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Nowy radiowóz

Drewno nie może czekać

Strażacy z nowym sprzętem

150 dawek szczepionki przeciw COVID-19
otrzymał powiat świdnicki pod koniec ubiegłego roku. 

Pierwsze szczepienia ruszyły tego samego dnia, a jako pierwsi
w świdnickim szpitalu zaszczepili się Lekarz Kierujący Oddziałem

Onkologii Klinicznej dr n. med. Ewa Kilar, dyrektor Szpitala Grzegorz Kloc
oraz Lekarz Kierujący Oddziałem Chirurgii Ogólnej

dr n. med. Adam Biernacki, lek. med. Paweł Kosikowski
oraz Naczelna Pielęgniarka Małgorzata Tomska.

RuszyłyRuszyły
szczepienia szczepienia 
przeciwko COVID-19przeciwko COVID-19

tel. 662 005 733
Słotwina 38b
Wirki 34a

OPAŁ NA ZIMĘ!
PELLET PREMIUM oraz DIN+

Ekogroszek Workowany:
24 MJ oraz 28 MJ

WĘGIEL ORZECH OD 620 zł

RABATY DLA STAŁYCH
KLIENTÓW

REKLAMUJ SIĘ
W CAŁYM
REGIONIE!

tel. 502 487 511
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Występ przedszko-
laków z Bystrzycy 

DolnejDzieci i pracownicy 
Publicznego Przedszkola 
w Bystrzycy Dolnej przygo-
towali koncert świąteczny 
z okazji zbliżających się 
Świąt Narodzenia Pańskie-
go. Koordynatorem koncer-
tu był Anita Zajączkowska, 
choć jak podkreśla dyrektor 
placówki każdy z nauczy-
cieli był zaangażowany 
w jego przygotowanie.

Oprócz przepięknych de-
koracji można było podziwiać 
cudowne stroje małych ar-
tystów przygotowane przez 

nauczycieli i rodziców oraz 
jak na koncert przystało pięk-
ne kolędy, pastorałki i tańce. 
Udało się stworzyć atmosferę 
pięknych, bajkowych, śnież-
nych świąt oraz radości z Na-
rodzenia Pańskiego. - Jestem 
niezmiernie wdzięczna, że 
mimo trudnego czasu udało 
się stworzyć coś pięknego, co 
na pewno będzie chętnie po-
dziwiane przez naszych rodzi-
ców, dzięki licznym zdjęciom 
i nagraniom i wspominane 
przez nasze dzieci – mówi Be-
ata Klęsk, dyrektor Publicz-
nego Przedszkola w Bystrzycy 
Dolnej.
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Magiczna kolęda
Troje nauczycieli gmin-

nych szkół, po zakoń-
czeniu stażu, złożeniu spra-
wozdania z realizacji planu 
rozwoju zawodowego oraz 
uzyskaniu pozytywnej oce-
ny dorobku zawodowego, 
przystąpiło do egzaminu na 
stopień nauczyciela miano-
wanego. Wszyscy zdali ten 
egzamin uzyskując awans 
zawodowy. 

Na potwierdzenie tego 
faktu wójt Teresa Mazurek 
wręczyła nowo mianowanym 
nauczycielom akty mianowa-
nia, a nauczyciele, w obecno-
ści dyrektorów swoich szkół, 
złożyli uroczyste ślubowanie.
Akty mianowania otrzymali: 

Katarzyna Olejnik – nauczy-
cielka edukacji wczesnoszkol-
nej w Szkole Podstawowej im. 
L. Wawrzyńskiej w Witoszowie 
Dolnym, Marta Siekierka - na-
uczycielka edukacji wczesnosz-

kolnej wSzkole Podstawowej 
im. M. Kopernika w Pszennie 
oraz Patryk Dębowczyk – na-
uczyciel wychowania fizyczne-
go w Szkole Podstawowej im. 
M. Kopernika w Pszennie. Wójt 

