
Nowy zakład
w Podstrefie
Droper Logistic to czwarta
firma, która uruchomiła
swój zakład w Podstrefie
Świebodzice Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „Invest-
Park". Kolejna firma
otrzymała pozwolenie
na budowę.
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I znowu możemy mówić o rekordzie,
i to w wielu wymiarach: finansowym,
frekwencyjnym, a przede wszystkim

o rekordzie ludzkiej wrażliwości i empatii.
Nasz świebodzicki 23. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy znów okazał się wyjątkową
imprezą - także dzięki takim wspaniałym,
młodym ludziom, wolontariuszom Orkiestry,
jak ci gimnazjaliści z Zespołu Szkół
Integracyjnych w Cierniach.
Pomimo chłodu i wiatru kwestowali na ulicach,
namawiając świebodziczan do wsparcia tych,
którzy pomocy potrzebują najbardziej:
najmłodszych i seniorów. To właśnie dzięki
młodzieży Orkiestra gra tak głośno i skutecznie.

Fotoreportaż - str. 8-9
Podsumowanie Finału - str. 10

Piękny gest dla
maluchów i seniorów

Było jak zawsze wyjątkowo,
rodzinnie, a do tego
z niespodziankami
- wszyscy, którzy wzięli udział
w dorocznym Kolędowaniu
z Burmistrzem w niedzielę,
18 stycznia, podkreślali,
że jest to niezwykła impreza.
W tym roku sala główna
Miejskiego Domu Kultury
z ledwością pomieściła
chętnych i trzeba było ustawić
krzesła jeszcze w salce
bocznej. To najlepszy dowód
na to, jak bardzo
świebodziczanie cenią i lubią
to spotkanie, organizowane
już od 9 lat przez burmistrza
Bogdana Kożuchowicza
i jego małżonkę Teresę.

Więcej str. 7

Kolędowanie
z Burmistrzem 2015

Szanowni,
Najukochańsi,
Niezastąpieni

Czyli Drodzy

BABCIE i
DZIADKOWIE
Z okazji obchodzonego
przez Was niedawno święta
życzymy najserdeczniej dużo
zdrowia, radości i pociechy
z wnucząt, optymizmu
na każdy dzień i energii
do działania, bo przecież wiek
senioralny także może być
wyjątkowym i ciekawym
okresem w życiu.
Wszystkiego najlepszego!
Redakcja Gazety
Świebodzickiej

ZebraliSmy
53.043,51 zL

5Doroczna
odprawa policji.

6Powiat jak pies
ogrodnika czyli pat

w sprawie szkoły
specjalnej.

12Studniówka
w LO

w Świebodzicach.

13Wieści
sportowe.
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� POGOTOWIA
Ratunkowe 999
Numery dodatkowe: 74 85 40 200, 
fax: 74 85 00 989

� Policja 997 lub 112
Komisariat w Świebodzicach 
74 854 06 22 (23)

� Straż Miejska, 
ul. Żeromskiego 13/15 
74 666 95 92 - Komendant 
74 666 95 93 - Funkcjonariusze
mobile - 606 637 542
Dyżury od godziny 7.30 do 22.00

� Straż Pożarna 998 lub 112, 
Komisariat w Świebodzicach 
74 666 99 32

� Drogowe 954
� Energetyczne 991
EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.
Rejon Dystrybucji i Sprzedaży Energii 
w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego
11, 58−150 Strzegom, 
tel. 74 854 94 00

� Gazowe 992
Biuro Obsługi Klienta w Wałbrzychu, 
ul. Kościuszki 3, 58−300 Wałbrzych, 
tel. 74 842 73 31, 74 842 73 34, 
fax 74 842 62 43
e−mail: bok.walbrzych@zgw.com.pl

� Wodno−Kanalizacyjne 994
– w godzinach pracy zakładu
zgłoszenia awarii przyjmuje ZWiK
tel. 74 854 13 04 wew. 15, 23
po godz. 15.00 zgłoszenia awarii
przyjmuje dyżurny pogotowia 
wodno−kanalizacyjnego
tel. 74 854 13 04 
lub tel. kom. 603 174 617 

� INFORMACJA O USŁUGACH
samochodowych 954
telefoniczna 118 813

� INFORMACJA PKP 9436

� PKS Świdnica 74 852 10 85
� Żółta Linia - Telefoniczna informacja 
o firmach 9434

URZĄD MIEJSKI W ŚWIEBODZICACH

� Biuro Podawcze - INFORMACJA 
74 666 95 00, 666 95 55, 
fax 666 95 09

� Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy 
74 856 18 22
� Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w Świdnicy − 74 851 50 24
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy − 74 851 50 10
� Dziecięcy Telefon Zaufania SPDC
„Serce”  74 852 52 90

� Hospicjum Świdnica 
(od pon. do pt. od 10.00 do 14.00, 
74 852 03 46 
w środy od 12.00 do 16.00)

� Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w Świebodzicach - 74 666 95 99

PRZYCHODNIE

� MOZ, Al. Lipowe 15
Rejestracja - 74 664 59 50, 
74 664 59 51, 74 664 59 52

� Poradnia Dziecięca 74 664 59 56

� Gabinet zabiegowy 74 664 59 62

� Poradnia Medycyny Pracy 
74 664 59 58

� Gabinet lekarski 
(pokój nr 10 - I piętro) 74 664 59 57

� Poradnia chirurgiczna 
74 664 59 65

�Poradnia „K” - II piętro 
74 664 59 61

�Gabinet laryngologiczny 
74 664 59 69

� Gabinet lekarski (pokój nr 19) 
- II piętro 74 664 59 71

� Gabinet logopedyczny 
74 664 59 59
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OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
Burmistrz Miasta Świebodzice działając w oparciu o art. 39 ust. 2 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów 

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

nieruchomość do sprzedaży w trybie rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach .
Przedmiotem rokowań jest lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Rynek 13 w Świebodzicach, 

obręb Śródmieście 3, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi 
Księgę Wieczystą Nr SW1S/00034210/8. 

Udział w częściach wspólnych budynku oraz udział we współwłasności gruntu 
pod tym budynkiem wynosi 15,41%.

Lokal mieszkalny nr 2 usytuowany jest na I piętrze w budynku. Składa się z kuchni, łazienki + WC, dwóch
przedpokoi i dwóch pokoi o łącznej powierzchni 56,10 m2. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną,
kanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie za pomocą pieca kaflowego. W lokalu zostały wykonane przez poprzedniego
nabywcę prace modernizujące polegające na wydzieleniu z kuchni pomieszczenia łazienki z WC oraz podziału
pokoju na dwa mniejsze poprzez postawienie lekkiej ścianki działowej. Prace te wymagają legalizacji. Układ
funkcjonalny pomieszczeń zły. Lokal posiada pomieszczenia przynależne tj strych o powierzchni 4,90 m2 
i pomieszczenie WC o powierzchni 1,80 m2.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony: 
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Cena wywoławcza: 40 000 zł. 
Cena lokalu:  39 120 zł.
Cena gruntu:       880 zł. 
Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania pisemnych zgłoszeń w formie
zgłoszeń do udziału w rokowaniach. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: 
„Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku  przy ul. Rynek 13”.
najpóźniej do 20.02.2015 r. pod adresem: Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek l
Zgłoszenie powinno zawierać :
- imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta; 
- jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (oryginały lub poświadczoną za jego zgodność kopię); aktualność wypisu 
z rejestru winna być potwierdzona w sądzie; aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej winna być potwierdzona w urzędzie gminy;
- datę sporządzenia oferty;
- oferowaną cenę cyfrowo oraz słownie i sposób jej zapłaty;
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy
oraz braku zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS,
- dowód wpłaty zaliczki w wysokości 4 000 zł,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń .
Zaliczkę w kwocie 4 000 zł., pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia
umowy przeniesienia własności, należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Stefana
Żeromskiego 27 lub na konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280
najpóźniej do dnia 20.02.2015 r. do godz. 14.30.

Rokowania odbędą się w dniu  25  lutego  2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7 .

Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny
nieruchomości, pozostałym oferentom będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań.
Nie przystąpienie 
Nabywcy nieruchomości do podpisania umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości spowoduje
przepadek zabezpieczenia na rzecz Zbywcy. 
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia
rokowań bez wybrania jakiegokolwiek zgłoszenia..
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu 
udać się do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością
wspólną.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 02.02.2015 r. w godz. 10.00-10.15.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych powinni posiadać przy sobie notarialne
pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast w przypadku
reprezentowania innych osób wyłącznie w rokowaniach, powinni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez
notariusza podpisem upoważniającego.
Na przedmiotową nieruchomość lokalową przeprowadzone zostały przetargi w dniach 12 czerwca 2014 r. 
i 27 sierpnia 2014 r. 
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy
nieruchomości.
Zapoznanie się z Regulaminem rokowań oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu rokowań
można uzyskać codzienne w godzinach urzędowania w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek  l, pokój nr 15, telefon : 74 666 95 25 do 27. 
Świebodzice, dnia 23.01.2015 r.

Świebodzice, 23.01.2015 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA  ŚWIEBODZICE

dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki nr 524, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świebodzicach uchwały
Nr LIV/337/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działki nr 524, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach.
Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przed-
miotowego planu, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu
miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, 
w terminie do dnia 15.02.2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy.

Burmistrz Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz

dostępne w Filii Powiatowego Urzędu Pracy 
w Świebodzicach
� PHUP Metal-Plast w Świebodzicach ul. Ciernie 157
B, stanowiska: sprzątaczka, specjalista ds obsługi
klienta, pracownik fizyczny, operator maszyn, 
telefon kontaktowy: 74/666-58-01, 
e-mail: rekrutacja�metal-plast.pl
� Agencja Handlowo-Usługowa (jednostka bankowa
Credit Agricole w Świebodzicach) stanowisko:
specjalista ds. sprzedaży usług bankowych, 
telefon kontaktowy: 502-193-402, 
e-mail: mbury�credit-agricole.pl
� JUPI ul. Plac Dworcowy 2 w Świebodzicach,
stanowiska: operator lasera, brygadzista-ustawiacz,
montażysta/tka, 
telefon kontaktowy: 74/665-55-65, 795-630-972, 
e-mail: biuro�jupi.net.pl

� VICOTEL sp. z o.o., stanowisko:
sprzątaczka/pracownik porządkowy, 
tel. 668-312-995
� PHU BRZEZIŃSKI w Świebodzicach, stanowisko:
sprzedawca, e-mail: brzezinski.dominik�wp.pl
� NIDA sp. z o.o. Spółka komandytowa 
w Świebodzicach, stanowisko: pracownik utrzymania
ruchu (uprawnienia SEP eksploatacyjne), 
pracownik gospodarczo-magazynowy 
(uprawniania na wózki widłowe), 
telefon kontaktowy: 660-426-384
� Firma Usługowa „ROBERT” w Świebodzicach,
stanowisko: pracownik porządkowy (uprawnia 
na wózek widłowy), 
telefon kontaktowy: 793-644-360, 
e-mail: biuro�srutownie.eu
� Usługi Transportowe Sławomir Barzański,

stanowisko: kierowca kat. C+E, 
kontakt telefoniczny: 606-360-813
� JOANNA TRANS w Roztoka, 
stanowisko: 
kierowca kat. C+E, 
kontakt telefoniczny: 794-900-836
� STEILMANN sp. z o.o. w Świebodzicach,
stanowisko: tłumacz języka niemieckiego, 
kontakt telefoniczny: 74/641-91-56, 
e-mail: ania�steilmann.net.pl
� KOMBO sp. z o.o. w Świebodzicach, 
stanowisko: 
wędliniarz-masarz,
kontakt telefoniczny: 519-503-182, 
kontakt osobisty: 
ul. Jeleleniogórska 21, 
58-160 Świebodzice

OFERTY PRACY ZE ŚWIEBODZIC

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 obręb

Bpa Ignacego
Krasickiego l. mieszkalny 1 (10) 22/3 3
Bpa Ignacego 
Krasickiego l. mieszkalny 3 (12)22/7 3
Jeleniogórskal. mieszkalny 1 (24) 361/4 1

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

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 obręb

Wałbrzyska l. mieszkalny 3 (32) 505/38 3                

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości
na mocy art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r,
poz. 518 z późniejszymi zmianami)  mogą złożyć stosowny wniosek 
o nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia
wykazu.
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Na razie planują tematykę posiedzeń i zapoznają z procedurami. Nowi radni
zaczynają prace w komisjach

Komisje zabierają
się do pracy
C

oś nam się wydaje, że
szczególnie aktywna bę-
dzie Komisja Oświaty,
Wychowania, Zdrowia,

Kultury, Sportu, pod przewodnic-
twem aktywnej i przebojowej
kobiety - Zofii Marek, znanej 
i lubianej nauczycielki, szefowej
Sztabu WOŚP. Pani Zosia już na
pierwszym posiedzeniu swojej
komisji - 16 stycznia - pokazała
pazur i szeroki wachlarz tematy-
ki, jaka interesować będzie nie
tylko ją, ale i całą komisję.

