanie miejskie. Dodatkowe ogródek
rekreacyjny z altaną. 41M2 cena 129tys.
� Sprzedam Świebodzice ulica Patronacka. 
II poziomowe mieszkanie po kapitalnym remoncie. 
61M2 cena 190tys.
� Sprzedam Świebodzice Pełcznica. 1 pokojowe
mieszkanie na wysokim parterze. C.o węglowe. 
Okna nowe pcv. Duża łazienka. Możliwość przerobienia 
na mieszkanie 2 pokojowe. 
42M2 cena 79tys.

� Sprzedam Osiedle Piastowskie. 4 pokojowe mieszkanie
na parterze. Okna nowe PCV, podłogi panele. 
83M2 cena 185tys.
� Sprzedam. Szereg Środkowy w okolicy Parku
Miejskiego. Podpiwniczony. Ogrzewanie c.o gazowe 
i węglowe. Zadbany ogród. 160M2 cena 349tys.
� Sprzedam okolice ulicy Patronackiej. 3 pokojowe
mieszkanie po remoncie. Ogrzewanie c.o węglowe.
Ogródek pod domem. 60M2 cena 159tys.
� Sprzedam. Osiedle Piastowskie. Szereg środkowy. 
Stan surowy zamknięty. 165M2 cena 210tys.
� Sprzedam. Osiedle Piastowskie. Bliżniak na działce
500m2. Stan surowy zamknięty. 131M2 cena 450tys.
� Sprzedam. Witoszów Dolny. Dom wolnostojący 
na działce 1500m2. II kondygnacyjny. Stan surowy
zamknięty. 350M2 cena 340tys.
� Sprzedam działki na Cierniach - teren niezalewowy. 
Od 800m2 do 1200m2 cena od 30zł do 45zł za m2.
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P
odczas ostatniego posiedzenia
Komisji Budżetu i Planowania
Przestrzennego radni mogli
zapoznać się z projektem nowe-

go planu zagospodarowania obszaru
Śródmieścia. Tym razem projektantka
skupiła się na tyłach i podwórzach
kamienic. Tu jest naprawdę dużo do
zrobienia.

Przyklejone do murów obronnych,
blaszane garaże, pseudokomórki, skła-
dziki, itd. - wiele z nich od dawna nie
jest przez lokatorów użytkowane. Ale
stoją na podwórkach i nie tylko szpecą,
ale także zabierają miejsce, które można
by zagospodarować chociażby na zie-
leń.

Zaplecze też powinno zdobić
Właśnie na tej kwestii skupiła się

Beata Kunkiewicz, projektantka nowe-
go planu. Obszarem zainteresowania
jest uporządkowanie zaplecza budyn-
ków mieszkalnych a także unormowa-
nie zasad dotyczących elementów
reklamy wizualnej, szyldów itp. znajdu-
jących się w obszarze Starego Miasta.

Przygotowanie planu poprzedzone
było kompleksową inwentaryzacją 
i weryfikacją stanu własnościowego
poszczególnych obszarów i kwartałów.
Część obiektów - np. garaże, to włas-
ność prywatna i tu już nic się nie da zro-
bić. Ale ciągle jeszcze spory obszar to
tereny komunalne i to daje większe

możliwości, jeśli chodzi o porządkowa-
nie i wpływanie na mieszkańców. 

Ładne podwórka 
i estetyczne szyldy

Projektantka skupiła się na zapisach,
dotyczących wprowadzenia ładu prze-
strzennego oraz zasad zrównoważonej
zabudowy w obszarze Śródmieścia.
Najistotniejszym zapisem jest z pew-
nością zakaz jakiejkolwiek nowej zabu-
dowy. Jeśli zaś chodzi o istniejące
obiekty, w wielu przypadkach nie bę-
dące w użytkowaniu, plan dopuszcza
ich wyburzenie lub przebudowę.

Istotną kwestią pozostaje także zago-
spodarowanie terenów znajdujących się
w bezpośrednim sąsiedztwie murów
obronnych. Plan zakłada oczyszczenie
tych terenów, oczywiście za wyjątkiem
tych obiektów, które są własnością pry-
watną.

W planie zawarto także wskazówki
dotyczące kształtowania zieleni, ochro-
ny konserwatorskiej oraz zasad umiesz-
czania elementów informacji wizualnej.
I tu kolejne, ważne zapisy - po przyjęciu
planu w Śródmieściu będzie obowiązy-
wał zakaz umieszczania reklam na
budynkach. Nie dotyczy to szyldów
czyli informacji związanej z prowadzo-
ną w konkretnym miejscu działalnością
(sklep, punkt usługowy). Jednak szyldy
także będą musiały spełniać określone

zasady, jeśli chodzi o wymiary,
treść czy ogólne wrażenie este-
tyczne.

- Czy jesteśmy w stanie osza-
cować koszty usunięcia tych
szpecących komórek i garaży? 
- dopytywał Przewodniczący
Komisji Lesław Podhalicz.

Ile to będzie kosztować?
- Na tym etapie jest to niemożliwe,

ale np. rewitalizacja ul. Krasickiego, 
z którą wiąże się także oczyszczanie
tamtejszych terenów przylegających do
murów, może pokazać pewną skalę tego
przedsięwzięcia - przyznała projektant-
ka.

- To będzie ciężka sprawa - wzdychał
radny Zdzisław Pantal. - Znając ludzi 
i ich przyzwyczajenia nie będą się
chcieli rozstać ze swoimi komór-
kami i szopkami. W dodatku są to
bardzo niepopularne dla władzy
decyzje. Może część terenów uda
się odkupić i np. wskazać miejsce
zamienne. Ale i tak będzie pew-
nie duże niezadowolenie - kon-
kludował Wiceprzewodniczący
RM.

Przy okazji dyskusji powróciła kwe-
stia innego planu zagospodarowania.
Chodzi o tereny pokolejowe w obrębie
ul. Strzegomskiej, na których ma pow-
stać kolejny supermarket (o sprawie
pisaliśmy w poprzednim numerze).

Okazało się, że mimo bardzo
szczegółowych zapisów w pla-
nie, które były przygotowane tak,
by nie dopuścić do budowy w
tym miejscu marketu, inwestor
znalazł sposób, by je obejść. Plan
ów dopuszczał przede wszystkim

zabudowę mieszkalną wielorodzinną,
plus handel i usługi. Tymczasem inwe-
stor wpadł na chytry pomysł i zaprojek-
tował market oraz trzy mieszkania - bo
tyle wystarczy, by można było mówić 
o zabudowie wielorodzinnej. Tak przy-
gotowany projekt złożył w Wydziale
Budownictwa świdnickiego starostwa.

Inwestor chce przechytrzyć
wszystkich

Wśród radnych zawrzało, bo w zasa-
dzie cała Rada poprzedniej kadencji

pracowała nad tym projektem
właśnie tak, by uniemożliwić
budowę następnego sklepu tym
bardziej, że w obszarze o którym
mowa, funkcjonują obecnie obok
siebie aż trzy tego typu sklepy:
Biedronka, Polomarket i otwarty

niedawno Aldi.
Plan projektowała ta sama pani pro-

jektant i dlatego właśnie ją wywołano
do tablicy. - Dlaczego tak się stało? 
- dopytywali radni.

- Mamy tu do czynienia z dużym
nadużyciem interpretacyjnym, w planie

jest wyraźnie zapisane, że dopuszczony
jest handel wbudowany w parter budyn-
ku mieszkalnego - wyjaśniała Beata
Kunkiewicz. - To wyklucza postawie-
nie wolnostojącego obiektu handlowe-
go. Wielokrotnie stosowałam takie zapi-
sy w przygotowywanych przez siebie
dokumentach, ale po raz pierwszy spo-
tykam się z taką interpretacją. Wspólnie
z Państwem pracowaliśmy nad planem,
to były bardzo szczegółowe rozmowy.
Nikt z nas nie przypuszczał, że pojawi
się inwestor, który będzie jawnie śmiał
się w twarz z tych zapisów.

Wszystko zależy od starosty
Dla gminy sprawa jest tym wysoce

irytując, bo samorząd nie jest stroną 
w postępowaniu. Tereny są prywatne, 
a decyzje wydaje starosta, wszelka
korespondencja w sprawie przesyłana
jest jedynie „do wiadomości”. To nie
daje nam możliwości uczestniczenia 
w postępowaniu, a przecież tu chodzi 
o sprawę dotycząca miasta i miasto 
z pewnością chciałoby mieć wpływ na
także i te kwestie. 

Według uzyskanych przez nas infor-
macji inwestor uzupełnił dokumentację,
jednak nie zmienił nic w projekcie.
Wydział Budownictwa Starostwa Po-
wiatowego w Świdnicy nie wydał jesz-
cze żadnej decyzji w tej sprawie. 

�

Porządkowanie Śródmieścia

Umowa podpisana, 
są pierwsze pieniądze

12 czerwca Roman Szełe-
mej, szef Algomracji Wał-

brzyskiej, podpisał porozumienie
z Marszałkiem Województwa
Dolnośląskiego Cezarym Przy-
bylskim o powierzeniu zadań
związanych z wdrażaniem Regio-
nalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020. Oznacza to
przede wszystkim nie tylko realne
pieniądze - pierwsze 7 mln zł - ale
rozpoczęcie działań zmierza-
jących do ogłaszania naborów
wniosków, a następnie realizacji
projektów przez poszczególnych
beneficjentów z obszaru Aglome-
racji Wałbrzyskiej - w tym gminy
Świebodzice. 

Nasze miasto od początku
powstania AW jest jej aktyw-
nym członkiem, mamy już przy-
gotowany szereg projektów do-

tyczących wsparcia takich ob-
szarów życia, jak infrastruktura
społeczna, gospodarka nisko-
emisyjna, termomodernizacja,
zintegrowana komunikacja, re-
witalizacja obszarów zdegrado-
wanych, gospodarka wodno-
ściekowa, rozwój przedsiębior-
czości, edukacja.

Pierwsze konkursy i nabory
wniosków dla Aglomeracji Wał-
brzyskiej ruszą jesienią tego
roku. 

Wspomniane 7 mln zł to
dopiero pierwsza i niewielka
transza środków, przeznaczo-
nych dla AW. Przypomnijmy
tylko, że w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorial-
nych do Aglomeracji Wałbrzys-
kiej w latach 2014-2020 trafi
około 750 mln zł. 

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczył 
m. in. Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz
fot. użyczone

Bądź rozważny nad wodą, 
nie zostawiaj dziecka w samochodzie!

P
rzed nami lato, czas kiedy
bardzo chętnie odpoczywa-
my nad wodą. Niestety 

z powodu beztroski i lekko-myśl-
ności co roku setki osób tracą
życie w wyniku utonięcia.
Apelujemy o rozwagę podczas
re-laksu nad wodą i wzmożoną
opiekę nad małymi dziećmi.
Bezpieczna kąpiel zależy tylko
od nas samych.

Piękna pogoda sprzyja wy-
poczynkowi i spędzaniu czasu
nad wodą. Niestety, jak wynika
z policyjnych statystyk, jest to
czas, kiedy dochodzi do wielu
wypadków nad wodą. Przy-
czyną tragedii jest najczęściej
brak wyobraźni, lekkomyślność
i brawura, lekceważenie obo-

wiązujących przepisów, kąpiel 
w miejscach niestrzeżonych 
i nierzadko też alkohol.

Policjanci przypominają:
� powinniśmy kąpać się

tylko w miejscach strzeżonych,
tam gdzie jest ratownik - najle-
piej na basenie odkrytym;
� dzieci powinny bawić się

w wodzie tylko pod opieką
osób dorosłych, dobrze żeby
miały założone na siebie nad-
muchiwane rękawki, które po-
mogą dziecku utrzymać się na
wodzie;
� pod żadnym pozorem nie

wchodźmy do wody po alkoho-
lu;
�wchodząc do wody po dłu-

ższym czasie spędzonym na

słońcu pamiętajmy o tym, że
musimy stopniowo zmoczyć
ciało, żeby przyzwyczaić je do
niższej temperatury - w ten spo-
sób unikniemy szoku termicz-
nego;
� pływając na materacach

trzymajmy się blisko brzegu -
nie wypływajmy nimi na śro-
dek jeziora;
� pływając żaglówkami, łód-

kami czy kajakami pamiętajmy
o założeniu kapoka;
�wypływając w dłuższy rejs

pamiętajmy, żeby wcześniej
sprawdzić prognozę pogody.

Tylko przestrzegając tych
podstawowych zasad możemy
sprawić aby nasz wypoczynek

nad wodą był bezpieczny i za-
kończył się szczęśliwie.  

Przypominamy także, że 
w czasie upałów nie wolno ani
na chwilę pozostawić w samo-
chodzie psa a już tym bardziej
dziecka! Temperatura wew-
nątrz auta może sięgać nawet
50 stopni Celsjusza! Dla małe-
go organizmu dziecka wystar-
czy kilkanaście minut, by
doszło do przegrzania, odwod-
nienia a w rezultacie nawet
śmierci. Podobnie jest ze zwie-
rzętami. 

Bądźmy odpowiedzialni, nie
narażajmy naszych najdro-
ższych na tak wielkie niebez-
pieczeństwo.

�

SUMMER CHAT with FUN!

Centrum Rozwoju Funaberia gorąco zaprasza na Summer Chat - bez-
płatne konwersacje wakacyjne w języku angielskim dla każdego. Już

9 i 16 lipca o godz. 18:00 spotykamy się w Parku Miejskim w Świebo-
dzicach w piknikowym anturażu w towarzystwie native speaker’ów.
Proponowane tematy naszego chat’u: podróże, wakacje i pasje.
Zachęcamy do przyniesienia ze sobą fotek oraz souvenirów z podróży,
proszę również nie zapomnieć zabrać koca i dobrego humoru. 

Zapraszamy wszystkich - od Malucha do Seniora! 
W razie niepogody widzimy się w Centrum Rozwoju Funaberia

przy ul. Wałbrzyskiej 31a/1.
�

Biorąc pod uwagę fakt, że to bardzo lekkie
przedmioty, wynik jest imponujący. 

Po raz piąty zbieraliśmy plastikowe nakrętki
dla wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Na-
krętki zawiózł do Wrocławia ZGK Świebodzice
sp. z o.o., a zbierały je placówki oświatowe na
terenie całego miasta. Przy okazji trzeba podkre-

ślić, że dodatkowe 500 kilogramów nakrętek
uzbierano na pomoc konkretnym dzieciom ze
Świebodzic. W sumie mamy więc 1300 kilogra-
mów, wspaniały wynik. 

