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Budżet na ponad
70 mln zł
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D o c h o d y 70 666 993 z ł
W y d a t k i 72 166 993 z ł
W y d a t k i n a in w es t y c je
11 325 700 z ł

przedostatnim dniu starego roku radni przyjęli
uchwałę budżetową Gminy Świebodzice na 2015
rok. Świebodzice od lat są samorządem, który
jako pierwszy w powiecie uchwala swój budżet.
Tegoroczna kasa miejsca po raz kolejny po stronie dochodów przekracza kwotę 70 mln zł.
- Sytuacja finansowa gminy jest stabilna a dotychczas
przyjęte tempo inwestycyjne będzie utrzymane - mówił podczas sesji burmistrz Bogdan Kożuchowicz. - Bieżące zadania gminy, związane chociażby z oświatą, są w pełni zabezpieczone, a już najbliższe miesiące pokażą, że dochody będą
się zwiększać, a to z kolei pozwoli na wprowadzenie do
budżetu nowych zadań. Zagwarantowana jest także realizacja
przedsięwzięć, zgłoszonych przez mieszkańców w ramach
budżetu obywatelskiego.
Budżet poparło 15 radnych, 4 było przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu.
Więcej str. 4-5
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Pieniądze
na dofinansowanie
organizacji
rozdzielone,
sprawdzamy,
kto ile dostał.
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Latają i częstują
herbatką,
w dodatku promują
też Świebodzice,
o kim mowa?

7

Panie starosto,
bądź pan
człowiekiem, czyli co
będzie dalej z naszą
szkołą specjalną?
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Jeszcze
w klimacie
świąt - relacja
z wigilijnych spotkań.

Kolorowy,
rozśpiewany,
wesoły,
z humorem
- taki był
tegoroczny
Orszak Trzech
Króli
w
Świebodzicach.

Relacja
z dorocznej
zabawy
pod gwiazdami
i wspólnego
witania
Nowego Roku
na Rynku.

Str. 12

Str. 8-9

To już dziewiąte,
wspólne
śpiewanie

imieniu Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza i jego
Małżonki serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta na
rodzinne „Kolędowanie z burmistrzem”. W tym roku będzie
to już 9. edycja, za rok możemy mówić o małym jubileuszu - 10 lat!
Na świąteczne śpiewanie w miłym gronie, przy kawie, herbacie
i dobrym ciastku, zapraszamy w niedzielę, 18 stycznia, na godz.
16.00 do sali głównej Miejskiego Domu Kultury. Zabierzcie swoje
pociechy i dobre humory, bądźmy tego dnia razem i cieszmy się niepowtarzalnym klimatem świąt Bożego Narodzenia.

W

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

w Gazecie Świebodzickiej

Wystrzałowy Sylwester!

tel. 660 157 518

Wszyscy byliśmy królami

14

Wieści z boisk
sportowych
MKS Victorii
Świebodzice
i zaproszenia na
wydarzenia sportowe.

Reklamuj się

cena 1 zł (w tym 8% VAT)
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INFORMATOR
G POGOTOWIA
Ratunkowe 999
Numery dodatkowe: 74 85 40 200,
fax: 74 85 00 989

rozmaitości

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Potrzebujesz pomocy, nie wstydź się,
specjaliści czekają

Drodzy Czytelnicy

G Policja 997 lub 112
Komisariat w Świebodzicach
74 854 06 22 (23)
G Straż Miejska,
ul. Żeromskiego 13/15
74 666 95 92 - Komendant
74 666 95 93 - Funkcjonariusze
mobile - 606 637 542
Dyżury od godziny 7.30 do 22.00
G Straż Pożarna 998 lub 112,
Komisariat w Świebodzicach
74 666 99 32
G Drogowe 954
G Energetyczne 991
EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.
Rejon Dystrybucji i Sprzedaży Energii
w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego
11, 58−150 Strzegom,
tel. 74 854 94 00
G Gazowe 992
Biuro Obsługi Klienta w Wałbrzychu,
ul. Kościuszki 3, 58−300 Wałbrzych,
tel. 74 842 73 31, 74 842 73 34,
fax 74 842 62 43
e−mail: bok.walbrzych@zgw.com.pl
G Wodno−Kanalizacyjne 994
– w godzinach pracy zakładu
zgłoszenia awarii przyjmuje ZWiK
tel. 74 854 13 04 wew. 15, 23
po godz. 15.00 zgłoszenia awarii
przyjmuje dyżurny pogotowia
wodno−kanalizacyjnego
tel. 74 854 13 04
lub tel. kom. 603 174 617
G INFORMACJA O USŁUGACH
samochodowych 954
telefoniczna 118 813
G INFORMACJA PKP 9436
G PKS Świdnica 74 852 10 85
G Żółta Linia - Telefoniczna informacja
o firmach 9434
URZĄD MIEJSKI W ŚWIEBODZICACH
G Biuro Podawcze - INFORMACJA
74 666 95 00, 666 95 55,
fax 666 95 09
G Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
74 856 18 22
G Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Świdnicy − 74 851 50 24
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy − 74 851 50 10
G Dziecięcy Telefon Zaufania SPDC
„Serce” 74 852 52 90
G Hospicjum Świdnica
(od pon. do pt. od 10.00 do 14.00,
74 852 03 46
w środy od 12.00 do 16.00)
G Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Świebodzicach - 74 666 95 99
PRZYCHODNIE
G MOZ, Al. Lipowe 15
Rejestracja - 74 664 59 50,
74 664 59 51, 74 664 59 52
G Poradnia Dziecięca 74 664 59 56
G Gabinet zabiegowy 74 664 59 62
G Poradnia Medycyny Pracy
74 664 59 58
G Gabinet lekarski
(pokój nr 10 - I piętro) 74 664 59 57
G Poradnia chirurgiczna
74 664 59 65
G Poradnia „K” - II piętro
74 664 59 61
G Gabinet laryngologiczny
74 664 59 69
G Gabinet lekarski (pokój nr 19)
- II piętro 74 664 59 71
G Gabinet logopedyczny
74 664 59 59

Skorzystaj z porad specjalistów w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Świebodzicach, ul. Piłsudskiego 9

Konsultant ds. uzależnień od alkoholu - Mariola Maciaszczyk

G Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do zmiany dotychczasowego stylu życia
G Motywowanie i informowanie zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych

jak i terapii osób współuzależnionych
G Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych do zmiany szkodliwego wzorca picia
G Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym
Konsultacje indywidualne: czwartki w godzinach 15.00-18.00

Zespół Wsparcia Rodziny, Profilaktyki Uzależnień
i Interwencji Kryzysowej
KONTAKT: tel.: 074/ 666 9599 lub osobiście w godzinach 7.30-15.30 w pokoju nr 16.
Zespół Wsparcia Rodziny, Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej ma siedzibę w Świebodzicach,
przy ul. Mar. J. Piłsudskiego 8 w Ośrodku Pomocy Społecznej II p. pok. nr 16, 11
Powstał po to, aby pomagać tym wszystkim, którzy nie są sami poradzić w sytuacji: kryzysu, przemocy, uzależnienia i współuzaleznienia od substancji psychaktywnych.
Punkty konsultacyjne świadczą pomoc:
G Psychologiczną
G Pedagogiczną
G Prawną
G Specjalistyczną w zakresie uzależnień od narkotyków,
G Specjalistyczną w zakresie uzależnień od alkoholu.
Jeśli w Twoim życiu:
- wydarzyło się coś, co zburzyło dotychczasowy ład i porządek;
- jeśli przeżywasz kryzys, jesteś przerażony, bezradny,
- czujesz, że straciłeś kontrolę nad własnym życiem,
- czujesz, że picie alkoholu zajmuje coraz więcej Twojego czasu,
- martwi Ciebie i niepokoi, że bliska osoba ma kontakt z narkotykami, lub przypuszczasz, że je zażywa,
- jesteś zagubiony w obliczu konieczności załatwienia różnorodnych spraw obywatelskich: porad,
pism, wskazywania miejsc właściwych do uzyskania pomocy w danej sprawie.
Pamiętaj - nierozwiązany kryzys może być zagrożeniem. Ale przy właściwej pomocy możesz go pozytywnie wykorzystać dla swojego rozwoju.

Jest mi niezmiernie miło przywitać się
z Wami w pierwszym noworocznym numerze
Gazety Świebodzickiej, który mam przyjemność redagować po dłuższej przerwie związanej z urlopem macierzyńskim. Wracam do
pracy z wielkim zapałem i radością z faktu, że będę znów mogła
przygotowywać dla Was informacje o tym, jak wiele ważnych
i ciekawych spraw wydarza się w Świebodzicach. Zawsze powtarzam, że Świebodziczanie to wspaniali ludzie, otwarci, pełni
pomysłów i potrafiący być dumni ze swojego miasta, a to sprawia, że praca przy tworzeniu gazety lokalnej to czysta przyjemność.
Zapraszam jak zwykle do współpracy wszystkich tych, którzy
mają coś ciekawego do przekazania lub chcieliby się podzielić
swoimi opiniami na temat gazety i miasta - można pisać na nasz
redakcyjny e-mail: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl.
Mam także nadzieję na dobrą współpracę z nowo wybraną
Radą Miejską, a przy okazji serdecznie gratuluję Burmistrzowi
Bogdanowi Kożuchowiczowi oraz wszystkim Państwu, którzy
otrzymali mandat radnego, życząc dobrej, owocnej pracy na rzecz
miasta i mieszkańców.
Korzystając z okazji dziękuję Wydziałowi Promocji i Informacji UM a szczególnie Tomkowi Merchutowi, który podczas
mojej nieobecności przygotowywał dla Państwa kolejne wydania gazety.
Wszystkim Czytelnikom Gazety Świebodzickiej życzę dobrego 2015 roku, a przede wszystkim zdrowia, bo to przecież ono jest
najważniejsze. Pomyślności, udanego życia rodzinnego, satysfakcji z pracy i optymizmu na co dzień, bo dzięki niemu wiele spraw
jest po prostu łatwiejszych.
Wszystkiego Dobrego Kochani!
Agnieszka Bielawska-Pękala
redaktor naczelna Gazety Świebodzickiej

Prawnik - Radca Prawny Ewa Kwiatkowska
Porady prawne w zakresie:
G Spraw rozwodowych
G Opieki nad dziećmi
G Pozbawienia władzy rodzicielskiej
G Alimentów
G Eksmisji
G Przemocy w rodzinie
G I innych
Konsultacje indywidualne: wtorek w godz. 12.00-17.00.

napisz: komisarzlew@swiebodzice.pl

Specjalista ds. uzależnień od narkotyków
- Krzysztof Matusiak
G Konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin
G Zajęcia grupowe dla osób uzależnionych i współuzaleznionych od narkotyków
G Pomoc w umieszczeniu w ośrodkach terapeutycznych MONAR
G Udzielanie wsparcia osobom przed i po zakończonym leczeniu odwykowym
G Konsultacje dla pedagogów, nauczycieli i innym służbom pomocowym
G Merytoryczna koordynacja programu „Szkolni liderzy młodzieżowi”

Konsultacje indywidualne:
poniedziałek i piątek w godz. od 15.15 do 18.15.
Zajęcia grupowe:
poniedziałek i piątek w godz. od 15.15 do 18.15.