- Nasza komisja ma w swoim
obszarze wiele dziedzin, nie
ukrywam, że z racji zawodu
szczególnie interesować mnie
będą sprawy edukacji, funkcjo-
nowania placówek oświato-
wych, ale także kwestie związa-
ne z kreowaniem polityki proz-
drowotnej czy promocji naszego
miasta - mówiła podczas spotka-
nia. 

Zresztą, nie tylko przewodni-
cząca komisji wydaje się zapo-
wiadać na aktywną i lubiącą

wgłębić się w temat radną.
Podobnie jak ona debiutujący 
w RM Marek Jakubina też
chce aktywnie uczestniczyć 
w życiu miasta.

- Chciałbym, żeby nasza
komisja zajęła się Dniami Świe-
bodzic, to sztandarowa impreza
promocyjna naszego miasta,
jako radni chcielibyśmy nie
tylko znać wstępnie założenia
czy plany na tegoroczną impre-
zę, ale mieć także głos doradczy
czy podpowiadać pewne rozwią-
zania - mówił randy Jakubina.
Radny złożył więc wniosek, by
w lutym komisja spotkała się 
z prezesem OSiR-u, który jest
organizatorem tegorocznych Dni
Świebodzic, a także szefową
Wydziału Promocji UM by
wspólnie omówić pomysły 
i działania.

Podczas pierwszego robocze-
go posiedzenia poerócił także
temat reaktywacji Młodzieżowej
Rady Miejskiej. Temat znów
będzie pilotował Piotr Krzyś-

piak, założyciel i pomysłodaw-
ca MRM, a obecnie radny. Ko-
misja przyjrzała się statutowi
MRM, będzie on znowelizowa-
ny i na następnym posiedzeniu
komisji będą przedstawione

konkrety. Natomiast w marcu
powinny zostać ogłoszone wy-
bory do młodzieżowego samo-
rządu miasta.

�

CO SŁYCHAĆ W ZGK

Zima nie cieszy drogowców
Łagodna zima „daje się” we znaki wszystkim drogowcom.

Oczywiście, mamy tu na myśli ewentualne straty na skutek zbyt
dużych zapasów piasku czy soli, potrzebnych do zimowego
utrzymania dróg i chodników. Jak dotychczas śnieg widzieliśmy
tylko przez kilka dni. W naszym mieście od początku akcji zimo-
wej czyli mniej więcej od listopada 2014r., zostało zużytych 
ok. 70 ton soli oraz ponad 200 ton piasku. 

Zakupy, zakupy
Pod koniec ubiegłego roku ZGK Świebodzice

sp. z o.o. powiększyła swój park maszynowy 
o nowy pojazd. To mała wywrotka IVECO
DAILY. Maszyna kosztowała nieco ponad 93 tys.
złotych.

- To auto uniwersalne, będzie wykorzystywane
praktycznie do wszystkiego - ale głównie do pracy na drogach 
- mówi Kacper Nogajczyk, prezes ZGK.

W tym roku spółka planuje kolejne inwestycje związane z po-
prawą funkcjonowania zakładu. 

- Z pilnych inwestycji na rok 2015 planujemy przebudowę
wejścia do głównego budynku (koszt ok. 75 tys. zł) oraz zakup
małego walca drogowego za ok. 100 tys. zł - wylicza prezes.

Spółka podsumowuje także efekty segregacji odpadów w mi-
nionym roku. Więcej napiszemy o tym w następnym numerze
Gazety.

Przewodniczacą Komisji Oświaty została Zofia Marek,
szefowa świebodzickiego Ssztabu WOŚP, osoba
bardzo energiczna, pomysłowa i lubiąca działać 
fot. Agnieszka Bielawska-Pękala

W tym roku Urząd Miejski
Wydział Promocji, Klub

Honorowych Dawców Krwi 
w Świebodzicach, Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Wałbrzychu oraz
MDK będą kontynuować orga-
nizację zbiórek krwi. Od lat
cieszą się one powodzeniem
wśród naszych mieszkańców,
mamy stałą grupę krwiodaw-
ców, ale także kolejne chętnie
osoby dołączają do grona
wspaniałych ludzi, dzielących
się tym, co najcenniejsze.

Tegoroczny harmonogram
zbiórek jest bardzo bogaty, a to
dlatego, że oprócz tradycyj-
nych, stacjonarnych zbiórek 
w Miejskim Domu Kultury
będą sie także odbywały akcje
pod ratuszem, dzięki oddane-
mu niedawno do użytku mobil-
nemu ambulansowi.

Oto szczegółowy harmono-
gram zbiórek:

� MDK:  godz. 10:00-14:00
24 lutego
6 maja 
8 września
2 listopada 
29 grudnia
� Pod ratuszem w mobil-

nym ambulansie:
(godziny są w trakcie ustalania)
12 marca
11 czerwca
13 sierpnia
15 października 
W 2014 roku odbyło się 11

zbiórek, oddano w sumie po-
nad 100 litrów krwi. Co ważne,
Świebodzice są w czołówce
jeśli chodzi o krwiodawstwo,
krwiodawców przybywa, ma-
my także prężnie działający
Klub Honorowych Krwiodaw-
ców.

Sprawdź, kiedy i gdzie będzie można
oddać krew w tym roku

Stacjonarnie i mobilnie

Informacja dla mieszkańców Śródmieścia
Radni z rejonu Śródmieścia: Zbigniew Opaliński, Jan Klepiec, Teresa Małecka 
i Dariusz Błaszczyk zapraszają mieszkańców tego obszaru na comiesięczne
spotkania w ramach dyżurów radnych. 
Dyżury te odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca, w następujących
godzinach:

Zbigniew Opaliński, Jan Klepiec - godz. 12:00-13:00
Teresa Małecka, Dariusz Błaszczyk - godz. 13:00-14:00

Dyżury odbywają się w biurze Rady Miejskiej, na parterze ratusza. Zapraszamy

WAŻNE!
Stawki za wodę
pozostają bez zmian
Informujemy mieszkańców, 
że dotychczas obowiązujące stawki 
za dostarczenie wody 
dla wszystkich odbiorców 
w Gminie Świebodzice, pozostają
niezmienione. Odbiorcy, obsługiwani
przez świebodzicki Zakład Wodociągów
i Kanalizacji, będą nadal płacić 
na tym samym poziomie 
zarówno za dostarczaną wodę, 
jak i odbiór ścieków. 
Natomiast odbiorcy, obsługiwani 
przez Wałbrzyski Związek Wodociągów
i Kanalizacji, od stycznia będą płacić
nowe stawki, ponieważ WZWiK
podniósł opłatę za odbiór ścieków 
- wzrost wynosi około 8%. 
W naszym mieście dotyczy to
mieszkańców największego 
osiedla czyli Osiedla Piastowskiego
oraz częściowo Pełcznicy i Cierni.

§ POD PARAGRAFEM

Zamiast słoików...
Jedni w piwnicy trzymają słoiki, inni
ziemniaki, a jeszcze inni - amfetaminę. 
Tak jak pewien mieszkanie Świebodzic, 
u którego właśnie w piwnicy policjanci
znaleźli 370 porcji tego środka
odurzającego.
34-letni Marcin S. zeznał, że tak duże 
ilości narkotyku posiadał na własny 
użytek. 
Jak informuje Katarzyna Czepil,
rzeczniczka świdnickiej policji, policjanci 
z Komisariatu Policji w Świebodzicach
prowadząc czynności dot. zwalczania
przestępczości narkotykowej zatrzymali
34-letniego mieszkańca Świebodzic. 
W trakcie przeszukania pomieszczeń
gospodarczych należących do mężczyzny
funkcjonariusze ujawnili w piwnicy
woreczek strunowy. W środku znajdował
się biały proszek, który poddano badaniom
na testerze narkotykowym. Okazało się iż,
zabezpieczona substancja to amfetamina.
Mężczyzna posiadał 370 porcji tego
narkotyku. 34-latek został zatrzymany 
do wyjaśnienia. W trakcie przesłuchania
po-wiedział policjantom, iż narkotyk miał

na własny użytek, ale raczej trudno 
w to uwierzyć tym bardziej, że mężczyzna
ma bogatą kartotekę w tutejszym
komisariacie, był już zresztą karany 
m. in. za udzielanie narkotyków.
Policjanci prowadzą dalsze czynności 
w tej sprawie. 
Przypomnijmy, że w świetle ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomani, 
za posiadanie narkotyków grozi do 3, 
a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich
znaczna ilość, nawet do 10 lat pozbawienia
wolności. Natomiast handel narkotykami
zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia
wol-ności.

To było utonięcie
Ciało 28-letniego mężczyzny znaleziono 
w zbiorniku przy ul. Przemysłowej,
zwanym popularnie piaskownią.
Topielca odkrył wędkarz i zaalarmował
policję. Ciało mężczyzny wydobyli
strażacy. Okazało się, że to 28-letni 
Artur O. Jego zaginięcie dwa dni wcześniej
zgłosiła konkubina.
Policja wykluczyła działanie osób trzecich,
wszystko wskazuje na utonięcie.  
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D
roper Logistic rozpo-
częła działalność w Pod-
strefie Świebodzice
WSSE „Invest-Park”.

To czwarty zakład, który powstał
w naszej podstrefie.

Firma zajmuje się transportem
i logistyką. Działkę o powierzch-
ni niespełna 1,3 ha w kupiła 
w 2012 roku. Od początku tygo-
dnia nowo wybudowana hala
magazynowa o pow. 2 tys. m2
już tętni życiem.

- W nowym zakładzie planu-
jemy zatrudnić docelowo 15
osób - mówi Lilianna Żylska,
Prezes Zarządu Droper Logistic. 

Droper Logistic  zajmuje się
świadczeniem usług spedycyj-
nych, transportowych i logi-
stycznych. Spółka ma doświad-
czenie w organizacji transportu
m. in. odzieży na wisząco, tek-
styliów, przewozów mebli i sprzę-
tu AGD, transportu maszyn 

i urządzeń oraz transportu odpa-
dów. Firma świadczy również
kompleksowe usługi w zakresie
magazynowania, konfekcjono-
wania i dystrybucji towarów.
Terenem działalności firmy są
prawie wszystkie kraje Europy.

