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Świebodzice grają tysiącami serc

Prawie tyle wyniesie tegoroczny budżet naszego
miasta. Blisko 20 mln złotych przeznaczone zostanie
na ważne inwestycje - m. in. dokończenie budowy
ulicy Królowej Elżbiety, budowę ulicy Królowej
Jadwigi; zakup nowego autobusu komunikacji
miejskiej czy rewitalizację obszaru ulic Krasickiego,
Słowackiego i Piaskowej.
Sytuacja finansowa miasta jest bardzo stabilna
a pozyskane fundusze unijne umożliwiają
realizację bardzo dużych, wielomilionowych zadań,
poprawiających jakość życia.
Jakie dokładnie dochody i wydatki zakłada
tegoroczny budżet? Jakie inwestycje i za ile zostaną
wykonane? Komentarze radnych, wykresy,
podsumowania.
Str. 4-5

To był gaz

Komisja badająca
przyczyny katastrofy
budowlanej
na Krasickiego
potwierdziła to,
co przypuszczano
od samego
początku.
Str. 7

Przed nami już 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Znowu będziemy zbierać
pieniądze na wsparcie polskich szpitali, w tym roku tych, które zajmują się wcześniakami,
tymi najbardziej bezbronnymi istotami, które przychodząc na świat przed czasem wymagają
specjalistycznej opieki i sprzętu. Tegoroczna zbiórka wesprze oddziały neonatologiczne.
Świebodziczanie jak zawsze chętnie będą wspierać Orkiestrę a nasz Sztab przygotował
oczywiście mnóstwo atrakcji - wystarczy spojrzeć na program na ostatniej stronie.
W tym roku mamy dwie wielkie niespodzianki - będziemy dziergać najdłuższy ogon latawca.
Ale największą sensacją jest to, że Świebodzice będą miały wejścia na żywo na antenę
telewizji TVN i TTV, które transmitują wydarzenia WOŚP w całej Polsce.

Laserowy Sylwester - to była klasa!

T

egoroczne przywitanie
Nowego Roku w naszym
mieście chyba nikogo nie
zawiodło. Laserowy pokaz na
najwyższym poziomie, udana
zabawa pod gwiazdami, z niewielką tylko ilością wystrzałów

petard przypadła do gustu mieszkańcom i gościom, o czym
świadczą liczne, pozytywne opinie w mediach i na portalach
społecznościowych. Takich tłumów podczas miejskiego
Sylwestra nie było już dawno!

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.
Str. 10-15

Zapraszamy
na
Kolędowanie
z Burmistrzem
ej, kolęda, kolęda! Tak
będzie można zaśpiewać
H
w niedzielę, 14 stycznia. Już

po raz 12. Burmistrz Bogdan
Kożuchowicz wraz z małżonką zapraszają mieszkańców miasta na doroczne
kolędowanie. W rodzinnej,
świątecznej atmosferze będziemy mogli zaśpiewać najpiękniejsze polskie kolędy,
a dla śmiałków, którzy zdecydują się na solowe wykonania, będą jak zawsze niespodzianki i nagrody.
Zapraszamy gorąco do
Miejskiego Domu Kultury
o godz. 16:00.

REKLAMUJ SIĘ!

W Gazecie
Świebodzickiej
tel. 660 157 518
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Burmistrz
zaprasza
mieszkańców
do konsultacji
społecznych
w sprawie programu
Mieszkanie Plus.
Rozstrzygnięto
6
konkurs na dotacje
dla organizacji
na sport, kulturę
i edukację, promocję
zdrowia. Sprawdź, kto
i ile otrzymał na swoje
działania.
Ministerstwo
8
Sprawiedliwości
upublicznia rejestr
przestępców
seksualnych.
Jest w nim jeden
świebodziczanin.
Wielkie
23
wyróżnienie
dla naszego mistrza
Mariusza
Cieślińskiego.

FERIE W MIEŚCIE 15-26.02.2018 r.
Z
2

piątek, 5 I 2018

różnicowaną ofertę zimowego wypoczynku
przygotowało jak co
roku kilka placówek
w naszym mieście. Aż trzy szkoły podstawowe organizują pełne,
dwutygodniowe zimowska dla
chętnych uczniów. Otwarte zajęcia dla dzieci i młodzieży przygotował także Miejski Dom
Kultury oraz OSiR Świebodzice
sp. z o.o.
Zimowisko przygotowała także dla swoich podopiecznych
Świetlica Środowiskowa „Tęczowa Gromada”.
Co będzie się działo w mieście podczas ferii?

I MIEJSKI DOM KULTURY
Zajęcia odbywać się będą
codziennie od godz. 10:00 do
12:00.
Będą to: warsztaty teatralne,
plastyczne, gry planszowe, zumba da dzieci, zajęcia baletowe,

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

społeczeństwo

warsztaty z gliną. Wstęp otwarty dla wszystkich zainteresowanych (obok w tabeli szczegółowe informacje).
I OSIR SP. Z O.O.

To oczywiście oferta sportowa i to w szerokim zakresie, na
lubiących aktywnie spędzać czas
czekają turnieje gry w koszykówkę, piłkę nożną, zajęcia na
kręgielni i siłowni, rozgrywki
w tenisa i wiele innych. Szczegółowa rozpiska na plakacie!

Zimowiska szkolne
Zajęcia trwają od 9:00 do
14:00.
Oto co proponują organizatorzy.
I PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 4
G warsztaty artystyczne prowadzone przez firmę „KAMAYU
Art”
G wyjścia na kręgielnie

G wycieczka do Książańskiego Parku Narodowego
G wizyta w Straży Pożarnej
G gry i zabawy integracyjne
z harcerzami
G zajęcia taekwondo
G gry i zabawy ruchowe z animatorami
G zabawy na śniegu, lepienie
bałwana w zależności od warunków pogodowych
G turnieje sportowe
G konkurs piosenki karaoke
G turniej gier planszowych
G zajęcia aerobiku przy muzyce
G spektakl teatralny - Teatr
„Maska” (Miejska Biblioteka Publiczna)
G wyjścia na basen
I

PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA INTEGRACYJNA
Pierwszy tydzień (15.-19.01)
Kreatywny poniedziałek:
G zabawy integracyjne, warsztaty florystyczne,
G kreatywne warsztaty plastyczne, zajęcia komputerowenauka programowania.

Kosmiczny wtorek:
wycieczka do Kinder Planety w Wałbrzychu.
Czytelnicza środa:
G wycieczka do Biblioteki,
-konkurs plastyczny z nagrodami.
Eksperymentalny czwartek:
G gry i zabawy integracyjne,
warsztaty eksperymentalne (grupowe i indywidualne),
G zajęcia z programowaniaOzoboty (makiety tematyczne).
Sportowy piątek:
G zajęcia z aerobicu i zumby,
warsztaty plastyczno- techniczne, warsztaty kulinarne.
Drugi tydzień (22-26.01.
2018 r.)
Astronomiczny poniedziałek:
G zajęcia astronomiczne (poznajemy gwiazdozbiory, mapa
nieba, obserwacje ze sprzętem
astronomicznym),
G warsztaty kreatywne.
Pływacki wtorek:
G wyjazd na basen kryty, zajęcia pływackie z instruktorem.
Zimowa środa:
G gry i zabawy integracyjne,
G warsztaty plastyczne, kreatywna sesja zdjęciowa „ZimoG

we kadry” (tworzenie i wykorzystanie rekwizytów).
Kulinarny czwartek:
G warsztaty kulinarne - tworzenie zdrowych produktów
z dostępnych składników, nauka
czytania etykiet, rozmowa prozdrowotna dotycząca właściwych
nawyków żywieniowych; zajęcia szachowe, zajęcia kodowania
bez użycia komputera.
Zabytkowy piątek:
G zwiedzanie zabytków miasta Świebodzice, warsztaty kreatywne, gry i zabawy na sali
gimnastycznej z dostępnym
sprzętem.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych
zmian w harmonogramie.

I PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 2
Program ramowy półkolonii
obejmuje zajęcia dla uczniów
szkoły zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami, m.in.
zajęcia sportowo-rekreacyjne,
zajęcia artystyczne, zajęcia programowania, zajęcia (wyjazdy)
w terenie: na lodowisku, w kinie,
gry i zabawy ogólnorozwojowe.

Szczegółowy program będzie
przedstawiony tuż przed feriami.

I ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA TĘCZOWA GROMADA
Dzieci będą miały wyjścia na
basen, lodowisko, wycieczki do
kina.
15-19.01
G poniedziałek - pogadanka
z komendanrtm SM na temat
bezpieczeństwa, zabawy i gry na
sali
G wtorek - kręgielnia
G środka - wycieczka do Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu
G czwartek - gry i zabawy na
sali gimnastycznej
G piątek - lodowisko
22-26.01
G poniedziałek - lodowisko
G wtorek - kręgle
G środa - wyjazd do Rzeczki
i Andrzejówki na sanki i ognisko
G czwartek- gry i zabawy na
sali
G piątek - ognisko zakończeniowe w Dolinie Różaneczników.

FERIE 2018 - MIEJSKI DOM KULTURY W ŚWIEBODZICACH
DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

ZAJĘCIA

15.01 PONIEDZIAŁEK

10.00 -12.00

Studio Teatralne Vena - LEŚNE LUDKI - Warsztaty teatralne różnych technik animacyjnych.

16.01 WTOREK

10.00 -12.00

ZUMBA DLA DZIECI - super zabawa i dobre ćwiczenia.

18.01 CZWARTEK

10.00 -12.00

10.00 -12.00

WARSZTATY BALETOWE/

22.01 PONIEDZIAŁEK

10.00 -12.00

Studio Teatralne Vena - PRZYGODY

23.01 WTOREK

10.00 -12.00

17.01 ŚRODA
19.01 PIĄTEK

24.01 ŚRODA

25.01 CZWARTEK
26.01 PIĄTEK

10.00 -12.00

10.00 -12.00

10.00 -12.00

10.00 -12.00

Prezentacja wszystkich technik lalkowych i budowa pierwszych etiud teatralnych.
Warsztaty plastyczne - MALOWANIE AKWARELĄ
Warsztaty - GRY PLANSZOWE

WARSZTATY MUZYCZNE

PINGWINA PIK-POKA

ZUMBA DLA DZIECI - super zabawa
i dobre ćwiczenia.

ZABAWY Z GLINĄ - warsztaty plastyczne

Warsztaty - GRY PLANSZOWE

WARSZTATY BALETOWE/
WARSZTATY MUZYCZNE

Pomoc nadeszła przed świętami
poprzednim numerze pisaliśmy o spontanicznej
W
zbiórce wśród świebodziczan na

rzecz leczenia pani Alicji Mleczek, naszej mieszkanki, która
zachorowała na białaczkę, a po
przeszczepie na bardzo rzadką
chorobę - twardzinę.
Na portalach społecznościowych pojawiła się historia choroby kobiety i jej walki o zdrowie. A także apel, by wspomóc
4-osobową rodzinę zwłaszcza
przed świętami.
Do akcji mocno przyłączyli
się właściciele punktów handlowych i usługowych w Świebodzicach, którzy zbierali pieniądze, odzież, żywność. I udało się
- odzew był duży.
- Udało się zebrać sporo żywności i pieniędzy, która trafiła do

rodziny jeszcze przed świętami
- mówi Ewa AntoszewskaHabura, jedna z inicjatorek
zbiórki, właścicielka sklepu
z bielizną w Rynku. - Włączyło
się wiele sklepów i podmiotów,
a także osoby prywatne, za co
serdecznie dziękujemy.
Podziękowania kierujemy
więc do właścicieli: Solarium

Sima Marzena Sosnowicz, sklepu Tik-tak przy ul. Ofiar Oświęcimskich, sklepu spożywczego
przy ul. Zamkowej, sklepu Wojtuś, sklepu odzieżowego Anna
Warzecha oraz Usługi Taxi 141
Roman Proć. Do akcji włączyło
się także Przedszkole nr 2 i anonimowe osoby prywatne.
Dziękujemy za serce i życzliwość.
I
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Mieszkańcy wypowiedzą się, czy gmina powinna wejść w program

P

odczas sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach
w dniu 28 grudnia 2017
roku burmistrz odniósł
się do tematu budowy mieszkań
w ramach rządowego programu
Mieszkanie Plus. Program ten
pozwala uzyskać mieszkanie na
wynajem o niskich czynszach,
które docelowo po 15 latach
najemcy mogą wykupić na własność.

Jest to program, który, choć na
pierwszy rzut oka ma wiele zalet
- pozwala osobom, niemającym
zdolności kredytowych, starać
się o atrakcyjne, nowe mieszkanie - jednak z punktu widzenia
gminy Świebodzice, jest dość
kosztowny.
Po pierwsze - gmina musi
kupić od KZN (Krajowy Zasób
Nieruchomości) działkę (w cenie od 15-25% jej wartości),
wybudować mieszkania (za
gminne środki lub kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa
Krajowego), a następnie tak naprawdę je utrzymywać. Czynsz
będzie ustalany Rozporządzeniem Rady Ministrów corocznie
i zakłada się, że będzie dość
niski (obecnie dla województwa
dolnośląskiego przyjęty jest ok.
8 zł/m2). Program umożliwia
najemcy wykup mieszkania już
po 15 latach za 15% wartości,
a to oznacza, że tak naprawdę
ciężar finansowy tej inwestycji
będzie w znaczącym udziale
ponosiła gmina. Ponadto każda
gmina w Polsce może sobie
wyliczyć opłacalność tego programu, biorąc pod uwagę ilość
mieszkań.

W naszej gminie wyliczono,
ile naprawdę kosztowałby gminę
ten program.
Dlatego - z perspektywy naszego miasta - aby program
Mieszkanie Plus był dla minimalnie opłacalny, trzeba by wybudować minimum 100 mieszkań.
Co nie znaczy, że nie można
wybudować drogich mieszkań
w mniejszej liczbie.

Dla gminy to nie są
tanie mieszkania
Z tą opinią zgadzają się prezesi TBS-ów, którzy wzięli udział
w panelowej dyskusji podczas
konferencji zorganizowanej
przez Ministra Infrastruktury
i Budownictwa Andrzej Adamczyka w Warszawie w dniu 14
grudnia 2017 r..
I taka też była idea wypowiedzi burmistrza Bogdana Kożuchowicza na sesji, co całkowicie
wypaczył i zmanipulował jeden
z portali, dodatkowo zarzucając

że burmistrz „kłamał”. W żadnej
z wypowiedzi dotyczącej programu, ani jakiejkolwiek innej,
burmistrz nie kłamał, a wyrwane z kontekstu zdania, opatrzone
komentarzem autora i właściciela portalu znajdującego się
w politycznej opozycji, to wzorcowy przykład sztuki manipulacji mieszkańcami i wprowadzaniem ich w błąd.