REKLAMUJ SIĘ!

Psycholog Dorota Szynal

W Gazecie Świebodzickiej

Godz. urzędowania:
G wtorek: 08.00-11.00
G środa: 11.00-18.00.
Pomoc, zapisy oraz informacje uzyskać można pod nr telefonu 74 666 95 99.

Gazeta Świebodzicka,
dwutygodnik społeczno−samorządowy
mieszkańców Świebodzic
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna
w Świebodzicach,
ul. Świdnicka 15

e−mail:
gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl
redaktor naczelny:
Agnieszka Bielawska−Pękala
przewodnicząca kolegium
redakcyjnego
- Małgorzata Grudzińska

tel. 660 157 518

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

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

Redakcja nie odpowiada za treść
publikowanych listów
i ogłoszeń, materiałów
niezamówionych nie zwraca,

Druk: Drukarnia Polskapresse Bielany
Wrocławskie,
nakład: 1400 egzemplarzy

Na wsparcie sportu, kultury,
edukacji i pomoc społeczną
wieści z miasta

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl
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ak co roku rozstrzygnięty został
konkurs na dofinansowanie
z budżetu gminy zadań, realizowanych przez działające w naszym mieście stowarzyszenia i organizacje. Są to zadania obejmujące szeroko rozumianą kulturę, popularyzację
sportu, promocję czy ochronę zdrowia.
Blisko 730 tys. zł przeznaczono
w tym roku na wsparcie tego typu
działań. Zwyczajowo największą
dotację otrzyma Miejski Klub Sportowy Victoria Świebodzice - 360
tys. zł, na organizację szkoleń i zawodów przede wszystkim dla dzieci
i młodzieży, trenującej piłkę nożną
oraz ręczną.

40 tys. zł otrzyma Klub Sportowy
Rekin, który także zajmuje się szkoleniem młodych kadr - w tym
wypadku w pływaniu, a efekty tych
działań śledzimy między innymi na
łamach naszej gazety, informując
bardzo często Czytelników o licznych sukcesach naszych zawodników.
Nieco ponad 50 tys. zł otrzyma
Stowarzyszenie Bona Fide, prowadzące w naszym mieście zajęcia m.
in. z kickobxingu - warto przypomnieć, że trenerem młodych ludzi
jest mistrz świata muay thai
Mariusz Cieśliński, a także propagujące kulturystykę - tu także

instruktorem jest utytułowany świebodziczanin Mateusz Brzuchacz.
Miasto wesprze również organizowany przez stowarzyszenie festiwal
Break Flow oraz zajęcia z brydża
sportowego i cieszący się dużym
uznaniem Turniej Ośrodków Kuratorskich.
Jeśli chodzi o działania z zakresu
ochrony zdrowia, dotacje otrzymają przede wszystkim organizacje
zajmujące się wsparciem osób chorych, niepełnosprawnych, dzieci. 20
tys. zł otrzyma m. in. Klub
Abstynenta „Odnowa”, 5 tys. zł
Stowarzyszenie Smyki na prowadzenie świetlicy terapeutyczno-

Karta Dużej
Rodziny
już obowiązuje
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opiekuńczej, a 12 tys. zł Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej.
Działania promujące nasze miasto to m. in. wystawa zegarów
Gustawa Beckera, którą zaplanowano jesienią tego roku - miasto wesprze ją kwotą 12 tys. zł, a także tradycyjnie Festiwal Sztuki i Rzemiosła TARGIRA (5 tys. zł).
Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie zadań wraz
z kwotą dotacji.
I

3

stycznia 2015 roku weszły w życie zapisy uchwały Rady Miejskiej dotyczące tzw. Karty Dużej
1
Rodziny. Od Nowego Roku mamy także Ogólnopol-

ską Kartę Dużej Rodziny.
Pierwszym elementem funkcjonowania w naszym mieście tego programu są zniżki na przejazdy
komunikacją miejską.
W związku z wprowadzoną uchwałą ujednolicona została cena biletu jednorazowego, który od dnia
1 stycznia 2015 r. kosztuje, zarówno dla dzieci jak
i dorosłych, 50 groszy. Zmniejszeniu uległa również
cena biletu miesięcznego. Członkowie rodzin wielodzietnych zapłacą za niego 30 zł.
Kolejne zniżki, jakie będą wprowadzane w ramach Karty, dotyczyć będą korzystania z oferty
zajęć kulturalnych oraz obiektów sportowych
w naszym mieście. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.
W grudniu 2014 roku ogólnopolską Kartę Dużej
Rodziny podpisał także Prezydent RP Bronisław
Komorowski. Obejmuje ona także szereg ulg dla
rodzin z trójką i więcej dzieci, wśród nich są m. in.
ulgi na transport komunikacją państwową - kolejową, autobusową); karta uprawnia do zniżek już
w około 1000 miejsc. Lista partnerów programu
znajduje się m. in. na stronie www.rodzina.gov.pl
- są to m. in. wstępy za złotówkę do muzeów, bezpłatne wejścia na trasy turystyczne czy bonifikaty
na miejsca noclegowe itp.
I Jakie korzyści wynikają z posiadania Karty

Dużej Rodziny?
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu
oferty kulturalnej, rekreacyjnej i transportowej na
terenie całego kraju. Wszystkie miejsca oferujące
zniżki są opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę
Dużej Rodziny”. Poniżej zamieszczony jest wykaz
zniżek jakie przysługują posiadaczom Karty Dużej
Rodziny.

I Kto może korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przysługuje członkom
rodzin z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od
dochodu. Karta wydawana jest bezpłatnie, każdemu
członkowi rodziny wielodzietnej.
Co jest potrzebne przy składaniu wniosku o Kartę
Dużej Rodziny?
Do złożenia wniosku potrzebne są następujące
dokumenty:
G osoby pełnoletnie - dokument potwierdzający
tożsamość;
G dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia
- akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
G dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, uczące
się - dokument potwierdzający tożsamość oraz
zaświadczenie ze szkoły o planowanym terminie
nauki;
G dzieci niepełnosprawne - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o niepełnosprawności.
I Na jak długo wydawana jest Karta Dużej

Rodziny?
Rodzice uprawnieni są do korzystania z karty
dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia, bądź do ukończenia nauki ale nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat.
Osoby legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
nie podlegają ograniczeniom wiekowym.

I Gdzie i kiedy można składać wnioski o Kartę

Dużej Rodziny?
Wnioski składać można w Ośrodku Pomocy
Społecznej przy ulicy M. J. Piłsudskiego 8, wyłącznie w czwartki w godzinach 7:30-15:30 w pokoju nr
14. Tel. kont. 74 666 95 82. Wnioski zamieszczone
są w pliku poniżej, bądź są do pobrania Ośrodku
Pomocy Społecznej. Osoba do kontaktu pani
Katarzyna Szymanowska.
Więcej informacji na stronach:
www.mpips.gov.pl; www.rodzina.gov.pl;
www.kartaduzejrodziny.pl.

Stabilny i odpowiedzialny
4
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budżet 2015

Mamy budżet na 2015 rok

Zrównoważony, stabilny, gwarantujący dalszy rozwój
i utrzymanie tempa inwestycyjnego - taki w skrócie jest
budżet Gminy Świebodzice na 2015 rok. Najważniejsza
w kalendarzu samorządowym uchwała została przyjęta
zdecydowaną większością głosów we wtorek,
30 grudnia 2014 roku.

D

ochody zaplanowano na
poziomie 70.666.993 zł,
natomiast wydatki wyniosą 72.166.993 zł. Jak co
roku na wysokim poziomie zaplanowano wydatki na inwestycje kwota ta wyniesie 11.325.700 zł.
Przedstawiając radnym ogólne
założenia budżetu burmistrz Bogdan Kożuchowicz podkreślał, że

sytuacja finansowa gminy jest stabilna a dotychczas przyjęte tempo
inwestycyjne będzie utrzymane.
- Bieżące zadania gminy, związane chociażby z oświatą, są w pełni zabezpieczone, a już najbliższe
miesiące pokażą, że dochody będą
się zwiększać, a to z kolei pozwoli
na wprowadzenie do budżetu nowych zadań - zaznaczył burmistrz

informując, że już w styczniu Rada
będzie miała okazję wprowadzić do
budżetu znaczące środki przyznane
na zakup przyjaznych środowisku
autobusów dla komunikacji miejskiej. - Wniosek na to zadanie
Gmina Świebodzice złożyła jeszcze
w 2012 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2007-2013. Projekt pozytywnie
przeszedł weryfikację i oczekiwał
na liście rezerwowej, w końcówce
grudnia 2014 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego poinformował nas o przyznaniu funduszy
na zakup autobusów - podkreślał
burmistrz Kożuchowicz.