- Ogromnie się cieszę, że
świebodzicka Podstrefa wype-
łnia się, powstają kolejne zakła-
dy i nowe miejsca pracy, a to
przecież było najważniejszym
celem - mówi Bogdan Kożu-
chowicz, burmistrz Świebodzic.
To właśnie burmistrz Bogdan
Kożuchowicz jeszcze na począt-

ku swojej pierwszej ka-
dencji podjął starania, by
Świebodzice także miały
swoją podstrefę, co nie
było łatwym zadaniem.
Aktywne podstrefy działa-
ły już od lat w sąsiednich
miastach. Dzięki determi-
nacji i konsekwencji burmistrza
Podstrefa Świebodzice powstała
w 2008 roku, a obecnie działają
tu cztery zakłady, budowa piąte-
go wkrótce się rozpocznie. Do
zagospodarowania przez inwe-
storów jest jeszcze ponad 8 hek-
tarów gruntu.

Kolejna firma działa 
w Podstrefie 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 zabudowanych, przyległych do działki

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

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

Nieruchomość gruntowa składająca cię z działki nr 216/64 położona w strefie śródmiejskiej, 
w średniej odległości od miasta. Działka funkcjonalnie stanowi działkę przyległą do9 istniejącej dzia-
łki budowlanej nr 216/62. Dojście do działki od ulicy Wolności. Kształt regularny. Konfiguracja tere-
nu- płaski. Nasłonecznienie średnie. Na terenie działki usytuowana jest studzienka kanalizacyjna,
przebiegają sieci telekomunikacyjne. Działka położona jest na terenie uzbrojonym w sieci: wodną,
kanalizacyjną, gazową i energetyczną. 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony: 
teren zieleni rekreacyjnej oraz teren zabudowy usługowej - usługi handlowe.
Cena  wywoławcza nieruchomości  - 15 000 zł. 
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący

w dniu przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2015 r. o godz.12.30

w Urzędzie Miejskim w Świebodzi cach, ul. Rynek l, Sala posiedzeń, pokój nr 7.
Zgodnie z § 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposo-

bu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 póz.
2108) osoby zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach, Rynek l następujące dokumenty: 

1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno działki nr 216/64 położonej w Świebodzicach,
obręb Śródmieście 3,

2. ksero odpisu z Księgi Wieczystej nieruchomości zabudowanej przyległej do działki będącej
przedmiotem przetargu

3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 1 500 zł.
Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie do 20 lutego 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 23.02.2015 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 sądo-
we. 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 przeprowadzony został przetarg w dniu 08.10.2014 r.  
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. O przyczynie odwo-

łania przetargu Burmistrz Miasta powiadomi niezwłocznie poprzez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Miasta Świebodzice (Ratusz) oraz w internecie na stronie:

www.bip.swiebodzice.pl.
Świebodzice, dnia 23.01.2015 r.

Działki w Podstrefie Świebodzice kupiło 5 firm, cztery z nich działają: GEA
Polska - która jako pierwsza wybudowała zakład i zatrudniła około 75 osób,
Sagepo Refa - deklarowana wysokość zatrudnienia  to 100 osób, Vasco-
Tech (deklarowane zatrudnienie 6 osób) oraz Droper Logistic -15 osób. 
W sierpniu 2014 roku 0,76 ha gruntu kupiła spółka Enwar, reprezentująca
branżę projektowo-metalurgiczną. Firma otrzymała niedawno pozwolenie
na budowę zakładu.

Filip i Julka rządzą

Oto najchętniej nadawane imiona dla malusz-
ków w 2014 roku. 

Sprawdziliśmy w naszym Urzędzie Stanu
Cywilnego, ile dzieci urodziło się w minionym
roku, jakie rodzice nadawali im imiona; ile było
małżeństw i ilu nas ubyło.

- Rok 2014 zakończył się sporządzeniem 
w naszym USC 452 aktów urodzeń. To o 6 aktów
mniej w stosunku do 2013r. - dla przypomnienia
w 2011r. było 518 aktów, a w 2012r. było 505
aktów - wylicza Aleksandra Szymecka, Kie-
rownik USC. 

Sporo, bo 27 aktów, dotyczy dzieci urodzo-
nych poza granicami naszego kraju (np.: Wlk.
Brytania, Niemcy, Irlandia, Francja, Austria,
Holandia). Czyli nadal wielu naszych mieszkań-
ców pracuje za granicami kraju.

Najpopularniejszymi imionami dla chłopców
w 2014 roku były imiona: Filip, Kacper i Fran-
ciszek. Powodzeniem cieszył się również Mi-
kołaj, Oliwier i Jan.

Jeśli chodzi o dziewczynki, najchętniej wybie-
raliśmy dla nich imionami: Julia, Hanna, Lena,
Oliwia, Zuzanna. Podobały się także Aleksan-
dra, Alicja, Maja i Amelia.

W maju 2014r. 1 mieszkanka naszego miasta
obchodziła 100-letnie urodziny.

W 2014 roku nasz USC sporządził 117 aktów
małżeństwa, z czego ponad połowa to były akty
cywilne (60). Ślubów konkordatowych było 46,

11 aktów dotyczyło małżeństw zawartych za gra-
nicą i aktualnie wpisanych do polskiej księgi
małżeństw. Najwięcej ślubów odbyło się pomię-
dzy majem a wrześniem br. czyli tradycyjnie 
w najcieplejszych i najładniejszych miesiącach.

Świętowaliśmy także sporo okrągłych jubile-
uszy:

60-lecie „Diamentowe Gody” - 1 para
50-lecie „Złote Gody”- 3 pary
55-lecie „Szmaragdowe Gody” - 2 pary
Są to bardzo miłe uroczystości, z udziałem

Burmistrza Miasta, który nadaje parom odzna-
czenia, są także najbliżsi i bardzo miła atmosfe-
ra. Organizacja takiego jubileuszu nic nie kosz-
tuje, dlatego zachęcamy tegorocznych jubilatów
do zgłoszenia się do naszego USC w celu uroczy-
stego świętowania swojej rocznicy ślubu. Będzie
to dla wszystkich z pewnością wspaniała pamiąt-
ka. 

W 2014 odeszło 365 świebodziczan.

B
urmistrz Miasta Świebodzice zaprasza do
wzięcia udziału w bezpośrednich konsulta-
cjach dotyczących opracowania zbiorczego

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-
2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglo-
meracji Wałbrzyskiej.

Konsultacje PGN odbędą się 2 i 3 lutego
w holu ratusza, na parterze, w godzinach 10:30-
15:30.  Mieszkańców będzie oczekiwał  konsul-
tant, który będzie posiadał formularze uwag 
i wniosków do PGN oraz będzie miał możliwość
przedstawienia prezentacji o realizowanym PGN
na laptopie.

Kampania ma zachęcić mieszkańców do
udziału w procesie konsultowania projektu Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej. Konsultant będzie

udzielał pomocy w zapoznaniu się z dokumen-
tem głównym oraz formularzem konsultacyjnym,
udzielał odpowiedzi na zadawane pytania oraz
promował PGN.

W ramach projektu prowadzone są już konsul-
tacje społeczne, informacje o konsultacjach są na
stronie www.swiebodzice.pl, w dziale Aglome-
racja Wałbrzyska/Projekty Aglomeracji Wał-
brzyskiej. Osoba koordynująca konsultacje:

Marzena Korona-Kruk
mail: promocja@swiebodzice.pl
tel. 697 299 227
Świebodzice
2 i 3 lutego 2015 r.
10.30-15.30
Ratusz parter (hol).

Uwaga, konsultacje
społeczne

NOWA HALA MAGAZYNOWA
DROPER LOGISTIC
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W
spółpraca z policją
jest dla samorządu
bardzo ważna, tak
samo, jak poczucie

bezpieczeństwa mieszkańców.
Myślę, że to poczucie towarzyszy-
ło nam w minionym roku - tak
burmistrz Bogdan Kożucho-
wicz podsumował pracę świebo-
dzickich funkcjonariuszy pod-
czas dorocznej odprawy. Spotka-
nie odbyło się w piątek, 16 stycz-
nia.

Od wielu lat funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Świebo-
dzicach, na zaproszenie Bur-
mistrza Miasta Bogdana Kożu-
chowicza, swoją pracę podsu-
mowują w  ratuszu na dorocznej
odprawie. Tradycją jest także, że
biorą w niej udział nasi radni 
a także zaproszeni przedstawi-
ciele innych służb.

Gospodarzem spotkania był
jak zawsze burmistrz Bogdan Ko-
żuchowicz, a w odprawie wzięli
udział: Komendant Komisariatu
Policji w Świebodzicach nadk.

Piotr Galicki, Zastępca Komen-
danta Powiatowego Policji 
w Świdnicy, mł. insp. Janusz
Cygal, Wiceprezes Spółdzielni
Mieszkaniowej w Świebodzi-
cach Sylwia Wawrzyńczyk,
funkcjonariusze komisariatu, 
a także bardzo liczna reprezen-
tacja radnych Rady Miejskiej
Świebodzic z Wiceprzewodni-
czącym Janem Klepcem, w tym
cała Komisja Bezpieczeństwa
pod przewodnictwem radnego
Krystiana Wołoszyna. Nie za-
brakło także szefa Straży Miej-
skiej Łukasza Gila. 

Komendant Galicki omówił
szczegółowe wyniki pracy świe-
bodzickiej jednostki, jego za-
stępca podins. Robert Brożyna
przedstawił wyniki pracy pionu
kryminalnego. Z danych tych
wynika, że wzrosła efektywność
pracy policjantów, spadła liczba
wypadków drogowych oraz nie-
trzeźwych kierujących, a także
przestępstw kryminalnych typu
rozboje. Nadal jednak najbar-

dziej dokuczliwymi przestęp-
stwami są uszkodzenia czy kra-
dzieże mienia. 

Komendant dziękował za
wsparcie finansowe ze strony
samorządu.

- W 2014 roku otrzymaliśmy
20 tys. zł na patrole ponadnor-
matywne, dziękujemy i liczymy,
że w tym roku nadal będziemy 
w ten sposób współpracować 
- mówił Piotr Galicki. 

15 tys. zł przekazała Gmina
Świebodzice, 5 tys. - Spółdziel-
nia Mieszkaniowa.

- Służby ponadnormatywne
przynoszą efekty, bo patrole są
widoczne na mieście i mieszkań-
cy to zauważają - przyznał bur-
mistrz. - Gmina będzie tę współ-
pracę kontynuować i w bieżą-
cym roku będziemy nadal korzy-
stać z dodatkowych służb.

Podobną deklarację złożyła
wiceprezes SM Sylwia Wa-
wrzyńczyk.