W zbiórkę zaangażowane były placówki
oświatowe, Urząd Miejski w Świebodzicach
oraz ZGK Spółka z o.o. Następna edycja rusza

od września, nakrętki już można zbierać i prze-
chowywać w domu.

Dzięki sprzedaży nakrętek, hospicjum może
opłacić domową rehabilitację dla swoich pod-
opiecznych.

Dziękujemy za małe gesty dla wielkich rze-
czy.

Zebraliśmy 800 kilogramów nakrętek

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości

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

przeznaczonego do sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym  

Ulica                   Nazwa nieruchomości       Nr działki gruntu              Obręb

Stefana
Żeromskiego     l. mieszkalny 2 (9)                         385                   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.
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D
nia 18 czerwca 2015 r. 
o w pięknym wnętrzu
Teatru Zdrojowego im.
Henryka Wieniawskie-

go w Szczawnie Zdroju, uczniom
dolnośląskich szkół ponadgimna-
zjalnych - laureatom i finalistom
olimpiad przedmiotowych oraz
najlepszym sportowcom, a także
ich nauczycielom i dyrektorom
szkół zostały wręczone dyplomy.
Organizatorem gali była Beata
Pawłowicz - Dolnośląski Kura-
tor Oświaty a wśród gości zna-
leźli się  przedstawiciele parla-
mentu, władz samorządowych 
i uczelni wyższych. 

Tytuł Olimpijczyka za wybit-
ne osiągnięcia w ogólnopolskich

olimpiadach w roku szkolnym
2014/2015 uzyskali nasi absol-
wenci: Konrad Szwarc i Adam
Budziak. Konrad jest laureatem
dwóch olimpiad: Olimpiady
Przedsiębiorczości i Olimpiady
Przedsiębiorczości i Zarządzania
oraz finalistą Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej. Adam jest finali-
stą Olimpiady o Diamentowy
Indeks AGH. 

Gratulujemy naszym Olimpij-
czykom i życzymy wielu sukce-
sów!

Dorota Ciołek
Dyrektor Liceum

Ogólnokształcącego
w Świebodzicach

Nasi olimpijczycy z dyplomami

Nowe projekty w LO 

W
akacje tuż, tuż, ale nasi
uczniowie nadal aktyw-
nie pracują. Rozpoczęli

działania w kolejnych projektach.
Pierwszy z nich „Szkoła bar-

dziej demokratyczna” jest dzia-
łaniem służącym aktywizacji
młodzieży do działań na rzecz
społeczności lokalnej i partycy-
pacji w sprawach publicznych
oraz do podejmowania wyzwań
i rozwiązywania problemów lo-
kalnych. Projekt pomaga w zdo-
bywaniu przez młodzież wachla-
rza motywacji, kompetencji oso-
bistych i społecznych oraz umie-
jętności związanych z pracą pro-

jektową. Projekt realizowany
jest w okresie maj- grudzień
2015 r. i zakłada organizację
dwóch spotkań warsztatowych-
każde trwające cztery dni. Po
zakończeniu części warsztato-
wej przeszkolona młodzież wraz
z kadrą nauczycielską będzie
pracować nad stworzeniem, 
a potem wdrożeniem planu
uczynienia ze swojej placówki
szkoły bardziej demokratycznej.
Posłuży do tego m.in. realizacja
przez młodzież mini-projektów
dających możliwość wypróbo-
wania swoich sił i zdobycia
doświadczenia w partycypacji

młodzieży w sprawach publicz-
nych - w ramach społeczności
szkoły. Już w niedzielę, 21
czerwca grupa sześciu uczniów
naszej szkoły, pod opieką p.
Grażyny Łupkowskiej - peda-
goga szkolnego i p. Mariusza
Motaka - nauczyciela historii 
i wiedzy o społeczeństwie, roz-
poczyna czterodniowe warsztaty
w Domu Spotkań im. Angelusa
Silesiusa we Wrocławiu.

Kolejne działanie „Młodzież
na MAKSa” to innowacyjny
projekt edukacji pozaformalnej,
realizowany przez Sudeckie
Stowarzyszenie Ekorozwoju
Green Gate, w którym bierze
udział 10 szkół ponadgimnazjal-
nych. Celem projektu jest pobu-
dzenie aktywności obywatel-
skiej i partycypacji społecznej
młodzieży w wieku 17-19 lat
oraz wyłonienie 20 najaktyw-
niejszych uczniów i wyposaże-
nie ich w wiedzę oraz umiejęt-
ności, które trwale wzmocnią ich
kompetencje społeczne a także

przygotują do pełnienia roli lide-
rów aktywności obywatelskiej w
grupach rówieśniczych. Pow-
stanie Akademia MAKS (Mło-
dzieżowa Akademia Kompeten-
cji Społecznych), której 20 stu-
dentów weźmie udział w inno-
wacyjnym programie rozwoju
aktywności społecznej. Ucznio-
wie klas Ib, IIa i IIb pod opieką
p. pedagog Grażyny Łupkow-
skiej, zrealizowali już pierwszą
fazę projektu i wzięli udział 
w warsztatach panelowych z ele-
mentami dyskusji i gier społecz-
nościowych. Warsztaty przepro-
wadzone zostały w atrakcyjnej,
aktywizującej uczestników for-
mie. Wykorzystano różne meto-
dy pracy, które pobudzały i pro-
wokowały do dyskusji i wymia-
ny poglądów. 

Już we wrześniu ciąg dalszy
realizacji zadań.

Grażyna Łupkowska 
pedagog szkolny

Nagroda dla Kamili
Wiatr z naszego liceum

Utalentowana pod względem
artystycznym uczennica

Liceum Ogólnokształcącego 
w Świebodzicach, Kamila
Wiatr z kl. II a, zajęła II miejsce
w prestiżowym konkursie pla-
stycznym „Wodny Świat Wał-
brzycha”. Konkurs ten został
zorganizowany w ramach pro-
jektu edukacyjnego Wałbrzyska
Akademia Wody przez Wał-
brzyski Związek Wodociągów 
i Kanalizacji oraz Wałbrzyskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji. Skierowany był
do przedszkoli, szkół podstawo-
wych, gimnazjów oraz szkół
średnich z terenu działalności
Wałbrzyskiego Związku Wodo-
ciągów i Kanalizacji.Konkurs
ten miał na celu popularyzację
wiedzy na następujące tematy-
zaopatrywanie mieszkańców w
wodę oraz konieczność oszczę-

dzania wody i odprowadzania
ścieków do sieci kanalizacyjnej,
ochrona środowiska, poszerza-
nie wiedzy nt. dobrej jakości
wody pitnej na terenie działal-
ności WZWiK, a także rozwija-
nie osobistych zainteresowań,
wrażliwości estetycznej oraz in-
dywidualnych zdolności twór-
czych. Konkurs ten cieszył się
dużym zainteresowaniem, bo
nadesłano aż 920 prac plastycz-
nych. Tym bardziej cieszy fakt,
że to właśnie Kamila została
zauważona i zajęła II miejsce na
podium zwycięzców. 

Uroczysta gala rozdania na-
gród miała miejsce 12 czerwca
2015 r. w AquaZdrój w Szczaw-
nie Zdroju. Kamili bardzo ser-
decznie gratulujemy zdobycia
nagrody i życzymy kolejnych
sukcesów. 

Irena Horbaczewska

Hej ho, żagle staw!
W kolejnym spotkaniu z cyklu „Ludzie 
z pasją” uczniowie SP 3 mieli okazję
posłuchać morskich opowieści - szantów 
w wykonaniu zespołu „NAJLEPSZY TIM” 
ze Świebodzic. Grupę tworzy 9 osób: 
p. Jerzy Bednarz, p. Mirosław Bazun, 
p. Ryszard Satyła, p. Sławomir Satyła, 
p. Tadeusz Hajnowski, p. Jerzy Humeńczuk,
p. Janusz Kościelniak, p. Henryk Kubis, 
p. Marek Pyszyński. 
18 czerwca w Trójce gościło 8 panów, 
którzy dali brawurowy występ i zarazili
słuchaczy swoją sympatią do żeglarskich
piosenek. Występ trwał dwie godziny
lekcyjne, a wszystkim wciąż było mało 
i mało. Muzyczne dźwięki przeplatane
ciekawostkami o szantach i marynarskimi
opowieściami, połączone z głośnym
śpiewem, stworzyły niepowtarzalną
atmosferę. Trzy gitary, bandżo, dwa
akordeony, harmonijka ustna oraz mocne
głosy gości otworzyły przed uczniami
muzyczny świat i przeniosły na łajby i statki.

Atmosferę podkreśliły barwne, marynarsko-
pirackie stroje uczniów oraz utrzymana 
w żeglarskim stylu dekoracja. Organizatorem
spotkania były opiekunki Samorządu
Uczniowskiego: p. Katarzyna Jarosz, 
p. Marta Kędzia i p. Ewelina Ciepła.

Potyczki z matematyką
9 czerwca 2015 roku  w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 3 odbył się międzyszkolny
konkurs matematyczny dla klas szóstych. 
W zmaganiach matematycznych wzięły
udział 6-osobowe drużyny świebodzickich
szkół podstawowych lubiących matematykę 
i rozwiązywanie zadań, szyfrów i  łamigłówek
matematycznych. Każda z drużyn
przygotowała również prace plastyczne 
w formie plakatu pt. „Matematyka z żartem” ,
który został oceniony przez drużyny
i komisje konkursową.

Oto wyniki
� I miejsce - drużyna Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 4 w składzie: DAWID

WÓJCIK, KACPER NOSAL, HUBERT
KŁAPIŃSKI, ZUZANNA GRYLEWICZ, JAKUB
BEDNAREK, MAREK KĘDZIA.

� II miejsce - drużyna Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 2 w składzie: JAKUB ANIOŁ,
ALICJA MAZIAR, OLIWIA PRUSIŃSKA,
STANISŁAW TOKARSKI, NISHITA SUBEDI,
MARTYNA GODYLA.

� III miejsce - drużyna Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 3 w składzie:
PRZEMYSŁAW KUŹMIŃSKI, DAWID
ZARĘBA, WOJCIECH MELAŃCZUK, MONIKA
WOJCIECHOWSKA, KRZYSZTOF
OSTROWSKI, ERYK MAJKA.

� IV miejsce - drużyna Publicznego Zespołu
Szkół Integracyjnych w składzie: WIKTORIA
PLACEK, ALICJA ZYSKA, ANGELIKA
FALACIŃSKA, ALEKSANDRA PAWŁOWSKA,
WIKTORIA SOCHA, JULIA NIEJADLIK.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy,
ducha rywalizacji i dziękujemy za udział.

�

KRÓTKO...
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R
ok szkolny zakończył się
w piątek, 26 czerwca.
Mamy już zatem waka-
cje.

Ale zanim dotarliśmy do tej
wyczekiwanej przez wszystkich
uczniów daty, po drodze wyda-
rzyła się jeszcze miła uroczys-
tość. 

W środę, 24 czerwca, na
naszym Rynku dobrze ponad
setka par zatańczyła poloneza.
Tańczyli uczniowie ostatnich
klas szkół podstawowych, gim-
nazjów oraz przedszkolaki, które
od września rozpoczną edukację
w szkole. Jak zwykle do mło-

dzieży dołączył także Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz
oraz Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej JanKlepiec. Tańczyli
także dyrektorzy szkół i nauczy-
ciele. 

Tańczący wzbudzili spore
zainteresowanie, wielu mieszka-
ńców zatrzymywało się i robiło
zdjęcia telefonami. Wszystko
wyglądało bardzo uroczyście 
i majestatycznie, a płynąca z głoś-
ników muzyka, znana dobrze
chociażby z filmowego „Pana
Tadeusza”, podkreślała wyjątko-
wość tego wydarzenia.

�

Polonezem do wakacji

S
ymbolizuje godność jedno-
czącą ludzi we wspólnym
działaniu i dążeniu do ogól-

nego dobra. Jego posiadanie pod-
kreśla dojrzałość instytucjonalną 
i stanowi chlubny dowód krzewie-
nia tradycji. Co takiego? Sztandar.
Od środy, 17 czerwca, jego posia-
daniem może się pochwalić spo-
łeczność uczniów  i pedagogów
zrzeszona w świebodzickim
Społecznym Gimnazjum Aka-
demickim.

Uroczystość poświęcenia i na-
dania sztandaru placówce oświa-
towej odbyła się w kościele
parafialnym pw. św. Mikołaja,
podczas uroczystej eucharystii,
której przewodniczył dziekan
dekanatu świebodzickiego ks.
Jan Gargasewicz. Wśród za-
proszonych gości - uczniów, ro-
dziców i nauczycieli, uczestni-
czyli w niej także radni miejscy
- Zofia Marek, Jerzy Kirklo,
Dariusz Błaszczyk, Jan Kle-

piec, Lesław Podhalicz, a także
kierownik Wydziału Edukacji 
i Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego Zofia Choińska.

Uroczyste przekazanie sztan-
daru nastąpiło po homilii, w któ-
rej ks. Jan Gargasewicz podkre-
ślił, jak ważnym w życiu ucznia,
jest fakt identyfikacji ze szkołą,
w której zdobywało się wiedzę,
i jak istotne dla godnego życia
jest wykorzystywanie zdobytej
wiedzy dla dobra ogółu. Nas-
tępnie poczet od przedstawicieli
rodziców, przez ręce dyrektor

szkoły Anny Maślach, przejął
poczet sztandarowy, po czym
uczniowie placówki złożyli
pierwsze uroczyste ślubowanie.

Sztandar nadany Społeczne-
mu Gimnazjum Akademickiego
przedstawia następującą symbo-
likę - na awersie zawiera logo
szkoły symbolizujące ciekawość
świata i dążenie do wiedzy, na
rewersie - zawiera godło Polski 
z wyszytymi złotą nicią słowami
- „Bóg, Honor, Ojczyzna, Nau-
ka”.

�

Gimnazjum ze sztandarem
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Warto brać udział 
w konkursach!
W

piątkowe popołud-
nie 12 czerwca 
w ratuszu miejskim
zwycięzcy i wy-

różnieni w dwóch miejskich kon-
kursach odebrali swoje dyplomy,
nagrody i podziękowania. Uro-
czyste spotkanie dotyczyło kon-
kursu fotograficznego, ogłoszone-
go na profilu Facebook oraz pla-
stycznego, skierowanego do dzie-
ci i młodzieży. 