Wartość tego zadania to 4,1 mln
zł, z czego dofinansowanie wyniesie 3,5 mln zł. Pozwoli to na zakup
3 nowoczesnych autobusów niskopodłogowych, spełniających najwyższe normy europejskie jeśli
chodzi o oddziaływanie na środowisko.
Obok tej znaczącej dla mieszkańców inwestycji w 2015 roku
pojawią się kolejne - będzie to m.
in. budowa dróg i chodników wraz
z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej i Przemysłowej - wartość
tego zadania to nieco ponad 2,9
mln zł, a także dalsze prace związane z uporządkowaniem gospo-

BUDŻET KOMENTUJĄ DLA NAS
I ŁUKASZ KWADRANS
I Przewodniczący Rady Miejskiej
Świebodzic

- Możemy liczyć na dalszy stabilny
rozwój miasta - mówi burmistrz
Bogdan Kożuchowicz

I LESŁAW PODHALICZ
I Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania RM

- Jaki jest tegoroczny budżet naszej
gminy? Zrównoważony,
odpowiedzialny, na miarę okresu,
który przed nami. Z pewnością nie
odpuszczamy trendu rozwojowego
oraz inwestycyjnego, mamy także dobre wskaźniki
w kontekście współfinansowania przyszłych projektów
z nowej perspektywy wydatkowania środków europejskich.
A dla mieszkańców chyba najważniejsze jest to,
że możliwa będzie realizacja małych, potrzebnych,
codziennych spraw, zgłoszonych w ramach budżetu
obywatelskiego.

Dochody ogółem

DOCHODY OGÓŁEM
Dochody bieżące
Dochody majątkowe

Projekt budżetu na rok 2015 to prognoza na kolejny dobry
rok dla Świebodzic. Porównując projekty budżetów z lat
2014 i 2015 odnotowujemy po stronie dochodów wzrost
o 2,2 mln zł, przy jednoczesnym obniżeniu wydatków
o blisko milion zł, a co za tym idzie obniżenie deficytu Gminy.
Proponowany projekt budżetu gwarantuje dynamikę rozwoju
gminy w sferze inwestycji, nie powodując zwiększenia deficytu co jest bardzo
ważne w tych trudnych dla inwestowania czasach. To pozwala na wykonywanie
oraz zakończenie ważnych inwestycji, takich jak budowa sieci wodnokanalizacyjnych oraz inwestycje drogowe.
To również kolejny dobry rok dla oświaty, gdzie są przewidziane kolejne remonty
a jest to możliwe jedynie dzięki stabilnej sytuacji gminy.

70.666.993 zł
61.517.834 zł
9.149.159 zł

* dochody majątkowe zaplanowano ze sprzedaży
gruntów, nieruchomości oraz otrzymanych dotacji
unijnych

darki wodno-ściekowej na terenie
miasta - na ten cel gmina przeznaczy w 2015 roku ponad 5 mln zł.
Kontynuowana będzie także termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz prace
związane z budową lotniska.
Wśród realizowanych zadań
znajdą się także i te, zgłoszone
przez mieszkańców w ramach
budżetu obywatelskiego.
Budżet poparło 15 radnych,
przeciw było 4 radnych,
2 wstrzymało się od głosu
Radny Mariusz Szafraniec,
będący w tej kadencji w opozycji,
oznajmił że jego radni nie poprą
budżetu, gdyż nie mieli wpływu na
konstruowanie założeń budżetowych. Zaznaczył wprawdzie, że
widzi pozytywne zmiany, cieszą
pieniądze na komunikację, ale np.
zabrakło jakichkolwiek środków
na ratowanie ruin kościoła Świętej
Anny czy wymianę krawężników
na ul. Jeleniogórskiej. Gdyby te
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środki były w budżecie, być może
opozycja poparłaby budżet...
- Warunkowanie poparcia
budżetu kwotami rzędu 100 tys. zł
- to ja bardzo przepraszam - skomentował Wiceprzewodniczący
RM Zdzisław Pantal. - W każdym momencie budżet można
zmienić, wprowadzić nowe zadania, nie było sesji w poprzedniej
kadencji, żebyśmy takiej uchwały
o zmianie w budżecie nie podejmowali, przecież pan radny dobrze
o tym wie. A poza tym - to wyborcy zadecydowali, kto ma na co
wpływ. Jak widać po wyniku
wyborczym uznali, że decyzje burmistrza Bogdana Kożuchowicza
są dobre.
W dyskusji nad budżetem pojawiły się jeszcze zapytania o szczegółowe zadania, jak chociażby
odwodnienie cmentarza na ulicy
Kamiennogórskiej czy kwestie pogotowia ratunkowego w kontekście budowy nowej siedziby
w Świdnicy (przypomnijmy, że
Gmina Świebodzice dofinansowała to zadanie ze swojego budżetu).

Prezentacja budżetu na 2015 rok
J

ak co roku, by ułatwić Czytelnikom
zrozumienie konstrukcji budżetu miejskiego, przedstawiamy go w formie
wykresów, obrazujących najważniejsze
dochody i wydatki miejskiej kasy a także
wykaz planowanych inwestycji.
Przypominamy, że dane, prezentowane w obu wykresach, prezentują dochody i wydatki budżetu, w dużym uogólnieniu tak, by mieć zarys źródeł pozyskiwania dochodów do miejskiej kasy

Wydatki ogółem

i rozdzielania je na poszczególne wydatki.
To, co najistotniejsze w budżecie - nadal mamy wysoki procent nakładów na
wydatki majątkowe - w 2015 roku będzie to 15,7% wydatków ogółem. Wśród
zadań są nowe, takie jak chociażby
zakup nowoczesnych, ekologicznych
autobusów dla komunikacji miejskiej
czy budowa dróg i chodników w obrębie strefy aktywizacji przemysłowej,

WYDATKI OGÓŁEM
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

72.166.993 zł
60.841.293 zł
11.325.700 zł

* przeznaczone na zadania inwestycyjne,
wykaz prezentujemy w tabeli obok

ale także kontynuacja dużych, wieloletnich zadań, związanych przede wszystkich z porządkowaniem gospodarki
wodno-ściekowej czy kanalizacją. Te
zadania są realizowane przy znaczącym
udziale dotacji zewnętrznych. Nie
można także zapomnieć o zadaniach,
zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Środki
na ten cel są zabezpieczone w poszczególnych działach planu budżetowego,

skąd będą przeznaczane na ich bieżącą
realizację.
W tegorocznym budżecie zaplanowano deficyt w wysokości 1,5 mln zł. Deficyt ma być pokryty ewentualnie nową
emisją obligacji.
Na spłaty zobowiązań gminy (kredyt,
pożyczka z WFOŚiGW oraz wykup obligacji) przeznaczono 2,9 mln zł. Jak co
roku mocno zwraca uwagę dysproporcja
pomiędzy dochodami (część oświatowa

subwencji ogólnej) a wydatkami na oświatę - w tym roku wydatki na tę sferę
wyniosą niemal dwukrotnie tyle, ile samorząd otrzyma od państwa, choć jest to
zadanie centralne. To potwierdza tylko
fakt, że sukcesywna poprawa warunków
zarówno kształcenia, jak i bazy oświatowej jest priorytetem dla burmistrza Bogdana Kożuchowicza.

NAJWAŻNIEJSZE WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA
INWESTYCYJNE NA 2015 R. - ŁĄCZNIE 11.325.700 ZŁ
N

A

Z

W

A

Z

A

D

A

N
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Transport i drogi publiczne
zakup nowych, przyjaznych środowisku autobusów
dla potrzeb komunikacji miejskiej
budowa dróg i chodników na terenie strefy aktywizacji przemysłowej, ul.
Strzegomska i Przemysłowa
budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach

kwota wydatkowana z budżetu
3 929 930,00
630 000,00
2 919 930,00
380 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 090 000,00

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji WałbrzyskiejŚwiebodzice

3 547 000,00

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice

1 500 000,00

dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych
Oświata i wychowanie
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcję edukacyjne
i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej - budynki SP 3 i MDK

43 000,00
439 770,00
10 500,00 (końcowe
rozliczenie zadania)

termomodernizacja budynków oświatowych (nowe zadanie - SP nr 4 ZSPiG 2
i Przedszkole nr 2)

429 270,00

Ochrona zdrowia i polityka społeczna

251 000,00

dotacja na budowę siedziby Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy

201 000,00

zakup i montaż urządzeń zapobiegających zadymianiu w Żłobku w Świebodzicach
Kultura fizyczna

50 000,00
1 600 000,00

wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji (OSiR)
Pozostałe zakupy - Urząd Miejski - konieczna wymiana oprogramowania i sprzętu
informatycznego

15 000,00

Latają i częstują herbatką
6
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Znów głośno w świecie lotniczym o nas

FOT. UŻYCZONE PIOTR STRZELECKI

N

Lotnisko w Świebodzicach to gościnne miejsce, sympatyczni lotnicy z TLŚ mają dla każdego dobre
słowo a zimą także ciepłą kawę i herbatę dla zmarzniętych pilotów - na zdjęciu szef TLŚ Grzegorz
Glegoła

INTERPELACJE, WNIOSKI,
ZAPYTANIA
z sesji Rady Miejskiej w dniu 30.12.2014 r. (skrót)
G Radny Jerzy Kirklo zaapelował, by wyjazd z ulicy Siennej
w kierunku Strzegomskiej był jednokierunkowy, ze względu
na utrudnienia w tym rejonie.
G Radny Zbigniew Opaliński w imieniu mieszkańców ulicy
Piaskowej 2 i 4 zgłosił problem z wywozem śmieci.
G Radny Jerzy Kirklo odniósł się do poruszanego w trakcie sesji
tematu godzin, w jakich odbywają się sesje RM. Sesja budżetowa
rozpoczęła się o godz. 12.00, w poprzedniej kadencji obrady
zaczynały się zwyczajowo o g. 15.30. Radny Kirklo stwierdził,
że organizacja sesji w godzinach dopołudniowych jest lepszym
rozwiązaniem, chociażby ze względu na koszty pracy urzędników.
Przewodniczący RM Łukasz Kwadrans zaznaczył, że ten temat
będzie jeszcze omawiany z radnymi i większość zdecyduje,
w jakich godzinach obrady będą dogodniejsze.
G Radny Andrzej Olszówka wrócił do tematu przejścia
dla pieszych na ul. Zamkowej.
W informacji dla radnych burmistrz Bogdan Kożuchowicz
poinformował o korespondencji z Rzecznikiem Praw Dziecka,
dotyczącej kwestii dalszych losów szkoły specjalnej w naszym
mieście. Więcej na ten temat piszemy na str. 7.