Teresa Mazurek pogratulo-
wała nauczycielom uzyskania 
awansu zawodowego oraz ży-
czyła sukcesów w dalszej pra-
cy zawodowej. Słowa uznania 
i gratulacje otrzymał także dy-
rektor Szkoły Podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika w Pszen-
nie, Tadeusz Szarwaryn. Na 
wniosek Dolnośląskiego Ku-
ratora Oświaty dyrektor pla-
cówki oświatowej w Pszennie 
został w tym roku wyróżniony 
tytułem Honorowy Profesor 
Oświaty. Na Dolnym Śląsku, 
tym najwyższym wyróżnieniem 
przyznawanym nauczycielom 
od 2008 roku zostało uhono-
rowanych 2 pedagogów. 
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Kolejne stopnie awansu zawodowego

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Świdnicy każ-
dego roku pamięta o swoich 
podopiecznych i troszczy się, 
aby wyjątkowa świąteczna at-
mosfera zapanowała również 
w domach osób samotnych, 
niepełnosprawanych czy też 

znajdujących się w trudnej 
sytuacji. Dla nich wszystkich 
zorganizował świąteczną po-
moc. 

43 paczki żywnościowe zo-
stały osobiście dostarczone 
do potrzebujących. Samot-
nym i najbardziej potrzebują-

cym mieszkańcom gminy ofe-
rowana była również pomoc 
finansowa na zakup opału, by 
mogli ciepło spędzić nadcho-
dzące święta. Łącznie na ten 
cel zostało przeznaczonych 
około 20 tys. złotych. – Te-
goroczne Święta Narodzenia 
Pańskiego i Nowy Rok były 
inne niż zwykle, spędzone 
w mniejszym gronie, czasem 
z dala od najbliższych. To nie 
znaczy, że nie można było się 
nim cieszyć. Dlatego tak waż-
na była pomoc osobom sa-
motnym i niepełnosprawnym. 
W nadzwyczajnych okolicz-
nościach musimy szukać no-
wych, skutecznych rozwiązań, 
pamiętając, że nasz cel pozo-
staje niezmienny, a jest nim 
pomoc potrzebującym – mówi 
Dorota Waliszak, kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. W akcję pomoco-
wą włączyli się również pra-
cownicy Urzędu Gminy Świd-
nica wraz z kierownictwem 
oraz jednostkami organiza-
cyjnych wspierając finansowo 
i rzeczowo jedną z potrzebu-
jących rodzin w naszej gmi-
nie. Świdnicki Uniwersytet III 
Wieku, który w ramach środ-
ków z Urzędu Marszałkow-
skiego przygotował także 
słodkie upominki dla 8 osób 
starszych i samotnych w gmi-
nie Świdnica. Koło Łowiec-
kie „KNIEJA” zorganizowało 
zbiórkę środków czystości, 
artykułów spożywczych oraz 
słodyczy dla wybranej przez 
nich rodziny w gminie Świd-
nica. 
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Pomoc dla podopiecznych Gminnego OPS

Flota Komendy Powiato-
wej Policji w Świdnicy po-
większyła się o dwa nowe 
radiowozy. Trafiły one do 
Komisariatu Policji w Strze-
gomiu oraz Posterunku Po-
licji w Słotwinie. Samochody 
będą niewątpliwie znacznym 
wzmocnieniem technicznym 
w codziennej służbie funk-
cjonariuszy na rzecz bezpie-
czeństwa.

Radiowozy posiadają naj-
nowocześniejsze wyposa-
żenie ułatwiające pracę po-
licjantów oraz zwiększające 
bezpieczeństwo podczas 
użytkowania. Pozyskanie no-
woczesnych pojazdów było 
możliwe dzięki współpracy 
z władzami samorządowymi, 
które w połowie sfinansowały 
ich zakup. Druga część środ-
ków pochodziła z budżetu 

policji. W flocie Posterunku 
Policji w Słotwinie pojawił się 
SUV Hyundai Tucson. Wy-
posażony jest w benzynowy 
silnik 1.6 T-GDI o mocy 177 
KM. Pozwoli on na dotarcie 
do każdego miejsca na tere-
nie gminy, co bezpośrednio 
przełoży się na sposób i ja-
kość realizowanych zadań na 
rzecz bezpieczeństwa jego 
mieszkańców. - Powstanie 
Posterunku Policji w Słotwinie 
było odpowiedzią na potrzeby 
mieszkańców gminy Świdni-
ca i poprawę bezpieczeństwa 
publicznego na terenie 33 
sołectw. Z pewnością nowy 
radiowóz przyczyni się do 
tego, by policjanci jeszcze sku-
teczniej mogli służyć na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkańców 
naszych miejscowości. Ży-
czę bezpiecznych służb, dużo 