Tablet - za najlepsze zdjęcie
oddające hasło „Świebodzice 
w barwach wiosny” - otrzymała
z rąk Burmistrza Miasta Bog-
dana Kożuchowicza Pani El-
żbieta Chrobak. Wyróżnienia
oraz albumy fotograficzne i sło-
dycze za równie ciekawe foto-
grafie odebrali Adrian Sitko
i Kamil Pluta, były także upo-
minki dla pozostałych uczestni-
ków konkursu.

Laureatów konkursu plastycz-
nego było dużo więcej, bo i prac
napłynęło sporo. Uczniowie
świebodzickich szkół podstawo-
wych i gimnazjów mieli za zada-
nie przedstawienia jak - w ich
oczach - zmieniały się Świebo-
dzice w ostatnich 25 latach.
Pomysłów i interpretacji było
wiele, a zwycięzcy i wyróżnieni
otrzymali akcesoria do tworze-
nia kolejnych, fantastycznych
prac plastycznych.

Burmistrz Bogdan Kożucho-
wicz serdecznie pogratulował
wszystkim uczestnikom obu
konkursów, a my już dziś zapra-
szamy do udziału w kolejnych
tego typu zabawach, ogłasza-
nych przez samorząd.

Przypominamy nazwiska lau-
reatów konkursu plastycznego:

Nagrody:
1 miejsce: NATALIA SZU-

CHNIK- klasa 6a- PSP nr 4
2 miejsce: ZUZANNA GRY-

LEWICZ- klasa 6a- PSP nr 4
3 miejsce: MARTYNA PISU-

LA- klasa1a- Gimnazjum nr 1

Wyróżnienia:
MIKOŁAJ KOWALCZYK-

klasa 6b - PSP nr 4
MICHAŁ SWORZYŃSKI-

klasa 6 - SP nr 7 (Zespół Szkół)
JULIA WĄSIK - klasa 2a-

Gimnazjum nr1
ADAM DULIBAN - klasa 3-

SP nr 7 (Zespół Szkół)
KACPER NOSAL - klasa 6B

- PSP nr 4
JULIA PARTYKA - klasa1a-

Gimnazjum nr 1
PATRYK SZYSZKA - klasa

4- SP nr 7 (Zespół Szkół)
FILIP ANDRASZ - klasa 4a

-  SP nr 4 
�

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich obecnych na sali

Zwycięzcy konkursu foto: od lewej Adrian Sitko i Kamil
Pluta oraz Pani Elżbieta Chrobak
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Krew za jabłka
10

litrów bezcennego
leku udało się uzbierać
podczas ostatbiej zbiór-

ki krwi w nasyzm mieście. 
W czwartek 11 czerwca osoby
chcące podzielić się tym najcen-
niejszym darem mogły to zrobić
w specjalnym krwiobusie, który
już po raz drugi zaparkował pod
ratuszem. Krew oddały 22 oso-
by. 

Na krwiodawców jak zawsze
czekały słodkości, ufundowane
przez Śnieżkę-Invest oraz woda 
i jabłka, dostarczone przez sklep
Intermarche. Na wszystkich cze-
kał też pakiet regeneracyjny
przygotowany przez RCKiK.
Do oddających krew zajrzał bur-
mistrz Bogdan Kożuchowicz.

Kolejna akcja za niecały mie-
siąc - 7 lipca, tym razem w Miej-
skim Domu Kultury. Wśród

krwiodawców będzie rozloso-
wana nagroda-niespodzianka,
ufundowana przez jedną ze
świebodzickich firm. Już dziś
serdecznie zapraszamy.

Organizatorami czwartkowej
zbiórki byli: Regionalne Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Wałbrzychu,
Urząd Miejski w Świebodzicach
oraz Klub Honorowych Daw-
ców Krwi działający w naszym
mieście.

Przyznają Państwo 
- niesamowite
i jednocześnie
mrożące krew 
w żyłach zdjęcia. 
Ale tak właśnie
wyglądają skoki
spadochronowe 
z szybowca. 
Zdjęcia otrzymaliśmy 
od Grzegorza Glegoły,
szefa naszego
Towarzystwa
Lotniczego 
w Świebodzicach, 
a zostały wykonane
podczas skoków
spadochronowych 
z szybowca Bocian.
Oczywiście 
na naszym
świebodzickim
lotnisku. 
Warto podkreślić, 
że skoki z szybowca 
to ogromna rzadkość,
można je robić tylko 
na jednym typie 
- właśnie 
na Bocianie. 
Są bardzo
widowiskowe, 
ale i niebezpieczne,
mogą je wykonywać
jedynie doświadczeni
skoczkowie.
Przyznają Państwo, 
że robią wrażenie,
prawda?

FO
T.

 W
YD

ZI
AŁ

 P
R

O
M

O
CJ

I U
M

No to skaczemy!
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Piknik z Tęczową Gromadą

J
uż po raz czwarty Świetlica Środowiskowa
Tęczowa Gromada zorganizowała Piknik
Rodzinny, w którym wzięli udział podopiecz-
ni placówki i ich rodzice. Tradycyjnie wśród

zaproszonych gości nie zabrakło wielkich przyja-
ciół świetlicy: Burmistrza Miasta Świebodzice

Bogdana Kożuchowicza, Dyrektor Ośrodka Po-
mocy Społecznej Izabeli Siekierzyńskiej, a także
zaprzyjaźnionych ze świetlicą radnych miejskich
m.in.; Jana Klepca, Dariusza Skalnego, Jaro-
sława Dąbrowskiego, Sławomira Łukawskiego,
ZofiiMarek, JerzegoKirklooraz MarkaJabubiny.

Zarówno rodzice jak i goście mieli okazję wziąć
udział w I Świetlicowym Konkursie „Mam Ta-
lent”, przyznając uczestnikom punkty za występy,
a także obejrzeć przestawienie Grupy Teatralnej pt.
„Jaś i Małgosia”. W międzyczasie wszyscy zajada-
li się kiełbaskami z grilla, grochówką wojskową, 

a także wyśmienitymi ciastami, upieczonymi przez
rodziców. Dobrą imprezę przypieczętowała ładna
pogoda, która towarzyszyła piknikującym do
późnego wieczora.

�

W
dniach 8-9 czerwca ośmioosobowa
reprezentacja klasy 1a o profilu huma-
nistycznym, pod opieką Ewy Gro-

chowskiej, wzięła udział w prezentacjach
finałowych projektuprzygotowywanego
przez uczniów jako efekt szkolenia przepro-
wadzonego w grudniu przez wolontariuszy
Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu. Kla-
sę reprezentowali: N. Kołodziejska N. Mro-
ziuk, N. Sanetra, J. Trzcińska, A. Wach,
N. Zięba, J. Granowski i Sz. Kulesza.

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu
jest prowadzona przez Klub Jagielloński od
2009 roku. W jej ramach w szkołach ponad-
gimnazjalnych odbywają się całodniowe
symulacje i zajęcia, poświęcone polskiemu
systemowi parlamentarnemu (gra parla-
mentarna wzorowana na nowoczesnych
symulacjach RPG) i systemowi samorządo-
wemu (symulacje pracy gminy, samorządo-
we studia przypadków, itd.). Uczniowie
realizują także własne projekty na rzecz
lokalnej społeczności .

Wielki Finał  odbył się na terenie Parku
Edukacji Globalnej „Wioski Świata” 
w Krakowie. Jego celem  było:  wyróżnie-
nie uczestników, biorących aktywny udział
w projekcie Akademia Nowoczesnego
Patriotyzmu, nagrodzenie najbardziej war-
tościowych przedsięwzięć zrealizowanych
w jego ramach , oraz integracja uczestni-
ków i organizatorów.

Uczniowie naszego liceum uczestniczyli
w przedsięwzięciu jako jedna ze 130 szkół
średnich z całej Polski, z czego do finału 
w Krakowie zaproszonotylko 50 szkół,
które spełniły wszystkie wymagane kryteria
formalne, a więc przygotowały projekt i opu-
blikowały na stronie ANP efekty swoich
działań (w postaci dwóch filmów i fotogra-
fii, na które można było głosować w sieci). 

Nasi uczniowie przedstawili międzypo-
koleniowy projekt „Stara miłość nie rdze-
wieje”, w ramach ścieżki „Kultura pamię-
ci”. Miał on na celu podkreślenie wartości
uczuć i trwałych związków opartych na
miłości. Młodzi ludzie przeprowadzili
wywiady z dziećmi, ze  swoimi rówieśnika-
mi, oraz z parami małżeńskimi o długim
stażu. Pytali  m.in. o receptę na udane związ-
ki, ich znaczenie, wartość  i przeszkody,
jakie trzeba pokonywać, żeby stworzyć
trwałe relacje.  Uczniowie chcieli pokazać,
jak ważną wartością we współczesnym
świecie jest rodzina oparta na autentycz-
nych więziach, zastanawiali się, co  można
zrobić, żeby  miały one solidne podstawy.

W półfinale znaleźliśmy się wśród 17
szkół rywalizujących ze sobą. I chociaż nie
wybrano nas do finałowej trójki, nasz pro-
jekt został  doceniony i wyróżniony za
innowacyjny pomysł i odwagę poruszania

tematów związanych z uczuciami.Nagrody
to jednak, jak przyznają sami uczestnicy,
poboczna część Akademii Nowoczesnego
Patriotyzmu. Ważniejsza jest integracja
grupy, wspólne działanie, chęć zrobienia
czegoś dla innych, a także spotkanie na
finale , przyjrzenie się nawzajem swoim
pomysłom i poczucie, że wielu młodych
ludzi nie jest obojętnych na sprawy swojego
kraju i swoich „małych ojczyzn”.

Dla nas bardzo ważny jest fakt, że mo-
gliśmy spotkać w Krakowie pasjonatów 
z całego kraju, nawiązać wiele znajomości,
podpatrzyć innych w działaniu i dobrze się
bawić. Doceniamy również, że w głosowa-
niu internautów zdobyliśmy 17 miejsce na
130 szkół, za co serdecznie dziękujemy
mieszkańcom Świebodzic. Efekt naszego
projektu można oglądać na stronie ANP 
i LO w Świebodzicach.

�

W LO w Świebodzicach jest
wielu utalentowanych ucz-

niów, którzy chętnie prezentują
swoje umiejętności, biorąc udział
w konkursach, zawodach i róż-
nych przeglądach. Siedmioro
naszych uczniów chętnie wzięło
udział w I Powiatowym Prze-
glądzie Talentów Młodzieży
,,Pejzaże duszy” w Świdnicy.
Przegląd ten odbył się w dniach
12-13 czerwca b.r. składał się 
z trzech części: warsztatowej,
konkursowej i plenerowej. 
W części konkursowej nasi
uczniowie zaprezentowali swój
talent w trzech kategoriach: pla-
stycznej - Kamila Wiatr, Ola
Białek i Marta Grzybek; mu-
zycznej - Patrycja Apołenis

i sportowej - Kinga Sudor, Kuba
Sudor i Dawid Krzyżanowski.
Projekt ten miał na celu kształto-
wanie wyobraźni i aktywności
twórczej oraz wrażliwości arty-
stycznej, propagowanie zdrowego
stylu życia, a także promocję mło-
dych talentów poprzez prezento-
wanie ich uzdolnień szerszemu
gronu odbiorców. W sobotę 13
czerwca jury ogłosiło wyniki 
i w kategorii plastycznej byliśmy
najlepsi. Praca Kamili Wiatr za-
chwyciła jurorów. Kamila zajęła 
I miejsce (drugiego i trzeciego nie
było). Jesteśmy dumni z naszych
uczniów, a zwłaszcza z Kamili, 
i życzymy im dalszych sukcesów. 

Irena
Horbaczewska

Utalentowani
ze Świebodzic

Świebodziccy licealiści w Wielkim Finale Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu 

Patriotycznie w Krakowie
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Śluby panieńskie - dobry humor gwarantowany
W

zeszłym roku furorę robiła Zemsta, ale 
i druga najbardziej znana sztuka
Aleksandra Fredry też spodobała się
świebodzickiej publiczności. Tym bar-

dziej, że do wcielenia się w role
Anieli, Klary, Gustawa, Radosta, Al-
bina i Pani Dobrójskiej zaproszeni
zostali uczniowie Społecznego Gim-
nazjum Akademickiego, ich rodzice 
a także znane osobowości Świebo-
dzic. To było coś, zobaczyć na sce-
nie burmistrza Bogdana Kożucho-
wicza czy księdza Mateusza Pa-
wlicę, ciągnącego za ucho Ryszar-
da Skotnickiego, nauczyciela z Ze-
społu Szkół w Mokrzeszowie!

Międzypokoleniowy spektakl to już drugie
wspólne przedsięwzięcie Fundacji REM oraz

Społecznego Gimnazjum Akademickiego, realizo-
wane w ramach zadania publicznego w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego
współfinansowanego z budżetu Gminy Świebodzi-

ce. Pomysłodawcami spektaklu są
Elwira Podhalicz i Anna Ma-
ślach. Reżyseria: Ksiądz Mateusz
i Elwira Podhalicz. Scenografia 
i kostiumy: Katarzyna Jarosz.

W ramach zajęć artystycznych
uczniowie, wspólnie z rodzicami 
i znanymi postaciami życia publicz-
nego naszego miasta, pracowali nad
spektaklem już od marca. Uroczys-
ta premiera miała miejsce 14 czerw-

ca w Klubie Seniora, który wypełnił się do ostat-
niego miejsca. Wszyscy aktorzy starali sie zagrać
jak najlepiej, a gorące brawa i życzliwe oklaski

były dla nas najlepszym dowodem, że sztuka się
podobała.

Szczególne słowa uznania należą się uczniom
Gimnazjum Akademickiego, którzy
musieli zmierzyć się z niełatwym 
i dość obszernym tekstem fredrow-
skiej sztuki. 

Z pewnością jednak najwięcej
uciechy widownia miała w V, ostat-
nim akcie, kiedy to na scenie poja-
wiły się osoby z życia publicznego
miasta, w stylowych kostiumach i
perukach, momentami trudne do
rozpoznania - ale o to właśnie cho-
dziło! Serce publiczności jak zwy-
kle podbił Burmistrz Miasta Bogdan Kożucho-
wicz, jako żywiołowy Radost, który tubalnym gło-
sem rozstawiał wszystkich po kątach. W roli Pani

Dobrójskiej wystąpiła Zofia Marek, radna Rady
Miejskiej, Przewodnicząca Komisji Oświaty 
i Wychowania a do tego lubiana nauczycielka

Gimnazjum nr 2. Klarą - i chwilo-
wo brunetką - została Małgorzata
Grudzińska, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej, a o jej wzglę-
dy ubiegał się płaczliwy Albin - w tej
roli bynajmniej nie płaczliwy, lecz
dość zdecydowany radny Piotr
Krzyśpiak. Druga „para” uwikła-
na w intrygę miłosną to naiwna 
i złotowłosa Aniela - Agnieszka
Bielawska-Pękala, rzecznik praso-
wy UM oraz fircykowaty i przebo-

jowy, choć w finale zmieniający się w prawdziwie
kochającego, Gustaw - w tej roli Lesław Podha-
licz, radny Rady Miejskiej.