§ KRONIKA KRYMINALNA

Wyjątkowo spokojny Sylwester

Żadnych aktów wandalizmu, bójek, o zdarzeniach kryminalnych
nie wspominając nie odnotowała nasza policji w Sylwestra ani
w kolejnych dniach Nowego Roku. - To było bardzo spokojne powitanie Nowego Roku, do dziś (5 stycznia - przyp. red.) nie mieliśmy
żadnego zgłoszenia czy interwencji - mówi nadkomisarz Piotr
Galicki, Komendant Komisariatu Policji w Świebodzicach.
I oby taki spokojny był cały 2015 rok, czego naszym funkcjonariuszom i wszystkim mieszkańcom Świebodzic życzymy.

Amfetamina w samochodzie

W wyniku działań operacyjnych świebodziccy funkcjonariusze
ujawnili 14 gram amfetaminy. Znajdowała się w samochodzie, należącym do 21-letniego Michała K. Za posiadanie narkotyków grozi
do 5 lat więzienia.

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie
Świebodzickiej
tel. 660 157 518

a łamach ogólnoposlkiego periodyku „Lotnicza Polska” systematycznie pojawiają się
informacje na temat działalności
lotniska w Świebodzicach. W noworocznym wydaniu pisma nie
zabrakło obszernej wzmianki
o naszych dzielnych lotnikach.
Nie dość, że nie straszna im zima
i chłody, to jeszcze z wielką
życzliwością witają na lotnisku
wszelkich gości. W zimie np.
oferują zmarzniętym pilotom ciepłą herbatę.
Loty świąteczno-noworoczne
były wykonywane na szybowcu
Puchatek oraz samolotem Spirit
of Świebodzice.
W drugi dzień Świąt Bożego
Narodzenia, Nowy Rok a także
przy innych okazjach, zorganizowano latanie samolotowe oraz
szybowcowe, łącznie w tym
okresie wykonano 26 lotów szybowcowych oraz 31 lotów
samolotowych.

Ponieważ na lądowisku znajduje się hangar, utrzymywane
jest ono w ciągłej gotowości do
lotów, pełnione są całodobowe
dyżury, a w dni wolne od pracy
organizowane są loty - w przypadku wystąpienia korzystnych
warunków meteorologicznych.
Nasi lotnicy z Towarzystwa
Lotniczego cieszą nie tylko
z dobrej zimowej aury, ale także
z uchwalonych w budżecie na
2015 rok pieniędzy na budowę
lotniska (piszemy o tym na stronach poświęconych budżetowi).
W bieżącym roku planowane
jest ukończenie prac projekto-

wych lotniska, doprowadzenie
energii elektrycznej, usunięcie
przeszkód lotniczych po stronie
południowej oraz rozpoczęcie
prac związanych z obiektami
kubaturowymi.
Lotnicy mają też w Radzie
Miejskiej swojego człowieka
- radnym został Dariusz Błaszczyk, aktywny członek LTŚ.
Nowy rok zaczął się więc dla
naszych miłośników skrzydeł
bardzo pozytywnie, życzymy by
był równie udany jak poprzedni
i czekamy z niecierpliwością na
pikniki lotnicze.
I

Akcja ZIMA - w trosce o bezdomnych i samotnych
o i jednak przyszła, na szczęście na razie
objawia się tylko sporadycznymi opadaN
mi śniegu i bardzo lekkimi temperaturami.

Jednak zima to jeszcze całe dwa miesiące
przed nami, dlatego na prośbę policji przypominamy o działaniach, związanych z ochroną
przede wszystkim osób bezdomnych i samotnych.
Każdego roku odnotowuje się w Polsce
przypadki zgonów osób bezdomnych i samotnych, których przyczyną jest ujemna
temperatura powietrza, a w konsekwencji
nadmierne wychłodzenie organizmu.
Okres zimowy to znaczne spadki temperatury a co za tym idzie zagrożenie dla życia
i zdrowia osób bezdomnych, samotnych
i w podeszłym wieku.
Zagrożenie utraty życia dotyczy także
osób nietrzeźwych przebywających w po-

mieszczeniach opuszczonych, nie ogrzewanych a także na wolnym powietrzu.
W tym czasie na terenie powiatu świdnickiego prowadzone będą wzmożone kontrole
miejsc, w których mogą przebywać takie osoby.
Policjanci podejmują działania mające na
celu zapobieganie nieszczęśliwym zdarzeniom przede wszystkim:
G kontrolują miejsca, w których przebywają osoby bezdomne i samotne, a następnie przekazują informacje w tym zakresie
służbom pomocy społecznej i władzom
samorządowym,
G zwracają uwagę na osoby nietrzeźwe
przebywające na wolnym powietrzu
i w przypadku stwierdzenia zagrożenia
życia lub zdrowia, podejmują wobec nich
interwencje mające na celu doprowadzenie
ich do miejsca zamieszkania lub PDOZ,

Uwaga na cichego zabójcę

okresie zimowym odnotowuje się najwięcej tragedii związanych z zatruciem
W
tlenkiem węgla. Nazywany cichym zabójcą

czad jest niewyczuwalny dla człowieka, dlatego tak często zabija. Przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa zwłaszcza tym, którzy mają piecyki gazowe starego
typu zamontowane w łazienkach. To właśnie
podczas kąpieli najczęściej dochodzi do tragedii.
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak
niebezpieczny?
Tlenek węgla powstaje podczas procesu
niepełnego spalania materiałów palnych, w
tym paliw, które występuje przy niedostatku
tlenu w otaczającej atmosferze.
Co jest główną przyczyną zaczadzeń?
Głównym źródłem zatruć w budynkach
mieszkalnych jest niesprawność urządzeń
grzewczych i przewodów kominowych:
wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
I użytkować sprawne techniczne
urządzenia, w których odbywa się proces
spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
I przeprowadzać regularne kontrole
techniczne piecyków, kuchenek gazowych;
sprawdzać szczelność i systematycznie czyścić przewody kominowe,
I wszelkie prace naprawcze, przeróbki,
modernizacje i prace konserwacyjne przy
urządzeniach na paliwo stałe, ciekłe i gazo-

we zleć osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje,
I w przypadku wymiany okien na nowe,
sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o
wiele bardziej szczelne w stosunku do
wcześniej stosowanych w budynku i mogą
pogarszać wentylację,
I systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej;
jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka
powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
I często wietrzyć pomieszczenie, w
których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe),
a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie rozszczelnienie okien,
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
nie bagatelizować objawów duszności,
bólów i zawrotów głowy, nudności,
wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania,
gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy
zatruciu czadem,
w takiej sytuacji:
I nie wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami
zaburzenia świadomości - należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej
pomocy,

G kontrolują w trakcie służby - zwłaszcza nocnej, dworce, przystanki, ciągi kanalizacyjne, węzły ciepłownicze, opuszczone
budynki, ogródki działkowe, pod kątem
przebywania tam osób samotnych i bezdomnych, proponując im noclegi oraz posiłki w ośrodkach pomocy społecznej lub
innych placówkach pomocowych.
Działania te prowadzone są przy
współpracy z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i placówkami
społecznymi, które zobligowane są do
udzielenia pomocy osobom potrzebującym,
mają charakter „pomocowy”, a nie represyjny, w związku z tym policjanci udzielają
wszelkiej pomocy w dotarciu do placówek
pomagającym bezdomnym oraz innym
osobom wymagającym opieki.
I

I natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy,
I wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej, zapewniając jej dopływ świeżego czystego powietrza,
I wezwać służby ratownicze (pogotowie
ratunkowe, PSP) lub zasięgnąć porady
lekarskiej.

PAMIĘTAJMY!
Od stosowania się do powyższych rad
może zależeć nasze życie oraz życie
naszych bliskich, a czasami wystarczy
jedynie odrobina przezorności.

Panie starosto, proszę być
człowiekiem...
ważny temat
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Rzecznik Praw Dziecka intwerweniuje w starostwie w sprawie likwidacji świebodzickiej szkoły specjalnej

Dlaczego chcą zlikwidować szkołę?

W

ciąż nie wiemy, jaki
będzie ostateczny los
szkoły specjalnej
w Świebodzicach.
Poprzedni Zarząd Powiatu Świdnickiego oraz Rada Powiatu zdecydowali o likwidacji placówki,
na co kategorycznie nie zgadzają
się władze naszej gminy a także
społeczność szkolna. Jeszcze w poprzedniej kadencji
burmistrz Bogdan Kożuchowicz podjął działania w celu przejęcia placówki przez gminę. Rodzice niepełnosprawnych
dzieci zaalarmowali także instytucje, zajmujące się ochroną praw dziecka. Głos w sprawie zabrał Marek Michalak,
Rzecznik Praw Dziecka.
Rzecznik kategorycznie sprzeciwia się likwidacji szkoły i apeluje do Starosty Świdnickiego
o przekazanie placówki Gminie

Świebodzice (pełną treść pisma
RPD prezentujemy poniżej).
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz
podtrzymuje taką wolę i podkreśla, że zrobi wszystko, by gmina
mogła prowadzić szkołę.