�

Roczna odprawa Komisariatu Policji w Świebodzicach

Czujemy się bezpiecznie

- Czuliśmy się bezpiecznie w minionym roku, dziękuję za państwa pracę i zaangażowanie
- podkreślał burmistrz Bogdan Kożuchowicz  fot. Agnieszka Bielawska-Pękala

GARŚĆ STATYSTYKI

NAJCIEKAWSZE ZDARZENIA W 2014 R.
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W piątek 9 stycznia 2015 r.
uczniowie Publicznego Ze-

społu Szkół Integracyjnych  poje-
chali do Wrocławia na zajęcia
uniwersyteckie przygotowane
przez pracowników i studentów
Wydziału Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego 
w ramach, zorganizowanej już po
raz czwarty, Nocy Biologów czyli
wykładów, warsztatów, zajęć la-
boratoryjnych, gier i konkursów
dla wszystkich, którzy chcą po-
znać tajniki życia przyrody.
Zajęcia trwały od 15.00  do 24.00,
odbywały się w kilku instytutach,
uczniowie ze Świebodzic odwie-
dzili Instytut Genetyki i Mikro-
biologii oraz Katedrę Biologii
Człowieka. Podążali śladami Ku-
by Rozpruwacza, byli w niezwy-
kle różnorodnym świecie mikro-
organizmów, poznali bakterie
oraz ich funkcję w życiu człowie-
ka. Nie zabrakło również infor-
macji dotyczących wykorzystania
drobnoustrojów w nauce, prze-
myśle spożywczym i medycynie.
Uczestnicy mogli dowiedzieć się,
jaki wpływ mają różne grzyby 
i ich toksyny na człowieka,  jak
walczyć z drobnoustrojami, czyli
na czym polegają zasady racjonal-
nej antybiotykoterapii i nowocze-
snych terapii antybakteryjnych.

Niektóre zajęcia były bardziej
atrakcyjne, inne mniej, ale wszyst-
kie cieszyły się dużym zaintereso-
waniem, wzbudzały ciekawość,
pozwalały zobaczyć fascynujący
świat biologii okiem naukowców.
Możliwość uczestniczenia w wy-
kładach i warsztatach w nieco-
dziennej scenerii sama w sobie
jest już atrakcją, doświadczeniem
i krokiem w przyszłość, bo prze-
cież dla większości uczniów uni-
wersytet to miejsce, gdzie będą się
dalej kształcić, wartość takich
zajęć jest więc bezcenna. Ucz-
niowie byli zadowoleni, z zacie-
kawieniem brali udział w za-
jęciach, jak stwierdził Krystian
Wach, w rozmowie z dziennika-
rzem Wiadomości Wrocławskich,
„w szkole siedzimy w ławkach 
słuchamy albo patrzymy, jak pani
pokazuje jakieś doświadczenie.
Tu możemy je zrobić sami”.

Jolanta Bieniasz
Aneta Kąsiel

OLIMPIADA O DIAMENTOWY INDEKS AGH
Z dużą satysfakcją informuję, że dwoje uczniów klasy IIIb Adam Budziak i Michał
Pogoda - Kotwica z Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej 
w Świebodzicach  zakwalifikowało się do drugiego etapu Ogólnopolskiej
Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH. Olimpiada realizowana jest w zakresie
czterech przedmiotów matematyka, fizyka, geografia z elementami geologii 
i chemii. Adam i Michał pracowali nad zadaniami z matematyki.
Chłopcom serdecznie gratuluję  i życzę dalszych sukcesów w drugim etapie
Olimpiady, który odbędzie się  1 lutego 2015 w Nowej Soli. Anna Maślach

Olimpus
12 stycznia 2015 roku uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej
nr 4 wzięli udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy z języka
angielskiego „Olimpus”. Zadania, mimo że wymagające, 
nie okazały się aż tak trudne.  Wyniki konkursu będą znane 
w pierwszej połowie marca. Trzymamy kciuki za naszych
„olimpusów”.

Wyszedł nam skrót
W „Gazecie Świebodzickiej” Nr 209 niechcący skróciliśmy 
i uprościliśmy nazwę  organizatorów żywej szopki podczas
Orszaku Trzech Króli. Było to przedsięwzięcie Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie.
Za pomyłkę przepraszamy. Redakcja

„Chociaż mamy mało lat...”
Przez cały rok Publiczne Przedszkole nr 3 „Niezapominajka” 
z Grupą Żłobkową będzie prowadzić projekt ekologiczny, 
na który gmina pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Już trzeci raz z rzędu Świebodzice pozyskały dotacje na tego typu
edukację ekologiczną.
W ramach projektu pn. „Chociaż mamy mało lat, z ekologią
jesteśmy za pan brat”. Przedszkole nr 3 będzie organizować
zajęcia edukacyjne, konkursy i zabawy, włączając w nie 
inne placówki przedszkolne i szkoły w mieście. 
Kwota dofinansowania to 15,7 tys. zł,  jest to połowa wartości
projektu, resztę finansuje samorząd.

�

M
am wielką przyjemność poinformo-
wać o sukcesach moich uczniów,
którzy idą jak burza przez kolejne

etapy olimpiad o tematyce ekonomicznej. Są
to tegoroczni maturzyści, którzy nie tylko 
z bardzo dobrymi wynikami przeszli przez
próbne egzaminy maturalne, ale również osi-
ągają liczne sukcesy w Olimpiadach 
o tematyce ekonomicznej. Tymi wyjątkowy-
mi osobami są:

Konrad Szwarc, Karolina Działek,
Sebastian Mrukowicz oraz Łukasz Ka-
pera. Są to uczniowie klasy III o profilu
matematyczno-geograficznym. Od wrześ-
nia systematycznie  uczą się,  aby zdać
egzaminy maturalne uzyskując maksymal-
ne wyniki, ale również  znajdują czas na
rozwijanie i pogłębianie swojej wiedzy 
i umiejętności ekonomicznych w zakresie
przedsiębiorczości, zarządzania i inwesto-
wania na giełdzie. 

Uczniowie tylko w pierwszej klasie reali-
zowali przedmiot podstawy przedsiębior-
czości. Jest to zdecydowanie za mało aby
przerobić materiał Olimpiad. Uczniowie
mają piękne marzenia związane z najlep-

szymi uczelniami biznesowymi w Polsce,
dlatego też z takim zaangażowaniem
zgłębiają wiedzę ponadprzedmiotową 
i znacznie wykraczającą poza szkołę śred-
nią. Przygotowania do kolejnych etapów
Olimpiad nie przeszkadzają im w zdobywa-
niu wysokich wyników w nauce.

Karolina Działek ma  najwyższą średnią
w klasie za I półrocze wynoszącą 5,50,
Konrad Szwarc  średnia ocen 5,22 oraz
Sebastian Mrukowicz i Łukasz Kapera 
- średnia ocen powyżej 4.

9 stycznia b.r. uczniowie pisali we
Wrocławiu w Polskim Towarzystwie Eko-
nomicznym II etap Olimpiady Wiedzy Eko-
nomicznej - czekamy na wyniki i kwalifika-
cję do kolejnego etapu,  tym razem central-
nego. 

14 stycznia br. Karolina, Konrad i Łukasz
pisali Olimpiadę  Przedsiębiorczości i Za-
rządzania. Wyniki zobaczymy 31 stycznia.

Konrad Szwarc awansował również do
II etapu Olimpiady Przedsiębiorczości,
której półfinał odbędzie się 5 marca b.r. 

Wymienieni wyżej uczniowie uczą się
również inwestowania na giełdzie  poprzez

udział w kursie e- lerningowym „Giełda
Papierów Wartościowych i rynek kapitało-
wy”.

Jestem bardzo dumna, że mogę pracować
z tak WYJĄTKOWYMI UCZNIAMI 
i  jestem  pewna, że uda im się zrealizować
marzenia i dostać się na wymarzone uczel-
nie.

Podziwiam ich za determinację, ambicję
i zaangażowanie oraz systematyczność. 

Serdecznie im gratuluję i trzymam kciuki
za kolejne etapy Olimpiad. 

Opiekun
Elwira Podhalicz 

Wyjątkowi uczniowie 

Odkrywanie tajemnic
biologii

KRÓTKO...

Jak pies ogrodnika...
W

ładze powiatu świd-
nickiego odstąpią od
likwidacji Zespołu
Szkół Specjalnych 

w Świebodzicach. Ale trudno
mówić o sukcesie - Zarząd nie
zamierza oddać szkoły Gminie
Świebodzice, nie ma także w pla-
nach inwestycji czy remontów 
w tej placówce. - Nie możemy
się zgodzić na to, by nasza szkoła
nadal była tak dramatycznie nie-
doinwestowana, oczekujemy
zmian - mówią zgodnie nauczy-
ciele placówki.

Gmina Świebodzice z kolei
nadal podtrzymuje chęć prze-
jęcia placówki.

- Oczekujemy gwarancji sta-
bilnej sytuacji szkoły, a taką
zagwarantuje tylko uchwała
Rady Powiatu Świdnickiego 
o przekazaniu szkół ponadgim-
nazjalnych znajdujących się na
terenie miasta, w tym szkoły
specjalnej,Gminie Świebodzice 
- mówi burmistrz Świebodzic
Bogdan Kożuchowicz. - Tym-
czasem stanowisko władz po-
wiatu to podtrzymanie istnie-
jącego status quo, co oznacza dla
szkół dalsze niedoinwestowanie
i w perspektywie - kolejne kło-
poty finansowe. Tak nie może
być.

Rzeczywiście, Zarząd Powia-
tu Świdnickiego przyjął postawę
przysłowiowego psa ogrodnika:
nie chce oddać gminie szkół, ale

sam także nie zamierza w ich
sprawie niczego robić. W piś-
mie, skierowanym przez wice-
starostę Zygmunta Worsę do
burmistrza Świebodzic czytamy
m. in., że „po analizie dalszego
funkcjonowania wspomnianych
szkół Zarząd Powiatu w Świdni-
cy podjął decyzję o niedokony-
waniu żadnych zmian w ich sieci.
(...) W świetle powyższego
Zarząd nie będzie rekomendo-
wał Radzie Powiatu w Świdnicy
podjęcia uchwał o wyrażeniu
zgody na oddanie do prowadze-
nia Gminie Świebodzice szkół
położonych na terenie Waszego
miasta”.

Oczywiście, wiadomo o co
chodzi - o pieniądze, a raczej
subwencje oświatowe, których
wraz z oddaniem szkół powiat
musiałby się także pozbyć, a to
dla dziurawego budżetu tego
samorządu byłoby totalną kata-
strofą. 

W sprawie interweniował nie-
dawno Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak, wzywając
władze powiatu do przekazania
szkoły specjalnej gminie Świe-
bodzice. Głos w sprawie powia-
towej oświaty zabrała także Po-
seł na Sejm RP Anna Zalewska.

Obok przedstawiamy to pis-
mo.

�



W
tym roku sala głów-
na MiejskiegoDomu
Kultury z ledwością
pomieściła chętnych

i trzeba było ustawić krzesła jesz-
cze w salce bocznej. To najlepszy
dowód na to, jak bardzo świebo-
dziczanie cenią i lubią to spotka-
nie, organizowane już od 9 lat
przezburmistrzaBogdana Kożu-
chowicza i jego małżonkę Te-
resę.

Impreza ma charakter bardzo
rodzinny - przychodzą rodzice
albo dziadkowie z dziećmi, a do

śpiewania kolęd najchętniej
zgłaszają się maluchy. W tym
roku burmistrz Bogdan Kożu-
chowicz nie musiał specjalnie
zachęcać do śpiewania - nie bra-
kowało indywidualnych zgło-
szeń, a i cała sala zgodnie i głoś-
no śpiewała wybrane kolędy.
Zresztą - nie miała wyjścia.

- Wysłałem na Kamienno-
górską patrol policyjny, mają
sprawdzać, czy nas tam słychać.
Jeszcze nie dzwonili, więc musi-
my się bardziej postarać - żarto-
wał burmistrz.

Kolędowanie rozpoczęła scho-
la z parafii pw. Św. Mikołaja,
prowadzona przez księdza Ma-
teusza Pawlicę, wystąpił także
nasz Chór Akord oraz mnóstwo
małych świebodziczan. Każdy
wykonawca otrzymywał pre-
zent: słodycze, książki lub kar-
nety na basen albo badania do
którejś z przychodni w mieście.