Klara o mężczyznach

Przyrzekam na kobiety 
stałość niewzruszoną,
nienawidzić ród męski, 

nigdy nie być żoną.

Aniela o mężczyznach

„Na cóż mi mówisz, 
co ja wiem dokładnie;

Znam dobrze mężczyzn, 
ten ród krokodyli,

Co się tak czai, 
tak układa snadnie.

Sztukę rozpoczęli Pani Dobrójska i Radost - czyli Zofia Marek 
i burmistrz Bogdan Kożuchowicz

Pierwszy akt, Radost
- Kuba Marcyniuk 
i Jan - Bartosz
Skotnicki

Początek sztuki, akt I - od lewej: Aniela Hanna Grzeleńska, Pani
Dobrójska - Oliwia Kanik, Klara - Karolina Pofelska i Albin
- Kamil Kozar

W akcie III na scenę wkraczają rodzice: Ryszard Skotnicki
(Gustaw) i Renata Apolinarska-Kozar (Aniela)

Kochać tych mężczyzn, czy jednak nienawidzić? Renata
Apolinarska-Kozar i Barbara Brzeziak jako Aniela i Klara

Gustaw i Aniela (Lesław Podhalicz i Agnieszka Bielawska-Pękala)
oraz Radost (Bogdan Kożuchowicz) i Pani Dobrójska (Zofia
Marek)

Gustaw i Radost - czyli Filip Podhalicz i Kuba Marcyniuk
NARRATOR
HUBERT MUSZYŃSKI

Oj Guciu, Guciu, coś ty nabroił? Ksiądz Mateusz Pawlica jako
srogi Radost i poskromiony Gucio - Ryszard Skotnicki, w akcie III
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Śluby panieńskie - dobry humor gwarantowany
Wszyscy aktorzy mają nadzieję,

że sprawili widzom nieco przyjem-
ności i poprawili niedzielny nastrój.
Za wszelkie niedociągnięcia i pot-
knięcia uprzejmie przepraszamy.

Nagranie ze spektaklu jest do-
stępne w zakładce Miejska Tele-
wizja Internetowa na oficjalnym
portalu Świebodzic: 

www.swiebodzice.pl.
Obsada :
Akt I - Uczniowie Gimnazjum Akademickiego:
Pani Dobrójska - Oliwia Kanik
Klara - Karolina Pofelska
Aniela - Hanna Grzeleńska
Radost - Jakub Marcyniuk
Jan - Bartosz Skotnicki

Gustaw - Filip Podhalicz
Albin - Kamil Kozar
Akt II - Uczniowie Gimnazjum

Akademickiego:
Klara - Karolina Pofelska
Aniela - Kinga Szymańska
Radost - Gerard Gawłowski
Gustaw - Filip Brzeziak
Albin - Kamil Kozar

Akt III - Rodzice uczniów Gimnazjum Akade-
mickiego:

Klara - Barbara Brzeziak
Aniela - Renata Apolinarska-Kozar
Radost- Ks. Mateusz Pawlica
Gustaw - Ryszard Skotnicki
Akt IV - Uczniowie Gimnazjum Akademic-

kiego:

Klara - Maria Partyka
Aniela - Aleksandra Śliwowska
Gustaw - Daniel Kozar
Albin - Maciej Sikorski

Akt V - Znane Osobowości Świebodzic
Pani Dobrójska - Zofia Marek (Radna Rady

Miejskiej w Świebodzicach, Przewodnicząca
Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu
RM)

Klara - Małgorzata Grudzińska (Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach)

Aniela - Agnieszka Bielawska-Pękala (Rzecz-
nik Prasowy Urzędu Miejskiego w Świebodzi-
cach)

Radost - Bogdan Kożuchowicz (Burmistrz Mias-
ta Świebodzice)

Gustaw - Lesław Podhalicz (Radny Rady Mie-
jskiej w Świebodzicach, Przewodniczący Komisji
Budżetu i Planowania RM)

Albin - Piotr Krzyśpiak (Radny Rady Miejskiej
w Świebodzicach)

Radost 
„Ale, mój Guciu, Guciuniu serdeczny, 
/ Staraj się  zbliżyć, podobać Anieli (…) 

Dla matki bądź grzeczny (…) 
I na miłość Boga, / Jeśli ci jeszcze 

moja przyjaźń droga, / Nim się odezwiesz, 
pomyśl pierwej nieco, / Bo często słowa

jakby z worka lecą, /Ale sensu w nich… no! 
– tego tam nie ma”.

Gustaw o złudności 
pierwszego wrażenie

„O, nie wszystko złoto, 
Co się nam świeci” 

Gustaw (Lesław Podhalicz) doradza Albinowi (Piotr Krzyśpiak)
jak postępować z Klarą

WIELKI FINAŁ, WSZYSCY AKTORZY SIĘ KŁANIAJĄ, KURTYNA!

Klara i Aniela 
z aktu IV to znów

uczniowie
Gimnazjum

Akademickiego:
Maria Partyka 

i Aleksandra
Śliwowska

Pani Dobrójska
(Zofia Marek)

oraz Klara
(Małgorzata
Grudzińska)Gustaw i Aniela (Lesław Podhalicz i Agnieszka Bielawska-Pękala)

oraz Radost (Bogdan Kożuchowicz) i Pani Dobrójska (Zofia
Marek)

„Guciu! na miłość Boga! jedynego
Boga! Przyznaj się, tyś coś zrobił?”
- Radost czyli burmistrz Bogdan
Kożuchowicz i Gustaw - radny
Lesław Podhalicz

Oj Guciu, Guciu, coś ty nabroił? Ksiądz Mateusz Pawlica jako
srogi Radost i poskromiony Gucio - Ryszard Skotnicki, w akcie III

Akt IV: Rozmowa
między Gustawem 
i Albinem: Daniel
Kozar i Maciej
Sikorski
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P
aradujące po mieście Koty 
w Butach, Czarodzieje,
Księżniczki i wiele innych
postaci z bajek można

zobaczyć było 16 czerwca. Oka-
zało się, że to pięknie przebrane
maluchy z zerówek i I klas szkół
podstawowych przyszły pod ra-
tusz, by zaprosić Burmistrza
Miasta Bogdana Kożuchowicz
i wszystkich mieszkańców do
wspólnego czytania w ramach
kolejnej edycji ogólnopolskiej
akcji „Cała Polska czyta dzie-
ciom”. 

W tym roku motywem prze-
wodnim była Akademia Pana
Kleksa, a do czytania zachęcali
Pan Kleks i Szpak Mateusz. 

Po krótkim przywitaniu na
Rynku i obowiązkowej sesji
fotograficznej wszystkich uczest-
ników z panem burmistrzem,
barwny korowód przeszedł uli-
cami miasta do Miejskiego Do-
mu Kultury, gdzie odbyła się
główna część imprezy.

I bardzo miła, bo wręczono
nagrody dla laureatów ogłoszo-
nego kilka miesięcy wcześniej
konkursu dla dzieci z klas I-III
na najciekawsze opowiadanie.

Jury w składzie: Justyna Gą-
sior i Jolanta Bieniasz (polo-
nistki z PZSI) wyłoniło zwycięz-
ców:

� I m. - Kasjan Biernat - SP
3, opowiadanie „Potwór i los 
bliźniąt”

� II m. - Wiktoria Ratusz-
niak - SP 3, opowiadanie „Tuli-
panowe wzgórza”

� III m. - Kryspin Mosor
- SP 4, opowiadanie „Biały po-
kój”

Organizatorem akcji był Pu-
bliczny Zespół Szkół Integracyj-
nych.

Poniżej publikujemy zwy-
cięskie opowiadanie - bo taka
była m. in. nagroda za I miejsce.

Potwór 
i los bliźniąt

Kasjan Biernat, kl.III b

Za setną tęczą, za sto pierwszą
skałą, w najdalszym zakątku
świata, mieściła się magiczna
kraina, o której mało kto słyszał,
a od której wiele zależało.
Sercem tej krainy był potwór,
który żywił się złymi uczynkami
dzieci. Najwięcej takich uczyn-
ków popełniały bliźnięta z nieda-
lekiej wioski.

Dwóch chłopców, dwóch
braci, na pozór dwóch takich
samych, a w rzeczywistości każ-

dy inny, jeden niepodobny do
drugiego, jakby nie bliźnięta, nie
bracia. Różnica między nimi
była ogromna, jak między nie-
bem a ziemią. Jeden z nich był
dobry, a drugi zły.

W owych czasach potwor rósł
w siłę czerpiąc ją z każdego
złego postępku jednego z bliź-
niąt. Najwięcej rósł mu tułów, 
a potwór pragnął mieć tak długą
szyję, by jednym zionięciem
ognia mógł zniszczyć dookoła
wszystkie kolory natury. Dla-
czego? Dlatego, bo gdy na nie
patrzył, robił się chory, oczy łza-
wiły mu krwią. Przeżywał okrop-
ne boleści. Drugi z bliźniąt, ten
o złotym sercu, wiedział, że
każdym dobrym słowem, dobrym
uczynkiem niszczy potwora.
Jednak chcąc zabić go swą do-
brocią musiałby zgładzić brata,
gdyż to on był źródłem siły dla
potwora. Dobry bliźniak usiadł
pod drzewem i płakał, i płakał, 
i płakał. Aż tu nagle przelatująca
sowa powiada:

- Mam radę dla Ciebie. Jeśli
jej posłuchasz, nie będziesz
musiał zabijać brata, a znisz-
czysz potwora. 

- Mów proszę chętnie posłu-
cham. 

- Weź to ziarno i zasadź 
w ziemi przed wejściem do
domu. Gdy krzew urośnie, wypu-
ści trujące kolce. Gdy jeden 
z nich zrani Twojego brata, za-
padnie on w długi sen, a potwór
zginie na wieki. 

I tak też się stało. Zły bliźniak
chcąc zniszczyć krzew ukłuł się 
i zapadł w głęboki sen.

Po trzech tygodniach potwo-
rzysko przestało już zionąć
ogniem, a po miesiącu z braku sił
przestało oddychać. Ziemia
dookoła zaczęła się zielenić. 
A gdy na środku tej ziemi wyro-
śnie piękne drzewo, uśpiony bliź-
niak zbudzi się ze snu.

-Teraz los Twojego brata jest
w Twoich rękach - powiedziała
sowa. - Dbaj o to drzewo, by
rosło piękne. Pielęgnuj je i pod-
lewaj. Tak jak o nie zadbasz,
takie będzie serce Twojego brata
po przebudzeniu.

Dobry brat troszczył się 
o drzewo jak najlepszy ogrodnik,
a gdy pewnego dnia uśpiony brat
się przebudził, był już innym
chłopcem. Dobrym i szlachet-
nym.

Tak oto braterska miłość
pokonała potwora i roztopiła
skamieniałe serce.

Cała Polska czyta dzieciom - kolejna edycja ogólnopolskiej akcji

Świebodzice w rękach
Pana Kleksa

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Około 40 potrzebujących rodzin otrzymało
pomoc żywnościową, dzięki wspólnemu pro-

gramowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzi-
cach oraz Związku Diabetyków.

Produkty żywnościowe, m. in. mleko, ser, maka-
ron, dżem, klopsiki, pochodzą z Banku Żywności
we Wrocławiu. Wydawane są dla wytypowanych
przez pracowników socjalnych kilkudziesięciu

rodzin - głównie matek samotnie wychowujących
dzieci. 

Pomoc żywnościowa kierowana jest do osób 
i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życio-
wej, których dochód nie przekracza 150% kryte-
rium dochodowego określonego w ustawie o po-
mocy społecznej, uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej - tj. 813,00 zł dla osoby

samotnie gospodarującej i 684,00 zł dla osoby
w rodzinie. 

Program realizowany będzie w kolejnych latach,
aż do 2020 r. Jest finansowany ze źródeł Euro-pej-
skiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebu-
jącym (FEAD). Planowane jest poszerzenie liczby
korzystających z tego rodzaju pomocy o dalsze
100-120 osób. Będzie to możliwe po przystąpie-

niu do programu Wielobranżowej Spółdzielni
Socjalnej „Zina”.

Osoby, które chciałyby otrzymać taką pomoc 
i kwalifikują się do programu, mogą kontaktować
się z OPS, nr telefonów:

74 6669583-85
74 6669928
74 6669579.

Pomoc żywnościowa - projekt ruszył
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Tak się bawiły
Świebodzice!

Donatan&Cleo przylecieli do nas samolotem,
Gosia Andrzejewicz uznała świebodzicką publiczność

za najlepszą w Polsce. ŁZY bisowały kilka razy,
a Trzeci Wymiar podkreślał, że debiutował

właśnie w Świebodzicach.
Takie były tegoroczne Dni Świebodzic.

Niezapomniane, energetyczne,
i mimo takiej sobie pogody
- bardzo udane

C
ieszę się, że mimo chłodnej aury
tak wiele osób bawiło się z nami,
gościliśmy też mieszkańców oś-
ciennych miejscowości, a na twa-

rzach widać było uśmiechy, i to jest naj-
ważniejsze, bo przecież Dni Świebodzic to
impreza dla mieszkańców - powiedział
nam, podsumowując święto miasta, bur-

mistrz Bogdan Kożuchowicz. - Repertuar zadowolił chyba każdego,
gościliśmy wspaniałe gwiazdy, więc nie pozostaje nic innego, jak obmy-
ślać już kolejne, jeszcze lepsze, Dni Świebodzic - żartobliwie zakończył
pan burmistrz.

Lepsze mogą być oczywiście zawsze, ale trzeba uczciwie przyznać. że
tegoroczna oferta muzyczna była naprawdę ciekawa i zróżnicowana. Był
hip-hop, disco polo, rock i pop - słowem dla każdego coś miłego.