zdrowia, wszelkiej pomyślności 
w Nowym 2021 Roku, a także 
tego aby wróciło zaufanie spo-
łeczeństwa do policji – mówiła 
wójt gminy Teresa Mazurek. 
Kluczyki do radiowozu, wraz 
z życzeniami bezawaryj-
nej eksploatacji, uroczyście 
przekazali funkcjonariuszom 
wójt gminy Świdnicy Tere-
sa Mazurek wraz zastępcą 
Bartłomiejem Strózikiem 
i wiceprzewodniczącym Rady 

Arkadiuszem Piasecznym. 
W uroczystym przekazaniu 
uczestniczyli także zastępca 
Komendanta Powiatowego 
Policji w Świdnicy mł. insp. Ja-
rosław Nowaczyk, Naczelnik 
Wydziału Prewencji podinsp. 
Przemysław Siwiak oraz 
kierownik Posterunku Policji 
w Słotwinie asp. szt. Tomasz 
Zdeb a także dzielnicowi po-
sterunku.
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Nowy radiowóz

Świdniccy policjanci 
apelują o przestrzeganie 

ograniczeń, nakazów i za-
kazów, które obowiązują 
od 28 grudnia 2020 r. do 17 
stycznia 2021 r.

Od 28 grudnia obowiązują 
nowe przepisy Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 
21 grudnia 2020 r. w spra-
wie ustanowienia określo-
nych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wy-
stąpieniem stanu epidemii. 
- Apelujemy do mieszkańców 
powiatu świdnickiego o stoso-
wanie się do aktualnych obo-
strzeń, dbając tym samym 
o życie i zdrowie nie tylko wła-
sne ale i innych osób – mówią 
mundurowi, którzy w związku 
z nowymi przepisami spraw-
dzają jak przepisy te są re-
spektowane przez właścicieli 
lub zarządców takich obiek-
tów jak siłownie czy baseny. 

W związku z ustanowie-
niem nowych ograniczeń 
związanych z wystąpieniem 
stanu epidemii policjanci 
prowadzają działania po-
legające na kontrolowaniu 
i egzekwowaniu przestrzega-
nia obowiązujących nakazów 
i zakazów min. sprawdzają 
stosowanie się do tych prze-
pisów. Przy kontrolach poli-
cjantom towarzyszą pracow-
nicy służb sanitarnych. Na 
terenie powiatu świdnickiego 
właściciele obiektów handlo-

wych i usługowych wykazali 
się jednak odpowiedzialno-
ścią, bo podczas licznych kon-
troli policjanci nie napotkali 
nieprawidłowości. Pamiętaj-
my jednak, że w przypadku 
ujawnienia nieprzestrzegania 
przepisów wobec właścicieli 
obiektów skierowane zostaną 
wnioski o ukaranie do sądu, 
a o sprawie zostanie również 
powiadomiona inspekcja sa-
nitarna, która może nałożyć 
na podmioty łamiące obo-
strzenia karę pieniężną w wy-
sokości od 5 tys. do 30 tys. zł.

Przypominamy, że wciąż 
trzeba zasłaniać usta i nos 
w miejscach publicznych. 
M.in. na ulicy, na drogach 
i placach, na terenie cmen-
tarzy, promenad, bulwarów, 
miejsc postoju pojazdów, 
parkingów leśnych, w auto-
busie, sklepie, galerii han-
dlowej, banku, na targu i na 
poczcie i innych budynkach 
użyteczności publicznej. 
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Przypominamy o nie-
których zmianach, które 
mają obowiązywać do 17 
stycznia 2021 r.:

- zawieszona zostaje dzia-
łalność basenów, aquapar-
ków, siłowni, klubów i centrów 
fitness. (Wyjątkiem są baseny, 
siłownie i kluby i centra fit-
ness działające w podmiotach 
wykonujących działalność 
leczniczą przeznaczonych dla 

pacjentów oraz dla członków 
kadry narodowej polskich 
związków sportowych).

- stoki narciarskie są nie-
czynne.