Są wskazane wytyczne
- kto ma pierwszeństwo
Podobnie w kwestii tego, dla
kogo przeznaczone są Mieszkania Plus - burmistrz wymienił na
sesji katalog kategorii grup,
które mają pierwszeństwo
w ubieganiu się o mieszkanie:
Są to:
G Osoby, które straciły
mieszkanie/dom wskutek działania żywiołu lub wskutek katastrofy budowlanej;
G Osoby posiadające mieszkanie podlegające wywłaszczeniu;

G Osoby z niepełnosprawnością lub których dziecko jest
niepełnosprawne;
G Osoby ze statusem repatrianta;
G Seniorzy 65+;
G Osoby posiadające Kartę
Polaka;
G Rodziny wielodzietne;
G Absolwenci studiów, nieposiadający mieszkania;
G Osoby zmieniające miejsce zamieszkania w celu podjęcia pracy lub nauki.

Zresztą, potwierdzają to sami
autorzy projektu Mieszkanie
Plus (27 września 2016 r. Rada
Ministrów zaakceptowała uchwałę nr 115/2016 w sprawie przyjęcia Narodowego Programu
Mieszkaniowego, która zawiera
wytyczne programu Mieszkanie
Plus).
„W programie Mieszkanie
plus przewidzieliśmy pierwszeństwo dla osób poszkodowanych
wskutek żywiołów oraz osób,
które zostały wywłaszczone na
cele publiczne - powiedział na
jednym ze spotkań Pełnomocnik
Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie KZN Tomasz
Żuchowski”.
Burmistrz Kożuchowicz wymienił więc dokładnie te kategorie, które są preferowane przy
ubieganiu się o mieszkania preferencyjne. W żadnym momencie nie użył sformułowania, że
wyłącznie te osoby będą mogły
o takie mieszkania się ubiegać.
Stwierdził też, że katalog ten
można rozszerzyć. Gdzie jest
więc to rzekome kłamstwo???

Mieszkańcy
sami zdecydują
Kolejny, żałosny zarzut, że
burmistrz próbuje wykluczyć
świebodziczan z dostępu do
mieszkań z tego programu, jak
próbuje się to wmówić na pozbawionym jakiejkolwiek wiarygodności, politycznym portalu
opozycji - jest nieprawdą. Wręcz
przeciwnie - samorząd gminy
liczy na partycypację społeczną
poprzez wzięcie udziału w konsultacjach społecznych, które
niebawem zostaną ogłoszone.
Mieszkańcy powinni się sami
wypowiedzieć, czy gmina powinna podjąć się realizacji wysokobudżetowego zadania bez
dofinansowania zewnętrznego,
czy raczej poczekać, aż ruszą
programy dofinansowujące budownictwo komunalne.
Tym bardziej, że właśnie rysują się inne szanse zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych, dające
samorządom możliwości ubiegania się o dofinansowanie tego
typu inwestycji.

Są inne możliwości
Rada Ministrów w zeszłym
tygodniu przyjęła projekt usta-

wy o finansowym wsparciu
tworzenia lokali socjalnych,
mieszkań chronionych, noclegowni, itp. Projekt jest elementem Narodowego Programu
Mieszkaniowego. W projekcie
zaproponowano już przekazywanie środków budżetowych na
finansowe wsparcie inwestycji
mieszkaniowych. Istnieje więc
szansa sfinansowania w przyszłości potrzeb mieszkaniowych
na poziomie pokrywającym deficyt lokali komunalnych. Rozwiązania zawarte w projekcie
ustawy pozwolą gminom na prowadzenie bardziej elastycznej
polityki mieszkaniowej i możliwość ubiegania się o finansowe
wsparcie na przeprowadzenie
remontów lub przebudowania
budynków mieszkalnych. Zaproponowano również bezzwrotne finansowe wsparcie dla
gmin na pokrycie części kosztów przedsięwzięć mieszkaniowych.
Do konsultacji społecznych
zaprosimy wkrótce na łamach
Gazety Świebodzickiej oraz poprzez profilu miejski Miasto
Świebodzice na Facebooku
i stronie www.swiebodzice.pl

MIESZKANIA PLUS w budowie
G 1 303 mieszkania (według stanu na 13 grudnia 2017 r.)
G współpraca KZN m.in. z gminami: Biała Podlaska

(186 mieszkań), Jarocin (366 mieszkań), Wałbrzych
(215 mieszkań), Kępno (36 mieszkań)
G współpraca z partnerami prywatnymi: Gdynia (171 mieszkań),
Pruszków (329 mieszkań)

Bardzo ważny dokument przyjęty

Nowe studium rozwoju - są zapisy o obwodnicy i ograniczenia dla uciążliwych zakładów zlokalizowanych przy ul. Kościuszki

N

a sesji Rady Miejskiej
w Świebodzicach w dniu
28 grudnia 2017 r. Rada
przyjęła uchwałę zmieniającą
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Świebodzice. To bardzo ważny dokument, wytyczający kierunki
rozwoju miasta na najbliższe
lata, m. in. w obszarze budownictwa mieszkaniowego czy
komunikacji.
W tym zakresie w studium
znalazły się istotne zapisy, dotyczące chociażby budowy lotniska czy budowy nowej drogi
łączącej ul. Jeleniogórską z ul.
Strzegomską klasy KD-G - to
jedna z obwodnic miasta. Wyznaczone zostały także rezerwy
terenowe pod przebieg postulowanej drogi S8 oraz potencjalny
przebieg linii dużych prędkości.
Te zapisy potwierdzają, że władze Świebodzic chcą budowy
obwodnicy dla miasta i będą
czynić starania o takie inwestycje na poziomie krajowym.
W studium wyznaczone zostały także obszary zdegradowane i wymagające przekształceń,
rehabilitacji czy rekultywacji
wraz z zakresem przekształceń.
Pojawił się bardzo istotny
zapis, dotyczący ograniczenia

działalności uciążliwych zakładów zlokalizowanych w obrębie
ulicy Tadeusza Kościuszki. Został on wprowadzony przez burmistrza Bogdana Kożuchowicza, który obiecał na spotkaniu wrześniowym z mieszkańcami obszaru ul. Kościuszki, że
nowo przyjęte studium ograniczy i utrudni działalność uciążliwych zakładów.
I słowa dotrzymał.
Zapis brzmi następująco: dopuszcza się utrzymanie istniejącej działalności produkcyjnej
pod warunkiem, że dla jej rozwoju nie będzie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stwierdzonej przez odpowiednie organy. Mówiąc prościej - żadna z prowadzących
w tym obszarze firm nie będzie
mogła swobodnie się rozbudowywać czy rozwijać produkcję, co de facto utrudni ją,
ograniczy a w konsekwencji
doprowadzi do przeniesienia
się w inne miejsce.
Zapis ograniczy możliwość
rozwoju firm, co jest pierwszym
krokiem do zaprzestania produkcji i sukcesywnego przekształcenia terenu w funkcje
zapisane w studium tj. MNU
(tereny zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej) z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej,
usług sportu, zieleni urządzonej
i izolacyjnej, parkingów, garaży,
ulic lokalnych, dojazdowych
i wewnętrznych, ciągów.
Teraz, po przyjęciu studium,
będzie można pójść dalej - i zmie-

nić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego
obszaru. Po wprowadzeniu do
planu funkcji mieszkaniowousługowej działające firmy nie
będą miały szansy rozwijać
swojej produkcji. I to jest istota
tego zapisu.
I

Gdzie tu konsekwencja?
Prawdziwą twarz populisty, któremu zależy tylko na własnym
przekazie, zaprezentował po raz kolejny jeden z radnych,
który na temacie walki z zakładem na Kościuszki buduje swoją
pozycję od kilku lat, przy okazji głośno krzycząc, że burmistrz
nic nie robi w tej sprawie.
Podczas posiedzenia komisji budżetowej, na której omawiane było
studium, powiedziane zostało wprost, że zapisy w studium,
mówiące m. in. o ograniczeniu działalności firm produkcyjnych
i wprowadzeniu jedynie funkcji mieszkaniowej i usługowej
dla tego terenu, są dopiero punktem wyjścia, by móc zmienić plan
zagospodarowania przestrzennego - czyli dokument bardziej
szczegółowy i stanowiący prawo lokalne.
Tymczasem co zrobił pan radny-bojownik? Wraz ze swoimi
kolegami z opozycji zagłosował na sesji... przeciwko studium.
Bez studium nie da się zmienić planu, czyli - utrudnić działalność
firmy - czyli tak naprawdę z nią walczyć. Proste. Więc pozostaje
pytanie: w takim razie czy pan radny chce walczyć z zakładem
czy tylko chce, by temat był podtrzymywany i by mógł
przed mieszkańcami tego terenu dalej kreować się na jedynego
sprawiedliwego?
Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy Czytelnikom.

Budżet na prawie 100 mln
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,
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BUDŻET KOMENTUJĄ RADNI
G ŁUKASZ KWADRANS
Przewodniczący Rady Miejskiej
- Myślę, że każdy chciałby mieć taki budżet! Kiedy
niemal 12 lat temu, w 2006 roku rozpoczęliśmy
zarządzanie finansami gminy, to po stronie
dochodów było nieco ponad 40 milionów,
a zadłużenie przekraczało 24 miliony. W 2018 roku ocieramy się
niemal o 100 milionów zł dochodów (dla porównania Świdnica,
miasto powiatowe ma budżet tylko dwa i pół razy większy, a deficyt
na ponad 20 milionów - prawie 10 razy większy od naszego...).
Chciałbym, abyśmy wszyscy, jak tu mieszkamy, mieli świadomość,
że budżetem Świebodzic zarządza się w sposób odpowiedzialny,
bezpieczny i gospodarny, przeznaczając wciąż dużą jego część
na inwestycje, które każdy świebodziczanin dostrzega gołym okiem
(niech tylko wskażę z mojego okręgu wyborczego przebudowę ulicy
Królowej Elżbiety, a za chwilę Królowej Jadwigi). W tym roku
przeznaczymy na wydatki majątkowe i zadania inwestycyjne prawie
20 milionów złotych. Zatem konsekwentnie zwiększamy dochody
gminy i utrzymujemy trend inwestycyjny zapewniając jej właściwy
rozwój i atrakcyjne warunki do życia dla naszych mieszkańców,
co przyciąga też do nas całe rodziny z ościennych miejscowości.

G ZOFIA MAREK
Przewodnicząca Klubu Radnych Bogdana
Kożuchowicza

DOCHODY BIEŻĄCE W ZŁ

- Rok 2018 to rok inwestycji i kontynuacji inwestycji
z poprzedniego roku. Wymienię tu chociażby budowę
lotniska, budowę kręgielni, budowę nowych dróg
na Osiedlu Piastowskim, inwestycje ekologiczne: zakup pojemników
na bioodpady, dotacje do wymiany piców a zwłaszcza zakup nowego,
ekologicznego autobusu komunikacji miejskiej. Burmistrz Bogdan
Kożuchowicz taką konstrukcją budżetu gwarantuje nam,
mieszkańcom, dynamiczny rozwój miasta z zapewnieniem stabilizacji
finansowej .

WYDATKI BIEŻĄCE W ZŁ

gospodarka mieszkaniowa
administracja publiczna
podatki
subwencje z budżetu państwa (w tym oświatowa)
pomoc społeczna
rodzina
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
kultura fizyczna
pozostałe

8.778.000
1.069.680
42.558.197
13.653.452
2.248.828
15.116.320
11.280.000
850.700
1.803.400

transport i łączność
gospodarka mieszkaniowa
administracja publiczna
obsługa długu
oświata i wychowanie
ochrona zdrowia
pomoc społeczna
rodzina
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
kultura i ochrona dziedzictwa
kultura fizyczna
pozostałe

8.362.000
7.532.620
9.300.626
693.900
22.772.120
764.000
6.717.891
15.745.275
19.068.780
1.506.000
4.101.070
2.850.275

w
ziałem środkó
Inwestycje z ud
:
ku
ro
17
20
w
krajowych i UE
Łączna wartość
zł
18 828 362,00
wanie
so
an
fin
Pozyskane do
zł
14 007 556,00

Inwestycje w 2018 roku
Kwota: 18.411.653 zł - 18,5% wydatków całego budżetu

Najważniejsze inwestycje zaznaczyliśmy kolorem zielonym

T

a kwota robi wrażenie.
W budżecie Gminy
Świebodzice na 2018
rok mocno zbliżyliśmy
się do tej kwoty - i bardzo prawdopodobne, że na koniec roku
będzie ona faktem, bo przecież
mamy przyjęty projekt, a w ciągu roku zmiany w budżecie są
najczęściej podejmowanymi
uchwałami na sesjach. Choćby
nie wiem jakich szukać argumentów i próbować umniejszyć
ten fakt - jest on niezaprzeczalny.
To bardzo dobry budżet, stawiający na rozwój gminy, prorodzinny i prospołeczny.
Budżet Świebodzic systematycznie, z roku na rok, zwiększa
dochody, ale i wydatki. W dużej
mierze opierając się na wpływach z podatków, ale także
otrzymanych dotacjach czy
wreszcie pozyskanych środkach
zewnętrznych. W dochodach

majątkowych
aż 8.275.500 zł
to dotacje UE
w ramach realizowanych
zadań inwestycyjnych.
Jak co roku
prawie drugie
tyle, ile otrzymujemy z budżetu
centralnego, przeznaczamy na
ważne zadania społeczne - przede wszystkim oświatę.
- W tym roku to kwota ponad
22 mln zł, podczas gdy subwencja oświatowa wynosi zaledwie
13,6 mln zł - podkreśla burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
Gmina regularnie spłaca swoje zobowiązania - które na tle
innych gmin są naprawdę niewielkie.
- W 2018 zadłużenie Świebodzic sięgać będzie 17,6 mln zł co
jest zaledwie 18,3% naszych

dochodów - wylicza burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. - To daje
nam bardzo stabilną sytuację
finansową i duże możliwości
chociażby zaciągania kredytów
pod kolejne inwestycje - jeśli
zajdzie taka potrzeba.
Ale to, co najważniejsze - budżet Świebodzic na 2018 rok jest
budżetem mocno inwestycyjnym.
- Czeka nas kontynuacja rozpoczętych w 2017 roku dużych
zadań drogowych oraz związanych z ograniczaniem tzw. niskiej emisji. Są także nowe przedsięwzięcia, jak chociażby gruntowna przebudowa kręgielni czy
rewitalizacja trzech ulic: Krasickiego, Słowackiego i Piaskowej,
a także ogromne zadanie związane z odnowieniem i tworzeniem
nowych terenów zielonych dla
rekreacji mieszkańców - mówi
Bogdan Kożuchowicz.