Organizatorem tegorocznych Dni Świebodzic był tradycyjnie
Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz oraz OSiR Świebodzice
sp. z o.o. W sobotę i niedzielę, 20 i 21 czerwca, mogliśmy spędzić miło
czas nie tylko słuchając koncertów, ale także oglądając występy malu-
chów, dzieci, młodzieży i utalentowanych świebodziczan.

Nie brakowało atrakcji dla milusińskich - oprócz wesołego miasteczka,
strefy zabaw z Kapitanem Hookiem, świetną rozrywkę najmłodszym pro-
ponowali także harcerze ze Szczepu Harcerskiego IMAGO. Druhny
i druhowie zabawiali najmłodszych różnymi grami sprawnościowymi,
puszczaniem ogromnych baniek mydlanych i obowiązkowym malowa-
niem buziek. Stanowisko harcerzy znajdowało się tuż obok namiotu
Urzędu Miejskiego i trzeba przyznać, że przez dwa dni były tu prawdzi-
we tłumy dzieci.

Gdy na scenie pojawiła się Gosia Andrzejewicz, momentalnie
przybyło słuchaczy. Fani śpiewali z Gosią jej największe
przeboje, a jeden z nich miał okazję wejść na scenę i zrobić
z wokalistką zdjęcie a nawet zaśpiewać wspólnie piosenkę

ODWAŻNI MOGLI
ZAZNAĆ ADRENALINY
NP. NA TEJ KARUZELI

GOSIA ANDRZEJEWICZ
DAŁA PÓŁTORAGODZINNY,
BARDZO DOBRZE PRZYJĘTY, KONCERT



II DNI

To było prawdziwe szaleństwo - najpierw ogromna płachta na scenie, a za nią ukryci artyści. Publiczność już nie
mogła się doczekać, kiedy się pokażą, był ogromny aplauz i pisk radości gdy kurtyna opadła, a na scenę
wyskoczyła energetyczna i uśmiechnięta Sara Chmiel, wokalistka zespołu. Swoją drogą - bardzo urodziwa
dziewczyna

Zresztą, to miejsce było oblegane przez świebodzi-
czan zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, bo można tu
było otrzymać sporo atrakcyjnych gadżetów promu-
jących nasze miasto: koszulki, czapki, piłki i wiele
innych. W punkcie dostępna była także ankieta, doty-
cząca oferty kulturalnej MDK.

Sobotnie spotkanie z muzyką rozpoczęły występy
uczniów ze szkół podstawowych, następnie zobaczy-
liśmy Plejadę Świebodzickich Gwiazd cz. 1 - zaprezen-
towali się utalentowani podopieczni Miejskiego Domu
Kultury: Andżelika Krynicka, Aleksandra Czop oraz
tancerze: Lazy Rockers i Gang the Funk. Usłyszeliśmy
także Adama Mladenisa ze Świetlicy Środowiskowej
Tęczowa Gromada.

Jego występ był doskonałym supportem przed pierw-
szą gwiazdą Dni - o godz. 18:00 na scenę wkroczył
Trzeci Wymiar. Muzycy zaprezentowali przede
wszystkim utwory ze swojej najnowszej płyty
Odmienny stan świadomości, ale było też sporo star-
szych kawałków. Murawa przed sceną zapełniła się
głównie młodą publicznością, która reagowała żywioło-
wo i śpiewała razem ze swoimi idolami.

Po tej mocnej rozgrzewce na scenie pojawił się
zespół B-QLL i wprowadził publiczność w klimaty
muzyki tanecznej. Artyści, ukrywający się pod pseudo-
nimami Ombre&Jaco zachęcali publiczność do wspól-
nej zabawy i tańca.

O godz. 20:30 wystąpiła zapowiadana gwiazda wie-
czoru - zespół ŁZY, gorąco powitany przez świebodzi-

czan. Świebodzice gościły już muzyków, jeszcze
z poprzednią wokalistką Anią Wyszkoni. Okazało się,
że nowa wokalistka Sara Chmiel, nawiązała fanta-
styczny kontakt z publicznością, a jej rockowe zacięcie
nadało starym utworom zupełnie nowe brzmienie.
Usłyszeliśmy nowe i stare kawałki - a wśród nich obo-
wiązkowego Narcyza.

Niedziela upłynęła pod znakiem zabaw z Kapitanem
Hookiem - to blok rozrywkowy dla najmłodszych,
z wesołymi konkursami nawiązującymi do żeglarstwa.
Były też występy maluszków z przedszkoli i spora
dawka humoru, zaserwowana przez Kabaret z Ko-
pydłowa. Był też ciąg dalszy Plejady Świebodzickich
Gwiazd - tym razem zobaczyliśmy na scenie Witolda
Wolińskiego, Asię Siwarską i Zespół Akord.

Duet B-QLL zachęcił
świebodziczan do tańca

A to już pierwsza gwiazda
sobotniego wieczoru

- Trzeci Wymiar.
Wśród publiczności

dominowała młodzież,
czasami wyglądająca

dość oryginalnie
- jak chociażby ten obywatel
w masce przeciwgazowej...
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Mieliśmy też akcent sportowy - Mistrzostwa Świebo-
dzic w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, organizowane trady-
cyjnie przez Stowarzyszenie Bona Fide i OSiR. Jak co
roku pojawiło się sporo śmiałków -wyniki w ramce.

Pierwszą z muzycznych gwiazd niedzielnego wie-
czoru byłaGosia Andrzejewicz, która jak się okazało,
ma w Świebodzicach sporą rzeszę fanów, którzy dosko-
nale znają jej utwory - ludzie śpiewali je razem z woka-
listką. Gosia była zachwycona reakcjami publiczności,
robiła fanom zdjęcia na swojego Facebooka, zaprosiła
też na scenę jednego z nich, który zaśpiewał w duecie
i wykonał z artystką obowiązkowe selfie telefonem. Na
koniec stwierdziła, że jesteśmy najlepszą publicznością
w Polsce. Warto dodać, że artystka, mimo dość zaawan-

sowanej ciąży, dała półtoragodzinny koncert z bisami,
za co otrzymała naprawdę gorące brawa.

Koncert Gosi Andrzejewicz był doskonałym
wstępem do ostatniego koncertu Dni Świebodzic 2015
-Donatana&Cleo. Na ich występ przyszły prawdziwe
tłumy, niezrażone faktem, że na muzyków trzeba było
trochę poczekać. Przylecieli do nas samolotem ze
Zduńskiej Woli, gdzie występowali dosłownie przed
chwilą. Duet wylądował na naszym świebodzickim lot-
nisku i prosto z samolotu dotarł na stadion. Apotem dali
wspaniały koncert. Na ich występ zaprosił ze sceny
Burmistrz MiastaBogdanKożuchowicz.

- Dziękuję za wspaniałą zabawę i już zapraszam na
przyszłoroczne Dni Świebodzic - mówił burmistrz.

- Świebodzice, zróbcie hałas! - zachęcała Cleo, choć
w zasadzie nie było potrzeby - ludzie głośno krzyczeli,
klaskali i śpiewali z wokalistką największe hity. Od
czasu do czasu na scenę wyszedł także Donatan, częstu-
jąc fanów zabawnymi opowieściami.

Koncert zespołu trwał niemal do północy, usłysze-
liśmy oczywiście największe przeboje, w tym My,
Słowianie, Cicha woda, Brać. Po występie artyści zeszli
ze sceny, rozdawali autografy i robili zdjęcia z fanami.

Dwa dni szybko upłynęły, postaje więc czekać kolej-
ny rok na najlepszą imprezę w mieście!

Dziękujemy Adrianowi Sitko za udostępnienie kilku świetnych zdjęć,
bogata galeria jego autorstwa znajduje się na

www.forum.swiebodzice.pl.

Niedziela
- wystarowała występami
maluszków z przedszkoli,

a potem zobaczyliśmy
na scenie ciąg dalszy

Plejady Świebodzickich
Gwiazd : Witolda

Wolińskiego, Asię Siwarską
i zespół AKORD

Atmosfera
sięgnęła zenitu
- burmistrz
Bogdan
Kożuchowicz,
dziękując
świebodziczano
m za wspólną
zabawę podczas
Dni, zapowiada
ostatnią gwiazdę
święta miasta
- Donatana
&Cleo.
Na stadionie
zawrzało...
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II Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi
Po raz drugi Stowarzyszenie Bona Fide, wspólnie
z OSiRem, zaprosiło do zmierzenia się z wyciskaniem
ciężarów. Po raz pierwszy w zabawie wzięły udział
panie - gratulacje!
A oto szczegółowe wyniki:

� Kobiety Open:
I Kamila Wróbel- 65 kg
II Katarzyna Szczepuch - 50 kg

� Junior Open
I Kamil Kożuchowski (18 lat) - 125 kg
II Krzysztof Taterka (14 lat) - 50 kg
III Krzysztof Drozd (14 lat) - 45 kg -pobił własny
rekord życiowy
IV Szymon Wożniak (14 lat) - 40 kg
V Dawid Mazgaj (14 lat) - 35 kg

�Mężczyźni do 80 kg
I Łukasz Wółkiewicz - 180 kg
II Krzysztof Kuraciński - 132,5 kg
- pobił własny rekord życiowy
III Kamil Kożuchowski - 125 kg

�Mężczyźni do 90 kg
I Zachariasz Kopacki - 157,5 kg

�Mężczyźni powyżej 90 kg
I Jarosław Kuraciński - 197 kg
II Mariusz Tatuśko -195 kg
III Bartłomiej Rogoziński - 150 kg

�Mężczyźni open:
I Łukasz Wółkiewicz - 129,4
II Jarosław Kuraciński - 118,5
III Mariusz Tatuśko - 116,5
IV Krzysztof Kuraciński 101,56
V Zachariasz Kopacki - 100,8
VI Kamil Kożuchowski - 92,6
VII Bartłomiej Rogozinski - 91,29

� Konkurs dla publiczności, w którym
nagrodą główną była kolacja w Restauracji
Hotel Księżyc Świebodzice
I Wojciech Gajewski - 76 powtórzeń
II Przemysław Białkowski - 73 powtórzenia
III Marcin Kaczor - 52 powtórzenia
IV Łukasz Rosiennik - 47 powtórzeń

Podziękowania dla sponsorów:
�Hotel i Restauracja „Księżyc” w Świebodzicach
- nagroda główna w wyciskaniu wielokrotnym
- bon na kolację
� Salon Kosmetyki Laserowej Łygan
www.kosmetykalaserowawalbrzych.pl - nagroda
główna w kat. kobiety open - bon na fotoodmładzanie
� Anna Elżbieta Świątek - Avon - kosmetyki
dla kobiet Adrenalina - odżywki i suplement
�OSiR Świebodzice
Sławek Łukawski - nagroda główna
dla zwycięzcy kategorii Junior Open
� Pizzeria Da Gregor Świebodzice

Strefa zabaw
przy namiocie
Urzędu Miejskiego
- były piłkarzyki
i wiele innych
atrakcji,
przygotowanych
przez harcerzy
ze Szczepu
Harcerskiego
IMAGO

Atrakcji dla najmłodszych nie
brakowało - strefa zabaw, wodne
kule i wiele innych. Jak się bawią
najmłodsi mieszkańcy sprawdzał
burmistrz Bogdan Kożuchowicz

Podczas każdego
koncertu
przy barierkach
były tłumy

Sobotę rozpoczęły występy
młodzieży z naszych szkół

oraz utalentowanych artystów
z MDK - świetny był zwłaszcza

występ Angeliki
Krynickiej

Perypetie strażaków z pewnej wsi czyli występ
Kabaretu z Kopydłowa

Całą niedzielę towarzyszyli nam dzielni
bosmani i majtkowie Kapitana
Hooka, organizując dla milusińskich
przeróżne zabawy i konkursy
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Festiwal Reżyserii Filmowej
za nami. Pokazy filmowe 
i spotkania z twórcami, reży-

serami, znanymi postaciami świa-
ta filmu trwało od 6 do 11 czerw-
ca. Dotychczasowe siedem edycji
odbywało się w pobliskiej Świdni-
cy. W tym roku po raz pierwszy
FRF zawitał do Jeleniej Góry.

Pomimo rozgoryczenia tym
faktem wielu użytkowników
MBP w Świebodzicach (ok. 70),
podążyło w ślad za tą wielką,
jedyną na świecie imprezą przy-
bywając tam dwukrotnie. Wybór
padł na filmy biorące udział 
w konkursie: „Carte blanche”
Jacka Lusińskiego oraz „Bo-
gów” Łukasza Palkowskiego.
Dodatkowo obejrzeliśmy spek-
takl teatralno-muzyczny: „Z obło-
ków na ziemię” z fantastyczną

muzyką Cezarego Chmiela 
i Marka Stryszowskiego, zain-
spirowany poezją ks. Jana Twar-
dowskiego, Bolesława Leśmia-
na, Jana Pawła II, wyreżysero-
wany i w wykonaniu Jana No-
wickiego, opowiadający o prze-
mijaniu, o miłości, o modlitwie
zwykłego człowieka i żarliwości
z jaką się modli, a także o miło-
sierdziu i wierze we współcze-
snym świecie.

Na FRF w tym roku zgłoszo-
no rekordową ilość filmów
(świetna kondycja rodzimej ki-
nematografii):

1. Małe stłuczki, Aleksandra
Gowina i Ireneusza Grzyba

2. Bogowie, Łukasza Palkow-
skiego,

3. Pani z Przedszkola, Marci-
na Krzyształowicza,

4. Carte blanche, Jacka Lusiń-
skiego, 

5. Fotograf, Waldemara Krzyst-
ka,

6. Służby specjalne, Patryka
Vegi,

7. Obce ciało, Krzysztofa Za-
nussiego,

8. Obywatel, Jerzego Stuhra.
Wzorem lat ubiegłych wrę-

czone zostały nagrody specjalne.
Za całokształt twórczości reży-
serskiej Kryształowy Dzik po-
wędrował do Janusza Majew-
skiego („Zazdrość i medycyna”,
„Zaklęte rewiry”, „Królowa Bo-
na”, serial „Siedlisko” ). 

Beata Tyszkiewicz, odtwór-
czyni ról: Izabeli Łęckiej w „Lal-
ce „ Wojciecha Hasa, Marii Wa-
lewskiej w „Marysi i Napoleonie
w reż. Andrzeja Jareckiego czy

cioci Zosi w „Zakochanych”
Piotra Wereśniaka , która jak się
okazało pierwsze lata życia spę-
dziła w Jeleniej Górze, w swym
mateczniku została uhonorowa-
na nagrodą za twórczą współpra-
cę aktora z reżyserem. 