Do grupowego występu zo-
stali przez burmistrza wywołani
radni, obecni na sali: kolędę za-
śpiewali Wiceprzewodniczący
RM Jan Klepiec, Teresa Ma-
łecka, Piotr Krzyśpiak oraz za-
przyjaźniony radny ze Szczaw-
na. Zaśpiewała także ekipa
z Miejskiego Domu Kultury pod
przewodnictwem dyrektor Ag-
nieszki Gielaty.

Były także niespodzianki - jak
chociażby brawurowe wykona-
nie jednej z kolęd przez gospo-
darza spotkania czyli burmistrza,
który wystąpił wraz ze swoją
chrześnicą. Zosia zaśpiewała,
a burmistrz zagrał na.. harmonij-
ce ustnej. Zebrali ogromne bra-
wa.

W międzyczasie pani Teresa
Kożuchowicz i przemiłe panie
z MDK częstowały gości kawą,
herbatą, pysznymi chrustami,
słodyczami i owocami. Dwie
godziny kolędowania minęły
niepostrzeżenie, a gościom wca-
le nie chciało się wychodzić.

Wimieniu organizatorów dzię-
kujemy za ufundowanie nagród
i słodkości a także przybranie
sali:

� Piekarni Ślęzak
� Kwiaciarni Daglezja
� OSiR Świebodzice sp. zo.o.
Zakładowi Wodociągów i Ka-

nalizacji
� ZGK Świebodzice sp. z o.o
� Miejskiej Przychodni Zdro-

wia
� Przychodni Salmed
� Przychodni Nex Medical

�
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Były niespodzianki, tłumy mieszkańców i wspaniała atmosfera

Kolędowanie 
z burmistrzem 2015
Było jak zawsze wyjątkowo, rodzinnie, a do tego 
z niespodziankami - wszyscy, którzy wzięli udział 
w dorocznym Kolędowaniu z Burmistrzem w niedzielę,
18 stycznia, podkreślali, że jest to niezwykła impreza

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz jak mało kto potrafi zachęcić do wspólnej zabawy,
śpiewania - podczas kolędowania chętnych do wykonania kolęd nie brakowało

Rodzinne śpiewanie - to idea Kolędowania 
z Burmistrzem
fot. Agnieszka Bielawska-Pękala

Chór Akord zaprezentował się z nowym dyrygentem

Małżonka burmistrza Pani Teresa Kożuchowicz
częstowała kawą i herbatą

Asia Siwarska zaśpiewała „Lulajże Jezuniu”

Ksiądz Mateusz i jego uzdolnieni chórzyści
Niespodzianka czyli występ burmistrza z chrześnicą. 
Bogdan Kożuchowicz zagrał na harmonijce ustnej
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Świebodzice to miasto pięknych ludzi
T

ak napisał Jurek Owsiak, główny pomysło-
dawca i szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w specjalnym liście do naszego
Sztabu. Znów pokazaliśmy wielkie serca,

chęć pomagania, bycia razem, a wynikiem zbiórki
zawstydziliśmy większe miasta.

Pełne podsumowanie 23. Finału WOŚP w na-
szym mieście znajdziecie Państwo na str. 10. Cóż
można dodać - było fantastycznie, gorąco, odloto-

wo a przede wszystkim świebodziczanie znów
okazali wielką hojność i wsparli najmłodszych 
i seniorów ogromną kwotą ponad 53 tys. zł. To tak,
jakby każdy mieszkaniec naszego miasta, łącznie 
z noworodkami, dał dla Orkiestry 2 złote. Brawo!

Mamy nadzieję, że nasz fotoreportaż choć odro-
binę oddaje niezwykłą atmosferę tamtej wspaniałej
niedzieli. Dziękujemy za wielkie serca i liczymy na
Świebodzice za rok!

Niedziela, 11 stycznia, godz. 13.00 - oficjalne otwarcie 23. Finału WOŚP: wielkie granie
„odpalili" wspólnie Zosia Marek, Szefowa Sztabu, burmistrz Bogdan Kożuchowicz 
oraz prezes OSiR Świebodzice sp. z oo Janusz Zieliński   fot. Agnieszka Bielawska-Pękala

Z godziny na godzinę publiczności przybywało

Na scenie głównej niemal przez cały czas trwania Finału
występowali młodzi artyści z naszych szkół    

Tłumnie było pod sceną zwłaszcza, gdy tańczyły i śpiewały maluszki z przedszkoli Swoje ciasta serwowały też m. in. panie ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów   

Loterie, sprzedaż rękodzieła, aniołków, bransoletek - dochód z tego wszystkiego 
też oczywiście wsparł WOŚP

Chętnych do malowania buziek nie brakowało Wspaniałe występy - m. in. młodych tancerzy - były nagradzane równie wspaniałymi
brawami 

Na stoisku Szkoły Specjalnej można było kupić smakowite wypieki

Jedna z gwiazd wieczoru - Zespół Tańca Estradowego 
i Narodowego Krąg   fot. Witold Mirowski

Niezłego „czadu” dali też nasi bluesmani z zespołu 
No business  fot. Witold Mirowski

Można było zostać 
bohaterem tego Finału 
także i w inny sposób 
- oddając krew potrzebującym

Pamiątkowa koszulka 
z meczu towarzyskiego,
który poprzedził Finał, 
z podpisami wszystkich
zawodników, też trafiła
na licytację   

Równie tłoczno było w holu, gdzie można było kupić
pyszne ciasta domowe, sałatki, grochówkę i wiele
innych pyszności. Mniammmmm  

ZebraliSmy
53.043,51 zL�
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Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy 
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku 

ŚP. Bronisława Gaika  
- Żona, Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie 
ŚP. Ireneusza Kozdronia, 

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

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze 
ŚP. Anny Kwacz 

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać 
- Córki, Synowie, Synowe, Zięciowie, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

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

ŚP. Józefa Popiel  
- Żona, Dzieci, Wnuki, Prawnuczki i Rodzina 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie 
ŚP. Magdaleny Wojtczak, 

złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie 
- Córka, Zięć, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze 
ŚP. Zygmunta Wiśniewskiego 

- 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. Stanisławę Juszczyszyn  
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie 
ŚP. Stanisława Młodzika, 

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

Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze 
ŚP. Heleny Wolniewicz 

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

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie 
ŚP. Jerzego Martyszewskiego, 

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

I „odlecieliśmy” w Świebodzicach 
w 23. Finale WOŚP z nowym rekordem!
M

iało być „ odlotowo” w Świe-
bodzicach w czasie 23.Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy i słowa dotrzy-

maliśmy! 
„Polecieliśmy”, niosąc ludziom ra-

dość i nadzieję! Świebodzicki Finał był
rekordowy (choć nie o rekordy tu cho-
dzi) pod każdym względem:

� zebraliśmy kosmiczną kwotę 
53 043, 51 zł,

� mieliśmy rekordową od 14 lat licy-
tację 11 550 zł, 

� w 420 minutach programu non stop
na gościnnej scenie Hali OSiR wystąpi-
ło 256 artystów, dużych, małych, wspa-
niałych.

Występom na głównej scenie towa-
rzyszyło: 

� 18 kulinarnych atrakcji w kulu-
arach imprezy, 

� sprzedano 2560 porcji pysznych
ciast, ciasteczek, słodkich babeczek,

� upieczono ponad 400 tostów 
z 11000 g sera, 

� rozlano 250 litrów wspaniałej gro-
chówki, za serduszko serwowano aro-
matyczną kawę i herbatę z różnych
stron świata.

Kiedy zgodnie z procedurami w no-
cy 11 stycznia przekazywaliśmy do
Banku Pekao SA. w Wałbrzychu zebra-
ne u nas pieniądze wraz z przeliczoną
wartością zapytano mnie: jak wy to 
w tych małych Świebodzicach robicie?
Co roku nowy rekord! 

Odpowiedziałam słowami samego
Jurka Owsiaka z listu skierowanego do

mnie osobiście: - „Zofio, Świebodzice
to miasto z Pięknymi Ludźmi”!

I za to piękno, wrażliwość mieszkań-
com Świebodzic z serca w imieniu
Sztabu dziękuję - mówi Zofia Marek,
Szefowa Świebodzickiego Sztabu
WOŚP.

Ale to nie koniec magii liczb tego-
rocznego Finału. Po raz drugi zorgani-
zowaliśmy w ramach naszego grania 
z WOŚP zbiórkę krwi pod hasłem
„Oddaj Krew - Zostań Bohaterem'' i tu
też padł rekord , ponad 17 litrów krwi,
cennego daru życia i 35 krwiodawców.
Prezes Klubu Honorowych Krwiodaw-
ców w Świebodzicach Tadeusz Chwas-
tyniak może być dumny.

Na ulicach miasta od wczesnych
godzin porannych, mimo zimnego  wia-
tru kwestowało 114 wolontariuszy. 
W swoich puszkach zebrali ponad 34
tys. złotych, bo świebodziczanie byli
bardzo hojni. Ofiarowali nie tylko pie-
niądze, ale też niezliczone ilości darów
własnych rąk, słodkości, rękodzieło,
biżuterię, anioły.

Finał rozpoczęliśmy o 11.00 towarzy-
skim meczem AZS Wałbrzych I Liga
Kobiet-MKS Victoria Liga Męska.
Mimo przejmującego chłodu na boisku
było gorąco, no i oczywiście dziewczy-
ny wygrały.

Na głównej scenie oprócz artystów ze
świebodzickich szkół i przedszkoli, po
raz kolejny zachwycił nas swoim tań-
cem Zespół Tańca Estradowego i Na-
rodowego„ Krąg”ze Świdnicy, a w ryt-
mach bluesa rozbujał publikę zespół

„No business & blues band”, była też
Zumba Kids, popisy taneczne Lazy
Rockers i Gang the Funk z MDK .

Nie brakowało też innych atrakcji:
były przejazdy opancerzonym wozem-
bojowym z Muzeum Militariów w Wi-
toszowie, próbne jazdy z mistrzami kie-
rownicy z Wyższej Szkoły Jazdy, zaba-
wy dla najmłodszych z harcerzami 
z Imago, strzelanie z łuku z Ameoli,
pokazy pierwszej pomocy z instruktora-
mi ze Studium Medycznego, orkiestro-
we malowanie twarzy, Klub Młodego
Odkrywcy z Gimnazjum nr 1, strzelanie
gola z MKS Victoria, porady medyczne
specjalistów Poradni Salmed, Szpitala
Mikulicz.

Kulminacyjnym punktem była nasza
Licytacja, w czasie której wszyscy się
fantastycznie bawili, opróżniając swoje
portfele, o czym świadczy wynik. 

A licytowaliśmy oprócz gadżetów
Fundacji WOŚP, torty, obrazy, biżute-
rię,wydawnictwa, obiad z przewodni-
czącym Rady Miasta Łukaszem Kwa-
dransem, vouchery na jazdę konną 
w Szymanowie, przeglądy samochodo-
we, naukę języków obcych, kurs łucz-
nictwa, przeloty samolotami, szybow-
cami, kurs spadochronowy z mistrzami
z Towarzystwa Lotniczego Świebodzi-
ce, kurs pierwszej pomocy, wreszcie
anielskie witraże i wiele innych darów.

Patronat Honorowy nad naszym
Finałem objął po raz kolejny Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz.