Świebodzice
walczą o dzieci
- Jesteśmy na to w pełni
przygotowani finansowo i
organizacyjnie, najważniejsze jest dobro chorych dzieci i liczę, że
nowy starosta zrozumie,
jak istotna jest ta sprawa
- mówi Bogdan Kożuchowicz.
Starosta tym bardziej powinien podejść do zagadnienia
z empatią, bo jest przecież świebodziczaninem. Piotr Fedorowicz, radny powiatowy dwóch
kadencji, doskonale zna tę kwestię nie tylko z racji swojej pracy

w Radzie Powiatu, ale i bycia
mieszkańcem miasta. Jako osoba wybrana do pracy w samorządzie przez wyborców, mieszkańców Świebodzic (Piotr Fedorowicz najpierw został bowiem
radnym powiatowym, a następnie w wyniku powyborczych
ustaleń i koalicji został starostą
- przy. red.), powinien ze szczególną uwagą wsłuchiwać się
w głosy tychże wyborców i starać się rozwiązywać palące problemy mając na uwadze dobro
społeczne.

Dzieci kontra starostwo
A że ten problem jest ważny,
nie trzeba nikogo przekonywać.
Los 60 ciężko chorych dzieci
leży mocno na sercu władzom
miasta, rodzicom i pedagogom.
Trudno sobie wyobrazić, jak
uczniowie z głębokim upośledzeniem, z porażeniem dwu-i

czterokończynowym - a w zasadzie tacy podlegają kształceniu
w placówce - mieliby dojeżdżać
kilkanaście kilometrów do szkoły w Świdnicy.
W sprawę uchronienia szkoły
przed likwidacją zaangażowana
jest także Rada Miejska Świebodzic, na ostatniej sesji Przewodniczący RM Łukasz Kwadrans
informował, że w styczniu odbędą się kolejne spotkania z Zarządem Powiatu i gronem pedagogicznym szkoły. Nasza gazeta
od początku informuje szczegółowo o sprawie i nadal będziemy śledzić losy szkoły.
Jeśli ktoś z naszych Czytelników chciałby zabrać głos
w sprawie, zachęcamy do kontaktu na adres e-mail:
gazeta.swiebodzicka@
swiebodzice.pl.

Pismo Rzecznika Praw Dziecka do Starosty Świdnickiego Piotra Fedorowicza
Szanowny Panie Starosto,

Rzecznika Praw Dziecka bardzo zaniepokoiły
zmiany w zakresie organizacji oświaty planowane w powiecie świdnickim. Podkreślam, że
w moim szczególnym zainteresowaniu zawsze
pozostawały dzieci z niepełnosprawnością, ich
warunki życia i kształcenia, opieka nad nimi oraz
wszelkiego rodzaju pomoc udzielana im samym
i rodzicom.
Tymczasem Uchwała nr XL/397/2014 Rady
Powiatu w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2014 roku
w sprawie programu postępowania naprawczego Powiatu Świdnickiego w załączniku przewiduje „Scentralizowanie szkolnictwa specjalnego
poprzez likwidację Powiatowego Zespołu Szkół
Specjalnych w Świebodzicach”. Realizacja tego
zadania przewidziana jest na 2015 r. (rozpoczęcie
w marcu/kwietniu, zakończenie w sierpniu 2015 r.)
Po ukazaniu się dokumentu zwrócili się do
mnie o pomoc rodzice dzieci z niepełnosprawnością objętych kształceniem w Zespole Szkół
Specjalnych w Świebodzicach. Obowiązek szkolny realizuje tam ponad 60 dzieci z upośledzeniem

umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym
i głębokim. 82% uczniów stanowią dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim, ze sprzężeniami
z wadami wzroku, słuchu, narządu ruchu, w tym
na wózkach inwalidzkich. Są wśród nich dzieci
z mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowładem dwu-i czterokończynowym, chorobami psychicznymi, zaburzeniami układu krążenia, zespołem Downa i innymi poważnymi dysfunkcjami.
Stan zdrowia znacznej grupy dzieci całkowicie
wyklucza codzienne podróżowanie do oddalonej
o kilkanaście kilometrów szkoły, a dla pozostałych stanowi znaczne utrudnienie. Zaznaczyć
należy, że większość tych dzieci to wychowankowie Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia
Sióstr de Notre Dame w Świebodzicach.
Rzecznik Praw Dziecka pozyskał informację,
że Rada Miejska w Świebodzicach Uchwałą
nr LIX/349/2014 z dnia 8 paź-dziernika 2014
roku w sprawie przejęcia prowadzenia szkół na
terenie Gminy Świebodzice, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Świdnicki, wyraziła
gotowość przejęcia na zasadzie porozumienia j.s.t
m.in. Zespołu Szkół Specjalnych, mieszczącego

Jest kontrakt, ale...
M

Decyzja o likwidacji naszej szkoły specjalnej to dzieło poprzedniego
starosty Zygmunta Worsy, który uznał, że zamknięcie placówki
i poczynione w związku z tym oszczędności pozwolą nieco załatać
potężne dziury w budżecie powiatu.
Dla Świebodzic taka decyzja była nie do przyjęcia tym bardziej,
że kilka miesięcy wcześniej to właśnie Świebodzice przekazały
starostwu pieniądze do budżetu na prowadzenie innej szkoły
na terenie naszego miasta - Liceum Ogólnokształcącego.
Mowa o 300 tys. zł. Tymczasem w „podziękowaniu” za to wsparcie
powiatowy organ prowadzący nie dość, że nie zapewnił placówce
należytych warunków do funkcjonowania, to na dodatek, na mocy
uchwały w sprawie programu naprawczego Powiatu Świdnickiego
podjętej na sesji Rady Powiatu w dniu 27 sierpnia br.,
postanowiono o likwidacji jednej z nich.
Powiat wyliczył, że po przeniesieniu uczniów do innych szkół
i sprzedaży budynku szkoły specjalnej zasili swój dziurawy budżet
kwotą kilkuset tysięcy złotych. Szkoda tylko, że w tych
finansowych słupkach zupełnie pominięto dzieci i ich najlepiej
pojęty interes.
Co będzie dalej - teraz czekamy na kolejny ruch ze strony władz
powiatu. Niestety, Zygmunt Worsa jest obecnie wicestarostą
i istnieje obawa, że to nadal on de facto podejmuje decyzje
i wpływa na innych. Oby tak jednak nie było.

I

się w Świebodzicach przy ul. Sienkiewicza 30.
W mojej ocenie decyzja Władz Gminy Świebodzice jest godna najwyższej pochwały.
W związku z powyższym, mając na uwadze art.
23. ust. 2 Konwencji o Prawach Dziecka (Pastwa
- strony uznają prawo dziecka niepełnosprawnego do szczególnej troski i będą sprzyjały oraz
zapewniały (...) rozszerzenie pomocy udzielanej
uprawnionym do niej dzieciom oraz osobom
odpowiedzialnym za opiekę nad nimi) oraz art.
10. ust. 1 pkt. 2 i art 10 a ustawy z dnia 6 stycznia
2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2000 r.
nr 6, poz. 69, z poźn. zm.) zwracam się do Pana
Starosty o podjęcie działań zmierzających do
przekazania Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach do prowadzenia Gminie Świebodzice,
a tym samym zapewnienie organizacji kształcenia
obecnym uczniom tego Zespołu Szkół, aby w jak
największym stopniu minimalizowało to trudy
związane z ich niepełnosprawnością. Proszę
o poinformowanie mnie o podjętych działaniach
w tej sprawie.
Z wyrazami szacunku
Marek Michalak

iejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach przy ul. Aleje Lipowe 15 podpisał kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2015
rok co oznacza, że pacjenci zadeklarowani w przychodni mogli 2 stycznia rejestrować się do lekarza pierwszego kontaktu, jak i do poradni specjalistycznych.
Jednak dyrekcja ośrodka zaznacza, że
będą występować utrudnienia.
- Mogę tylko przeprosić za niedogodności, które na pewno będą występować ze względu na wprowadzenie nie
do końca przygotowanych zmian
w systemie opieki zdrowotnej, dokonanych przez Ministerstwo Zdrowia - mówi Adrian Szewczyk, dyrektor MOZ.
- Będziemy się starać, by zmiany, które
mają negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu, były odczuwane jak
najmniej, jednak możliwości skorzysta-

nia z wielu poradni specjalistycznych,
szczególnie dla pacjentów będących
pod ich stałą opieką lub korzystających
z poradni w okresie ostatnich 2 lat,
będzie utrudniona. Ma to związek
z istotnym ograniczeniem limitów
przyjęć dla tych osób. Również w przypadku tzw. pacjentów onkologicznych
przewidujemy utrudnienia spowodowane brakiem precyzyjnych wskazówek i sposobów działania przez
Ministerstwo Zdrowia jak i Narodowy
Fundusz Zdrowia - dodaje dyrektor placówki.
O braku konkretnych uregulowań
dotyczących tzw. pakietu onkologicznego i kolejkowego, wprowadzonego
przez Ministerstwo Zdrowia od 1 stycznia, mówią lekarze w całej Polsce.
Program ma na celu przyspieszyć zdiagnozowanie i dostęp do specjalistycz-

nych badań osobom chorującym na
nowotwór.
W ramach tzw. pakietu onkologicznego powstanie odrębna kategoria
pacjentów oczekujących na udzielenie
świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu
onkologii. Zmieni się też zakres obowiązków lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ). Będą zakładać pacjentom z podejrzeniem nowotworu
tzw. zielone karty, umożliwiające szybką diagnostykę i nielimitowaną terapię.
Od pierwszej wizyty do diagnozy ma
upłynąć maksymalnie 9 tygodni.
Lekarze pierwszego kontaktu alarmują, że nie są przygotowani na te zmiany,
nie znają dokładnych wytycznych odnośnie zielonej karty, a ich szkolenia dotyczące diagnozowania ewentualnych
schorzeń onkologicznych były niewystarczające.