Oprócz pokazów filmowych
atrakcją festiwalu były spotkania
autorskie ze znakomitymi reży-
serami biorącymi udział w kon-
kursie: m.in. Krzysztofem Zanu-
ssim, Patrykiem Vegą, Walde-
marem Krzystkiem, Jerzym
Stuhrem jak i zasiadającymi 
w jury: Andrzejem Krakow-
skim, Wojciechem Wójcikiem,
Januszem Majewskim oraz z ak-
torami, gwiazdami polskiego ki-
na: Beatą Tyszkiewicz, Arturem
Żmijewskim, Januszem Chabio-
rem, Janem Nowickim i Sonią
Bohosiewicz.

W czasie trwania festiwalu
wystawiono trzy sztuki teatralne.
Oprócz wspominanego już 
„Z obłoków na ziemię” obejrza-
no spektakl teatralno-muzyczny
w wykonaniu Wrocławskiego
Teatru Pantomimy im. Henryka
Tomaszewskiego pt. „Film Gra-
vity” oraz w wykonaniu Anny
Samusionek pt. „Pan Tadeusz
czyli perypetie miłosne Tade-
usza i Telimeny”.

Mając na uwadze tak bogaty
repertuar i program jaki przygo-
tował dla miłośników filmu,
zaprzyjaźniony ze świebodzicką
biblioteką Dyrektor FRF, pan
Stanisław Dzierniejko, można
śmiało wysnuć wniosek, że za-
dowolił on najwybredniejszych
miłośników kina. Idea festiwalu,

o której opowiada czyli „wpro-
wadzenie widza w świat sztuki
reżyserii i edukacja filmowa
młodzieży” została zrealizowana
w sposób mistrzowski. W tym
roku jeleniogórzanie byli tymi
szczęśliwcami, którzy jako
pierwsi mieli okazję uczestni-
czyć w warsztatach reżyserskich
prowadzonych pod okiem mi-
strzów-reżyserów.

Na zakończenie w Teatrze im.
K.C. Norwida w Jeleniej Górze
w dniu 11 czerwca, uświetnio-
nym występem Mariusza Ki-
ljana, który recitalem „20 naj-
śmieszniejszych piosenek na
świecie”, dał popis najwyższej
jakości dowcipu, ogłoszono wer-
dykt jury. Laureatem tegorocz-
nego 8 Festiwalu Reżyserii
Filmowej w Jeleniej Górze zo-
stał Jan Jakub Kolski za „Serce,
serduszko” To do jego rąk
powędrowała statuetka Złotego
Dzika, nagroda dla najlepszego
polskiego reżysera 2014 roku. 

Ogromnie zazdroszcząc mie-
szkańcom Jeleniej Góry i ubole-
wając, że tak wielkie święto
świata kultury, które przez 7 lat
mieliśmy „na wyciągnięcie ręki”
i czynnie braliśmy w nim udział,
zostało przeniesione tak daleko.
Mimo to, wiemy, że warto było
pokonać kilkadziesiąt kilome-
trów, by poczuć namiastkę tego,
co się wydarzyło w Jeleniej
Górze w dniach 06.06.15-
11.06.15 na 8 FRF i mając świa-
domość, że uczestniczyliśmy 
w wielkim światowym wydarze-
niu.

Serdecznie dziękujemy wspa-
niałemu aktorowi panu Janowi
Nowickiemu i jego zespołowi za
to, że zgodzili się poczekać na
naszą świebodzicką grupę, która
z 15-minutowym opóźnieniem,
spowodowanym projekcją fil-
mową „Carte blanche”  dotarła
do teatru im. K.C. Norwida 
w Jeleniej Górze.

Beata Wiciak

BBeeaattaa  WWiicciiaakk
MMBBPP  ww  ŚŚwwiieebbooddzziiccaacchh

B
ookcrossing czyli „uwol-
nij książkę” to akcja,
która w czwartek 18
czerwca 2015 r. przy-

ciągnęła do naszej biblioteki
mnóstwo miłośników literatury.

Idea bookcrossingu narodziła
się w Stanach Zjednoczonych 
w 2001 r., a na grunt polski 
w 2003 r. przenieśli ją uczniowie
XXX LO im. Bolesława Prusa 
w Łodzi mając na celu propago-
wanie czytelnictwa. Rolę koor-
dynatora do dnia obecnego pełni
nauczyciel-bibliotekarz Jolanta
Niwińska. 

Od 2004 r. bookcrosing w Pol-
sce postanowiono obchodzić ja-
ko Ogólnopolskie Święto Wol-
nych Książek. Pierwszą edy-cję
datuję się na 6 kwietnia 2004 r,
w dniu narodzin jednego z ini-
cjatorów idei, a w następnych
latach pod wpływem sugestii
nauczycieli data ta została prze-
niesiona na II połowę czerwca. 

Ideę „uwalniania książek”
zwolennicy tłumaczą tym, że
książki nie lubią być więzione 
w domu na półkach, wolą krążyć
z rąk do rąk i być czytane. Stwo-
rzona akcja daje szansę wolumi-
nom na drugie życie i na to, by
trafiły do jak największej liczby
czytelników. 

W tym roku odbyła się już XII
edycja Ogólnopolskiego Święta
Wolnych Książek. Po raz pierw-
szy do akcji przyłączyła się
świebodzicka biblioteka, a od-
zew wśród mieszkańców Świe-
bodzic przerósł nasze najśmiel-
sze oczekiwania. Na apel 
o wspólne „uwalnianie książek”
mieszkańcy przynieśli do biblio-
teki ponad 600! W Łodzi, niepo-
równywalnie większym mieście
niż Świebodzice,  w czasie I edy-
cji uczniowie zebrali 400 wolu-
minów. 

Bibloteka od samego rana tęt-
niła życiem. Jako pierwsi skiero-
wali tutaj kroki mieszkańcy
Łodzi (!), którzy przebywając 

w celach turystycznych w mieś-
cie, wiedząc o naszej akcji, spe-
cjalnie przełożyli swój wyjazd 
o jeden dzień, by zabrać ze sobą
wcześniej wybrane pozycje.
Oczywiście przyrzekli „uwol-
nić” po przeczytaniu woluminy
w Łodzi, w specjalnie przezna-
czonym do tego miejscu. 

Następną grupą byli ucznio-
wie z PZSI w Świebodzicach
oraz Gimnazjum nr 1 im. Sybi-
raków, dla których przygotowa-
liśmy nie tylko pogadankę i pre-
zentację dotyczącą Ogólnopol-
skiego Święta Wolnych Książek,
ale również zabawę w formie
warsztatów „Poznaj swoją bi-
bliotekę”. Podzielona na trzy

grupy młodzież rozwiązywała
Questy (czyli odpowiadała na
zadawane pytania) czynnie bio-
rąc udział w zadaniu postawio-
nym przez bibliotekarki. Na za-
kończenie przyszedł czas na
wspólne podsumowanie niedaw-
no zakończonego 8. Festiwalu
Reżyserii Filmowej w Jeleniej
Górze, w którym młodzież 
z biblioteką brała udział.

Nie był to jednak koniec spot-
kań tego dnia w bibliotece.
Mieszkańcy miasta przez cały
dzień systematycznie odwiedza-
li bibliotekę. Wspólnie „uwal-
nialiśmy” kolejne tomy, stając
się propagatorami rozwoju czy-
telnictwa i książek.

Biblioteka tego dnia zaprosiła
Dariusza Pawlickiego, który
kolejny raz zawitał do naszej
placówki. Temat spotkania
brzmiał: „Kolonia artystyczna 
w Zakopanem do roku 1939”.

Popołudniowe spotkanie
zgromadziło również mnóstwo
czytelników i miłośników ksią-
żek. Wśród nich zorganizowaną,
liczną grupą przybyli nauczycie-
le oraz uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego, przynosząc
ze sobą książki, by darować im
kolejne życie oraz zabierając ze
sobą te, których jeszcze nie czy-
tali.

To był radosny dzień w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej 
w Świebodzicach. Podjęta akcja
udała się znakomicie, bowiem
wzbudziła niemałe zaintereso-
wanie pośród różnych grup wie-
kowych mieszkańców. Nastrój
jaki towarzyszył temu spotkaniu
napawa optymizmem, bo świe-
bodziczanie lubią książki!
Wszyscy uczestnicy Ogólno-
polskiego Święta Wolnych
Książek, którzy tego dnia zago-
ścili w bibliotece zgodnie orze-
kli, że ideę „uwalniania książek”
należy rozpropagować z więk-
szym rozmachem tworząc miej-
sca do bookcroosingu nie tylko
w placówce, ale także w innych
miejscach w Świebodzicach:
Rynku, parku, czy na dworcu
kolejowym.

Uwalnialiśmy książki

Tam byliśmy! 8. Festiwal Reżyserii
Filmowej w Jeleniej Górze

Autorka 
z Janem

Nowickim
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Spotkanie z Ałbeną Grabowską-Grzyb

Z książką na walizkach

AAlliiccjjaa  GGłłąąbb

W
roku 2015 akcja 

„Z książką na waliz-
kach” zorganizowa-
na była już po raz

dwunasty. Tegoroczna edycja
przebiegała pod hasłem „Na tropie
tajemnic, czyli z książką na waliz-
kach po Dolnym Śląsku.” Główną
ideą projektu jest propagowanie
czytelnictwa i bibliotek wśród naj-
młodszych czytelników. Do jej
realizacji zaproszonych zostało 10
twórców - znanych i popularnych
pisarzy i ilustratorów.

W ramach tej akcji 11 czerwca
2015 roku gościem świebodzic-
kiej Biblioteki Dziecięcej była

pani Ałbena Grabowska-
Grzyb. Dzieci zaproszone na to
spotkanie wprost zasypały ją
pytaniami. Oto czego dowie-
dzieliśmy się o naszym niezwy-
kłym gościu.

Urodziła się w Pruszkowie
pod Warszawą. Ojciec jest Po-
lakiem, a mama Bułgarką. To jej
zawdzięcza swoje oryginalne
imię Ałbena, co w tłumaczeniu
z języka bułgarskiego oznacza
kwitnącą jabłoń. Drugie imię
Kateryna otrzymała po babci.
Obecnie mieszka w Brwinowie.
Jako ciekawostkę dodała, że kie-
dyś mieszkał tam znany pisarz
Jarosław Iwaszkiewicz. Pani Ał-
bena Grabowska-Grzyb z zawo-

du jest lekarzem neurologiem 
i epileptologiem. Trzynaście lat
pracowała w Szpitalu Dziecię-
cym w Dziekanowie Leśnym.
Obecnie pracuje w pracowni
EEG i dzięki temu ma więcej
czasu dla trójki swoich dzieci:
Julka-14 lat, Alinki-12 lat i 6-let-
niego Frania.

Pierwszą książką, którą napi-
sała, była bajka terapeutyczna
„O małpce, która spadła z drze-
wa”. Książeczka ta skierowana
jest do dzieci chorych na epilep-
sję. Pomaga im oswoić się 
z objawami choroby i pozwala
zaakceptować leczenie.

Pani Ałbenie w pisaniu ksią-
żek pomaga syn Julek. Bardzo

chciał, aby napisała książkę 
o chłopcu, który nie lubi szkoły,
nie lubi się uczyć, ale uwielbia
gry komputerowe. Julek jest
pierwszym czytelnikiem książek
swojej mamy i nie skąpi krytycz-
nych uwag, co autorka bardzo
sobie ceni. Tak powstały książki
przygodowe z serii „Julek i Ma-
ja”. Opowiadają one o zagroże-
niach płynących z nieograniczo-
nego dostępu do komputerów, 
o tym jak potrafi wciągnąć świat
wirtualny. Książki te mówią
również o zagrożeniach pły-
nących ze znajomości zawiera-
nych przez Internet, o tym jak
bardzo niebezpieczny i niekon-
trolowany jest ten świat. Pro-

blem jest na tyle poważny, że
pierwsza część serii trafiła do
podręcznika szkolnego klasy
piątej, z czego pani Ałbena jest
bardzo dumna.

Na pytanie czy jej książki są
interesujące pani Ałbena Gra-
bowska-Grzyb odpowiedziała,
że są bardzo ciekawe, wprowa-
dzają dużo humoru, wiele przy-
gód, są pełne tajemnic i nieocze-
kiwanych zwrotów akcji.
Książka dla dorosłych „Tam,
gdzie urodził się Orfeusz” jest
wspomnieniem wspaniałych
wakacji, które autorka spędzała
w Bułgarii u swojej babci.
Bardzo ciekawie opisuje historie
tego kraju, zwyczaje, przepisy
potraw, które gotowała jej bab-
cia. Tu należy dodać, że pani
Ałbena dobrze zna język bułgar-
ski. Ostatnią książką, którą napi-
sała dla dorosłych jest 3-tomowa
saga rodzinna „Stulecie win-
nych”.

Dzieci były ciekawe jak długo
autorka pisze książki i czy je
sama ilustruje. Pisarka odpowie-
działa, że zazwyczaj pisze wie-
czorem na komputerze 3-5 stron.
Napisanie książki zajmuje jej
około 3 miesięcy. Nie ilustruje
swoich książek, bo nie ma talen-
tu plastycznego.

Pani Ałbena na pytanie czy
lubi czytać książki odpowiedzia-

ła, że uwielbia i czyta bardzo
dużo. Czytanie jest dla niej
doskonałym relaksem i najmil-
szym sposobem spędzania wol-
nego czasu. Jako nastolatka czy-
tała między innymi książki
Krystyny Siesickiej, Aleksandra
Minkowskiego i Małgorzaty
Musierowicz. Jej ulubioną ksią-
żką dziecięcą jest „Momo”
Michaela Ende. Niezwykła opo-
wieść o tajemniczej dziewczyn-
ce o imieniu Momo, o czasie,
magii i prawdziwej przyjaźni.

Autorka powiedziała, że bar-
dzo lubi spotykać się z czytelni-
kami. Z przyjemnością opowia-
da o swoich książkach zwłasz-
cza, gdy książki się podobają 
i czytelnicy dopytują się o ich
dalsze części.

Na zakończenie spotkania
pani Ałbena Grabowska-Grzyb
rozdawała dzieciom autografy 
i pozowała do wspólnych pa-
miątkowych zdjęć. 

Spotkanie bardzo się podoba-
ło zarówno dzieciom jak i zapro-
szonej autorce, która ma mnós-
two pomysłów na nowe książki.
Zapraszamy zarówno dzieci jak 
i dorosłych do czytania książek
tej utalentowanej pisarki.