Rada zdecydowaną większością głosów przyjęła budżet gminy na 2018 rok

W zakresie inwestycji najważniejszym zadaniem drogowym
będzie dokończenie budowy ul.
Królowej Elżbiety oraz budowa
zupełnie nowej ulicy - Królowej
Jadwigi - łącznie to ponad 3 mln
zł w wydatkach na rok 2018,
a cała inwestycja kosztować
będzie 4,5 mln zł. O tym zadaniu
piszemy też na str. 6
Wyczekiwana rewitalizacja
obszarów ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowej to wydatek ponad 2,1 mln zł - to zadanie
realizowane z udziałem dotacji
unijnej. Obszary te zostaną gruntownie zrewitalizowane, pojawi
się nie tylko nowa infrastruktura
(drogi, chodniki), ale także zieleń, tzw. mała architektura, plac
zabaw dla najmłodszych, ławeczki Te miejsca zyskają drugie życie.
W główną fazę realizacji wejdą zadania związane z tzw. ograniczaniem skutków niskiej emisji - w skład tego potężnego projektu wchodzi pięć zadań, trzy
z nich: przebudowa Placu Dworcowego wraz z budową centrum
przesiadkowego oraz budowa
ścieżek rowerowych i wymiana
oświetlenia rozpoczęło się
w 2017 roku - oświetlenie jest
już wykonane, a remont placu
Dworcowego i budowa ścieżek
są w toku. W 2018 zadanie
będzie skończone, pojawią się
także inteligentne przystanki
oraz zakupiony zostanie kolejny,
czwarty już, ekologiczny autobus dla komunikacji miejskiej.
Jest to projekt współfinansowany ze środków unijnych o łącznej wartości blisko 7,5 mln zł.
W 2018 roku rozpocznie się
jeszcze jedno, potężne zadanie
z udziałem środków zewnętrznych, związane z tworzeniem

Dochody ogółem: 97.358.577 zł
Dochody bieżące: 94.471.077 zł
dochody majątkowe 12.887.500 zł

Wydatki ogółem: 99.414.557 zł
Wydatki bieżące: 81.002.904 zł
wydatki majątkowe (inwestycyjne): 18.411.653 zł
Deficyt: 2.055.980 zł

i odnawianiem terenów zielonych, służących do odpoczynku
i rekreacji - to 12 obszarów wytyczonych na terenie całego miasta, na tę inwestycję Gmina
Świebodzic otrzymała wysokie
dofinansowanie w wysokości
3,5 mln zł, a całość kosztować
będzie ponad 7 mln zł. Czekamy
wciąż na rozstrzygnięcia przetargowe, bo pieniądze są zagwarantowane.
W 2018 roku rozpocznie się
także przebudowa miejskiej
kręgielni, na co otrzymaliśmy
dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu. Wartość inwestycji to
ponad 1,7 mln zł. Ten obiekt
może stać się wspaniałym miejscem rodzinnej rekreacji, a przy
okazji może do nas także przyciągnąć gości z ościennych
miast.
Oprócz tych bardzo dużych
zadań gmina będzie realizować
także nieco mniejsze, ale o równie dużym znaczeniu społecznym - to m. in. doświetlenie kolejnych przejść dla pieszych
w celu poprawy bezpieczeństwa
(100.000 zł), budowa świetlicy
dziennego pobytu dla seniorów
dla Osiedlu Sudeckim (321.000

Transport i łączność (drogi)

G Budowa drogi gminnej wraz z uzbrojeniem- ul. Królowej Jadwigi
G Budowa ulicy Królowej Elżbiety
G Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej
przy ul. Strzegomskiej-Przemysłowej
G Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na rogach publicznych
G Rewitalizacja zdegradowanych obszarów: ul. Krasickiego, Piaskowa, Słowackiego wraz z otoczeniem
G Utwardzenie drogi gruntowej - przedłużenie ulicy Towarowej wraz z odwodnieniem

Gospodarka mieszkaniowa

G Wykup i zamiana gruntów
G Wydzielenie pomieszczeń WC w lokalach komunalnych

Administracja publiczna
zł) - to bardzo ważne przedsięwzięcie, które pozwoli osobom
starszym, zamieszkującym Osiedle Sudeckie, na wyjście z domu, ze swoich czterech ścian,
aktywizację, rozwój pasji, ponowny powrót do społeczeństwa.
Jednym z ważniejszych,
z punktu widzenia ochrony środowiska projektów, jest trzyletni
projekt dofinansowania wymiany źródeł ogrzewania na przyjazne dla środowiska - czyli innymi słowami dotacje do wymiany
pieców węglowych. Łącznie
w ciągu najbliższych trzech lat
(2018-2020) samorząd Świebodzic chce na to przeznaczyć
200.000 zł. W 2018 roku zaczniemy od 30.000 zł, w 2019 będzie to już 100.000 zł.
Szczegółowy wykaz zadań
znajdą państwo w ramce obok.
Opozycja
zachowawczo
wstrzymała się od głosu - sześciu radnych uznało, że tak ważne dla miasta inwestycje i bardzo
dobre zabezpieczenie finansowe
na przyszłość to za mało, by
podnieść rękę. Lepiej czepiać się
o mieszkania+ czy upierać
o swoje zapisy w studium.

G Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, przebudowa i rozbudowa
wraz z termomodernizacją budynku UM przy ul. Żeromskiego 27
G Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym
w Gminie Świebodzice

Pomoc społeczna

G Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w celu zwiększenia dostępności
do usług reintegracji społecznej i zawodowej

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

G Rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Przebudowa pomieszczeń w budynku handlowo-usługowym
na Osiedlu Sudeckim 10 na świetlicę dziennego pobytu dla seniorów

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

G Wkład w spółce ZWiK
G Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy
G Dotacja celowa do przyłączy kanalizacji ściekowej
G Zakup kontenerów do gromadzenia odpadów BIO
G Rekultywacja składowiska w Starym Jaworowie
G Dotacja celowa na zakup i montaż przyjaznego dla środowiska źródła ciepła
G Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie poprzez odnowienie
i tworzenie nowych terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców
G Wdrażanie strategii niskoemisyjnych (zakup nowego autobusu,
budowa centrum przesiadkowego, ścieżek rowerowych, wymiana oświetlenia, inteligentne przystanki)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

G Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie murów obronnych przy ul. Piłsudskiego na Via Artis Polonia

Kultura fizyczna

G Przebudowa i remont krytej pływalni w Świebodzicach
G Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem kręgielni

5.467.000 zł
302.000 zł
2.720.000 zł
50.000 zł
100.000 zł
2.105.000 zł
190.000 zł

190.200 zł
40.200 zł
150.000 zł

820.000 zł
240.000 zł

G LESŁAW PODHALICZ
Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania
Przestrzennego
- To jest budżet rozwoju, robimy kolejny, mocny krok
do przodu, jak zresztą systematycznie od blisko 12
lat. Świebodzice mają świetną bazę oświatową,
rekreacyjną, coraz lepszą infrastrukturę drogową; jesteśmy niemal
w 100% skanalizowani - to jest naprawdę bardzo dużo.
W tym roku wydamy kolejne prawie 20 mln na inwestycje,
z których będą korzystać mieszkańcy: dokończenie centrum
przesiadkowego, wykonanie dwóch bardzo istotnych z punktu
widzenia komunikacyjnego ulic na Osiedlu Piastowskim. Nowy
autobus - i wiele innych, ważnych społecznie zadań które sprawiają,
że chociażby na mapie powiatu jesteśmy prężnym i przyciągającym
do nas ludzi miasteczkiem, które dba o każdą grupę społeczną,
od najmłodszych do seniorów.

G MAREK GĄSIOR
Radny Rady Miejskiej, pracuje w Komisji Oświaty
oraz Komisji Bezpieczeństwa

580.000 zł

100.000 zł
100.000 zł

321.000 zł
321.000 zł

9.203.383 zł
500.000 zł
600.000 zł
106.000 zł
80.000 zł
37.900 zł
30.000 zł
3.289.400 zł
5.059.583 zł

226.000 zł
226.000 zł

2.084.070 zł
737.000 zł
1.347.070 zł

- To jest budżet inwestycji, proszę tylko spojrzeć,
jak duże zadania będziemy realizować i na jaką kwotę.
Bardzo mnie cieszy, że Świebodzice ani na chwilę nie zatrzymały się
w miejscu na przestrzeni ostatnich prawie 12 lat, cały czas jesteśmy
do przodu, rozwijamy się. Mnie osobiście cieszy inwestycja
na kręgielni, ale ważnym aspektem jest także i to, że już drugi rok
wspieramy rodziny przy pomocy programu 500+ - w tym budżecie
to kwota ponad 9 mln zł

G JERZY KIRKLO
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
- W tegorocznym budżecie przeznaczamy aż 9 mln zł
na działania związane z poprawą jakości środowiska
i powietrza w Świebodzicach. Projekt pod nazwą
wdrażanie strategii niskoemisyjnych to przecież nic innego jak szereg
działań, które mają ograniczyć np. emisję spalin - poprzez zakup
kolejnego, nowoczesnego autobusu, czy budowę ścieżek
rowerowych. Wreszcie ruszamy także z dotacjami na wymianę
pieców c.o. na te, które sprzyjają środowisku. To bardzo ważny krok,
by oczyścić miasto z trujących wyziewami kominów. Będzie też zakup
nowych pojemników na BIO odpady, w naszym mieście
przywiązujemy dużą uwagę do selektywnej zbiórki odpadów.

Ponad pół miliona
dla organizacji rozdane
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wieści z miasta

ała przeznaczona na 2018 rok pula pieniędzy na dofinansowanie zadań publicznych zaplanowanych przez organizacje
pozarządowe, została rozdsyponowana.
Komisja konkursowa rozdzieliła dotacje na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2018 r.

Organizacje, jak co roku, mogły składać
wnioski na zadania, dotyczące wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; ochronę
i promocję zdrowia; kulturę, sztukę i ochronę
dziedzictwa narodowego; naukę, szkolnictwo
wyższe, edukację, oświatę i wychowanie.

Gmina przeznaczyła na to kwotę ponad 500.000
zł.
Najwięcej jeśli chodzi o sport, otrzymał Miejski
Klub Sportowy „Victoria” Świebodzice - 280.000
zł, w zakresie upowszechniania kultury największa
kwota 30.000 zł trafi do Stowarzyszenia Targira,
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organizującego cykliczne wydarzenie o zasięgu
ogólnopolskim - Festiwal Sztuki i Rzemiosła.
W zakresie promocji zdrowia najwyższa kwota
powędrowała do Stowarzyszenia Krzewienia
Trzeźwości w Rodzinie ODNOWA, które prowadzi od lat w mieście klub abstynenta - 20.000 zł.

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRYCH OFERTY
UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY ŚWIEBODZICE
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018

L.p. Organizacja
1.
2.

Stowarzyszenie Senior Aktywny Obywatel
Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze im. bł. M. T. Gerhardinger

3.
4.
5.
6.

Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie ODNOWA
Fundacja Dogonić Marzenia
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

7.

Stowarzyszenie Wypożyczalnia Centrum

9.

Stowarzyszenie Wypożyczalnia Centrum

Zadanie

Dział

Ochrona i promocja zdrowia
Dla zdrowia - zintegrowane działania poprawiające
stan zdrowia i życia osób niepełnosprawnych
Niezbędna kropla w oceanie potrzeb
Prowadzenie klubu abstynenta
Terapia rehabilitacyjna w połączeniu z logopedią i edukacją
Warsztaty Manualne w Muzeum Papiernictwa

Ochrona i Promocja Zdrowia

10.

Oddział Górnośląski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich

11.

Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze im. bł. M. T. Gerhardinger

Świebodzicki Dzień Akceptacji i Zrozumienia
„Pod wspólnym dachem nieba”
Integracyjne spotkanie poetyckie dzieci i młodzieży
z placówek specjalnych i integracyjnych
Eksploracja cynowego sarkofagu barona Jana Henryka I
von Hochberg w kościele pw. św. Mikołaja
Odkrywamy świat kultury i sztuki

12.

Stowarzyszenie Promocji Sztuki i Rzemiosła TARGIRA

Festiwal Targira-Art

13.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Senior w centrum srebrnego lata

14.

Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach

15.

UKS Ameoli

16.

Stowarzyszenie Rowerowe Świebodzice

Organizacja zawodów spadochronowych
o Puchar Burmistrza Świebodzic
Szkolenie łucznicze dzieci, młodzieży i osób dorosłych
oraz udział w zawodach łuczniczych
Międzynarodowy wyścig kolarski - Memoriał Pawła Sosika

17.

Stowarzyszenie Rowerowe Świebodzice

Liga MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej - edycja Świebodzice

18.

Stowarzyszenie Rowerowe Świebodzice

19.

Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze im. bł. M. T. Gerhardinger

Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa - upowszechnianie
sportu w szkółkach kolarskich
Sportowa integracja - dzień sportu

20.

Stowarzyszenie Bona Fide

Brydż - alternatywna forma spędzania czasu wolnego

21.

Stowarzyszenie Bona Fide

Kulturystyka - styl życia, pomysł na życie

22.

Stowarzyszenie Bona Fide

23.

Stowarzyszenie Bona Fide

24.

Stowarzyszenie Bona Fide

X Turniej Ośrodków Kuratorskich apelacji wrocławskiej
w halową piłkę nożną
Kickboxing jako alternatywa spędzania czasu wolnego
dzieci i młodzieży
Break Flow 7

25.

Stowarzyszenie Bona Fide

Świebodzicka Amatorska Liga Piłki Nożnej

26.

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

27.

MKS Victoria

Organizowanie wycieczek turystycznych - aktywność
fizyczna dla każdego
Sekcja piłki nożnej, sekcja piłki ręcznej

28.

KS Rekin

Szkolenie i organizacja zawodów w zakresie pływania

29.

Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach

Szkolenie szybowcowe młodzieży

Kwota dofinansowania

Ochrona i Promocja Zdrowia
Ochrona i Promocja Zdrowia
Ochrona i Promocja Zdrowia
Ochrona i Promocja Zdrowia
Kultura, Sztuka, Ochrona
Dziedzictwa Narodowego
Kultura, Sztuka, Ochrona
Dziedzictwa Narodowego
Kultura, Sztuka, Ochrona
Dziedzictwa Narodowego
Kultura, Sztuka, Ochrona
Dziedzictwa Narodowego
Kultura, Sztuka, Ochrona
Dziedzictwa Narodowego
Kultura, Sztuka, Ochrona
Dziedzictwa Narodowego
Kultura, Sztuka, Ochrona
Dziedzictwa Narodowego
Wspieranie i Upowszechnianie
Kultury Fizycznej i Sportu
Wspieranie i Upowszechnianie
Kultury Fizycznej i Sportu
Wspieranie i Upowszechnianie
Kultury Fizycznej i Sportu
Wspieranie i Upowszechnianie
Kultury Fizycznej i Sportu
Wspieranie i Upowszechnianie
Kultury Fizycznej i Sportu
Wspieranie i Upowszechnianie
Kultury Fizycznej i Sportu
Wspieranie i Upowszechnianie
Kultury Fizycznej i Sportu
Wspieranie i Upowszechnianie
Kultury Fizycznej i Sportu
Wspieranie i Upowszechnianie
Kultury Fizycznej i Sportu
Wspieranie i Upowszechnianie
Kultury Fizycznej i Sportu
Wspieranie i Upowszechnianie
Kultury Fizycznej i Sportu
Wspieranie i Upowszechnianie
Kultury Fizycznej i Sportu
Wspieranie i Upowszechnianie
Kultury Fizycznej i Sportu
Wspieranie i Upowszechnianie
Kultury Fizycznej i Sportu
Wspieranie i Upowszechnianie
Kultury Fizycznej i Sportu
Nauka, Szkolnictwo Wyższe,
Edukacja i Oświata

2 500,00 zł
2 500,00 zł
15 000,00 zł
20 000,00 zł
5 000,00 zł
2 000,00 zł
1 500,00 zł
750,00 z
6 750,00 zł
3 000,00 zł
30 000,00 zł
16 000,00 zł
7 500,00 zł
15 000,00 zł
15 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
2 500,00 zł
5 000,00 zł
7 000,00 zł
3 500,00 zł
25 000,00 zł
2 500,00 zł
1 000,00 zł
6 000,00 zł
280 000,00 zł
20 000,00 zł
3 000,00 zł

Wybuchł GAZ

Komisja badająca przyczyny katastrofy na Krasickiego orzekła:
wydarzenia
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W

grudniu 2017 r.
zakończyła pracę
komisja powołana
przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, złożona z przedstawicieli m.
in. nadzoru budowlanego, policji, straży pożarnej, a także prokuratury, samorządu Świebodzic
i wielu innych instytucji. Zespół
miał za zadanie stwierdzić, co
było przyczyną zawalenia się
dwupiętrowej kamienicy przy
ul. Krasickiego 28 w Świebodzicach 8 kwietnia 2017 roku.
Na podstawie materiałów
i dokumentów, znajdujących się
w aktach sprawy, a w szczególności na bazie ustaleń własnych,
dokumentacji technicznych przekazanych przez zarządcę obiektu, ustaleń policji, w tym wyników sekcji zwłok ofiar i zeznań
świadków, a także ekspertyzy
budowlanej przeprowadzonej na
zlecenie Prokuratury Okręgowej
w Świdnicy, komisja stwierdziła,
że przyczyną katastrofy budowlanej w dniu 8 kwietnia 2017 r.
był wybuch gazu w mieszkaniu
nr 4. Mieszkał w nim samotnie
pan Mirosław K., który zginął,
wraz z pięcioma innymi osobami, tamtego feralnego dnia.
Taka hipoteza została zresztą
przyjęta od początku postępowania - świadczył o tym rozmiar

„Przedstawione wyżej cytaty z
materiału dowodowego potwierdzają hipotezę, że do katastrofy budowlanej doszło w wyniku wybuchu gazu ziemnego,
nagromadzonego w sposób niekontrolowany na I piętrze budynku, w obrębie lokalu nr 4
i klatki schodowej na I piętrze.
W wyniku wybuchu nastąpiło
rozsadzenie i wypchnięcie na
zewnątrz ścian zewnętrznych
kamienicy, co z kolei spowodowało zawalenie się stropów, jak
i dachu opartych na tych ścian.

Obrażenia termiczne jedynie
u Mirosława K. świadczą, że do
inicjacji wybuchu doszło w lokalu nr 4.„
Komisja nie stwierdziła, dlaczego gaz wybuchł - czy doszło
do rozszczelnienia instalacji, czy
w mieszkaniu była wadliwa kuchenka. Prokuratura będzie to
nadal próbowała ustalić.
Całkowicie wykluczono jednak wątek niewybuchów, które
jeden z lokatorów rzekomo miał
gromadzić.
Kiedy zakończy się śledztwo
Prokuratury Okręgowej? Na
razie jest nadal w toku.

Dobiega końca budowa Królowej Elżbiety
czeka już tylko na
ostatnią warstwę. WykonawJcaezdnia
zwrócił się o wydłużenie terminu zakończenia prac ze
względu na warunki atmosfe-

Kwietniowa katastrofa była bez wątpienia najtragiczniejszym
wydarzeniem na przestrzeni ostatnich dekad w naszym mieście.
W gruzach zawalonego budynku śmierć znalazło aż 6 osób, w tym
dwoje dzieci: 9-letnia Marysia i jej mama Anna, pan Tomasz
z 13-letnim synem Marcinem oraz Mirosław O. i Mirosław K.
W jednym tylko mieszkaniu zginęła 4-osobowa rodzina...
Władze naszego miasta z burmistrzem Bogdanem
Kożuchowiczem natychmiast podjęły wszystkie kroki,
by zapewnić poszkodowanym i ich rodzinom wszelką pomoc
psychologiczną i materialną. Zorganizowano zbiórkę pieniężną,
dary rzeczowe napływały nie tylko z miasta, ale i całej Polski.
Gmina rozpoczęła także przygotowywanie mieszkań dla tych,
którzy ocaleli, lecz stracili dobytek i dach nad głową.
Jako pierwsza mieszkanie zastępcze otrzymała jeszcze
na początku maja Pani Stanisława wraz z dorosłym synem.
Pozostałe trzy rodziny postanowiły poczekać u krewnych
lub przyjaciół na remont mieszkań docelowych. Pierwsze klucze
burmistrz Bogdan Kożuchowicz przekazał we wrześniu 2017 roku,
ostatnie mieszkanie trafiło w ręce nowej lokatorki na początku
grudnia.
Obecnie trwa remont lokalu docelowego dla rodziny,
która mieszka w mieszkaniu zastępczym.

„pojawiła się kula ognia (...)
ogień znajdował się na wysokości okien I i II piętra. Kolor tej
kuli był jednolicie żółty, nie było
dymu. Po tym nastąpił potężny
huk, potem widziałam, jak budynek uniósł się do góry.”
W końcówce protokołu z prac
komisji czytamy:

ryczne. Jednak z drogi można
już w zasadzie korzystać.
Oświetlenie uliczne jest wykonane w 100%, podobnie jeśli
chodzi o wszystkie prace na

tzw. sięgaczu - pozostały tu do
wykonania prace porządkowe.
Na jezdni głównej położono
dwie warstwy wiążące asfaltu
(pozostała jeszcze do położenia
warstwa ścieralna). Na wysokości myjni samochodowej chodnik obustronny jest zrealizowany. Krawężniki zostały wykonane na całej długości ulicy.
Wykonawca zadeklarował
skończenie wszystkich prac do
końca stycznia. Jeśli w wyniku
warunków atmosferycznych nie
uda się położyć ostatniej warstwy na jezdni, będziemy
musieli na to poczekać do
wczesnej wiosny. Ale to i tak
nie będzie miało wpływu na
użytkowanie drogi - będzie ona
w pełni przejezdna.
I

Wartość
inwestycji
- 4,5 mln zł

O co chodzi z parkingami?
Mieszkańcy ulicy, choć wydawałoby się, że zadowoleni
z remontu, ciągle dopytują w magistracie o ilość miejsc
parkingowych, których zdaniem wielu osób, jest za mało.
Najbardziej zainteresowani tematem są chyba mieszkańcy
szeregówek, znajdujących się przy tej ulicy. Niestety, drodzy
państwo, pretensję powinniście mieć do developera, który
wybudował domy bez zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc
parkingowych.
Warto też pamiętać, że głównym celem tej potężnej inwestycji
była poprawa komfortu i bezpieczeństwa zarówno kierujących jak
i pieszych, korzystających z tej ulicy. Dlatego powstają wygodne,
szerokie chodniki
i szeroka jezdnia, do tego zaprojektowano także zatoczki
parkingowe, umożliwiające pozostawienie auta.
Sprawa była wielokrotnie wyjaśniana za pośrednictwem rubryki
„Mieszkańcy pytają, burmistrz odpowiada”. Oto wyjaśnienie:
- Dokumentacja projektowa przebudowy z rozbudową
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Zginęło sześcioro ludzi

zniszczeń, oparzenia na ciele
właśnie Pana Mirosława, a także
zeznania świadków, którzy widzieli na własne oczy błysk i kulę ognia w mieszkaniu na I piętrze.
Oto fragment jednego z zeznań, na kórym m. in. opierała
się komisja:

W zeznaniach bliskiej osoby
zmarłego pojawia się jeszcze
precyzyjniejsza informacja - że
mężczyzna miał w zwyczaju
wcześnie rano wstawać na chwilę, brać tabletki, a następnie kładł
się jeszcze spać. Potem wstawał
około 9:00 by napić się kawy
i zapalić papierosa. A właśnie
tuż po 9:00 nastąpił wybuch.
Kolejne potwierdzenie tezy
o wybuchu w mieszkaniu nr 4
znajduje się w protokołach sekcji zwłok - tylko Mirosław K.
miał na ciele oparzenia. Wszyscy inni, którzy zginęli w tej
strasznej tragedii, zostali przygniecenie gruzem i zmarli w wyniku gwałtownego uduszenia.

piątek, 5 I 2018

ul. Królowej Elżbiety została opracowana z uwzględnieniem
poprawy bezpieczeństwa dojścia i dojazdu do budynków
mieszkalnych, usytuowanych w pobliżu przedszkola, przychodni.
Zaprojektowano chodnik obustronny o szerokości 2 m
oraz jezdnię o szerokości 6,6 m, uwzględniając przy tym
wykonane przez dewelopera zagospodarowanie terenu
prywatnego, dla którego uzyskał on pozwolenie na budowę
wydane przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy.
Brak odpowiedniej ilości miejsc postojowych przypadających
na oddane przez dewelopera do użytku mieszkania, związany
jest z niedostosowaniem się przez niego do odpowiednich
wskaźników w przedmiotowej sprawie. Miejsca postojowe
zlokalizowane na terenie prywatnym przy ul. B. Chrobrego 5e,
zostały wykonane przez dewelopera samowolnie, już po
opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy,
a ich zjazd nie został uzgodniony w tut. Urzędzie.

Dach nad głową mają już wszyscy poszkodowani z kamienicy

Wraki znikną całkowicie - miasto podpisało
umowę z firmą, która usunie je za... 75 groszy

Wraki na złom!

amy finał - i to bardzo pozytywny - sprawy, o której
M
pisaliśmy kilka tygodni temu.

Władze miasta postanowiły rozprawić się ze szczpecącymi wrakami pojazdów, porzuconych
przez swoich właścicieli, głównie na terenie osiedli.
Kilka z nich zostało wywiezionych, bo udało się ustalić
i zmusić do tego ich właścicieli.
Ale kilka nadal pozostało - bez
kół, szyb w oknach, tablic rejestracyjnych. Jeden taki „kwiatek” od lat denerwuje mieszkańców ul. Bolesława Krzywoustego. Ale i on lada dzień zniknie.
Pod koniec grudnia 2017 roku
gmina podpisała umowę z firmą,
która będzie na zlecenie miasta
usuwać szpetoty.
- Będzie można zabrać każde
auto, zalegające na parkingu,
w strefie zamieszkania, z drogi
publicznej i strefy ruchu. Wystarczy, że pojazd jest od dłuższego czasu nieużytkowany albo
jest po prostu wrakiem - mówi
Łukasz Gil, Komendant Straży

Miejskiej w Świebodzicach. To
także dzięki jego zaangażowaniu
udało się rozwiązać uciążliwy
problem.
Co najważniejsze - miasto nie
będzie ponosić w zasadzie żadnych kosztów usunięcia złomu
na czterech kółkach. Koszt jego
odholowania, umieszczenia na
parkingu i zezłomowania to
łącznie 75 groszy. Koszt tak
naprawdę żaden.
Mimo wszystko nie zwalnia
to nikogo, kto jest posiadaczem
wraku, by zrobił z nim porządek
i nie zaśmiecał przestrzeni publicznej.

O wrakach zalegających nasze
miasto pisaliśmy kilkakrotnie

I JAROSŁAW DĄBROWSKI
Przewodniczący Komsiji Handlu, Usług,
Bezrobocia Bezpieczeństwai Porządku Publicznego
- To dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców,
zalegające wraki nie tylko zajmowały miejsca postojowe,
ale i szpeciły nasze otoczenie. Ta kompleksowa umowa
na recykling wraków rozwiąże problem, bardzo się z tego cieszę.

Jesteśmy w programie
Sudety 2030
8
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lisko 100 samorządowców
z całego Dolnego Śląska
B
- w tym Świebodzice, podpisało

„Deklarację Sudecką 2030”.
Jest to potwierdzenie woli podjęcia przez samorządy wspólnych działań dla poprawy warunków życia mieszkańców
i szybszego rozwoju gospodarczego tej części regionu.
W imieniu Gminy Świebodzice
dokument podpisał Burmistrz
Miasta Bogdan Kożuchowicz.
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wieści z miasta

Sygnatariuszami dokumentu
są przedstawiciele samorządów
z południowej i zachodniej
części Dolnego Śląska, reprezentujący mieszkańców Przedgórza Sudeckiego i Sudetów
(byłych województw wałbrzyskiego i jeleniogórskiego).
Deklaracja wyraża wolę
współpracy na rzecz poprawy
warunków rozwoju społecznogospodarczego i życia mieszkańców, a także zobowiązanie do

Kolejne inwestycje związane
z gospodarką odpadami

Kupiliśmy pojemniki BIO
od koniec 2017 roku do ZGK
Świebodzice sp. z o.o. zostaP
ła dostarczona pierwsza partia

15 pojemników na BIO odpady.
Pojemniki o pojemności 3,2 m3
posiadają perforowane wewnętrzne ścianki, aby doprowadzać powietrze i zapobiec procesom fermentacji składowanych
tam odpadów. Na dole pojemnika znajduje się taca na odcieki.
U góry duży otwór wrzutowy.
Pojemniki są w kolorze brązowym z napisem BIO. Zostaną
rozstawione na terenie całego
miasta i właśnie do nich można
wrzucać odpady biodegradowalne - przede wszystkim trawę,
liście.
Koszt pojemników to blisko
100 000 zł brutto.
prac nad wspólnym planem
modernizacji zwanym „Strategią Rozwoju Sudety 2030”.
- Przyjęcie „Strategii dla
Pogórza Sudeckiego i Sudetów
na lata 2020-2030” oraz włączenie jej jako integralnej części
do strategii całego województwa dolnośląskiego pozwoli na
skuteczniejsze ubieganie się

przez gminy o środki finansowe
z budżetu państwa i Unii Europejskiej - mówi burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. - Mamy
nadzieję, że Ministerstwo Rozwoju zgodzi się, żeby wyodrębnić subregion nazwany przez
sygnatariuszy sudeckim i zgodzi się na jego szeroko rozumiane wsparcie.

d 1 stycznia 2018 roku dziaO
ła publiczny rejestr sprawców przestępstw seksualnych.