- obowiązuje zakaz prowa-
dzenia działalności polegają-
cej na udostępnieniu miejsca 
do tańczenia organizowane-
go w pomieszczeniach lub 
w innych miejscach o za-
mkniętej przestrzeni. Z zakazu 
wyłączone są sportowe kluby 
taneczne.

 - obowiązuje zakaz działal-
ności stacjonarnej restauracji. 
Możliwa jest jedynie reali-
zacja usług polegających na 
przygotowywaniu i podawa-
niu żywności na wynos oraz 
w dowozie.

- działalność galerii han-

dlowych jest ograniczona. 
Otwarte pozostają tylko nie-
które punkty usługowe ma-
jące istotne znaczenie dla 
życia codziennego (np. usłu-
gi fryzjerskie, kosmetyczne, 
medyczne) oraz m.in. apte-
ki, punkty apteczne, sklepy 
z artykułami spożywczymi, 
kosmetycznymi, artykułami 
toaletowymi oraz środkami 
czystości, artykułami remon-
towo-budowalnymi, artykuła-
mi dla zwierząt, gazetami lub 
książkami, meblami.

- W placówkach handlo-
wych, na targu lub poczcie, 
obowiązuje limit klientów:

• 1 os/10 m2 – w sklepach 
do 100 m2

• 1 os/15 m2 – w sklepach 
powyżej 100 m2

Unikaj mandatów, dbaj o zdrowie

Przedszkolaki z laptopami 
od PSEGmina Świdnica 

została laureatem programu 
dobrosąsiedzkiego „WzMOC-
nij swoje otoczenie” organi-
zowanego przez Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne. Dzięki 
otrzymanemu grantowi 
zakupiono sprzęt kompu-
terowy dla przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych 
w gminie Świdnica.

W ramach projektu „Cy-
frowe przedszkolaki” gmina 
Świdnica kupiła laptopy, które 
zostały przekazane do sześciu 
placówek przedszkolnych. To 
bardzo ważne udogodnienie 
w czasie trwającej pandemii. 
Sprzęt posłuży nauczycielom 
do prowadzenia zajęć w try-
bie zdalnym oraz bieżących 
kontaktów z rodzicami dzieci. 
Po przywróceniu zajęć sta-
cjonarnych laptopy będą wy-

korzystywane jako pomoce 
naukowe w zajęciach rozwi-
jających umiejętności cyfro-
we przedszkolaków. Konkurs 
„WzMOCnij swoje otoczenie” 
to inicjatywa Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych - kra-
jowego operatora systemu 
przesyłowego. Jego celem 
było wyłonienie najlepszych 
projektów związanych z roz-
wojem lokalnej infrastruktu-
ry oraz finansowe wsparcie 
w ich wdrożeniu w gminach, 
na terenie których jest zlo-
kalizowana lub budowana 
infrastruktura przesyłowa. Na 
terenie gminy Świdnica PSE 
realizują projekt inwestycyjny 
budowy linii 400 kV Mikuło-
wa – Świebodzice, która jest 
niezbędna dla zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw ener-
gii elektrycznej do odbiorców 
w południowo-zachodniej 
Polsce.
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Nowy sprzęt
dla przedszkoli

Denerwują Cię przepisy?
Byłeś świadkiem jakiegoś zdarzenia?

DAJ NAM CYNK!
wiadomosci@swidnickie.pl
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ABC Ostatnia Posługa - Karpińscy
» BOK Świdnica
 ul. Zamenhofa 44B  74 637-95-55 
 ul. Śląska 11  74 852-28-91 
» BOK Strzegom  74 853-39-89 
» BOK Jawor  76 870-28-86
Zakład Pogrzebowy „CHARON” 502-226-992
» Świdnica, Zamenhofa 4 24/h - 74 851-30- 64
» Jaworzyna Śl., Wolności 15a 24/h - 74 858-79-96
» Żarów, Armii Krajowej 60/13 24/h - 74 858-70-27
Usługi Pogrzebowe „OLECH” tel. 24 h - 74 640-24-42
» Świdnica ul. Garbarska 36 kom. 24 h - 502-353-568

zakłady pogrzebowe

Helena Godula, miesz-
kanka Świdnicy, skoń-

czyła przed Wigilią 100 lat. 