�
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B
o można kochać babcię 
i wujka, papugę w kropki i
jej krzyki, a w sercu na dnie

mieć prócz tego, zwyczajną miło-
ść do muzyki” - śpiewała swego
czasu Majka Jeżowska, a za nią,
podczas VI Gali Piosenki
Ulubionej jedna z uczestniczek.
I trudno tej tezie nie przyznać
racji, zwłaszcza, że kolejny już
festiwal dla młodych i uzdolnio-
nych piosenkarzy, zorganizowa-
ny w Miejskim Domu Kultury 
w Świebodzicach, okazał się fre-
kwencyjnym i artystycznym suk-
cesem.

W piątek 12 czerwca sala
reprezentacyjna świebodzickie-
go MDK, przeistoczyła się 
w kameralną salę koncertową, 
w której rozbrzmiały głosy naj-
zdolniejszych wokalistów z ob-
szaru całego Dolnego Śląska.
Jako pierwsza scenę opanowała
Angelika Krynicka - laureatka
ubiegłorocznej - piątej - Gali
Piosenki Ulubionej, która swoim
występem dała przedsmak popi-
som konkursowym, potwierdza-
jąc wysoki poziom rywalizacji.

- Gala ma dużą tradycję, koja-
rzona jest w regionie i przyciąga
coraz to nowych wykonawców.
W tym roku zainteresowanie
było tak duże, że po raz pierwszy
poprzedziły ją kwalifikacje. 
Z sześćdziesięciu chętnych
wyłoniliśmy dwudziestu czte-
rech najzdolniejszych, którzy
żyją muzyką, a to pokazuje skalę
postępu - zwróciła się do zebra-
nych na wstępie dyrektor Miej-
skiego Domu Kultury Agniesz-
ka Gielata.

Postęp i rosnącą rangę gali
odnotował także burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, który
objął imprezę patronatem i ufun-
dował nagrodę Grand Prix tego-
rocznej gali - gratyfikację finan-
sową w wysokości 500 zł. 
- Cieszy mnie, że nasza gala
przyciąga tak wiele talentów 
z całego regionu. Wierzę, że tu
narodzą się kolejne gwiazdy,
które będą później występować
na największych estradach.
Takie inicjatywy warto kultywo-
wać, ponieważ wspierają rozwój
- nie boję się użyć tego słowa,
artystów - powiedział burmistrz.

Wykonawcy - a w zasadzie
wykonawczynie, ponieważ wśród
całej stawki uczestników znala-
zł się tylko jeden mężczyzna -
zaprezentowali rozległy wach-
larz utworów. Ze sceny popły-
nęły dźwięki przebojów, które
jeszcze niedawno królowały w
największych rozgłośniach ra-
diowych - „Wiem, że jesteś
tam”, kojarzonych od dekad
evergreenów - „Szklana pogo-
da” Lombardu czy „Tańczące
Eurydyki” Anny German. Nie
zabrakło też przebojów kojarzo-
nych z kinowych ekranów 
- nastrojowe „Miasto” z filmu
„Miasto 44”, ambitnego popu,
po który sięgnęła Wiktoria
Smędra, kunsztownie wykonu-
jąc eteryczny „Saute” z repertu-
aru Moniki Brodki, ani malowa-
nych dźwiękiem pejzaży, jak te
zaprezentowane w utworze
„Kasztany”.

Wobec rozpiętości repertuaru,
nie lada wyzwaniu sprostać

musiało jury, w którego skład
weszły: Małgorzata Wrzesień
i Barbara Fabian - nauczyciel-
ki klasy wokalnej w Zespole
Szkół Muzycznych w Wałbrzy-
chu, oraz Agnieszka Gielata 
- dyrektor MDK. Panie oceniały
wiele czynników, które w przy-
szłości mogą zdeterminować
sukces na dorosłej scenie. Uważ-
nie przysłuchiwały się intonacji,
dykcji i barwie głosu, analizowa-
ły sposób przekazu tekstu, do-
datkowo punktując tych, którzy
do wykonywanych przez siebie
utworów umiejętnie przemycali
własną interpretację. Nie bez
znaczenia były również skala
głosu i dynamika wykonania. Po
przeanalizowaniu wszystkich
występów, zdecydowano, że
nagrody trafią do:
�Kategoria 9-12 lat
I miejsce
Wiktoria i zespół Teenagers -

„Mały Książę”
II miejsce
Wiktoria Burek - "Rytm 

i melodia"

III miejsce
Michał Krupa - "Świat to

muzyka"
Wyróżnienie
Julia Grudnowska - "Zaka-

zany owoc"
�Kategoria 13-20 lat
I miejsce
Aleksandra Czop - "Jeszcze

raz"
II miejsce
Paulina Grabicka - "Mias-

teczko Bełz"
III miejsce
Alicja Szczerba - "Dobranoc

panowie"
Wyróżnienie
Nikola Makowska - "Os-

tatni"
Swoją nagrodę przyznała

również, licznie zgromadzona
tego dnia w Miejskim Domu
Kultury publiczność, o której
dobry nastrój dbał prowadzący
całą galę, Grzegorz Godula.
Głosami widzów wyróżniony
został Michał Krupa.

�

Miłość do muzyki w MDK
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Dwunastolatkowie
po najważniejszych startach
W

niedzielę 14 czerwca 
w Zielonej Górze odby-
ły się Międzywoje-

wódzkie Mistrzostwa Młodzi-
ków 12 lat. Na starcie zameldowa-
ło się 120 zawodników z 13 klu-
bów. KS Rekin Świebodzice
reprezentowało czterech zawodni-
ków z rocznika 2003: Ale-ksan-
dra Obajtek, Paweł Hyc-kow-
ski, Maciej Jachym i Filip
Woliński.

Tak jak podczas startów kon-
trolnych w Opolu, również tutaj
w zielonej górze nasi zawodnicy
nie dali swoim przeciwnikom
praktycznie żadnych szans.
Wszystkie nasze Rekinki stanęły
na wysokości zadania i udowod-
niły, że są najlepsze.

Zawodnicy startowali na dy-
stansach 100, 200 i 400 metro-
wych. Zmagania indywidualne
zawodników rozpoczęto od 100
metrów stylem motylkowym.
Nasz jedyny reprezentant w tym
stylu Filip Woliński stanął na
najwyższym stopniu podium
zdobywając złoto. Po Filipie na
startach stanęli żabkarze. Nasi
zawodnicy walczyli dzielnie
zdobywając: Aleksandra Obaj-
tek - złoto, Maciej Jachym - sre-
bro i Paweł Hyckowski - brąz.
Zawody odbywały się na bardzo
dużym poziomie. Sędziowie wy-
łapywali każdy nawet najmniej-
szy błąd w technice zawodni-
ków, co skutkowało dużą ilością
dyskwalifikacji. Każdy start mu-

siał być dopracowany niemalże
do perfekcji. Mimo to nasi za-
wodnicy walczyli i szli do przo-
du zdobywając kolejne medale 
i ustanawiając swoje rekordy
życiowe. W pierwszej konku-
rencji 200 metrowej popłynęli
grzbieciści nasz zawodnik Paweł
Hyckowski pozwolił nam się
cieszyć z kolejnego w tym dniu
złotego medalu. Najdłuższy dy-
stans 400 metrów stylem dowol-
nym popłynęli: Aleksandra Obaj-
tek - złoto, Filip Woliński - złoto
i Maciej Jachym - V miejsce.
Pierwszy blok zawodów za-
kończyły starty sztafet 4x50 do-
wolny (mieszane). Na starcie
stanęło 9 drużyn. Nasza drużyna
po emocjonującej walce z cza-
sem 2:04,03 zdobyła złoto poko-
nując ekipy z Wrocławia i Zie-
lonej Góry.

Po przerwie rozpoczęto drugi
blok dystansem 100 metrowym
w stylu dowolnym. Ola Obajtek
musiała oddać złoty krążek prze-
ciwniczce, zadowalając się sre-
brem, pomimo zdobycia takiej
samej ilości punktów Fina.
Rywalka pokonała Olę tylko 
o jedną setną sekundy. Chłopcy
praktycznie o najwyższe podium
rywalizowali między sobą.
Paweł Hyckowski zdobył złoto 
a Filip Woliński srebro. Mnó-
stwo emocji dostarczyły starty
żabkarzy na dystansie 200 me-
trów, którzy zrobili rewelacyjne
czasy. Aleksandra Obajtek zdo-

była złoto, a Maciej Jachym 
(osiągnął drugi czas w Polsce)
niestety został zdyskwalifikowa-
ny. Paweł Hyckowski na 100
metrów stylem grzbietowym
zdobył trzeci dzisiaj złoty medal.
Ostatnią indywidualną konku-
rencją było 200 metrów stylem
zmiennym. Jak prawie w każdej
poprzedniej konkurencji, tak sa-
mo tutaj zdobyliśmy najcenniej-
szy krążek - złoto w wykonaniu
Filipa Wolińskiego, natomiast
Maciej Jachym zajął 5 miejsce.
Na zakończenie zawodów odby-
ła się rywalizacja sztafet na dy-
stansie 4x50 zmiennym. Nasza
sztafeta, tak jak w pierwszym
bloku wywalczyła I miejsce 
i kolejne złoto dla klubu osiąga-
jąc czas 2:17,66.

Podczas dzisiejszych zmagań
nasi zawodnicy wywalczyli 15
medali: 11 złotych, 3 srebrne 
i 1 brązowy, co dało naszemu
klubowi I miejsce w klasyfikacji
generalnej zmagań w Zielonej
Górze. Rocznik 2003 w piękny
sposób zakończył zmagania na
zawodach w sezonie 2014/2015.
Gratulujemy im wspaniałych
wyników i życzymy kolejnych
w nowym sezonie. Teraz może-
cie rozpocząć w pełni zasłużony
wypoczynek. Bardzo wam dzię-
kujemy za dostarczone emocje 
i prosimy o więcej. Gratulacje
dla Trenerów i podziękowania
dla Rodziców za wsparcie dla
naszych zawodników.

Osiągnięcia
indywidualne

� Aleksandra Obajtek 
100 m dw - 1:06,22 
II miejsce
400 m dw - 5:11,08 
I miejsce
100 m kl - 1:22,11 
I miejsce
200 m kl - 2:58,36 
I miejsce
� Paweł Hyckowski
100 m dw - 1:05,24 
I miejsce
100 m gr - 1:13,60 
I miejsce
200 m gr - 2:36,21 
I miejsce
100 m kl - 1:25,79  
III miejsce
� Maciej Jachym
400 m dw - 5:35,71 
100 m kl - 1:24,58 - II
miejsce
200 m kl - 2:56,58 - dyskw.
200 m zm - 2:53,80
� Filip Woliński
100 m dw - 1:05,58 
II miejsce
400 m dw - 5:01,33 
I miejsce
100 m mt - 1:11,39 
I miejsce
200 m zm - 2:40,18 
I miejsce

Nowy trener seniorów

D
opiero co zakoń-
czyły się rozgrywki
w Lidze Okrę-

gowej Seniorów sezonu
2014/2015, a zarząd MKS
Victoria Świebodzice już
myśli o kolejnej kampanii
i upragnionym awansie
do IV ligi. W tym celu zdecydo-
wano o zmianie trenera pierw-
szego zespołu. Dotychczasowe-
go szkoleniowca Przemysława
Satyłę na stanowisku zastąpił
Maciej Jaworski - były zawod-
nik Victorii. Trenerskie dossier
Jaworskiego wygląda przekony-
wająco, jak na warunki ligi
okręgowej, bowiem ma on za
sobą rok pracy w II ligowym
Góniku Wałbrzych, który prowa-
dził w 29 spotkaniach, w okresie
od 9 maja 2013 do 12 maja 2014.
Co ciekawe, wzmiankę o nowym
trenerze Victorii znaleźć można
także na specjalistycznym porta-
lu Trans-fermarkt, który podaje,
że ulubioną przez trenera forma-
cją jest 4-2-3-1. Pierwszą okazję
do oglądania Victorii pod wodzą

nowego trenera kibice
będą mieć już 11 lipca.
Wówczas to drużyna se-
niorów rozpocznie przy-
gotowania do sezonu
2015/2016. Pierw-szym
sparingpartnerem będzie
Górnik Wałbrzych.

Plan sparingów:
11.07.2015 r. sobota godz. 11:00
- Świebodzice
MKS Victoria Świebodzice - Górnik
Wałbrzych - III Liga
18.07.2015 r. sobota - Świebodzice
MKS Victoria Świebodzice - Polonia
Stal Świdnica - III Liga
22.07.2015 r. środa - Dzierżoniów
Lechia Dzierżoniów - III Liga - MKS
Victoria Świebodzice
25.07.2015 r. sobota - Kowary
Olimpia Kowary - IV Liga 
- MKS Victoria Świebodzice
29.07.2015 r. środa - Świebodzice
MKS Victoria Świebodzice - Lotnik
Jeżów Sudecki - IV Liga
01.08.2015 r. sobota 
- Kamienna Góra
Olimpia Kamienna Góra - L.O.S. 
- MKS Victoria Świebodzice
08.08.2015 r. sobota - Świebodzice
MKS Victoria Świebodzice - Biały
Orzeł Mieroszów - Klasa A Seniorów

Juniorzy mistrzami
Wrozegranym w sobotę 20 czerwca

meczu o mistrzostwo Okręgowego
Związku Piłki Nożnej w Wałbrzychu 
w Lidze Juniora Młodszego, zespół MKS
Victoria Świebodzice pokonał w meczu
rozgrywanym w Szczaw-nie Zdroju dru-
żynę Piasta Nowa Ruda 3:1 (1:1).

Bramki w tym spotkaniu dla pod-
opiecznych trenera Łukasza Citków
zdobyli: Piotr Nowowiejski - dwie,
oraz Jarosław Szymanowski. Tym
samym zespół wywalczył awans do
Dolnośląskiej Ligi Juniora Młod-szego,
wygrywając swoje rozgrywki. Wielkie
gratulacje dla zawodników oraz trenera Łukasza Citków za tak
wspaniałe osiągnięcie na koniec sezonu 2014/2015.

Skład MKS Victorii Świebodzice: Stańko, Sudor, Laskowski,
Kokoszka,
Karbownik,
Jarosz,
Olszówka,
Borowiec,
Nowowiejski,
Szymanowski,
Wiśniewski.

Na zmiany
wchodzili: Wi-
niarski, Korga
P., Sieński.