Serwis uruchomiło Ministerstwo
Sprawiedliwości. Możemy sprawdzić, czy w naszym otoczeniu
nie mieszka osoba, która dopuściła się szczególnie ciężkich
przestępstw na tle seksualnym.
Rejestr działa pod adresem:
rps.ms.gov.pl
Uruchomienie rejestru zostało przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,
uchwalonej 13 maja 2016 r. Nowe przepisy wprowadzają kompleksowy system ochrony przed
tego rodzaju przestępczością,
zwłaszcza, gdy może być skierowana przeciwko dzieciom. Ustawa weszła w życie 1 października 2017 r.
Są dwa rodzaje rejestrów:
z dostępem ograniczonym i publiczny.
W Rejestrze z dostępem ograniczonym są zamieszczane przede wszystkim dane osób prawomocnie skazanych za przestępstwa na tle seksualnym - m.in.
pedofilów i gwałcicieli. Spośród
tych, którzy popełnili przestępstwo przed 1 października 2017 r.,
do Rejestru z dostępem ograniczonym bezwzględnie trafili
sprawcy gwałtów ze szczególnym okrucieństwem oraz gwałciciele, których ofiary nie miały
więcej niż 15 lat. Sprawcy ci nie
mogą złożyć wniosku o wyłączenie zamieszczenia ich danych
w Rejestrze z dostępem ograniczonym. 1 października w Rejestrze tym zostały zamieszczone dane około 800 takich przestępców.
Natomiast spośród tych, którzy popełnili przestępstwo po 1
października 2017 r., do Rejestru
z dostępem ograniczonym trafią,
co do zasady, wszyscy gwałciciele i pedofile, a także stręczyciele dzieci i skazani, którzy

posługiwali się pornografią na
szkodę dzieci.
Najgroźniejsi przestępcy, poza umieszczeniem ich danych
w Rejestrze z dostępem ograniczonym, trafią dodatkowo do
Rejestru publicznego.
Spośród sprawców czynów
popełnionych przed 1 października 2017 r. do Rejestru publicznego mogą trafić sprawcy zgwałceń popełnionych ze szczególnym okrucieństwem oraz gwałciciele, których ofiarami były
dzieci poniżej 15 roku życia.
Każdy z tych sprawców, jeśli
został skazany przed 1 października 2017 r. ma jednak prawo
wystąpić do sądu z wnioskiem
o wyłączenie jego danych z Rejestru publicznego.
W przypadku sprawców czynów popełnionych od 1 października 2017 r. do Rejestru
publicznego mogą trafić sprawcy zgwałceń popełnionych ze
szczególnym okrucieństwem,
gwałciciele, których ofiarami
były dzieci poniżej 15 roku
życia, a dodatkowo także recydywiści - jeśli którekolwiek
przestępstwo na tle seksualnym
popełnili na szkodę małoletniego
(do 18 roku życia) i zostali
uprzednio skazani na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Decyzję o umieszczeniu
tych sprawców w Rejestrze publicznym sądy będą podejmowały przy orzekaniu wyroków.
- Z odrażającą seksualną przestępczością nie wystarczy walczyć, trzeba jej także zapobiegać. Nie było dotąd w Polsce
metod, by - jak w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii,
Kanadzie czy Francji - skutecznie kontrolować sprawców przestępstw na tle seksualnym, gdy
już opuszczą więzienie. Mimo
że wielu dopuszcza się ponownie podobnych przestępstw. Dlatego uruchomiano rejestr - czyta-

my na stronie Ministerstwa
Sprawiedliwości.
W rejestrze publicznym znajduje się
siedmiu mieszkańców z powiatu świdnickiego - w tym
jeden świebodziczanin. W rejestrze ujawnione
są ich pełne dane, data urodzenia oraz
zdjęcie.
I

FOT. ZGK ŚWIEBODZICE

Rejestr przestępców seksualnych już dostępny

Na rok 2018 zaplanowany jest
zakup kolejnych 15 pojemników
na BIO odpady - mówi Kacper
Nogajczyk, prezes spółki.
Spółka ZGK zakupiła również specjalny pojazd do opróżniania odpadów BIO, wyposażony w urządzenie HDS - żurawia oraz urządzenie hakowe.
Jest to auto dwuosiowe DMC
19T spełniające normę spalin
Euro 6.
Żuraw ma udźwig do 3500 kg
i zasięg do 9 metrów. Wraz
z pojazdem został dostarczony
pojemnik do transportu odpadów BIO o pojemności 20 m3.
Koszt pojazdu wraz z leasingiem to kwota 536 000 zł brutto.

Święto Piernika w MDK
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

hoć nazwa kojarzy się z najbardziej charakterystyczC
nym, bożonarodzeniowym cia-

Balet dla dzieci
społeczeństwo
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d czwartku, 4 stycznia
O
w ofercie Miejskiego Domu
Kultury w Świebodzicach poja-

steczkiem, to tak naprawdę
Święto Piernika w Miejskim
Domu Kultury to święto młodych, utalentowanych, wspaniałych muzyków, podopiecznych sekcji muzycznej i sympatycznych instruktorów: Wiktora Wawrzkowicza i Bartosza Wawrzkowicza.
Doroczny koncert świąteczny jest ukoronowaniem całego
roku żmudnej pracy młodych
artystów, a przy okazji cudownie wprowadza wszystkich
w klimat Bożego Narodzenia.
Tak było 22 grudnia podczas
ostatniej edycji Święta Piernika.

wiły się nowe zajęcia: balet dla
dzieci.
Taniec klasyczny jest rodzajem aktywności, która przynosi
każdemu dziecku wiele korzyści. Balet rozwija poczucie rytmiki i wrażliwości estetycznej,
uczy partnerstwa i bycia w relacji z drugą osobą lub grupą.
Nauka baletu dla dzieci może
rozpocząć się już w wieku 4-5
lat. Zajęcia dla najmłodszych
obejmują naukę podstaw tańca
klasycznego, dzięki czemu od
pierwszych lat życia wyrabiana
jest w dziecku wrażliwość na
sztukę.

G Miejski Dom Kultury
w Świebodzicach.
G godzina 16.00-17.00
Balet mini (dzieci 4-5 lat),
G godzina 17.00-18.00
Balet & Jazz (16-12 lat),

G instruktor:
Patrycja Jelińska,
G Zajęcia będą odbywały się
cyklicznie, w każdy czwartek.

Serdecznie zapraszamy.

Złote Gody Państwa Leib

Młodzi muzycy i seniorzy
z zespołu „Melodia”
pochwalili sie
swoimi
umiejętnościami

W środę, 27.12.2017r. w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Świebodzicach odbył się Jubileusz
Złotych Godów małżeńskich Państwa Heleny
i Krystiana Franciszka Leib. Szacowni Jubilaci
związek małżeński zawarli w Świebodzicach
23 grudnia 1967 r.
Medale za długoletnie pożycie nadane
przez Prezydenta RP wręczył Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz.
Gratulujemy tak wspaniałego jubileuszu
i życzymy wielu kolejnych, wspólnych lat
w zdrowiu, szczęściu i miłości.

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

Ś.P. Zuzannę Zakrzewską-Wróbel
- Córka, Siostra i Rodzina

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Mariana Gutowskiego,

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

Ś.P. Teresy Paluszak

- rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom. Serdeczne Bóg zapłać
- Syn, Córka, Zięć, Wnuczka i Rodzina
Z serca dziękujemy wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
ofiarowali swoje modlitwy oraz odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
Ś.P. Krystynę Romanowską
- Mąż, Dzieci, Wnuki i Rodzina
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie

Ś.P. Henryki Bukowskiej,

nadesłali kondolencje i okazali nam wiele ciepła
w tym trudnym i bolesnym czasie
- Synowie z Rodzinami
Składamy szczere słowa podziękowania wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Ś.P. Zofii Lonki

- 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

Ś.P. Zdzisławę Ziarek

- Córka, Synowie, Synowa, Zięć, Wnuki, Prawnuki i Rodzina

Sylwester z efektem ŁAŁ!!!

10

piątek, 5 I 2018

K

to był w Rynku na pokazie laserowym, ten
chyba nie żałuje. Fantastyczne widowisko,
taniec światła i muzyki, wiązki
laserów falujące i unoszące się
nad głowami ludzi, zmieniające
barwy i natężenie - to było naprawdę coś zupełnie innego, niż
klasyczne, doroczne fajerwerki.
Dzięki, Panie Burmistrzu, za taki
wyjątkowy spektakl!

powitanie Nowego Roku

Bez wątpienia świetlno-muzyczny pokaz o północy podziwiała rekordowa liczba mieszkańców i gości - Rynek w Świebodzicach dosłownie pękał
w szwach! Pokaz przyszły zobaczyć całe rodziny, nie brakowało
maluszków na rękach swoich
rodziców, przyszło bardzo dużo
młodzieży, słowem - pełen przekrój wiekowy naszych mieszkańców.

Już od godz. 17:00 mogliśmy
podziwiać sylwestrową iluminację ratusza, który mienił się kolorami i grafiką, nawiązującą do
noworocznych akcentów. Świebodziczanie całymi rodzinami
już od popołudnia przychodzili
do Rynku, by zobaczyć nietypowo „przystrojony” ratusz i zrobić
pamiątkowe zdjęcia. Ale to był
dopiero przedsmak tego, co wydarzyło się wieczorem.

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

Zabawa Sylwestrowa rozpoczęła się o godz. 22:30, rozkręcił
ją DJ Doluś, znany z programów
telewizyjnych, który serwował
nam dużo dobrej, tanecznej muzyki.
Była też nauka tańca z instruktorem najwyższej klasy tanecznej
Tomaszem Jaszewskim, który
wraz z partnerką Martą Szkalińską zachęcali świebodziczan do
sylwestrowych pląsów.

Tuż po 23:30 na scenie pojawił
się Burmistrz Miasta Bogdan
Kożuchowicz wraz z małżonką
Teresą, by za chwilę złożyć
mieszkańcom noworoczne życzenia. Ale najpierw była taneczna niespodzianka: wspólny taniec do ubiegłorocznego hitu
„Despacito”. Po raz kolejny pan
burmistrz udowodnił, że jest nie
tylko sprawnym menadżerem,
zarządzającym miastem i po-

tężnym budżetem, ale i osobą
z ogromnym poczuciem humoru, nieobawiającą się publicznych występów, która - jeśli trzeba, to zatańczy, zaśpiewa, pobawi się z dziećmi. Za to Go właśnie wszyscy cenimy i szanujemy.
Kolejną niespodzianką był
noworoczny toast - członkowie
zaprzyjaźnionego Zespołu Pieśni i Tańca „Mokrzeszów” czę-

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

stowali mieszkańców symboliczną lampką szampana. A gdy laserowy zegar, wyświetlony na fasadzie ratusza, zaczął odmierzać
ostatnie minuty starego roku,
burmistrz Bogdan Kożuchowicz
i Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Jan Klepiec złożyli
noworoczne życzenia:
- Drodzy mieszkańcy, dziękuję
za kończący się rok, który był
trudny, nie zabrakło w nim bole-

A tak o świebod
Sylwestrze pisa zickim
m. in. internau li
na portalu DOBci
A.pl:

snych wydarzeń, ale dziękuję
Wam serdecznie za wsparcie
i pomoc w najtrudniejszych momentach. U progu Nowego Roku życzę Wam i Waszym bliskim
szczęścia, zdrowia, radości i miłości. Niech 2018 rok przyniesie
nam tylko dobre wydarzenia
- mówił burmistrz.
Punktualnie o godz. 0: 00 rozpoczął się laserowy pokaz. Rynek wypełniły światło i dźwięk.

powitanie Nowego Roku

Wiązki laserów wyświetlały
obrazy nie tylko na fasadzie ratusza, ale także, falując i zmieniając kolory, płynęły nad głowami
ludzi, wywołując okrzyki entuzjazmu i jedno, wielkie wspólne
„łał”.
Na budynku pojawiały się
świebodzickie akcenty: herb, logo, napis „Świebodzice” - to także świebodziczanie przyjmowali
z okrzykami radości.

Widowiskowy pokaz trwał
około 20 minut i bez wątpienia
bardzo się podobał, co było słychać w wyrażanych na gorąco
opiniach. Warto podkreślić, że
przygotowała go profesjonalna
firma, która za efekty wizualne
została nagrodzona m. in. w Tokio.
Dyskoteka w sercu miasta
trwała do 1:00. Nad bezpieczeństwem bawiących się świebo-

W Rynku prawdziwe oblężenie, było nas tak wiele

„Wszystkiego na
jle
wszystkich urzę pszego dla
dników i pracow
ników
miasta Świebod
zice, gratuluję ta
kiego
Sylwestra. Bez st
raszenia zwierzą
t.”

15

nich latach, mieszkańcy dobrze
się bawili, zatem warto pewnie
powtórzyć to - oczywiście z nowymi niespodziankami - w przyszłym roku.
A my przyłączając się do życzeń noworocznych, życzymy
wszystkim Mieszkańcom i Czytelnikom Gazety Świebodzickiej
dobrego, obfitującego w zdrowie, pomyślność i radość, 2018
roku.

Lampka szampana od zespołu „Mokrzeszów”

Burmistrz
Bogdan
Kożuchowicz

„Świdnica bierzc
ie
ze Świebodzic, m przykład
oż
Gratulacje dla Bu na, można prawda.
rmistrza Pana
Bogdana Kożuch
owicza za brak pe
i wszelkich fajer
tard
werków strasząc
ych
zwierzęta a dosk
on
Sylwestra w spos ałe przygotowanie
ób nowoczesny”
.
„Brawa dla Świeb
odzic”

- Dziękuję, kochani,
że znów, wspólnie
powitaliśmy Nowy Rok.
Dziękuję, że było nas tak
dużo, dziękuję za ciepłe
słowa na temat naszej
imprezy. Bawiliśmy się
wspaniale, bezpiecznie,
w przyjaznej, pełnej radości
atmosferze.
No i zwierzaki chyba też nieco odetchnęły,
bo wybuchów petard było zdecydowanie mniej.
Nasz Laserowy Sylwester podobał się także
gościom z okolicznych miast. Dziękuję,
świebodziczanie!

Bawiliśmy się super!

Ratusz
w sylwestrowej
odsłonie
Życzenia od mieszkańców dla naszego burmistrza

W rytmie disco i z humorem

dziczan czuwała Straż Miejska
i Policja.
Bez wątpienia ten Sylwester
miał jeszcze inny wymiar - chociaż nie obyło się oczywiście bez
wystrzałów petard, to jednak
w mieście było spokojniej i ciszej, co z pewnością docenili
posiadacze czworonogów.
Podsumowując: tegoroczny
Sylwester w Świebodzicach był
jednym z najlepszych w ostat-
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Laserowe show, pełen profesjonalizm i doskonałe efekty. Takich
Sylwestrów chcemy więcej!

Prezentujemy nowe
rozkłady jazdy
Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

komunikacja miejska 2018
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autobusów komunikacji miejskiej
S

zanowni Państwo, w związku
z prośbami wielu środowisk
seniorów, a także sygnałami od
radnych Rady Miejskiej, przedstawiamy dziś nowe rozkłady jazdy linii
Nr 1, która kursuje w Świebodzicach.
Linia została wydłużona o ulicę Przemysłową i Strefową tak, by mieszkańcy
naszego miasta, pracujący w nowo
powstałych zakładach w Podstrefie

Świebodzice Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”,
mogli rano dojechać do pracy i po
południu wrócić do domów.
- Takie oczekiwania były sygnalizowane, dlatego wraz z nowym rokiem
autobusy komunikacji miejskiej będą
kursowały do nowo powstałych zakładów w podstrefie - mówi burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.