Z radością powitaliśmy Nowy Rok
Sylwester 2014 Nowy Rok 2015
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W wystrzałowych nastrojach, przy dobrej muzyce
i widowiskowym pokazie sztucznych ogni
świebodziczanie po raz kolejny powitali Nowy Rok
pod ratuszem.

D

oroczna zabawa pod gwiazdami, organizowana przez
Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza, przyciągnęła setki mieszkańców naszego miasta. Zamiast
siedzieć w domu przed telewizorem warto było
spędzić te chwile na zabawie pod gwiazdami.
Jak zawsze tuż przed godziną 0.00 na placu przed magistratem pojawił się burmistrz Bogdan Kożuchowicz, by wspólnie z mieszkańcami uczcić nadejście 2015 roku.
Strzelając szampanem burmistrz życzył wszystkim zgromadzonym pomyślności, zdrowia i optymizmu a także szampańskiej zabawy. Były też życzenia indywidualne i wspólne
toasty, bo mnóstwo osób chciało bezpośrednio złożyć życzenia i wyściskać Bogdana Kożuchowicza.
Wszyscy w świetnych humorach bawili się i świętowali
nadejście 2015 roku, jak co roku te chwile umilił pokaz szcztucznych ogni i dyskoteka prowadzona przez DJ-a.
Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy wszelkiej
pomyślności i udanego roku.
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Zabawa była przednia,
sylwestrowiczów
rozgrzewały
dobre humory
i świetna muzyka.
Następny taki Sylwester
- już za rok!

NOWOROCZNE ŻYCZENIA
ZŁOŻYŁ WSZYSTKIM BURMISTRZ
BOGDAN KOŻUCHOWICZA

Pokaz sztucznych ogni
to jedna z największych atrakcji
miejskiego Sylwestra

SZALONA DYSKOTEKA POD GWIAZDAMI

FOT. TOMASZ MERCHUT

8

Ferie
10
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tuż, tuż
1

9 stycznia rozpoczyna się
zimowa przerwa dla uczniów. Wszyscy z niecierpliwością czekają na ten odpoczynek, a miejskie jednostki już przygotowują atrakcyjne zajęcia dla
wszystkich feriowiczów, którzy
pozostaną na te dwa tygodnie
w domu.
Zimowisko w Miejskim Domu Kultury rozpoczyna się 19
a kończy 30 stycznia. Zapisy
trwają już od dwóch tygodni,
zostały dosłownie ostatnie miej-

sca, a chętnych nie brakuje bo
jak zawsze w MDK zapowiada
się ciekawie. Będą wycieczki
w plener, ciekawe warsztaty i zajęcia rozwijające pasje artystyczne.
Swoją ofertę przygotowują
także placówki oświatowe,
świetlica środowiskowa i oczywiście Ośrodek Sportu i Rekreacji. Więcej na ten temat już
wkrótce na stronach www tych
jednostek, a także na portalu
miejskim www.swiebodzice.pl.

kultura

Mix w Twoim głosie

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

P

asja do śpiewu i muzyki oraz mega profesjonalizm tymi słowami można opisać zbliżające się warsztaty wokalne
w naszym MDK. Już 10 stycznia od godz. 9:00 wybitny muzyk,
wokalista, pedagog i trener wokalny -Tomasz Sochacki zrealizuje
dla nas warsztaty „Mix w Twoim głosie” vol. II. Zajęcia są skoncentrowane na profesjonalnej pracy z głosem. Instruktor jest członkiem amerykańskiego stowarzyszenia nauczycieli śpiewu
„International Voice Teachers Of Mix”. Oferta warsztatów jest
przeznaczona dla każdego niezależnie od wieku i umiejętności
wokalnych.
Wystarczy zadzwonić - 74 666 95 70 i się zapisać. Wstęp wolny
- liczba miejsc ograniczona. Nie przegap okazji na rozwój swojego głosu!

PROGRAM MDK
STYCZEŃ 2015
G 10 Stycznia (sobota) godz. 9:00 - Warsztaty wokalne „Mix w Twoim
głosie” VOL. II, Instruktor: Tomasz Sochacki.
G 16 Stycznia (piątek) godz. 16:00 - Warsztaty artystyczne - Malowanie
na jedwabiu. Prowadzenie: Teresa Anniuk-Gulak.
G 18 Stycznia (niedziela) godz. 16:00 - Kolędowanie z Burmistrzem.
G 23 Stycznia (piątek) godz. 18:00 - Koncert Noworoczny
dla Melomanów.
G 19.01.-30.01. godz. 10:00-14:00 - Ferie w MDK 2015.

REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie
Świebodzickiej
tel. 660 157 518

Bajki-poczytajki

WIADOMOŚCI BIBLIOTECZNE
Miejska Biblioteka Publiczna Oddział Dziecięcy w Świebodzicach zaprasza w najbliższą
sobotę do biblioteki dziecięcej przy ul. Wolności
23 na „Bajki - poczytajki” w godzinach od 10.00
do 12.00.
Sobota, 10 stycznia 2015 r., godz. 10.00-12.00,
mała sala gimnastyczna, zapraszamy.

Biblioteka gra z WOŚP

Informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna
w Świebodzicach już po raz drugi wspiera
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, której 23.
Finał odbędzie się w niedzielę 11 stycznia 2015 r.
W związku z tym Biblioteka dla dorosłych
przy ul. Świdnickiej 15 czynna będzie w godz. od
9.00-17.00. Zapraszamy Wolontariuszy WOŚP
i wszystkich, którzy zechcą odwiedzić bibliotekę
w tę wyjątkową niedzielę. Wolontariuszom pro-

ponujemy chwilę odpoczynku,
gorącą herbatę i kawę, a dla
pozostałych użytkowników
oprócz normalnej oferty bibliotecznej mamy również multimedialną niespodziankę.

Ferie z książką

Ferie zimowe w bibliotece: Oddział Dziecięcy
zaprasza na zajęcia w czasie ferii zimowych,
będą się one odbywać w dniach od 19 stycznia
2015 r. do 30 stycznia 2015 r. od godz. 11.00 do
godz. 13.00 (mała sala gimnastyczna). Zapraszamy na zajęcia plastyczne, gry planszowe,
zabawy z Klanzą, projekcje filmów i czytanie
bajek.

Jeszcze w klimacie świąt
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Wigilia
z przedsiębiorcami

Wigilia 2014

Boże Narodzenie to już dla wielu z nas odległa
przeszłość, jednak poprzednie wydanie naszej gazety
ukazało się jeszcze przed świętami, a w międzyczasie
odbyło się w naszym mieście wiele wyjątkowych
spotkań opłatkowych, o których nie możemy
nie wspomnieć.

piątek, 19 grudnia, odbyło się doroczne spotkanie Burmistrza
Miasta Świebodzice Bogdana Kożuchowicza i PrzewodW
niczącego Rady Miejskiej Łukasza Kwadransa z przedsiębiorca-
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Opłatek dla samotnych
i potrzebujących
przeddzień wigilii Bożego Narodzenia odbyło się w naszym
mieście świąteczne spotkanie dla osób samotnych i potrzebuW
jących, objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej. W hali

mi w sali Miejskiego Domu Kultury. Akcentując niepowtarzalną
atmosferę świąt Narodzenia Pańskiego burmistrz podziękował przybyłym za działalność biznesową, a także zaangażowanie i aktywność przy organizowanych przez gminę uroczystościach i imprezach kulturalnych, życząc jednocześnie, aby swój zapał kontynuowali w nadchodzącym roku. Życzenia i słowa wdzięczności złożył
również Przewodniczący Rady Miejskiej, a dziekan Dekanatu
Świebodzickiego, ksiądz prałat Jan Gargasewicz przekazał boże
błogosławieństwo.
W dowód wdzięczności za działalność na rzecz miasta przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji współpracujących z Gminą
Świebodzice otrzymali z rak burmistrza i przewodniczącego RM
dyplomy i utrzymane w świątecznym klimacie symboliczne prezenty. Uroczystość zakończyło współdzielenie opłatkiem.

OSiR zjawiło się około 400 osób, które zasiadły do wspólnego
bożonarodzeniowego posiłku.
Spotkanie mieszkańców i przedstawicieli władz samorządowych oraz duchowieństwa poprzedziła msza święta w intencji
miasta, odprawiona w kościele pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego. Tuż po eucharystii przyszedł czas na wspólny posiłek,
zanim jednak obecni na hali zasiedli do stołów, życzenia bożonarodzeniowe złożyli im posłanka na Sejm RP Anna Zalewska
i burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz, a zaproszony na
tę okazję gość specjalny, Jego Ekscelencja Biskup Świdnicki
Ignacy Dec, który odwiedza świebodzickich potrzebujących od
wielu lat, udzielił zgromadzonym błogosławieństwa.

Świątecznie u Seniorów
o wspólnego świątecznego posiłku i kolędowania zasiedli jak
co roku członkowie świebodzickiego koła Polskiego Związku
D
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Przy świątecznym stole nie

zabrakło również przyjaciół seniorów wspierających ich w bieżącej
działalności.
Wśród zaproszonych gości, którzy dzielili z seniorami świąteczną atmosferę znaleźli się burmistrz Świebodzic Bogdan
Kożuchowicz, radna Zofia Marek, Piotr Zalewski - prezes
ZWiK, wspierający związek Bogusław Krzysztofowicz oraz
przedstawicieli organizacji pozarządowych. Opiekę duszpasterską nad uroczystością pełnił ks. Artur Merholc z parafii pw. św.
Mikołaja.