Urodziła się 21 
grudnia 1920 roku 
w miejscowości Pru-
sie, w województwie 
lwowskim II Rzeczy-
pospolitej. Ojciec 
prowadził gospodar-
stwo rolne, natomiast 
mama zajmowała się 
w y c h o w y w a n i e m 
dzieci i prowadze-
niem domu. Okres 
dzieciństwa spę-
dziła w rodzinnych 
stronach. W latach 
1942 – 1945 prze-
bywała na przymu-
sowych robotach 
w III Rzeszy. W 1945 
roku w miejscowo-

ści Gunzenhausen w Bawarii 
zawarła związek małżeński 
z Romanem Godulą. Po po-

wrocie z Niemiec osiedliła się 
w Grodziszczu, gdzie wspól-
nie z mężem prowadziła go-

spodarstwo rolne. 
Tu także przyszły na 
świat jej dwie córki 
Maria i Irena. Helena 
Godula jest miesz-
kanką Świdnicy od 
marca 1966 roku. Do 
przejścia na eme-
ryturę była zatrud-
niona w Miejskim 
Zarządzie Budynków 
Mieszkalnych. Od 
2003 roku jest wdo-
wą. Pozostaje pod 
troskliwą opieką cór-
ki Ireny. Szacowna 
Jubilatka jest babcią 
4 wnucząt oraz pra-
babcią 5 prawnucząt.

> opr.

100. urodziny
Pojawił się pierwszy sin-

giel promujący nagrania 
zrealizowane w ramach 
Świdnickich Recenzji Mu-
zycznych. Utwór “Lajki”, 
w oryginale wykonywa-
ny przez zespół Coma 
a w wersji świdnickiej śpie-
wany przez Natalię Widuto, 
zapowiada nadchodzące 
albumy.

Przed nami styczniowe 
premiery 2 albumów “live” 
wypełnionych utworami po-
pularnych polskich artystów, 
wykonanych przez świdnickie 
wokalistki i wokalistów. Opu-
blikowane w środę wideo to 
zapowiedź aż 18 kolejnych 
tego typu nagrań, które stop-
niowo będą publikowane do 
22 stycznia, kiedy to całość 
będzie już dostępna. Nagrania 

są zapowiedzią kolejnej edycji 
konkursu na najlepsze, pisa-
ne przez świdniczan recenzje 
polskich płyt. Nabór tekstów 
trwa do 29 stycznia. W puli 
nagród czeka 1000 zł. W po-
przednich latach organizato-
rzy ze Świdnickiego Ośrodka 
Kultury wybrali w ten sposób 

prawie 50 albumów i to z nich 
pochodzi repertuar, który 
w grudniu nagrano na żywo 
w sali teatralnej ŚOK. Wśród 
nadchodzących coverów znaj-
dują się utwory autorstwa Da-
rii Zawiałow, Kwiatu Jabłoni, 
Mroza, Sariusa czy Sarsy.

> opr.

Natalia śpiewa Roguckiego

Blisko 14 milionowy 
deficyt zakłada budżet 

miasta Świdnicy na 2021 
rok. Planowana kwota za-
dłużenia miasta na koniec 
2021 r. wyniesie 127,7 mln 
zł (42,88% dochodów). 

Radni Rady Miejskiej Świd-
nicy we wtorek, 29 grudnia, 
przyjęli budżet miasta na 
2021 rok. 13 radnych było 
za, 9 było przeciw, a jeden 
wstrzymał się od głosu. Do-
chody miasta mają sięgnąć 
297.824.517,68 zł, a wydatki 
311.810.524,68 zł. Deficyt 
ma wynieść 13.986.007,00zł. 
Plan budżetu, przygotowany 
przez władze miasta, został 
pozytywnie zaopiniowany 
przez Regionalną Izbę Ob-
rachunkową. - Subwencja 
oświatowa niepokrywająca 
wydatków na utrzymanie 
szkół i płace nauczycieli, wy-
datki związane z przeciwdzia-
łaniem pandemii COVID-19 
oraz ograniczone wpływy 
z tytułu udziału miasta w po-
datku dochodowym od osób 
fizycznych będą miały naj-
większy wpływ na budżet 
Świdnicy na 2021 rok – czy-