Nowe przystanki pojawiły się na ulicy Strefowej (I i II - obok Grajewskich)
oraz na ul. Przemysłowej (przy dawnej
Monevie). Nowością jest także to, że
osoby chcące odwiedzić bliskich na
cmentarzu przy ul. Kamiennogórskiej,
dojadą tam autobusem codziennie od
poniedziałku do piątku (a nie, jak wcześniej, tylko we wtorki i czwartki).

Jak Państwo zapewne pamiętają,
Gmina Świebodzice zamierza zakupić
jeszcze jeden, czwarty, autobus dla
potrzeb komunikacji miejskiej. To oznacza, że również może przybędzie przystanków a niewykluczone, że mogą
zostać wyodrębnione dwie linie - tak,
jak to było przed laty, gdy po Świebodzicach kursowały autobusy linii Nr 1
i 4.

To oczywiście wszystko jest jeszcze
do przeanalizowania i przedyskutowania.
Mamy nadzieję, że zachowacie Państwo zamieszczone w tym wydaniu rozkłady, bo z pewnością się one przydadzą
i pozwolą zaoszczędzić czas związany
z wyjściem na konkretny kurs.
Dziękujemy za udostępnienie rozkładów spółce ZGK Świebodzice.

REKLAMUJ SIĘ ZA GROSZE!
ZADZWOŃ:

6 6 0

1 5 7

5 1 8
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Stawka
za wody
opadowe w dół!

4,70 zł za m3
wód opadowych zapłacą
świebodziczanie
od 1 stycznia 2018 roku.
Burmistrz Bogdan Kożuchowicz
wydał stosowne zarządzenie
o obniżeniu
dotychczasowej
stawki.

Aplikacja myBus
- rozkład w twoim
telefonie

prócz tradycyjnych rozkładów jazdy w formie
O
papierowej umieszczonych na przystankach
komunikacji miejskiej w Świebodzicach istnieje

również mobilna aplikacja ułatwiająca pasażerom
sprawdzenie rozkładu jazdy z żądanego przystanku.
Aplikacja „myBus” stworzona z myślą o użytkowniku transportu miejskiego oprócz tradycyjnego rozkładu jazdy posiada również informację,
gdzie w danej chwili znajduje się autobus, w jakiej
odległości od żądanego przystanku się znajduje
informację uzyskuje ze śledzenia pojazdu przez
system GPS. Jest to wersja on-line. Dzięki temu
uzyskujemy znacznie dokładniejszą godzinę pojawienia się pojazdu na przystanku, uwzględniającą
nieprzewidziane opóźnienia. Jest to obrazowanie
aktualnego stanu komunikacji, a nie zaplanowanego w rozkładzie jazdy.
Aplikacja myBus online jest częścią Systemu
Informacji Pasażerskiej (SIP) wchodzącego
w skład oprogramowania MUNICOM.premium
autorstwa firmy PZI TARAN. System ten, zainstalowany w wielu miastach w Polsce również
w Świebodzicach.
Aplikacje można zainstalować na telefonie
pobierając je z „sklep play”.

CZYSTE
ŚWIEBODZICE

Zobaczyłeś
w mieście
bałagan?

Zadzwoń!
Zrobimy
porządek!

tel. 74 666 96 10
kom. 696 517 851
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REKLAMUJ SIĘ!
W Gazecie Świebodzickiej

tel. 660 157 518
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Niezwykła historia
Gazeta Świebodzicka
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polskiego miasta w Chinach
D

rodzy Czytelnicy, na
prośbę wielu osób,
u których zainteresowanie wzbudziły nasze wcześniejsze artykuły, dotyczące miasta Harbin, które
w XVIII wieku założyli Polacy
w odległej o tysiące kilometrów
Mandżurii, wracamy do tego
interesującego wątku. Temat zaciekawił, bo okazuje się, z potomkowie chińskiej polonii
wciąż żyją a nawet zrzeszają się
w kluby. Taki Klub - drugi
w Polsce, powstał przed kilkoma
miesiącami w naszym mieście.
Dolnośląski Klub Harbińczyka
to inicjatywa Aleksandra Jermakowa, przewodniczącego
Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Świebodzicach, którego rodzina wywodzi się właśnie z miasta
Harbin. Bo historię mandżurskiego Harbinu trudno sobie
wyobrazić bez Polaków...
Dziś pierwsza część tej niezwykle ciekawej historii. Materiały udostępnił pan Aleksander, za co serdecznie dziękujemy.

W XVII i 1 poł. XVIII w. działali w Chinach polscy misjonarze jezuici (A.
Rudomina, J. Smogulecki, M.
Boym, W. Męciński); w XIX w.
docierali tu pol. podróżnicy
i badacze (J.Sz. Kowalewski, B.
Grąbczewski, R. Zakrzewski, K.
Bohdanowicz). Jest początek
maja 1898 roku. Czterech młodych mężczyzn rozpoczyna
remont starej chińskiej gorzelni,
którą kupili za 450 kilogramów
srebra. Fabryka znajduje się
w mandżurskiej osadzie Sian
Fan nad rzeką Sungari i jest
jedynym w okolicy budynkiem
nadającym się do adaptacji na
biura zarządu Kolei Wschodniochińskiej (zwanej też Koleją
Południowomandżurską).
Wszyscy czterej to Polacy,
podobnie jak człowiek, który
wysłał ich w tę misję. Szefem
ekipy jest inżynier Adam
Szydłowski, jego pomocnikami
są technicy Wysocki i Raweński.
Ochronę stanowi 50 kozaków
pod dowództwem rotmistrza
Pawlewskiego. 16 maja 1898
roku oficjalnie zakładają miasto
Harbin. 25 lat później mieszka
tam już kilkunastotysięczna polska społeczność. Ma swoje stowarzyszenia, parafie, teatr, szkoły i gazety. W wielonarodowym
mieście Polacy stanowią dominującą ekonomicznie grupę.
W ich rękach są wielkie zakłady
przemysłu drzewnego, fabryki
tytoniowe, warsztaty mechaniczne i koncesje na poszukiwania
bogactw mineralnych.
Polski jest najczęściej używanym językiem na ponad 1400kilometrowej trasie kolei. Rodacy obsadzili w niej większość stanowisk - od pracowników terenowych po biuro harbińskiego
zarządu. O ich statusie może
świadczyć fakt, że na wakacje
luksusowymi wagonami Pullmana woził ich specjalny pociąg

kursujący między Harbinem a...
Ciechocinkiem.
Gdy w 1895 roku Chiny ponoszą upokarzającą klęskę w wojnie z Japonią, sytuację wykorzystuje Rosja. Przez terytorium
chińskiej Mandżurii biegnie
bowiem najkrótsza droga łącząca Władywostok - port nad
Pacyfikiem i Czitę - ważny węzeł
na budowanej od 1891 roku trasie Kolei Transsyberyjskiej. Wizja eksploatacji bogactw Syberii
rozpala wyobraźnię inwestorów,
nie ma więc najmniejszych problemów z pozyskaniem środków
na budowę. W 1896 roku zostaje
podpisane porozumienie, w którego tajnym protokole / Konieczność połączenia kolejowego
europejskiej części Rosji z Władywostokiem widział już Car
Aleksander III, a później Mikołaj
II. Najtrudniejszym etapem
budowy okazał się ostatni odcinek. Wtedy to carski minister
Sergiusz Witte przekonał cara, że
można znacznie obniżyć koszty
budowy kolei, skracając ostatni
odcinek o połowę, gdyby trasa
przebiegała przez terytorium
chińskiej Mandżurii. Zaufany
cesarzowej Cixi kanclerz Li
Huangczang przekanany łapówką w wysokości 3 mln rubli
o korzyściach budowy kolei,
podpisał w czerwcu 1896 roku
umowę o utworzeniu eksterytorialnego korytarza/ rosyjski rząd
gwarantuje sobie eksterytorialność linii Kolei Wschodniochińskiej z prawem utrzymywania na
niej własnej administracji, służby
ochrony kolei, policji i sądów.
1400-kilometrowy rosyjski
„harbiński korytarz” zyskuje
podobny status jak brytyjski
Hongkong. I wtedy do akcji
wkraczają Polacy. Stanisław
Kierbedź ma 51 lat, gdy w grudniu 1896 roku zostaje wybrany
w Petersburgu na wiceprezesa
zarządu Towarzystwa Kolei
Wschodniochińskiej. Inżynier
nosi to samo imię co jego słynny
wuj, również inżynier, budowniczy mostu i fundator biblioteki
publicznej w Warszawie, Stanisław Kierbedź projektuje
i nadzoruje budowę mostu kolejowego w Harbinie , kesony podwodne pod harbiński most
dostarczyła firma warszawska
Konstantego Rudzkiego.
Pozycję wyrobił sobie na
Kaukazie, gdzie kierował budową linii kolejowych oraz rafinerii
i magazynów ropy naftowej
w Groznym. Jako dyrektor Kolei
Władykaukaskiej Kierbedź skupia wokół siebie grono zdolnych
polskich inżynierów i techników.
Wielu Polaków pracuje też przy
budowie Kolei Transsyberyjskiej, są wśród nich potomkowie
zesłańców po powstaniu styczniowym. Nic więc dziwnego, że
gdy nadchodzi moment wybrania
miejsca na siedzibę zarządu
Kolei Wschodniochińskiej, misję
tę Kierbedź zleca właśnie rodakom. To z jego polecenia inżynier Szydłowski i pozostała trójka 8 marca 1898 roku wyruszają
z Władywostoku, by pięć tygodni
później dotrzeć nad rzekę Sun-

gari. Gdy startuje budowa kolei,
do Harbinu zaczynają ściągać
setki Polaków. Ich osadnictwu
sprzyjają nie tylko wpływy
Kierbedzia, ale też przyjazna
polityka rosyjskiego generała
Dymitra Horwata, zarządcy
„strefy wydzielonej”. Wśród
przybyszów są również polscy
Żydzi i Karaimowie. Ci ostatni,
rodzina Łopatów, staną się
w Mandżurii pionierami przemysłu tytoniowego i zbudują
w Harbinie jedną z największych
azjatyckich fabryk papierosów.
Bogacąca się Polonia zaczyna
sprawnie organizować swoje
życie. W 1903 roku - pięć lat po
założeniu miasta - staje się siedzibą polskiej parafii rzymskokatolickiej. Obejmuje ona cały eksterytorialny pas Kolei Wschodniochińskiej, jest więc niewątpliwie najdłuższą parafią świata.
Jedną z wielu znanych postaci
jest Urodzony niedaleko Lwowa
Kazimierz Grochowski miał niespełna 30 lat, gdy został dyrektorem kopalni w zagłębiu donieckim. Jako zdolny inżynier i „zagraniczny specjalista” (był obywatelem Austro-Węgier) mógł
wieść spokojne i dostatnie życie.
Jednak jego wyobraźnię rozpala
trwająca na Alasce gorączka
złota. Jej objawy były też widoczne na słabo zbadanej wschodniej
Syberii.
W 1906 roku Grochowski
rzuca posadę i jedzie do Władywostoku. Zatrudnia się jako
geolog w Okhotsk Gold Mining
Company, która wysyła go na
kilkumiesięczne ekspedycje badawcze. Każda wyprawa to 2
tysiące kilometrów po bezdrożach, w mrozie dochodzącym do
-57 st. C i głębokim śniegu.
Odkrycia są okupione odmrożeniami i chorobami członków
ekipy.
Ponieważ konkurencja nie śpi
i ma szpiegów również w urzędach, lista zamawianych przez
Grochowskiego lekarstw to
w rzeczywistości zaszyfrowany
spis odkrytych minerałów. Leki
na szkorbut oznaczają złoto,
rycyna - molibden, piramidon
- srebro, a jodoform - miedź.
Kilka lat później Grochowski
zmienia pracodawcę. Zarejestrowana w Petersburgu spółka
Upper Amur Gold Mining Co.
w 1912 roku wysyła go do
Stanów Zjednoczonych, by zapoznał się z najnowszymi technologiami eksploatacji złóż złota.
Tam poznaje Elizabeth Jumith,
z którą bierze ślub w San
Francisco. Ich drużbą jest słynny
pisarz Jack London, z którym
oboje się zaprzyjaźniają.
Za obszar wielkości Szwajcarii płaci równowartość dwóch
miesięcznych pensji. Buduje
miasteczko przemysłowe „Fort
Grochowski”. W terenie rządzą
lokalne klany i uzbrojone bandy/Hunhuzy/. Do ochrony interesów inżynier musi utrzymywać
małą armię i dogadywać się
z
przywódcami
plemion.
Odkrywa nie tylko złoto i srebro,
ale także węgiel i ropę naftową.
Udany początek przedsięwzięcia