Porażka 
na zakończenie
Wrozegranym w sobotę 20 czerwca meczu 30. kolejki Ligi

Okręgowej Seniorów zespół MKS Victoria Świebodzice
przegrał w meczu wyjazdowym z drużyną Unii Bardo 0:3 (0:1).
Był to ostatni mecz zawodników Victorii w sezonie 2014/2015.
Piłkarze ze Świebodzic zakończyli rozgrywki na 4. miejscu 
z dorobkiem 59 punktów. Niestety, po rewelacyjnej rundzie
jesiennej, po której biało-niebiescy liderowali w tabeli, o braku
awansu do IV ligi zdecydowała nierówna postawa drużyny na
wiosnę. Ostatecznie awans do IV Ligi Dolnośląskiej wywalczył
zespół Piasta Nowa Ruda, zaś goryczy spadku zaznali zawodni-
cy: Włókniarza Kudowa Zdrój, Trojana Lądek Zdrój oraz Piła-
wianki Piława Górna.

30. KOLEJKA W LIDZE OKRĘGOWEJ SENIORÓW
Unia Bardo - Victoria Świebodzice 3:0 (1:0)
LKS Bystrzyca Górna - Skalnik Czarny Bór  4:2
Trojan Lądek Zdrój - Piławianka Piława Górna  1:3
Unia Złoty Stok - Iskra Jaszkowa Dolna  3:4
Zdrój Jedlina Zdrój - Piast Nowa Ruda  0:5
Gola Świdnicka - Nysa Kłodzko 2:2
Karolina Jaworzyna Śląska - Zamek Kamieniec Ząbkowicki  3:2
Włókniarz Kudowa Zdrój - Polonia Stal II Świdnica  2:3
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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 zabudowana  224/17 Śródmieście 3  

nieruchomość zabudowana                            373/85 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 ograniczony dla mieszkańców zameldowanych na stałe w budynku nr 1 

przy ul. Wiejskiej w Świebodzicach, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność
Gminy Świebodzice, w granicach działek nr 475/10 i 475/15 o łącznej powierzchni 155 m2, położonej 

w Świebodzicach, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą SW1S/00019635/2. 

Nieruchomość usytuowana w Świebodzicach przy ul. Wiejskiej 1B składająca się z działek nr 475/10 i 475/15 
o łącznej powierzchni 155 m2, zabudowana budynkiem użytkowym o funkcji biurowo-magazynowej. Budynek
murowany, jednokondygnacyjny, z dachem płaskim, niepodpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej. Stan
techniczny budynku dostateczny. Działki są usytuowane  średniej odległości od centrum miasta i obiektów
użyteczności publicznej. Konfiguracja terenu - teren płaski, kształt działek regularny. Dojazd i dostępność
komunikacyjna - średnie drogą o nawierzchni utwardzonej (ul. Wiejska). 
Nieruchomość usytuowana na terenie o pełnym uzbrojeniu miejskim: woda, energia elektryczna, kanalizacja i gaz.
Nieruchomość jest  wolna od długów. 
Zgodnie  z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice położenie i przeznaczenie
nieruchomości:  teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Cena wywoławcza:   28.000,00 zł.
Cena budynku:           23.126,00 zł.
Cena gruntu:                 4.874,00 zł. 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2015 r. o godz. 10.30 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7.

Zgodnie z § 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego 
w Świebodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty: 
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno nieruchomości zabudowanej w granicach działek 475/10 
i 475/15, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach:
2. dokument potwierdzające stałe zameldowanie w budynku nr 1 przy ul. Wiejskiej w Świebodzicach, 
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 2 800 zł.,  
Powyższe dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym termie do 24.07.2015  r. do godz. 14.30 włącznie.
W przypadku regulowania wadium przez pocztę lub przelewem, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Komisja Przetargowa, nie później niż do 27.07.2015 r. wywiesi listę osób zakwalifikowanych do przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia
umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Świebodzice.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej na konto Nr  91 2030 0045 1110
0000 0229 7270. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty
sądowe. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 13.07.2015 r. w godz. 11.30-11.45.
Po nabyciu nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.
Pełnomocnicy uczestników przetargu powinni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo. 
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II  piętro lub pod nr  tel. 074 666-95-od 25 do 27.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwołania przetargu
Burmistrz Miasta powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
Świebodzice (Ratusz) oraz  w internecie na stronie www.bip.swiebodzice.pl 

Świebodzice, dnia 26.06.2015 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)    

B U R M I S T R Z    M I A S T A    Ś W I E B O D Z I C E
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 

w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 5A w Świebodzicach.
Budynek położony jest na działce nr 527/17 o powierzchni 268 m2,  dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy

prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00038189/9. Udział w częściach wspólnych budynku 
oraz udział we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 6,90%.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze w budynku i składa się z pokoju i kuchni o łącznej powierzchni
32,70 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Instalacje w dostatecznym stanie
technicznym, wymagają wymiany. W lokalu brak systemu ogrzewania. W kuchni konieczne jest wykonanie
wentylacji oraz doprowadzenie instalacji gazowej. W lokalu brak zamontowanego osprzętu wodno-
kanalizacyjnego oraz elektrycznego. Pomieszczenie w.c. wspólne usytuowane jest na półpiętrze budynku, przy
zejściu do piwnicy. Pomieszczenie wymaga kapitalnego remontu. Do lokalu jest przynależna piwnica o pow. 6,70
m2 oraz komórka strychowa o pow. 11,10 m2.
Ogólnie lokal przyjęto w miernym stanie technicznym, standard wykończenia mierny. 
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice  położenie i przeznaczenie
nieruchomości:  teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

CENA WYWOŁAWCZA  -   19 000 zł 
Cena lokalu    18 238 zł
Cena gruntu        762 zł 

Przetarg  odbędzie się w dniu 29 lipca 2015 r.  o godz. 10.00 
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.

Wadium w pieniądzu  w wysokości  1 900 zł  należy wpłacić w kasie Urzędu  Miejskiego w Świebodzicach przy
ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 24 lipca 2015 r. do godz. 14.30. 
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach  Nr  15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowe
o/Świebodzice.
Wadium zwraca się  niezwłocznie  po zamknięciu  przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na  poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej na Konto Gminy Świebodzice  
Nr  91 2030 0045 1110 0000 0229 7270.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do
Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Wszelkie informacje dotyczące opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa  i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, pok. 15, II  piętro lub pod nr tel.  74 666-95-25 do 27. 
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 13.07.2015 r. w godz. 10.00-10.15.
Na nieruchomość lokalową został przeprowadzony przetarg w dniu 27.05.2015 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 26.06.2015 r.

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości

poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 26.06.2015 r. 
w holu Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1,
wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

w trybie przetargowym na terenie miasta Świebodzice

Nazwa nieruchomości Numer działki Położenie/obręb

Lokal mieszkalny nr  3 
w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 1 515/6 Śródmieście 3

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

OGŁOSZENIA DROBNE
� 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
� 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
� 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,
tel. 795 292 447

TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

imię i nazwisko: ____________________________

adres: ___________________________________

nr telefonu: _______________________________

KUPON
OGŁOSZENIOWY

Dane teleadresowe do wiadomości redakcji.

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,

Rynek 1
58−160 Świebodzice
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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 póz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiednich, przyległych do działki
będącej przedmiotem przetargu, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działek 

nr 375/15 i 376/1 o powierzchni 0,0003 ha, obręb Pełcznica 1 stanowiącej własność Gminy Świebodzice,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00043999/8.

Działki nr 375/15 i 376/1 o łącznej powierzchni 0,0003 ha, stanowią  teren niezabudowany usytuowany przy
pasażu handlowym na terenie Osiedla Piastów w Świebodzicach przy zbiegu ulic Przechodniej i Piasta.
Lokalizacja w strefie śródmiejskiej, w sąsiedztwie obiektów handlowo-usługowych i zabudowy mieszkalnej
wielorodzinnej. Wyposażenie terenu w infrastrukturę techniczną pełne. Dojazd dobry.. 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony: 
teren istniejącej zabudowy usługowej oraz ulice klasy dojazdowej.

Cena  wywoławcza nieruchomości  -  290,00 zł. 
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu
przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2015 r. o godz.11.00
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek l, Sala posiedzeń, pokój nr 7.

Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 póz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebo-
dzicach, Rynek l następujące dokumenty: 
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno działek nr 375/15 i 376/1 położonej w Świebodzicach, obręb
Pełcznica 1,
2. ksero odpisu z Księgi Wieczystej nieruchomości sąsiedniej do działki będącej przedmiotem przetargu
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 50 zł.
Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie do 24 lipca 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 27.07.2015 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 został przeprowadzony przetarg w dniu 27.05.2015 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 26.06.2015 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

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 dla właścicieli nieruchomości sąsiednich, przyległych do działki
będącej przedmiotem przetargu, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki 
nr 895/39 o powierzchni 0,0129 ha, obręb Pełcznica 2 stanowiącej własność Gminy Świebodzice, 

dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00019699/8.

Nieruchomość położona jest w średniej odległości od centrum miasta i obiektów użyteczności publicznej, na
terenie osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka nie jest zabudowana, funkcjonalnie może
stanowić działkę przyległa do działki budowlanej nr 522/1 i 524/5, obręb Pełcznica 2 zabudowanej budynkiem
mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej lub do działek sąsiednich. Działka ma kształt trapezowy. Teren ze
spadkiem. Nasłonecznienie dobre. Przez teren działki przebiega sieć gazowa a A300, obowiązuje strefa ochronna
wokół działki. Działka porośnięta trawą i pojedynczymi drzewami.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony: 
teren ogrodów i sadów. Ustala się przeznaczenie terenu pod zieleń urządzoną stanowiącą strefę ochronną
gazociągu.
Cena  wywoławcza nieruchomości  -  3 600,00 zł. 
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu
przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 29  lipca 2015 r. o godz. 12.30
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek l, Sala posiedzeń, pokój nr 7.

Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 póz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzi-
cach, Rynek l następujące dokumenty: 
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno działki nr 895/39 położonej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 2,
2. ksero odpisu z Księgi Wieczystej nieruchomości sąsiedniej do działki będącej przedmiotem przetargu
3.     potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 500  zł.
Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie do 24 lipca 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 27.07.2015 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 został przeprowadzony przetarg w dniu 27.05.2015 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 26.06.2015 r.

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej tel. 660 157 518

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4  budynku 

przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18A w Świebodzicach. 
Budynek położony jest na działce nr 575 o powierzchni 156 m2,  

dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi  Księgę Wieczystą 
Nr 27085. Udział w częściach wspólnych

oraz prawie współużytkowaniu wieczystym gruntu wynosi 18,08%. 

Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku i składa
się z kuchni, łazienki + WC, przedpokoju i dwóch pokoi o łącznej
powierzchni 41,50 m2 . Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną,
wodną , gazową, ogrzewanie centralne etażowe ( piec węglowy położony
jest w łazience). Stan techniczny lokalu dostateczny. Elementy
wykończeniowe lokalu oraz stolarka okienna w łazience, stolarka
drzwiowa wewnętrzna podłogi, tynki kwalifikują się do remontu lub
wymiany. Lokal narażony na zacieki z dachu. Do lokalu jest przypisana
piwnica, która stanowi część wspólną nieruchomości. Układ funkcjonalny
pomieszczeń – średni.  
Udział w częściach wspólnych budynku i współużytkowaniu wieczystym
gruntu pod budynkiem wynosi 18,08%. 
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  - 82 200 zł 
Cena lokalu   80 157 zł
Cena gruntu    2 043 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 29 lipca 2015 r. o godz. 12.00 
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 

sala posiedzeń, pokój nr 7.

Zgodnie z §15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekre-
tariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1 następujące
dokumenty: 
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego 
nr 4 przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 18 A w Świebodzicach,
2. ksero dowodu osobistego na potwierdzenie stałego zameldowania 

w Świebodzicach, 
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości  8 300 zł 

w  terminie do 24 lipca 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 27.07.2015 r. wywiesi listę osób
zakwalifikowanych do przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Świebodzicach, ul. Rynek 1.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie
później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu  osobie, która przetarg
przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone
zostanie na  poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia
się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz
Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu winna być wpłacona 
w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność
na konto Gminy Świebodzice Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270. 
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu 
udać się do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowy w sprawie
sposobu zarządu nieruchomością wspólną. Wszelkie informacje dotyczące
opisanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa  i Gos-
podarki 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 13.07.2015 r. w godz. 10.45-11.00.
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 26.06.2015 r.



16 rreekkllaammaapiątek, 26 VI 2015
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Z serca dziękujemy wszystkim, 
którzy dzielili z nami smutek i żal, 

ofiarowali swoje modlitwy 
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku 

ŚP. Zdzisława Perońskiego  
- Siostra, Bracia i Rodzina 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie 

ŚP. Ewy Ciszak, 
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła 

w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci i Rodzina

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

ŚP. Zdzisława Kuna 
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać 

- Żona, Syn, Synowa, Wnuk i Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim, 
którzy dzielili z nami smutek i żal, 

ofiarowali swoje modlitwy 
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku 

ŚP. Wiesławę Filipiak  
- Córka, Dzieci, Rodzeństwo i Rodzina 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie 

ŚP. Janiny Kazek, 
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła 

w tym trudnym i bolesnym czasie 
- Córka, Zięć, Wnuki, Prawnuczka i Rodzina

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

ŚP. Alicji Starosz 
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać 

- Rodzina

Z serca dziękujemy wszystkim, 
którzy dzielili z nami smutek i żal, 

ofiarowali swoje modlitwy 
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku 

ŚP. Stanisława Pełechatego  
- Żona, Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie 

ŚP. Jerzego Wróblewskiego, 
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła 

w tym trudnym i bolesnym czasie 
- Żona, Synowie, Synowe, Wnuczki i Rodzina

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

ŚP. Krystyny Przytulskiej 
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać 

- 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. Andrzeja Wiśniewskiego 
- Żona, Dzieci, Wnuki, Matka i Rodzina

Złota Rączka
R E M O N T Y

W S Z E L K I E  N A P R A W Y
I  I N N E  P R A C E

Z A D Z W O Ń  W  P O T R Z E B I E

tel. 781 381 890

ZMIANA
GODZIN

otwarcia Świetlicy
Środowiskowej

Od poniedziałku
29.06.2015
Świetlica

Środowiskowa
będzie czynna 
od godz. 9:00 

do 15:00.

REKLAMUJ SIĘ! 
W Gazecie Świebodzickiej

tel. 660 157 518
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