Break deance
pod choinką
ańcem, śpiewem i słodkościami - tak weszli w przedświąteczny
okres świebodziczanie, którzy uczestniczyli w zorganizowanym
T
w piątek, 19 grudnia, w Miejskim Domu Kultury „Święcie Pier-

nika”.
Na wszystkich, którzy piątkowy wieczór postanowili spędzić
w MDK czekała nie tylko ogromna ilość słodkości, w tym królującego tego dnia rzecz jasna piernika, ale również spora doza wrażeń artystycznych. Przed publicznością zaprezentowali się młodzi artyści szlifujące swoje talenty w sekcjach MDK.

Święta w Tęczowej
Gromadzie
odopieczni Świetlicy Środowiskowej „Tęczowa Gromada”
musieli być w tym roku bardzo grzeczni. Mikołaj nie tylko
P
o nich nie zapomniał, ale wydaje się, że odwiedził kilkukrotnie. Nie

osobiście co prawda, lecz w osobach ludzi dobrej woli, którym los
dzieci leży szczególnie na sercu.
Jako pierwsi w rolę mikołajów wcielili się państwo Joanna
i Roman Kozak, prowadzący market Intermarche. Państwo
Kozak przekazali na ręce kierownika świetlicy, Krystiana
Wołoszyna 45 paczek dla dzieci, w których znalazły się produkty spożywcze oraz sprzęt sportowy.
Ale jakie byłyby to święta, gdyby prezentów, nawet najpiękniejszych, nie było gdzie schować? O to zadbał z kolei pan
Euzebiusz Wojdat prowadzący komis Speed Car przy wjeździe
do Świebodzic, który od lat w okresie bożonarodzeniowym prowadzi sprzedaż choinek. Pan Euzebiusz przekazał dzieciom ze
świetlicy najpiękniejsze drzewko.
Rodzice oraz kierownik Świetlicy Środowiskowej „Tęczowa
Gromada” dziękują również darczyńcy, pragnącemu zachować
anonimowość, który podarował ponad 1000 zł na zakup kurtek,
obuwia i odzieży dla dwójki podopiecznych Świetlicy.

Radosny Orszak
Trzech Króli
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Pogoda dopisała, a i śnieżek trochę poprószył, więc nic
dziwnego, że w tegorocznej edycji Orszaku Trzech Króli
uczestniczyła ogromna liczba mieszkańców naszego
miasta

O

godz. 13.00 wyruszyliśmy barwnym korowodem z placu przed ratuszem. Przy śpiewie kolęd i akompaniamencie orkiestry
dętej Trzej Królowie, radni: Jacek Żygłowicz, Lesław Podhalicz i Dariusz Skalny konno
podążyli do Betlejem - czyli do
Parku Miejskiego - by złożyć tam
pokłon i dary Świętej Rodzinie.
Rozśpiewany i kolorowy orszak
wędrował ulicami: Kopernika,
Mickiewicza, Browarową, Świdnicką, Kolejową i Parkową, a po
drodze czekały niespodzianki
- a to „atak” wesołych diabełków,
które obrzucały uczestników cukierkami, a to rozczulający pokaz
walki dobra ze złem: dobre aniołki czyli maluchy z Domu Pomocy Społecznej sióstr de Notre

Dame pokonały w przeciąganiu
liny siły zła czyli orszakowe diabełki.
W Parku Miejskim czekały
kolejne atrakcje: żywa szopka ze
zwierzętami, wspaniałe nagrody
dla tych, którzy odważyli się
zaśpiewać na scenie kolędę oraz
pyszna grochówka dla wszystkich zmarzniętych i wygłodzonych orszakowiczów. Trzej Królowie złożyli Dzieciątku dary,
a wszyscy uczestnicy mogli
w miłej atmosferze i słonecznej
pogodzie spędzić ten wolny od
pracy dzień.
Organizatorami Orszaku byli:
parafia pw. Św. Mikołaja oraz
Fundacja REM. Orszak został
dofinansowany z budżetu Gminy Świebodzice.
I

Zanim wyruszyliśmy spod ratusza, maluchy z przedszkoli pięknie
odśpiewały kolędy

Najmłodsi uczestnicy Orszaku - pastuszkowie, aniołki, królowie
- prezentowali się wspaniale

Park zapełnił się rozweselonymi uczestnikami orszaku

Świebodziczanie w świetnych humorach, ustrojeni w korony,
ze śpiewem kolęd podążyli w barwnym orszaku

Wśród uczestników orszaku nie zabrakło burmistrza naszego
miasta, Bogdana Kożuchowicza, który maszerował z orszakową
flagą wraz z księdzem dziekanem Janem Gargasewiczem.
W tłumie wpatrzyliśmy także radnych miejskich i powiatowych

W Parku Miejskim czekała na monarchów Święta Rodzina i żywe
zwierzęta - owce, które cieszyły się ogromnym powodzeniem,
zwłaszcza wśród najmłodszych

Trzej Królowie przybyli konno ze wschodu i podążyli w asyście
setek świebodziczan do Betlejem czyli naszego Parku Miejskiego

Organizatorzy serdecznie dziękują: Państwu Błaszczyk
(restauracja Gardenia) za pyszną grochówkę, Technikum
Rolniczemu w Mokrzeszowie za przygotowanie żywej szopki,
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za pomoc w organizacji,
harcerzom ze szczepu IMAGO oraz Panom Dariuszowi
Stańczykowi i Mirosławowi Olędzkiemu za ufundowanie
nagród, a także ZGK sp. z o.o. za ustawienie koksownika.

Walka dobra ze złem - czyli dobre aniołki z DPS kontra orszakowe
diabełki. Maluchy dzielnie walczyły i rzecz jasna zwyciężyły!

„Dzielnie lecimy dalej,
wydarzenia
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niosąc ludziom radość i nadzieję”
„ODLOTOWY”,
JAKIEGO DO TEJ PORY
NIE BYŁO,
23. FINAŁ WIELKIEJ
ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY
W ŚWIEBODZICACH!

R

ozpoczęłam cytatem pochodzącym z jednej
z koszulek tegorocznego
Finału, bo najbardziej
oddaje to, co czujemy przed kolejnym świebodzickim „wielkim
graniem”.
A będzie się wiele działo
w Świebodzicach 11 stycznia
2015 roku podczas 23. Finału
WOŚP! Będzie radośnie, kolorowo, serduszkowo, gorąco, bo
świebodziczanie kochają ten
dzień, dzień, w którym z sercem
na dłoni niosą pomoc innym,
świetnie się przy tym bawiąc
całymi już rodzinami!
To efekt zaangażowania i pracy od kilku tygodni wielu osób,
za co już wstępnie dziękuję
w imieniu Sztabu.
Ale główną „lokomotywą”
naszego działania są młodzi
ludzie, mamy więc w Świebodzicach powody do dumy.
W tym roku po raz trzeci
z Szacunkiem pochylamy się
nad Seniorami, nad ich godną
opieką medyczną oraz nad chorymi dziećmi i doposażaniem
dziecięcych oddziałów onkologicznych i pediatrycznych.
Nasze świebodzickie „wielkie
granie” rozpoczynamy o godz.
11.00 na Stadionie im. Ludwika
Paluszaka, ul. Sportowa15,
meczem MKS Victoria Liga
Okręgowa z AZS PWSZ Wałbrzych Liga Kobiet, a oficjalnie o godz. 13.00 - w hali Widowiskowo- Sportowej ul. Mieszka Starego 4.
Zapraszamy na fantastyczny
7-godzinny program (od 13.00
do 20.00), który otwiera blok
występów przedszkolaków ze
wszystkich naszych przedszkoli.
Po nich prezentować się będą
uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjów oraz Liceum Ogólnokształcącego w tanecznych
i wokalnych rytmach.
O godzinie 16.15 wystąpi
Świdnicki Zespół Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg”,
(to ich występ wzbudził w samej
Warszawie zachwyt!).
O 17.00 zagra specjalnie dla
nas wieloletni przyjaciel WOŚP,
zespół „No business & blues
band” i w klimacie bluesa przeniesiemy się do muzyki hip-hop
i break-dance. Ok. godziny 18.00
zaprezentuje się bowiem Miejski
Dom Kultury i zespoły Lazy
Rockers i Gang the Funk w po-

pisach tanecznych. Zadebiutują
też na naszej scenie tancerki
z Grupy Tanecznej Zumba Kids.
Oj będzie się działo!
O 18.30 ruszamy z naszą licytacją, a licytować będziemy:
biżuterię sutasz, srebro, rękodzieło, obrazy, witraże, gadżety
Fundacji (koszulki, kubki, zegary, kalendarze, plakaty z autografem Jurka Owsiaka, torby, super
szelki), vouchery salonów kosmetycznych, vouchery Biura
Podróży, koszulki Real Madryt,
Victorii Świebodzice, piłkę i rękawicę do amerykańskiego footballu, jazdy próbne z Wyższej
Szkoły Jazdy, przejazdy zabytkowym wozem bojowym, strzelanie z łuku oraz tytułowe „odlotowe” atrakcje - przeloty: samolotem dla 3 osób, przeloty, szybowcami dla 3 osób, kurs spadochronowy, zasobnik na spadochron (Towarzystwo Lotnicze
ze Świebodzic). To nie koniec!
Dary ciągle napływają.
Na ulicach będzie kwestować
114 wolontariuszy ze Świebodzic, Starych Bogaczowic, jedyna taka młodzież pod słońcem!
Patronat Honorowy nad Finałem objął Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz.
Nasz Finał to również Zbiórka
Krwi od 12.00-16.00 w holu
Gimnazjum nr 2 i czekamy na
dawców - bohaterów!
W kuluarach imprezy inne
atrakcje: bary sałatkowe, kawa,
herbata, ciasto, czekoladowe
szaleństwo czyli stoisko ” Pod
słodką babką”, zabawy z Harcerzami ZHP Imago, porady
medyczne, Klub Odkrywcy,
konkursy sportowe, strzelanie
z łuku, malowanie twarzy i wiele
innych atrakcji!!
Zapraszamy na Orkiestrowe
Granie wszystkich świebodziczan! Po prostu bądźmy razem
w tej „letniej zadymie” w środku
zimy, cieszmy się, niosąc radość
i nadzieję innym!
Damy też swoją obecnością
w czasie Finału wymierne i duchowe wsparcie świebodzickim
wspaniałym wolontariuszom.
Szczegółowy program Finału
na naszej stronie:
www.wospswiebodzice.pl
i obok w ramce.
Z orkiestrowym
pozdrowieniem!
Szef Sztabu Świebodzice
Zofia Marek