przerywa bolszewicka rewolu- z cennych badań Marka Przyznane mu przez chiński rząd
cja. Barga zostaje zaanektowana Cabanowskiego, Mariana Ka- koncesje obejmowały obszar 6
przez chiński rząd, który cofa łuskiego, a przede wszystkim nie- tys. km kw. lasów, a przedwydane koncesje.
ocenionego seniora Edwarda siębiorstwa drzewne zatrudniały
W 1920 roku inżynier K. Kajdańskiego - urodzonego wła- 8 tysięcy osób, w tym wielu PoGrochowski przenosi się do śnie tam autora „Wspomnienia laków.
Harbinu, gdzie szybko staje się z mojej Atlantydy” - wynika, że
Centralą biznesu Kowalskiejednym z liderów polskiej spo- Polacy tworzyli w Harbinie go była założona przez niego
łeczności. W latach 1926-1928 pierwsze cukrownie, młyny paro- osada Jabłoń. Przedsiębiorca
inżynier Grochowski jest dyrek- we, fabryki papierosów, kotłow- ufundował tam szpital, szkołę
torem gimnazjum polskiego nie i zakłady metalurgiczne, i bibliotekę - książki sprowadzał
w Harbinie, a w roku 1929 jedzie a nawet pierwszy browar - im. z Polski. W 1925 roku uruchomił
do Polski jako delegat Polonii Wróblewskiego.
w Harbinie fabrykę sklejki i forW latach 20-tych najbogat- niru, które eksportował nie tylko
mandżurskiej na Pierwszy Zjazd
Polaków z Zagranicy. Odbywa szym przedsiębiorcą w Harbinie na rynek azjatycki, ale także do
rozmowy z kardynałem Au- był pochodzący z Podola Australii i Kanady. Przez niemal
gustem Hlondem, rządem Rze- Władysław Kowalski. Zaczynał dwie dekady Kowalski był najczypospolitej, informując o głów- jako zwykły pracownik przy większym sponsorem polskich
nych potrzebach Polaków na budowie linii kolejowej Włady- inicjatyw w tym mieście. Jego
Dalekim Wschodzie.
wostok-Chabarowsk. Zarobione firmy zaczęły podupadać dopiero
Ponadto jest redaktorem pieniądze pomnożył przy wycin- w czasie Wielkiego Kryzysu
„Tygodnika Polskiego”, zakłada ce syberyjskich lasów. W ciągu w latach 30-tych, gdy gwałtowMiędzynarodowe Towarzystwo paru lat stał się największym nie spadł popyt na drewno.
Badania Mandżurii, organizuje dostawcą drewna zarówno dla Odzyskanie przez Polskę niepodekspedycje archeologiczne. Sła- budowniczych kolei, jak i lokal- ległości dało początek repatriacji
wę zdobywa dzięki odkryciu nych firm. Do 1923 roku zainwe- wielu harbińskich Polaków do
osady z XIII wieku, którą nazywa stował w Mandżurii kolosalną kraju.
„miastem młodego Dżyngis- wówczas sumę 10 mln dolarów.
Kolejne fale wyjazdów przychana”.
spieszyły wybuch wojny domoW 1934 roku inż. Grochowski
wej w Chinach i japońska okupacja Mandżurii od 1932 roku.
jedzie do Polski. Pracuje
Dziś Harbin słynie na
Założone przez Japończyków
w Polskiej Konwencji
cały świat z Międzynarodowego
państwo Mandżukuo przeWęglowej - kartelu, któFestiwalu Śniegu i Lodu.
trwało praktycznie do
rego celem jest orgaTa niezwykła impreza trwa
końca II wojny światonizacja eksportu suwłaśnie w Harbinie (4-7 stycznia).
wej. Ostateczny cios
rowca i ułatwienie
Corocznie to wydarzenie odwiedza około milion polskim przedsiębiorpolskim kopalniom
osób z Chin i zagranicy. Ma długą tradycję,
ekspansji na rynki
com w Harbinie
zagraniczne.
zadała w 1936 roku
po raz pierwszy zorganizowano go w 1985 roku.
Umrze jednak
nacjonalizacja.
Największe tłumy przyciąga ceremonia otwarcia
w Mandżurii. Gdy
To, co najważniejz pokazem świateł. Odwiedzający festiwal mogą
w 1937 roku
sze - Harbin został
podziwiać gigantyczne rzeźby z lodu i śniegu,
otrzymuje ofertę
założony przez Polajeździć na nartach, kibicować zawodnikom
od rządu Filipin
ka! A dokładnie przez
biorącym udział w zawodach pływackich
objęcia stanowiska
inż. Adama Szydłowdyrektora kopalni
skiego w 1898 roku podi wypróbować olbrzymie lodowe ślizgawki
złota, postanawia jeczas budowy Kolei
Zdjęcie z oficjalnej strony
chać przez Harbin. Tam
Wschodniochińskiej.
Został
icefestivalharbin.com
powala go śmiertelny atak
on też jego pierwszym prezyserca.
dentem.
Pierwszy dworzec, dziś już
nieistniejący, zaprojektował inż.
Ignacy Cytowicz. Dr Feliks
Jasiński pobudował tam pierwsze szpitale i ośrodki medyczne.
Inny doktor, Aleksander Wasilewski, po latach utworzy tu
znane i cenione laboratorium
bakteriologiczne im. Pasteura.
Z kolei jeden z najznamienitszych przedstawicieli tej społeczności. Aktywnie działał tutaj
Józef Gieysztor, później znany
profesor warszawskich uczelni
- Handlowej i Politechniki. Przez
pewien czas pracował tu nawet
jako lekarz Janusz Korczak,
późniejszy bohater z Umschlagplatz i Treblinki. Jak wynika

Świebodzice w wycinkach
prasowych
- 1968-69
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historia Świebodzic w wycinkach

ończymy, Drodzy Czytelnicy, przegląd wydarzeń z 1967 roku, zahaczamy krótko o rok 1968 i wkraczamy
w końcówkę szóstej dekady XX
wieku. W prasie dominują - co naturalne - doniesienia o sukcesach świebodzickich zakładów,
wzroście produkcji, itd.
Dowiadujemy się m. in. o spektakularnym
sukcesie kompletu mebli o wdzięcznej nazwie
„Odra”, produkowanego w świebodzickiej fabryce mebli. W końcówce 1967 roku dobiega
końca budowa osiedla Przodowników Pracy
(dziś Osiedle Sudeckie).
Kolejne sukcesy święci Klimator, a w 1969
roku ma miejsce gruntowny remont elewacji
naszego ratusza - to wówczas z fasady budynku
znikają bujne pnącza, które znamy z historycznych pocztówek.

W tym roku Świebodzice „odzyskują”
także halę sportową w Parku Miejskim,
którą użytkował jeden z zakładów. Sport
może się lepiej rozwijać.
Zapraszamy do lektury historycznych
ciekawostek, przypominamy, że wycinki
pochodzą z lokalnej prasy II połowy XX
wieku, a wycinał je i pieczołowicie katalogował pan Cyryl Ratajski, świebodzicki pionier i miłośnik Świebodzic.
Obecnie cała kolekcja znajduje się
w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Pozdrawiamy serdecznie naszych
Drogich Czytelników i zapraszamy do
lektury.
Redakcja Gazety Świebodzickiej
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olejny raz Świebodzice były stolicą wyciskania sztangi leżąc.
Dzięki dotacji z programu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu oraz
wsparcia Burmistrza Miasta
Świebodzice Bogdana Kożuchowicza , było dźwiganie, było
wyciskanie, było sztangi wyginanie.
Przyjechali zawodnicy z całej
Polski, m.in. z Warszawy, Poznania, Lwówka Śląskiego, Bolesławca, Złotoryi, Międzylesia,
Ząbkowic Śląskich, Trzebieszowa, Strzelina, Dzierżoniowa,
Świdnicy, Wałbrzycha, Wrocławia. Wystartowało 5 kobiet i 33
mężczyzn. Bardzo dużo emocji,
sportowej rywalizacji, wzlotów

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

sport

i upadków, pobitych rekordów.
I oczywiście pobity rekord zawodów. A przy tym mega zabawa, wspólne kibicowanie, motywowanie i wspieranie. U nas
naprawdę jest magiczna atmosfera!
W tym roku postanowiliśmy
uatrakcyjnić zawody i wybieraliśmy najsilniejszą świebodziczankę i najsilniejszego świebodziczanina, nagrody ufundował
Burmistrza Miasta Świebodzice
Bogdan Kożuchowicz.
Poniżej wyniki:

KOBIETY OPEN
I Jolanta Popowicz - 95 kg
II Irena Witek - 62,5 kg
III Kamila Wyderska - 55 kg

IV Martyna Mojsa - 50 kg
(Martyna pobiła swój rekord
życiowy i w 4 podejściu wycisnęła 52,5 kg)
V Aldona Maria Kopeć - 40 kg

JUNIOR OPEN
14-16 lat wg. Wilksa
I Krzysztof Pasternak - 122,5
kg (76,7953)
II Paweł Kaszyński - 97,5 kg
(61,4738)
III Krzysztof Drozd - 62,5 kg
(46,6313)
IV Szymon Woźny - 67,5 kg
(43,7333)

JUNIOR OPEN
17-20lat wg. Wilksa
I Łukasz Gajdulewicz
- 200 kg (118,3800)
II Hubert Raba
- 150 kg (99,2250)
III Marcin Stram
- 155 kg (96,4100)
IV Oskar Lebiedziejewski
- 140 kg
V Maksymilian Max
Niewiadomski - 152,5
VI Kacper Kmiećkowiak
- 137,5
VII Mateusz Perz - 125 kg
VIII Sebastian Gwiżdż - 120 kg
IX Gracjan Mikołajczak
- 115 kg

SENIOR - 75 kg

I Лукаш Вулкевич
- 182,5 kg
II Wiesław Kiwacki - 147,5 kg

III Adam Jakubowski -145 kg

SENIOR - 90 kg
I Patryk Hajduk - 190 kg
II Zbigniew Boczar - 180 kg
III Artur Podraza - 147,5 kg
IV Krystian Sołtys - 142,5 kg
V Mariusz Swatko- 135 kg
VI Sebastian Pawłowski
- 132,5 kg

SENIOR +90
I Marcin Kar Karkula
- 262,5 kg (rekord zawodów)
II Andrzej Kocyła - 250 kg
III Michał Nowaliński -225 kg
IV Sebastian Metych - 215kg
V Mariusz Tatuśko - 210 kg
VI Paweł Obłąk - 200 kg
VII Paweł Dominiak - 192,5 kg
VIII Leszek Kociołek - 190 kg
IX Damian Halter - 190 kg

WETERANI + 40
I Andrzej Kocyła - 250 kg
II Mariusz Tatuśko - 210 kg
III Wiesław Kiwacki - 147,5 kg
IV Krzysztof Halczyk - 180 kg

SENIOR OPEN
I Andrzej Kocyła - (150, 43)
II Marcin Kar - (145,11)
III Michał Nowaliński
- (130,43).
Najsilniejsza Świebodziczanka - niestety - silne kobiety ze
Świebodzic nie wystartowały,
dlatego podjęliśmy decyzję
o wręczeniu nagrody kobiecie,
która mieszka najbliżej Świebodzic- wygrała Martyna Mojsa.

Świebodziczanin Mariusz Cieśliński
wśród wyróżnionych legend kickboxingu

D

SF Kickboxing Challenge 12: Najlepsi z Najlepszych II to już historia. Połączona z „Benefisem
Polskich Legend Kickboxingu”
najmocniej obsadzona gala
w historii federacji nie zawiodła
nikogo. Kibice obejrzeli 8 ciekawych pojedynków. Udanie
zadebiutował Daniel Omielańczuk, efektownie powrócił Kamil Ruta, kolejną cenną wygraną odniósł Dawid Kasperski,
a trylogia Sokół-Juras zyskała
satysfakcjonujące zakończenie.
W szalenie emocjonującej walce wieczoru nie zawiódł Kamil
Jenel, który po wielkiej wojnie
obronił pas mistrza DSF Kickboxing Challenge w wadze do
81 kilogramów. Drugi tytuł mistrzowski również nie zmienił
właściciela - Piotr Romankie-

wicz nadal na tronie wagi ciężkiej!
Wielka impreza w Restauracji Champions Sports Bar
w Hotelu Marriott miała również na celu uhonorowanie
wspaniałych wojowników, którzy na ringach całego świata
rozsławiali Polskę w minionych
latach. Sławomir Duba i federacja DSF Kickboxing Challenge oddali wspaniały hołd najlepszym z najlepszych. Wyróżnieni zostali obecni na gali Marek Piotrowski, Przemysław
Saleta, Piotr Siegoczyński,
Agnieszka Rylik, Andrzej Palacz, Mariusz Cieśliński, Wojciech Cieślak, Robert Złotkowski, Marcin Różalski
i Dorota Godzina. Każda
z legend polskiego kickboxingu

otrzymała piękny pamiątkowy
pas.
- Bez przeszłości nie ma teraźniejszości - to hasło przyświecało mi od momentu, kiedy
powołałem do życia federację
DSF Kickboxing Challenge.
Cieszę się, że uczyniliśmy to,
co powinno zostać zrobione
dawno temu. Gala „Najlepsi
z Najlepszych” to perfekcyjne
miejsce i czas na oddanie hołdu
naszym legendom - powiedział
na gali Sławomir Duba, prezes
federacji.
Wśród uhonorowanych sportowców znalazł się świebodziczanin Mariusz Cieśliński, wielokrotny medalista oraz mistrz
świata w tej dyscyplinie. Może

nie wszyscy państwo wiedzą,
ale świebodziczanin jest pierwszym zawodnikiem reprezentującym Polskę, który został zawodowym mistrzem świata
w boksie tajskim! Podczas nowojorskiej gali „Best of the
Best” w 2005 roku pokonał
gwiazdę tego sportu, Tajlandczyka Faphimai’ego Bunkerda.
Dziś nadaj uprawia czynnie
ten sport, zajmuje się także trenowaniem zawodników i dzieci, propagując sporty walki
wśród najmłodszych.
Materiał pochodzi ze strony:
http://dsfchallenge.com/pl
udostępniony nam
przez pana Mariusza
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Najsilniejszy Świebodziczanin - Łukasz Wółkiewicz Лукаш Вулкевич.
Zawody nie odbyłyby się gdyby nie wsparcie miłych dla nas
osób :-), bardzo dziękujemy, oto
lista naszych darczyńców:
G Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz
G Jolanta Anna Łopatka
G JAKO Polska - Dominika
Mojsa i Tomasz Mojsa
G Z-ca Burmistrza Miasta
Świebodzice Krystian Wołoszyn
G Przewodniczący Rady
Miejskiej w Świebodzicach Łukasz Kwadrans
G Radny Klubu Radnych
Bogdana Kożuchowicza - Sławomir Łukawski
G Radny Klubu Radnych
Bogdana Kożuchowicza - Jarosław Dąbrowski

G Centrum Pucharowe Świebodzice Monika Cieciura i Tomasz Meges
G JAPAN SERWIS Rafał
Joachimiak i Sławek Łukawski
G Pizzeria Gregor - Grzegorz
Polewski
G Rafał Jankowski- przedstawiciel handlowy firmy Galicja
G Sklep Adrenalina Daniel
Stec.
Mieszkać w mieście, w którym władze włączają się do pomocy w organizowaniu imprez,
które promują miasto - bezcenne.

awodnicy Klubu TaekwonZ
do Taipan Świebodzice,
w składzie Zuzanna Malesa,

sogi, walkach semi contackt oraz
układach formalnych. Ogromne
brawa za zaangażowanie i piękna sportowa walkę i podziękowania za świetne przygotowanie
zawodników dla trenera Jarosława Włochala.
A już 7 stycznia zapraszamy
na Mistrzostwa Dolnego Śląska,
które rozegrane zostaną w naszym mieście!