23. Finał WOŚP w Świebodzicach
zakończyliśmy o 20.00 fantastycznym

Światełkiem do Nieba
(podziękowania dla firmy
Sajmon), łącząc się z Dobrymi Anio-
łami , dziękując tym pokazem miesz-
kańcom miasta, wspaniałym wolonta-
riuszom za niepowtarzalny klimat tego
Finału.

Bo u nas w Świebodzicach było ra-
dośnie, kolorowo, rodzinnie, fantastycz-
nie! Z serca i za serce absolutnie wszyst-
kim, którzy z nami byli 11 stycznia dzię-
kujemy!!!

Z wyrazami szacunku Sztab 23.
Finału w Świebodzicach

Szczególne podziękowania
kierujemy do służb porządko-

wych; Policji, Straży Miejskiej, Grupy
Beta, Ochotniczej Grupy Ratowniczej
oraz do pracowników obsługi i admini-
stracji OSiR i Publicznego Gimnazjum
nr 2. Dzięki nim było bezpiecznie,
gościnnie, przyjaźnie.

Dziękujemy też Klubowi Radnych
Bogdana Kożuchowicza, Przyjaciołom
WOŚP oraz Adamowi Cichucie za
piękne Światełko do Nieba.

Do zobaczenia za rok!

Pełna lista przyjaciół WOSP nawww.wospswiebodzice.pl
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DRODZY CZYTELNICY
Uprzejmie informujemy, że dnia 28 stycznia 2015 r.

(środa) Miejska Biblioteka Publiczna 
Oddział dla Dorosłych, przy ul. Świdnickiej 15, 

będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej
tel. 660 157 518

Monodram „Brel raz jeszcze” czeka na nas w Miejskim Domu Kultury
w Świebodzicach już 13 lutego o godz. 18:00. Przed nami spektakl

śpiewany w języku francuskim, wsparty listami Brela do jego żony, cie-
szący się zasłużoną popularnością u widzów oraz znakomitymi recenzja-
mi, zarówno w prasie polskiej jak i zagranicznej. 

Spektakl - koncert „BREL RAZ JESZCZE” otrzymał Główną
Nagrodę Festiwalu Aktorskiego w teatrze „Rampa” w Warszawie oraz
Grand Prix Du Festival Internationale De La Chanson Francaise De
Colombe 2004 - Francja. 

Artysta Janusz Zbiegieł związany jest z teatrami we Francji 
i „Internationales Theater” we Frankfurcie oraz z krakowskim Teatrem
Piosenki Francuskiej. Największą i najgłębszą fascynacją, którą zaszcze-
piła artyście Alice Dona, właścicielka „Conservatoire Mobel” w Paryżu,
pozostało do dziś zauroczenie osobowością i twórczością Brela.

Opiekę artystyczną nas spektaklem sprawuje wielka osobowość
teatralna i filmowa - Krystyna Janda. Z pewnością nie można przegapić
tak wyjątkowej uczty artystycznej w naszym MDK. Zapraszamy na
monodram „Brel raz jeszcze” 13 lutego na godz. 18:00.

Wstęp wolny.

„Brel
raz jeszcze” w MDK
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IIrreennaa  HHoorrbbaacczzeewwsskkaa  

Z
najomość praw i zasad
dotyczących funkcjono-
wania Unii Europejskiej
jest dla współczesnego

Europejczyka niezbędna i ko-
nieczna, aby móc w przyszłości
w pełni korzystać z praw i swo-
bód obywatelskich.Dlatego kon-
kursy o UE mają na celu po-
głębić wiedzę uczniów na temat
funkcjonowania UE oraz wzbu-
dzić ich zainteresowanie na te-
mat aktualnych problemów Zjed-
noczonej Europy. W ramach re-
alizacji edukacji patriotyczno-
obywatelskiej w Liceum Ogól-

nokształcącym w Świebodzi-
cach tuż przed feriami, w środę
14 stycznia 2015 r., odbył się już
po raz VI Międzyszkolny Kon-
kurs Wiedzy o Unii Europejskiej
pod honorowym patronatem
Burmistrza Miasta Świebodzice
Bogdana Kożuchowicza, Poseł
na Sejm RP Anny Zalewskiej
i Posła do Parlamentu Europej-
skiego Dawida Jackiewicza.
Konkurs został zorganizowany
przez nauczycielkę LO Irenę
Horbaczewską. Do rywalizacji
przystąpili uczniowie ze wszyst-
kich świebodzickich gimna-
zjów: Gimnazjum nr 1, Gimna-
zjum nr 2, Zespołu Szkół Integra-

cyjnych oraz Społecznego Gim-
nazjum Akademickiego. Nad
prawidłowym przebiegiem kon-
kursu czuwało profesjonalne
jury: Łukasz Apołenis - asystent
poseł Anny Zalewskiej, który
jest absolwentem naszego liceum
oraz uczniowie z klasy trzeciej
LO.

W tym roku szkolnym zmie-
niliśmy formułę konkursu - miał
on charakter turnieju drużyn, 
w którym wzięli udział tylko
uczniowie ze szkół gimnazjal-
nych. Drużynę tworzyło trzech
uczniów. Konkurs składał się 
z dwóch etapów - testu pisemne-
go i odpowiedzi ustnych.
Wszystkie pytania przygotowali
uczniowie z LO. Były ciekawe
konkurencje, np.: kalambury,
,,rozsypanki wyrazowe”, zagad-
ki słowne i wiele innych. Nie-
łatwo było zmierzyć się z tajni-
kami i zakamarkami struktur
europejskich, mimo to młodzież
poradziła sobie z tymi zagadnie-
niami i po niemal półtoragodzin-
nej rywalizacji udało się wyłonić
zwycięzców. Laureatem konkur-
su została drużyna, która uzyska
największą liczbę punktów. 

� I miejsce zajęła drużyna 
z Gimnazjum nr 2 w Świebodzi-
cach w składzie: Michał Gme-
rek, Gabriela Masko, Aleksan-
dra Druczak.

� II miejsce 
- Gimnazjum nr 1 w Świebo-

dzicach: Norbert Strzelczyk,
Anna Rojca, Alicja Piwko.

� III miejsce
- Społeczne Gimnazjum Aka-

demickie: Maciej Śliwowski,
Kacper Chryplewicz, Daniel
Kozar.

Nagrody dla zwycięzców 
i uczestników konkursu ufundo-
wali:

� Poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego - Dawid Jackiewicz

� Rada Rodziców Liceum 
w Świebodzicach

Gratulujemy młodzieży tak
dużej wiedzy na temat Unii

Europejskiej, a nauczycielom-
opiekunom dziękujemy za przy-
gotowanie uczniów do niniejsze-
go konkursu. Dzięki tego typu
przedsięwzięciom uczniowie
mają okazją poczuć się prawdzi-
wymi i równoprawnymi obywa-
telami świata!

�

VI edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o UE w Liceum Ogólnokształcącym w Świebodzicach

Jak być obywatelem świata?

Drużyny ponad dwie godziny zmagały się z zagadnieniami dotyczącymi Unii Europejskiej
fot. Tomasz Merchut

W rozpoczęciu konkursu wziął udział burmistrz Bogdan
Kożuchowicz, honorowo patronujący temu
przedsięwzięciu   

Studniówka 2015
J

ak nakazuje tradycja, na 100
dni przed maturą uczniowie
klas trzecich liceum uczest-
niczą w swoim pierwszym

wielkim balu. Tak też stało się 
w tym roku. W piątek 16 stycznia
w pięknych wnętrzach Sali
Pałacowej Hotelu Maria w Wał-
brzychu, uczniowie klas trzecich
LO w Świebodzicach bawili się na
swoim balu studniówkowym.
Studniówkę rozpoczęli uczniowie
prowadzący część oficjalną:
Weronika Stolarczyk z kl.3a 
i Adam Budziak z kl.3b. Pod-
czas tej części imprezy głos za-
brała Dyrektor liceum pani
Dorota Ciołek, przedstawiciel
Rady Rodziców oraz uczniowie
klas drugich, którzy przekazali
swoim starszym kolegom przy-

słowiową Ostatnią Deskę Ra-
tunku. Sami trzecioklasiści nato-
miast podziękowali swoim wy-
chowawcom za trud włożony 
w ich wychowanie i edukację, 
a rodzicom za przygotowanie
wspaniałego balu. Po wzniesie-
niu toastu i odśpiewaniu pieśni
Gaudeamus, Pani Dyrektor za-
prosiła uczniów do odtańczenia
Poloneza.

Po części oficjalnej zgroma-
dzeni goście zasiedli do obiadu,
a potem... była już tylko zabawa
do białego rana. Bal zakończył
się o godz. 4.00. Sądząc po sza-
leństwie na parkiecie, Stud-
niówkę 2015 można zaliczyć do
udanych. 

A teraz pozostała już tylko
matura...



Zmienne szczęście
młodziczek

Wrozegranym w piątek, 9 stycznia, meczu XIII kolejki spotkań w ramach
Ligi Wojewódzkiej Młodziczek, zespół MKS Victoria Świebodzice prze-

grał z drużyną UKS Jedynka Ziębice 21:24. Porażka młodych świebodziczanek
była tym dotkliwsza, ponieważ poniesiona na własnym parkiecie.

Zła passa nie trwała jednak długo, bo zaledwie tydzień. W rozegranym
w piątek, 16 stycznia, spotkaniu piłkarek ręcznych w ramach XIV kolejki
gier, występujące w tej klasie rozgrywkowej zawodniczki Victorii, trenowa-
ne przez Bogusława
Stankiewicza, wygrał,
i to przekonywająco,
na własnym parkiecie
z zespołem SPR Bór
Oborniki Śląskie 36:16
(16:11).

Mecz z drużyną Bo-
ru był ostatnim w tej
części sezonu. Obecnie
zespół przebywa na
obozie treningowym
w Międzyzdrojach.

�
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K
ojarzony od lat ze
sportami walki,
jeden z najbar-
dziej utytułowa-

nych zawodników muay-
thai, świebodziczanin Ma-
riusz Cieśliński będzie
miał okazję rozwijać swo-
ją karierę trenerską. Tym razem
z doświadczenia świebodzickie-
go fightera zdecydowali się sko-
rzystać działacze klubu Betard
Sparta Wrocław, którzy powie-
rzyli panu Mariuszowi funkcję
trenera do spraw ogólnorozwojo-
wych. Nie byłoby w tym nicze-
go zaskakującego, gdyby nie
fakt, iż Betard to klub... żużlowy.  

Kadrę zespołu tworzyć będą:
kapitan Tomasz Jędrzejak, Ma-
ciej Janowski, Tai Woffinden,
Michael Jepsen Jensen, Vaclav
Milik, Adrian Gała, Maksym
Drabik, Damian Dróżdż oraz
Mike Trzensiok. Menedżerem
do spraw sportowych będzie
Piotr Baron.

To nie pierwsza przygoda
pana Mariusza ze sportami mo-
torowymi. W przeszłości zajmo-

wał się już szkoleniem
kierowców.
Współpracował z żużlo-
wym WTS-em i przez
wiele lat prowadził jedne-
go z najbardziej rozpo-
znawalnych speedway-
'owców Jarosława Ham-

pela. Znany jest także ze współ-
pracy z kierowcą rajdowym To-
maszem Kucharem.

Aktywność szkoleniowa Ma-
riusza Cieślińskiego nie pozosta-
ła niezauważona przez redakcję
sportową „Gazety Wrocław-
skiej”, która w organizowanym
przez siebie po raz 62. Plebiscy-
cie na Najlepszego Sportowca 
i Trenera 2014 roku wśród nomi-
nowanych umieściła właśnie
Cieślińskiego.