Sylwestrowe Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
O
14

sport

piątek, 9 I 2015

statnia impreza w roku
organizowana przez OSiR
Świebodzice Sp. z o.o. to
tradycyjnie Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. W tym roku
zawody zorganizowaliśmy wspól-

nie ze Stowarzyszeniem Bona
Fide, które prężnie wspiera sporty siłowe w Świebodzicach.
W zmaganiach wzięło udział
aż 34 zawodników - w tym 4
panie. Wielu zawodników ze

Świebodzic, Wałbrzycha i Świdnicy, nie zabrakło weterana naszych zawodów pana Henryka
Romanka z Klubu Siła Struga.
Liczną reprezentację stanowili
członkowie MLKS SUDETY
Międzylesie. Swoją obecnością
zaszczyciły nas także zawodniczki z Głuszycy: Kamila
Wróbel - Mistrzyni Polski Juniorów w Trójboju Siłowym
oraz Wioletta Sobczak - brązowa medalistka Mistrzostw Świata w Trójboju Siłowym.
Zawody odbywały się w formule Wilks'a. Zawodniczki
i zawodnicy byli podzieleni na
5 kategorii: kobiety, juniorzy,
seniorzy do 75 kg, seniorzy do
90 kg, seniorzy powyżej 90 kg.
Zawody prowadził Maciej
Więcek ze Stowarzyszenia Bona
Fide, a sędzią głównym zawo-
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dów był Mateusz Brzuchacz
- instruktor kulturystyki w siłowni OSiR Świebodzice Sp. z o.o.
oraz Członek Stowarzyszenia
Bona Fide.
Impreza odbyła się dzięki
pomocy: Stowarzyszenia Bona
Fide Świebodzice, Klubu Radnych Bogdana Kożuchowicza,
Jolanaty Łopatki, Janusza Kościelniaka z Zakładów Metalowych Szukonaj, Pizzerii da Gregor, Hotelu Księżyc. Dziękujemy bardzo za wspaniałą atmosferę na zawodach, pomoc
w organizacji i zapraszamy na
imprezy siłowe w nowym roku,
a mamy w planach:
G V Wielobój Siłowy Dzieci
i Młodzieży - czerwiec,
G Mistrzostwa Świebodzic
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
- czerwiec,

G Zawody Siłaczy STRONG
MAN Świebodzice - sierpień,
G III Mikołajkowe Zawody
w Wielokrotnym Wyciskaniu
Sztangi Leżąc o Puchar Stowarzyszenia Bona Fide - grudzień,

Wieści z boisk Victorii Świebodzice
Turniej juniorów
Już w najbliższą sobotę 10.01.2015 r. w hali
widowiskowo - sportowej przy ul. Mieszka
Starego 6 w Świebodzicach odbędzie się
Halowy Turniej Juniorów Starszych o Puchar
Prezesa MKS Victorii Świebodzice. W turnieju zagrają następujące zespoły: Górnik
Wałbrzych - DLJ, Orzeł Ząbkowice Śląskie,
Kuźnia Jawor, Zagłębie Wałbrzych, MKS
Szczawno Zdrój, Lechia Dzierżoniów - DLJ,
Iskra Kochlice, Górnik Nowe Miasto, Polonia
Stal Świdnica - DLJ oraz gospodarz turnieju
zespół MKS Victorii Świebodzice. Początek
gier turniejowych zaplanowano na godzinę
9:00 zaś zakończenie turnieju na godzinę
15:00.

Nasze kadry
We wtorek 30.12.2014 r. Zarząd Miejskiego
Klubu Sportowego Victoria Świebodzice podjął decyzję o powołaniu Ryszarda Mordaka na
stanowisko Koordynatora - Dyrektora Sportowego Miejskiego Klubu Sportowego Victoria
Świebodzice. Panu Ryszardowi Mordakowi
życzymy samych sukcesów na nowym stanowisku pracy.

Trampkarze na V miejscu
W rozegranym w dniu dzisiejszym tj. sobota
3.01.2015 r. Turnieju Piłki Nożnej Halowej
Trampkarzy o Puchar Prezesa MKS Victorii

G Sylwestrowe Wyciskanie
Sztangi Leżąc - grudzień

I

Jakub Szczepański, Kacper Migoń, Jarosław Szymanowski, Kacper Wiśniewski,
Dawid Kokoszka, Piotr Sudor, Szymon
Szostak.

Świebodzice zespół naszego klubu zajął V
miejsce. Podopieczni trenera Krzysztofa Króla
w spotkaniach grupowych uzyskali następujące
wyniki:
MKS Victoria Świebodzice - Lechia II
Dzierżoniów 1:0 (Kacper Wiśniewski)
MKS Victoria Świebodzice - Górnik
Wałbrzych 1:1 (Kacper Wiśniewski)
MKS Victoria Świebodzice - Olimpia
Kamienna Góra 0:2
MKS Victoria Świebodzice - Kuźnia Jawor
1:0 (Jarosław Szymanowski)
W rozgrywkach grupowych nasz zespół
zajął III miejsce i w spotkaniu o V lokatę
w Turnieju zagrał z drużyną Lechii I Dzierżoniów. Po emocjonującym spotkaniu nasz
zespół pokonał rówieśników z Dzierżoniowa
2:1. Obie bramki dla naszej drużyny zdobył
Kacper Wiśniewski.
Skład MKS Victorii Świebodzice: Szymon
Stańko, Filip Szabelski, Patryk Szczerba,

KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ W TURNIEJU
1. OLIMPIA KAMIENNA GÓRA
2. GÓRNIK WAŁBRZYCH
3. POLONIA STAL ŚWIDNICA
4. GKS ZAGŁĘBIE WAŁBRZYCH
5. MKS VICTORIA ŚWIEBODZICE
6. LECHIA I DZIERŻONIÓW
7. KUŹNIA JAWOR
8. UNIA BOGACZOWICE
9. LECHIA II DZIERŻONIÓW
10. VICTORIA WAŁBRZYCH
Wszystkie zespoły biorące udział w Turnieju
otrzymały pamiątkowe dyplomy, zespoły
z miejsc I-III wspaniałe puchary a zawodnicy
wyróżnieni indywidualnie (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 serdeczne podziękowania dla obu Firm.

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

Nazwa nieruchomości

Nr działki gruntu

obręb

Kolejowa

l. mieszkalny 5 (16)

191

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.

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

Nr działki gruntu

Obręb

nieruchomość niezabudowana

448/6

Śródmieťcie 3
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ICE - ten numer może uratować życie
piątek, 9 I 2015

atownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadR
ków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy

muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi
poszkodowanych.
W/w służby zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer
służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Bardzo często telefon
komórkowy jest jedynym przedmiotem, który
można przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt
pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak:
grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.
Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim
telefonie umieścił na liście kontaktów osobę,
z którą należy się skontaktować
w nagłych wypadkach. Numer takiej osoby należy zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE

(in Case of Emergency). Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wymagałoby
następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd.
Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby prace
wszystkim służbom ratowniczym. Pomysł jest
łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić
życie. Akcja ma zasięg europejski. Wpiszcie ten
numer teraz do swojej komórki bo potem zapomnicie!

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.34 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. nr 518 z póżn.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 p
oprzez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na okres 21 dni
wykaz mienia komunalnego
przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Ulica

Nazwa nieruchomości

Jeleniogórska

l. mieszkalny 1 (1)

Nr działki gruntu
329/1

obręb
2

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

Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
zaprasza: ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte pon- piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534, tel. 607-867-971
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.

KUPON
OGŁOSZENIOWY
TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

OGŁOSZENIA DROBNE

imię i nazwisko: ____________________________

G sprzedam mieszkanie, bez pośredników,

G wynajmę halę magazynowo-produkcyjną,

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

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

adres: ___________________________________
nr telefonu: _______________________________
Dane teleadresowe do wiadomości redakcji.

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

Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Barbarę Kordulę
- Mąż, Dzieci, Matka i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Jacka Próchno,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Syn, Synowa, Wnuczka, Siostra i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze
ŚP. Klary Paluszak
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Waldemara Szczygła
- Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Alojzego Zięby,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Córka, Syn, Synowa, Zięć, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze
ŚP. Stanisława Krzyszkowskiego
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Żona, Córki, Syn, Zięciowie, Wnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Zygmunta Wiatrowskiego
- Córki, Zięciowie, Wnuki, Ojciec, Brat i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Zbigniewa Kłeczek,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Dzieci, Wnuki i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze
ŚP. Zdzisława Rogoża
- 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. Leokadię Pilipionek
- Matka, Córka, Syn, Synowa, Zięć, Wnuki, Siostry i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie
ŚP. Bronisława Gładkiego,
złożyli kondolencje i okazali nam wiele ciepła w tym trudnym i bolesnym czasie
- Żona, Rodzeństwo i Rodzina
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze
ŚP. Bronisławy Zygały
- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Dzieci, Wnuki, Prawnuki i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, ofiarowali swoje modlitwy
oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
ŚP. Katarzynę Kiriakidu
- Rodzina

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