Maciej Więcek,
Stowarzyszenie
Bona Fide

Nasi zawodnicy na fali

Hubert Cytarzyński, Oliwier
Urbański oraz Aleksander
Szymański w rozgrywanych
16.12.2017 w Grodkowie Mistrzostwach Opolszczyzny zdobyli cztery srebrne o raz jeden
brązowy medal. Nasi zawodnicy
walczyli w walkach Bong Mat-

ogłoszenia
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Biuro Nieruchomości „Mój Dom”
www.wozniak-nieruchomosci.pl
58-300 Wałbrzych, ul. Pługa 9/1
tel. 698-956-077, 74-663-80-29

zaprasza - ul. Księcia Bolka 8 Świebodzice
otwarte pon- piątek 10.00 do 17.00
tel. 889-746-534 tel. 607-867-971
LICENCJA ZAWODOWA 21667, 21668
www.mojdomswiebodzice.pl
mojdomswiebodzice@wp.pl

PRZYJMUJEMY WNIOSKI KREDYTOWE MDM NA 2018 rok.
SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ !!! PŁACIMY NAJWIĘCEJ!!!
G Na terenie Świebodzic i okolic
pilnie poszukujemy mieszkań
do wynajęcia.
Tel. 576-999-077
G NA SPRZEDAŻ OFERUJEMY
APARTAMENTY ZNAJDUJĄCE
SIĘ W ŚWIEBODZICACH
ATRAKCYJNA CENA
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!!
TEL. 576-999-077
G Świebodzice. Do wynajęcia
lokal przy ul. Strzegomskiej
idealny pod placówkę bankową
100 m2 parter, witryny, 6 000 zł
Polecam Tel. 576-999-077
G Świebodzice. 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój, kamienica, wysoki
parter, do zamieszkania, cenna.
132 000. tel 576-999-077
G Świebodzice. Salon z aneksem
kuchennym, sypialnia, łazienka
z WC, przedpokój, wysoki parter,
po generalnym remoncie.
Cena 150 000 CENA
DO NEGOCJACJI
Tel. 576-999-077
G Świebodzice, Apartament
w kamienicy, salon z otwartą

G Świebodzice, Piękny nowy
dom. Nowoczesna bryła. 5 pokoi,
170m2, 848 000 zł. Duży salon,
ładny ogród, centralny odkurzacz.
Tel: 576-999-077

kuchnią, sypialnia, łazienka,
przedpokój, wysoki standard,
audio-system nagłośniania,
60 m2. Cena 206 000 zł.
Tel. 698 956 007
lub 74 663 80 29
G Świebodzice. Dom Osiedle
Słoneczne. 3 pokoje, salon
z aneksem kuchennym,
2 łazienki, garderoba, taras,
podpiwniczony, wiatrołap, garaż,
200 m2, duża działka, stan
surowy zamknięty, 290 000
do negocjacji.
Tel. 576-999-077
G Świebodzice. Działka o pow.
600m2. Media na granicy działki.
Możliwość podziału
cena 200 000. tel. 576-999-077
G Świebodzice. Działka o pow.
6107m2, media w pobliżu.
Atrakcyjna lokalizacja
cena 120 000. tel 576-999-077
G Działka Osiedle Piastowskie
ul. Fieldorfa 50 ar 60zł/m2
Tel. 576-999-077
G Działka budowlana
Świebodzice ul. Ogrodowa 45 ar
60zł/m2 Tel. 576-999-077

G Świebodzice - Dom - Ojca Pio.
Wolno-stojący, 5 pokoi, 190 m2,
duży salon, garaż w bryle,
doskonała lokalizacja. Atrakcyjna
cena 690 000 tel. 576-999-077
G Świebodzice - atrakcyjna
nieruchomość lokal o pow.
149 m2 plus mieszkanie
nad lokalem 77 m2
(4 pokoje, kuchnia, komunikacja,
łazienka z WC).
Okazja cenowa 300 000 zł.
Tel. 698 956 007.
G Chcesz szybko sprzedać
nieruchomość umów się
na bezpłatną wycenę.
Tel. 698-956-007
tel. 74-663-80-29
G Dla zdecydowanego klienta
poszukujemy mieszkania
w Świebodzicach
na Os. Sudeckie, dwa
lub trzy pokoje. Zapraszamy.
Tel. 698-956-007
74-663-80-29

Chcesz dobrze sprzedać swoją nieruchomość - zadzwoń do nas!
Zrobimy dla Ciebie wirtualną wizytę po nieruchomości!

OGŁOSZENIE

Oferujemy bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Współpracujemy z wieloma
bankami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednią ofertę, dostosowaną
do indywidualnych potrzeb i możliwości naszego klienta.
1. Osiedle Piastowski. 3 pokojowe mieszkanie
na IV piętrze. Ciepłe i słoneczne. Duży balkon.
60,3 m2 cena 145 tys.
2. Centrum Świebodzic - okolice Parku Miejskiego.
Mieszkanie z dwoma wejściami. Oszklona weranda.
5 pokoi, ogrzewanie gazowe i co węglowe.
Mieszkanie z potencjałem. Duże, jasne, przestronne.
Duże podwórko z miejscami parkingowymi
i garażem. 113 m2 cena 280 tys.
3. DOBRA CENA ! Centrum. 2 pokojowe przestronne
mieszkanie na ulicy Strzegomskiej. Ogrzewanie
gazowe. 64 m2 cena 119 tys.
4. DOBRA CENA ! Centrum. Przestronne 3 pokojowe
mieszkanie na I piętrze w kamienicy na ulicy
Kolejowej. Instalacja elektryczna nowa, okna PCV,
ogrzewanie co gazowe. 80 m2 cena 169 tys.
5. DOBRA CENA !!! Osiedle Piastowskie. 2 pokojowe
mieszkanie na IV piętrze na ulicy Dąbrówki.
Nowe budownictwo. 42m2 ze skosami. Po podłodze
60 m2. Cena 139 tys.
6. Centrum. Mieszkanie 2 pokojowe po kapitalnym
remoncie. Ogrzewanie gazowe. Kamienica po
renowacji, domofon. II piętro. 53 m2 cena 175 tys.
7. Centrum. Przestronne mieszkanie w Rynku
z oddzielnym wejściem. 2 pokojowe, dodatkowo
strych 88m2 do adaptacji. I piętro 75 m2
cena 190 tys. Garaż za dodatkową opłatą
na zamykanym podwórku.

Świebodzic (okolice Warszawianki). 28 m2
cena 79 tys.
10. Centrum. Okolice Rynku. Przestronne 5 pokojowe
mieszkanie na II piętrze w kamienicy. Balkon.
Ogrzewanie co gazowe. Po remoncie. 132 m2
cena 265 tys.
11. NOWA Atrakcyjna cena. Centrum Świebodzic.
NOWA CENA 4 pokojowe mieszkanie na II piętrze
w kamienicy. Mieszkanie wymaga kapitalnego
remontu. 105 m2 cena 98 tys.
12. Pełcznica. 4 pokojowe mieszkanie w kamienicy
na I piętrze. 2 łazienki. Ogrzewanie gazowe. Ogródek
rekreacyjny z altaną. 78 m2 cena 210 tys.
13, Świebodzice. Dom wolnostojący okolice ulicy
Sportowej. Duży, przestronny 6 pokoi, kuchnia
z jadalnią. Zagospodarowany ogród rekreacyjny.
Garaż. Dom podpiwniczony. Oferta godna polecenia.
Działka 600 m2. Cena 450 tys.
14. Świebodzice. Dwupoziomowe mieszkanie
z ogrzewaniem gazowym. 3 pokojowe, kuchnia jasna
w zabudowie. 61 m2 cena 178 tys.
15. NOWA CENA Świebodzice. Centrum.
Do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie na I piętrze.
Ogrzewanie gazowe i węglowe. 51 m2 cena 92 tys.
16. Działki Budowlane w Chwaliszowie na Osiedlu
Młodych z warunkami zabudowy. Doskonałe
położenie. 690 m2 cena 34 tys.

8. DOBROMIERZ. 2 pokojowe mieszkanie - piętro
domu. Z widokiem na Zalew w Dobromierzu. Garaż,
podjazd. 45 m2 cena 119 tys.

17. Działki Budowlane w CIESZOWIE. 1000 m2
cena 100 tys.

9. Świebodzice. Lokal użytkowy w Centrum

18 a. Działki Budowlane w Cieszowie - z widokiem
na Zamek Książ 105 m2 cena 95 tys.

Burmistrz Miasta Świebodzice

BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZCIE
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017, poz. 1073 ze zm.)
oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016r. poz. 353) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach
nr XXXV/245/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ul. Długiej i ul. Wysokiej, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Długiej i ul. Wysokiej, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 grudnia 2017 r. do 30 stycznia 2018 r
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach w Wydziale Infrastruktury Technicznej, ul. Rynek 1,
58-160 Świebodzice, pok. 5 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice,
w sali nr 7 o godz. 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może
wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Świebodzice, na adres: Urząd Miejski w Świebodzicach,
ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 13 lutego 2017 r.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016r. poz. 353) wymieniony wyżej projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego
wglądu, o którym mowa wcześniej.

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
Adres
Mikulicza
Stawowa
Bpa I.Krasickiego

Nieruchomość
l. mieszkalny 3(16)
l .mieszkalny 1 (4)
l. mieszkalny 7 (18)

Nr działki
277/1
208
20/1

Obręb
2
3
3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 35 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r, poz. 2147) mogą złożyć stosowny wniosek o nabycie tej nieruchomości
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

OGŁOSZENIA DROBNE
G Sprzedam Daewoo Lanos
sedan, rok 2000, przebieg
145 tys. km., 1400 benzyna,
stan bardzo dobry, ważne
opłaty. Cena 3.500 zł.
Tel. 664 970 847.

G Sprzedam niedrogo nowe
części do samochodu Golf II:
pompa paliwowa,
amortyzatory 4 szt., dywaniki
gumowe z kołnierzem 4 szt.
Tel. 512 675 560

G Posiadam kawalerkę
do wynajęcia
w Świebodzicach,
z garażem
i częścią działki.
Tel. 722 337 450

KUPON
OGŁOSZENIOWY
TREŚĆ OGŁOSZENIA (tylko dla osób fizycznych)
_______________________________________________________________________

Na podstawie art. 21 i art. 39 wyżej wymienionej ustawy zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, danych o projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Długiej i ul. Wysokiej,
obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach, prognozie oddziaływania na środowisko, opracowaniu ekofizjograficznym.
W związku z art. 39 ust.1 pkt 3 w/w ustawy, każdy może złożyć uwagi do projektu planu. Organem właściwym do
ich rozpatrzenia jest Burmistrz Świebodzic. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Miejski w
Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie
13 lutego 2017 r.
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
imię i nazwisko: ____________________________
adres: ___________________________________
nr telefonu: _______________________________
Dane teleadresowe do wiadomości redakcji.

URZĄD MIEJSKI
ŚWIEBODZICE,
Rynek 1
58−160 Świebodzice

Świebodzice w centrum orkiestrowej zadymy
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rzed nami już 26. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Znowu będziemy
zbierać pieniądze na wsparcie polskich
szpitali, w tym roku tych, które zajmują się
wcześniakami, tymi najbardziej bezbronnymi istotami, które przychodząc na świat przed czasem
wymagają specjalistycznej opieki i sprzętu.
Tegoroczna zbiórka wesprze oddziały neonatologiczne.

Świebodziczanie jak zawsze chętnie będą
wspierać Orkiestrę a nasz Sztab przygotował oczywiście mnóstwo atrakcji - wystarczy spojrzeć na
program.
W tym roku mamy dwie wielkie niespodzianki
- będziemy dziergać najdłuższy ogon latawca. Rok
temu robiliśmy najdłuższy szalik na drutach, który
później przez kilka dni zdobił ratuszową wieżę.

Ale największą sensacją jest to, że Świebodzice
będą miały wejścia na żywo na antenę telewizji
TVN i TTV, które transmitują wydarzenia WOŚP
w całej Polsce.
Świebodzice znalazły się wśród zaledwie kilkunastu miast w kraju, z których transmitowane będą
finały! Nasze miasto znów rządzi, a to zasługa
wspaniałych wyników zbiorek w Świebodzicach,
wielkiej hojności i ogromnych serc świebodziczan,

Gazeta Świebodzicka
www.swiebodzice.pl

no i oczywiście naszego Wspaniałego Sztabu pod
wodzą Szefowej Zofii Marek.
Zapraszamy gorąco do odwiedzenia hali sportowo-widowiskowej 14 stycznia przez cały dzień.
Będzie głośno, radośnie, energetycznie, serdecznie, optymistycznie, itd. itd.
Patronat Honorowy nad finałami WOŚP od lat
sprawuje Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan
Kożuchowicz, gorąco wspierający Orkiestrę.

PROGRAM 26. FINAŁU WOŚP - ŚWIEBODZICE
HALA OSIR UL. M. STAREGO 6
NIEDZIELA 14.01.2018 ROKU
10:00

12:26
12:30

13:05

13:50
14:00
14:20
14:50

15:10
15:20

15:50
16:20
16:45
17:00

17:30
19:20
20:00

Otwarcie 26. Finału WOŚP dla wolontariuszy - strefa MOTOWOŚP
(plac apelowy PSP2)
Uroczyste otwarcie 26. Finału WOŚP
„Niezapominajki wesoło pląsają i jak mogą, tak pomagają! ''
- występ przedszkolaków z Przedszkola nr 3
„W świąteczny dzień Orkiestra głośno gra wraz z nią zawsze gorąco
Przedszkole nr 2”
Asia Siwarska dla WOŚP
Przedszkolaki z „Chatki Puchatka” dla Wielkiej Orkiestry
Występ LO (śpiew, zespół rockowy)
Publiczna Szkoła Integracyjna „ Miłość, nadzieja, dobro
w naszych sercach gości. Tańcem i śpiewem damy dużo radości”.
Asia Mirowska dla WOŚP
Popisy artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej nr 3
- „Z muzyką łatwiej i radośniej”
Gwiazda Finału Zespół ANIMACJA z Wrocławia
„Czwóreczkowe granie” - na scenie artyści ze Szkoły Podstawowej nr 4
Harcerze dla WOŚP
„Z głębi serca dla... serca” - blok artystyczny uczniów Szkoły
Podstawowej nr 2
Giełda Darów Przyjaciół WOŚP - Licytacja jakiej nie było!
Koncert Rockowy Grupy THE SHAPELESS ONE ze Świebodzic
Światełko do Nieba - zakończenie 26. Finału

V ZBIÓRKA KRWI podczas 26. Finału
w Świebodzicach !!! (10.00-15.00 - hol Szkoły
Podstawowej nr 2)
V Punkt medyczny za serduszko
- Poradnia „Salmed”
V Klub Ameoli i łucznicy
V Wataha - Warsztaty StreetHokej
V Drużyna Braci i ich atrakcje
V Wyższa Szkoła Jazdy - niespodzianki
instruktorów dla WOŚP
V SUDETY OFFROAD - Przejazdy samochodami
terenowymi
V Ekipa „Złombolowa” i ich samochody
V Klub Młodego Odkrywcy
V Szczep Harcerski ZHP Imago - Kącik Zabaw
dla Dzieci
V Miejska Bibliotekadla WOŚP (10.00-16.00,
ul. Świdnicka 15)
V Świat kawy i herbaty
V Stoisko - „Pod słodką babeczką”
V Orkiestrowe malowanie twarzy

V Fabryka Latawców Życia - bicie rekordu
na najdłuższy ogon latawca
V Prosto z poligonu - GROCHÓWKA,
PAJDA CHLEBA
V Bar sałatkowy
V Niezapominajkowe słodkości
pod serduszkiem
V Klub Tajemniczej Książki
V Coś na ząb - kawa, herbata, tosty, ciasta, gofry
V Towarzystwo Lotnicze Świebodzice
V Serduszkowe Kiermasze Rozmaitości
V Cztery Łapy dla WOŚP

www.wospswiebodzice.pl
Imprezę zabezpieczają:
Beta Security System
i Arkadiusz Kaczmarek,
Policja,
Straż Miejska
i Służby Medyczne

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