Aby wesprzeć świebodzicza-
nina w rywalizacji o ten prestiżo-
wy tytuł wystarczy wysłać SMS-
a o treści gwsport.17 na numer
72355 (koszt 2,46 zł z VAT).
Termin przesyłania SMS-ów to
23 stycznia 2015 do godziny
23:59.

�

Mariusz Cieśliński 
trenerem wrocławian

Nocne pływanie z Otylią

Już tylko nieco ponad miesiąc
pozostał do kolejnej edycji

„Otyliady” - największej maso-
wej imprezy pływackiej w Polsce,
której adresatami są amatorzy
wodnych zabaw. Wydarzenie
organizowane jest po patronatem
Otylii Jędrzejczak, multimedalist-
ki w pływaniu.

Wśród 32 pływalni, na któ-
rych w nocy z 28 lutego na 1
marca (godz. 22:00 - 2:00)
odbędzie się „Otyliada”, nie mo-
gło zabraknąć Świebodzic.
Użytkownicy Wodnego Cen-
trum Rekreacji zainteresowani
udziałem w nocnym maratonie
pływania, mogą zgłosić akces do
imprezy za pośrednictwem por-
talu www.otyliada.pl do 10 lute-
go. Opłata startowa - 10 zł od
osoby, obowiązkowe czepki
kąpielowe.

�

Wrozegranym w sobotę, 10 stycznia, w Świebodzi-
cach turnieju piłki nożnej halowej juniorów star-

szych o Puchar Prezesa MKS Victorii Świebodzice
zespół juniorów starszych Victorii zajął VII miejsce, zaś
drużyna juniorów młodszych VIII miejsce. W rozgryw-
kach grupowych świebodzickie drużyny uzyskały na-
stępujące wyniki:

GRUPA A
MKS Victoria Świebodzice - Górnik Wałbrzych 0:1
MKS Victoria Świebodzice - Orzeł Ząbkowice Śl. 1:2
MKS Victoria Świebodzice - GKS Zagłębie Wałb. 3:1
MKS Victoria Świebodzice - Kuźnia Jawor 1:0

GRUPA B
MKS Victoria Świebodzice - Iskra Kochlice 0:0
MKS Victoria Świebodzice - Lechia Dzierżoniów 0:1
MKS Victoria Świebodzice - MKS Szczawno Zdr. 0:0
MKS Victoria Świebodzice - Polonia Stal Świdnica 0:0

Zespoły Victorii zajęły w swoich grupach czwarte
miejsce i spotkały się w meczu o VII lokatę w turnieju
w bezpośrednim pojedynku. Spotkanie zakończyło się
zwycięstwem juniorów starszych 3:0. Najlepszym
zawodnikiem turnieju został wybrany głosami trene-
rów Marcin Bałut - MKS Victoria Świebodzice.
KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ W TURNIEJU
1. KUŹNIA JAWOR
2. GÓRNIK WAŁBRZYCH
3. ISKRA KOCHLICE
4. LECHIA DZIERŻONIÓW
5. POLONIA STAL ŚWIDNICA
6. ORZEŁ ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
7. MKS VICTORIA I ŚWIEBODZICE
8. MKS VICTORIA II ŚWIEBODZICE
9. GKS ZAGŁĘBIE WAŁBRZYCH
10. MKS SZCZAWNO ZDRÓJ

Wszystkie zespoły biorące udział w Turnieju otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy, zespoły z miejsc I-III
wspaniałe puchary a zawodnicy wyróżnieni indywidu-
alnie (bramkarz, napastnik, strzelec) - statuetki.
Wszystkie puchary i statuetki ufundowała Firma
Centrum Pucharowe - Monika Cieciura, Tomasz
Meges. Słodki poczęstunek dla wszystkich zespołów
biorących udział w turnieju ufundowała Piekarnia 
- Piotr Ślęzak mieszcząca się w Świebodzicach przy
ul. Sienkiewicza 45. Tą drogą Zarząd Miejskiego
Klubu Sportowego Victoria Świebodzice składa ser-
deczne podziękowania dla obu Firm.

Victoria zagrała dla WOŚP

To była godna inauguracja na miarę
Finału Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy. Nie zabrakło piłkar-
skich emocji i zwrotów akcji, a kibice,
którzy zdecydowali się odwiedzić sta-
dion im. L. Paluszaka, nie mogli na-
rzekać na małą liczbę goli. W niedzie-
lę, 11 stycznia, zespół seniorów MKS
Victoria Świebodzice rozegrał chary-
tatywny mecz z zespołem AZS
PWSZ Wałbrzych - I-ligową drużyną
kobiecą.

Spotkanie, którego początek za-
planowano na godz. 11:00, było ofi-
cjalnym początkiem dorocznej kwe-
sty w naszym mieście. Zmagania
zawodniczek i zawodników uro-
czyście zainaugurowała pani Zofia
Marek - szefowa sztabu WOŚP 
w Świebodzicach. Ostatecznie 
w potyczce skuteczniejsi okazali się
być piłkarze Victorii, choć do zwy-

cięstwa potrzebowali serii rzutów
karnych - wynik 7:6 dla świebodzi-
czan.

Na tym jednak nie koniec uczest-
nictwa członków Victorii w zbiórce
funduszy. Po zakończeniu meczu,
piłkarze i trenerzy przenieśli się do
hali sportowo-widowiskowej, gdzie
na klubowym stoisku zachęcali do
sprawdzenia celności strzału oraz
zapisania się w szeregi biało-niebie-
skich. W efekcie Victoria „wzboga-
ciła” budżet WOŚP o kwotę ok. 630 zł.

Kuźnia Jawor 
z Pucharem Prezesa
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

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

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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 klatka 3 w budynku 
przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3. Budynek położony jest na działce nr 1110 o powierzchni 
524 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi  Księgę Wieczystą  Nr SW1S/00076705/1. 

Udział w częściach wspólnych budynku oraz udział we współwłasności gruntu
pod tym budynkiem wynosi 16,42%.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki,
łazienki + w.c. i przedpokoju o łącznej powierzchni 95,07 m2. Ściany i sufity tynkowane, częściowo tapetowane
i malowane farbami. Przedpokój jest wygrodzony ścianką działową o konstrukcji lekkiej z desek, wymaga ona
rozbiórki. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Instalacje 
w dostatecznym stanie technicznym. Ogrzewanie za pomocą pieców kaflowych. Łazienka wyposażona jest 
w wannę, umywalkę, muszlę ustępową, baterie, gazowy przepływowy ogrzewacz wody. Urządzenia te są 
w średnim stanie technicznym. Zachodzi konieczność wykonania wentylacji w kuchni i łazienki oraz wykonania
prawidłowego odprowadzenia spalin z gazowego podgrzewacza wody przepływowej. W kuchni znajduje cię
kuchenka oraz piec przenośny. Do lokalu przynależne są: 1 piwnica o pow. 6,06 m2 oraz 1 pomieszczenie
gospodarcze strychowe o pow. 9,12 m2.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od długów i obciążeń .
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice  położenie i przeznaczenie
nieruchomości:  teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA: 82 000 zł.
Cena lokalu:      78 800 zł.
Cena gruntu: 3 200 zł.   

Przetarg  odbędzie  się  w dniu 25  lutego  2015 r.  o godz. 12.00 
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.

Wadium w pieniądzu w wysokości  8 200 zł  należy wpłacić w kasie Urzędu  Miejskiego w Świebodzicach przy
ul. Stefana Żeromskiego 27 najpóźniej do dnia 20  lutego  2015 r. do godz. 14.30. 
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na Konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach  Nr  15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz.
Świebodzice.
Wadium zwraca się  niezwłocznie  po zamknięciu  przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu osobie, która przetarg przegra. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie
na  poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na
rzecz Sprzedającego.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddz. Świebodzice na Konto
Gminy Świebodzice  Nr  91 2030 0045 1110 0000 0229 7270. 
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się do
Miejskiego Zarządu Nieruchomości z/s przy ul. Świdnickiej 7 w Świebodzicach w celu dokonania wyboru
Zarządcy nieruchomości wspólnej.
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 02.02.2015 r. w godz. 12.45-13.00.
Na przedmiotową nieruchomość lokalową przeprowadzony został przetarg w dniu 08.10.2014 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, 23.01.2015 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 ograniczony dla właścicieli lokali i mieszkańców budynku zlokalizowanym 

przy ul. Ofiar Oświęcimskich 5 w Świebodzicach, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku 
przy ul. Ofiar Oświęcimskich 5 w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 420/1 

o powierzchni 171 m2,  dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi  Księgę Wieczystą  Nr 28882.
Udział w częściach wspólnych oraz prawie współużytkowaniu wieczystym gruntu wynosi: 11,03%. 
Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym piętrze/poddaszu budynku i składa się z pokoju 

i pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni 29,90 m2. Pomieszczenie WC usytuowane jest 
na korytarzu – część wspólna nieruchomości. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, instalacja

wodno-kanalizacyjna znajduje cię w pomieszczeniu sąsiadującym z lokalem, które stanowi część
wspólną. Ogrzewanie piecowe ( piec kaflowy w pokoju). Stan techniczny lokalu dostateczny. 

Lokal posiada pomieszczenie przynależne - piwnica o powierzchni użytkowej 2,90m2. Udział w częściach
wspólnych budynku i współużytkowaniu wieczystym gruntu pod budynkiem wynosi 11,03%. 

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: 18 000 zł 
Cena lokalu: 17 328 zł
Cena gruntu: 672 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 25 lutego 2015 r. o godz. 11.30 
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, sala posiedzeń, pokój nr 7.

Zgodnie z § 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) osoby
zamierzające uczestniczyć w tym przetargu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świe-
bodzicach, Rynek 1 następujące dokumenty: 
1. pismo deklarujące udział w przetargu na kupno lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Ofiar Oświęcimskich 5 
w  Świebodzicach,
2. ksero dowodu osobistego na potwierdzenie stałego zameldowania lub dokument potwierdzający władanie
nieruchomością lokalową w Świebodzicach przy ul. Ofiar Oświęcimskich 5
3. potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości  1 800 zł 
w  terminie do 20 lutego 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 23.02.2015 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 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 02.02.2015 r. w godz. 11.40-11.55.
Na przedmiotową nieruchomość lokalową przeprowadzony został przetarg w dniu 19.11.2014 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 23.01.2015 r.

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

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

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

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność
Gminy Świebodzice, w granicach 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: 56 000,00 zł.
Cena budynku:           46 253,00 zł.
Cena gruntu:                 9 747,00 zł. 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2015 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7.

Wadium w pieniądzu w wysokości 5 600 zł. należy wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy
ul. Stefana Żeromskiego 27  najpóźniej do dnia 20 lutego 2015 r. do godz. 14.30.
W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem banków lub poczty, liczy się data wpływu na konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygra, podlega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się Nabywcy od zawarcia
umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Świebodzice.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu powinna być wpłacona w całości nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność w Banku Gospodarki Żywnościowej o/ Świebodzice na Konto Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270. 
Zapoznanie się z Regulaminem przetargu oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu
można uzyskać codzienne w godzinach urzędowania w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek l, pokój nr 15, telefon: 74 666 95 25 do 27. 
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 02.02.2015 r. w godz. 12.10-12.25.
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 23.01.2015 r.

ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte pon- piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534, tel. 607-867-971
www.mojdomswiebodzice.pl

1. Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie (okolice Parku
Miejskiego), z ogródkiem. Ogrzewanie c.o. gazowe.
65M2 – cena 130tyś.
2. Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie do remontu 
na ulicy Strzeleckiej.  Atrakcyjna cena.
3. Sprzedam kawalerkę na Osiedlu Sudeckim po
remoncie. I piętro, jasna kuchnia, balkon. 29M2 
– cena 88 tys. 
4. Sprzedam 3 pokojowe na II piętrze na Osiedlu
Piastowskim Po remoncie. 67M2 - Cena 175 tyś. 
5. Sprzedam połowę domu z pięknym ogrodem 
i garażem (okolice Parku Miejskiego). 120M2 – cena
390tyś.
6. Sprzedam szereg z ogrodem (okolice Parku
Miejskiego). 160M2 – cena 349 tyś.
7. Sprzedam dom w Witoszowie z dużą działką. Stan
surowy zamknięty. Działka 1500m2. Dom
podpiwniczony. Cena 340 tyś.
8. Sprzedam Świebodzice okolice szpitala 2 pokojowe
mieszkanie na I piętrze, ogrzewanie gazowe. 53M2
cena 101 tyś. 
9. Sprzedam Świebodzice ul. Kolejowa 2 pokojowe
mieszkanie po kapitalnym remoncie. Kuchnia 
w zabudowie. 52M2 - cena 125tyś.
10. Sprzedam przestronne 4 pokojowe mieszkanie na

Osiedlu Piastowskim  na parterze. SUPER CENA
84m2 – cena 215tyś 
11. Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie na I pietrze 
z balknem. Mieszkanie wymaga remontu. Cena 140tyś.
12. Sprzedam 4 pokojowe mieszkanie na
Piłsudskiego parter. Nowe budownictwo.  62M2 cena
175 tyś.
13. Sprzedam lub zamienię. Świebodzice. Prześliczne
3 pokojowe z garażem i ogródkiem rekreacyjnym
165tyś, zamienię na 2 pokojowe na Osiedlu
Piastowskim. 
14. Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie na Osiedlu
Piastowskim. Parter. 51,7m2 cena 159tyś. 
15. Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie na Osiedlu
Piastowskim na 4 piętrze. Po kapitalnym remoncie.
48M2 cena 120tyś. 
16. Sprzedam Świebodzice Ciernie 2 pokojowe
mieszkanie z ogródkiem. Ogrzewanie co gazowe.
55M2 cena 112tyś. 
17. Sprzedam Świebodzice ul Łączna Ładne 2
pokojowe mieszkanie. Kuchnia w zabudowie. 45M2
cena 120tyś. 
18. Sprzedam Osiedle Piastowskie. Kawalerka po
kapitalnym remoncie. 32m2 cena 90tyś. 
19. Sprzedam 2 pokojowe komfortowe mieszkanie na
parterze na Osiedlu Piastowskim. 48M2 cena 170tyś.
Zapraszam. 
20. Do wynajmu dwa mieszkania 3 pokojowe 
z pełnym wyposażeniem.
Atrakcyjne ceny 71m2 – 1100zł, 80m2 – 850zł.

BIURO NIERUCHOMOŚCI „MÓJ DOM” ZAPRASZA
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� sprzedam mieszkanie, bez pośredników, 
przy ul. Stawowej 2b na I piętrze o pow. 51,3 m kw.
plus balkon, 3 pokojowe, rozkładowe. 
Czynsz 250 zł razem z ogrzewaniem. 
Cena 140 tys. zł do negocjacji. Tel. 506 032 896

� wynajmę halę magazynowo-produkcyjną, 
pow. 600 m2, lokalizacja Świebodzice-Ciernie.
Woda, prąd, gaz, inst. sanitarna, ogrzewanie.
Obiekt chroniony. Kontakt: 600 352 632

� sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 54 m2, 
z ogródkiem wokół domu+pomieszczenie
gospodarcze (komórka), ogrzewanie c.o. 
węglowe, niskie opłaty, spokojna dzielnica, 
blisko szkoła, kościół, cena 115 tys. zł, 
tel. 74 854 52 67
�
sprzedam mieszkanie 30 m2, w cichym miejscu,
łazienka, duży pokój i kuchnia, nowe okna, 
cena do negocjacji, tel. 662 289 533

OGŁOSZENIA DROBNE

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

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
Burmistrz Miasta Świebodzice działając w oparciu o art. 39 ust. 2 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów

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

nieruchomość do sprzedaży w trybie rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

Przedmiotem rokowań jest lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Bolesława Prusa 15 
w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy 

prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00052751/4. 

Udział w częściach wspólnych budynku oraz udział we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi
25,47%. Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku, składa się z kuchni, łazienki + WC, dwóch
przedpokoi i dwóch pokoi o łącznej powierzchni 50,37 m2. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną,
kanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie elektryczne. Stan techniczny lokalu mierny. Elementy wykończeniowe lokalu
oraz stolarka okienna i drzwiowa, podłogi, tynki, instalacje, armatura kwalifikują się do wymiany. Lokal słabo
nasłoneczniony, okna usytuowane bezpośrednio przy chodniku i ulicy. Do lokalu przynależy piwnica 
o powierzchni użytkowej 1,69 m2. Udział w częściach wspólnych budynku i współwłasności gruntu wynosi
25,47%.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony: 
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Cena wywoławcza: 31 000 zł. 
Cena lokalu:  26 949 zł.
Cena gruntu:    4 051 zł. 
Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania pisemnych zgłoszeń w formie
zgłoszeń do udziału w rokowaniach. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: 
„Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku  przy ul. Bolesława Prusa 15”.
najpóźniej do 20.02.2015 r. pod adresem: Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek l
Zgłoszenie powinno zawierać :
- imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta; 
- jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (oryginały lub poświadczoną za jego zgodność kopię); aktualność wypisu
z rejestru winna być potwierdzona w sądzie; aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej winna być potwierdzona w urzędzie gminy;
- datę sporządzenia oferty;
- oferowaną cenę cyfrowo oraz słownie i sposób jej zapłaty;
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy

oraz braku zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS,
- dowód wpłaty zaliczki w wysokości 3 100 zł,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń .
Zaliczkę w kwocie 3 100 zł., pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia
umowy przeniesienia własności, należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Stefana
Żeromskiego 27 lub na konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280
najpóźniej do dnia 20.02.2015 r. do godz. 14.30.

Rokowania odbędą się w dniu  25  lutego  2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7 .

Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny
nieruchomości, pozostałym oferentom będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań.
Nie przystąpienie Nabywcy nieruchomości do podpisania umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży
nieruchomości spowoduje przepadek zabezpieczenia na rzecz Zbywcy. 
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia
rokowań bez wybrania jakiegokolwiek zgłoszenia.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu udać się 
do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 02.02.2015 r. w godz. 11.00-11.15.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych powinni posiadać przy sobie notarialne
pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast w przypadku
reprezentowania innych osób wyłącznie w rokowaniach, powinni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez
notariusza podpisem upoważniającego .
Na przedmiotową nieruchomość lokalową przeprowadzone zostały przetargi w dniach 12 czerwca 2014 r. 
i 28 sierpnia 2014 r. 
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy
nieruchomości.
Zapoznanie się z Regulaminem rokowań oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu rokowań
można uzyskać codzienne w godzinach urzędowania w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek  l, pokój nr 15, telefon : 74 666 95 25 do 27. 
Świebodzice, dnia 23.01.2015 r.

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości 

poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 23.01.2015 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 6 przy ul. Stefana Żeromskiego 2 385 Śródmieście 3
Lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Stefana Żeromskiego 17 373/36 Śródmieście 3
Lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Wałbrzyskiej 5A 527/17 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.

Burmistrz Miasta Świebodzice
informuje, że został podany do publicznej wiadomości 

poprzez wywieszenie na okres 21 dni - począwszy od dnia 23.01.2015 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 
przy ul. Rynek 13 418/50 Śródmieście 3

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

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
Burmistrz Miasta Świebodzice działając w oparciu o art. 39 ust. 2 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn.zm. ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów 

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

nieruchomość do sprzedaży w trybie rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach .
Przedmiotem rokowań jest lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 7 

w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy 
prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00034687/2. 

Udział w częściach wspólnych budynku oraz udział we współwłasności gruntu pod tym budynkiem wynosi 15,50%.
Lokal mieszkalny nr 2 usytuowany jest na I piętrze w budynku. Składa się z dwóch pokoi i kuchni o łącznej powierzchni
48,41 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodną, kanalizacyjną. Ogrzewanie pomieszczeń za pomocą
pieca kaflowego. W lokalu brak instalacji gazowej. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,42 m2. 
Lokal w miernym stanie technicznym, standard wykończenia niski.
Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice teren przeznaczony: 
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Cena wywoławcza: 22 000 zł. 
Cena lokalu: 20 689 zł.
Cena gruntu:    1 311 zł. 
Burmistrz Miasta Świebodzice zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania pisemnych zgłoszeń w formie zgłoszeń 
do udziału w rokowaniach. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: 
„Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 7”.
najpóźniej do 20.02.2015 r. pod adresem : Urząd Miejski Świebodzice, 58-160 Świebodzice, ul. Rynek l
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta; 
- jeżeli oferentem jest osoba prawna - aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej (oryginały lub poświadczoną za jego zgodność kopię); aktualność wypisu z rejestru winna
być potwierdzona w sądzie; aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej winna być
potwierdzona w urzędzie gminy;
- datę sporządzenia oferty;
- oferowaną cenę cyfrowo oraz słownie i sposób jej zapłaty;
- dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych na rzecz miejscowego Urzędu Skarbowego i Gminy 

oraz braku zaległości w obowiązkowych składkach na ZUS,
- dowód wpłaty zaliczki w wysokości 2 200 zł,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń .
Zaliczkę w kwocie 2 200 zł., pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy
przeniesienia własności, należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Stefana Żeromskiego 27 
lub na konto Urzędu Miejskiego w Świebodzicach nr 15 2030 0045 1110 0000 0229 7280 najpóźniej do dnia 20 lutego
2015 r. do godz. 14.30.

Rokowania odbędą się w dniu  25  lutego  2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, pokój nr 7.

Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości,
pozostałym oferentom będzie zwrócone w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań. Nie przystąpienie 
Nabywcy nieruchomości do podpisania umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości spowoduje przepadek
zabezpieczenia na rzecz Zbywcy. 
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też prawo zamknięcia rokowań bez
wybrania jakiegokolwiek zgłoszenia.
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu 
udać się do Zarządcy nieruchomości w celu podpisania umowę w sprawie sposobu zarządu nieruchomością wspólną.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 02.02.2015 r. w godz. 10.30-10.45.
Pełnomocnicy nabywający nieruchomość w imieniu osób fizycznych powinni posiadać przy sobie notarialne
pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej, natomiast w przypadku
reprezentowania innych osób wyłącznie w rokowaniach, powinni posiadać oświadczenie z potwierdzonym przez
notariusza podpisem upoważniającego .
Na przedmiotową nieruchomość lokalową przeprowadzone zostały przetargi w dniach 12 czerwca 2014 r. i 27 sierpnia
2014 r. oraz rokowania w dniu 07 listopada 2014 r.
Burmistrz Miasta Świebodzice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Zapoznanie się z Regulaminem rokowań oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu rokowań można
uzyskać codzienne w godzinach urzędowania w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek  l, pokój nr 15, telefon : 74 666 95 25 do 27. 
Świebodzice, dnia 23.01.2015 r.
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Wynajmę lub sprzedam, w części lub całości,
hale, biura, obiekt produkcyjny - usługowy, 

Świebodzice, tel. 609726644
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