tamy w komunikacie z UM.
Zgodnie z przyjętą uchwa-

łą budżetową dochody mia-
sta planowane są w kwo-
cie 297 824 517 zł, w tym 
dochody bieżące w kwocie 
267 752 131 zł i dochody 
majątkowe szacowane na 
30 072 386 zł. Wydatki mia-
sta mają sięgnąć 311 810 524 
zł, w tym wydatki bieżące 
w kwocie 263 849 967 zł oraz 
wydatki majątkowe, czyli in-
westycje planowane w su-
mie na 47 960 557 zł. Defi-
cyt na 2021 rok planowany 
jest w kwocie 13 986 007 
zł, a nadwyżka operacyj-
na w kwocie 3 902 164 zł. 
Przychody sięgną kwoty 
24 577 089 zł w tym wol-
ne środki szacowane na 
8 077 089 zł i kredyty/obli-
gacje na sumę 16 500 000 
zł. Rozchody zaplanowano 
w kwocie 10 591 082 zł.

Subwencja oświatowa wy-
niesie łącznie 38 991 464 zł 
i będzie niższa od tej z ubie-
głego roku o 1,1 mln zł. 
Tymczasem łączne wydatki 
na edukację w roku 2021 
planowane są w wysokości 
79 885 714 zł. Oznacza to, że 

różnica, czyli 40,89 mln zł bę-
dzie musiała być pokryta wy-
łącznie z budżetu miasta. Po 
raz pierwszy nakłady własne 
Świdnicy na oświatę przekro-
czą 50%. Planowana kwota 
zadłużenia miasta na koniec 
2021 r. wyniesie 127,7 mln 
zł (42,88% dochodów) i bę-
dzie niższa o około 4 mln zł 
na koniec 2021 roku. Przed-
stawiona prognoza Wielo-
letniej Prognozy Finansowej 
uwzględnia bowiem plano-
wane do zaciągnięcia kredyty 
wg stanu na 30.09.2020 r. nie 
zaś faktycznie zrealizowane. 
Poziom zadłużenia na koniec 
2020 r. pozostanie niezmien-
ny od 2018 r. i wyniesie 118,5 
mln zł. Dług w 2021 r. przyro-
śnie o 5,9 mln zł. Dopuszczal-
ny wskaźnik obsługi długu, 
to 16,73%, wskaźnik plano-
wany wyniesie 7,84%. Miasto 
Świdnica wciąż jeszcze spła-
ca zobowiązania i kredyty za-
ciągnięte przez poprzednie 
władze. Dług zaciągnięty do 
końca 2014 r., za czasów pre-
zydentury Wojciecha Murdz-
ka, będzie spłacany do końca 
2029 r. Pozostała do spłaty 
kwota długu to 21,3 mln 

zł.Konsekwencją tego będzie 
znaczna redukcja inwestycji 
i konieczność oszczędności 
we wszystkich sferach życia 
publicznego. - Budżet mia-
sta Świdnica na 2021 rok 
jest budżetem, który zakłada 
deficyt na poziomie blisko 14 
milionów złotych. Związane 
jest to z wieloma czynnikami, 
również tymi spowodowa-
nymi pandemią (obniżo-
ne wpływy z podatków 
itd.) Niestety wiąże się 
to z wieloma cięciami 
w wydatkach bieżących 
i majątkowych, które 
wpłyną bezpośrednio 
na jakość życia świd-
niczan (np. cięcia 
w wydatkach na 
bieżące utrzymanie 
dróg, oświetlenie 
itd.). Jednakże, po-
nownie nie znale-
ziono oszczędności 
w funkcjonowaniu 
całego aparatu 
administracyjnego 
Pani Prezydent (wy-
datki na funkcjono-
wanie urzędu wzro-
sną o 1,2 mln zł), które 
przejawia cechy rozdętego 

dworu, nijak mającego się do 
wielkości miasta i malejącej 
liczby mieszkańców. Wypro-
wadzenie środków z miej-
skiej spółki ŚPWiK w wyso-
kości 6 mln zł jest kolejnym 
dowodem na to, że finanse 
miasta nie są w dobrej kon-
dycji, skoro potrzebują takiej 
solidnej „kroplówki”. Taka 
kreatywna księgowość odbije 
się w przyszłości na wzroście 
opłat za wodę dla świdniczan 
i spowoduje mniej inwestycji 
w infrastrukturę w tym ob-
szarze. Kolejne zwiększone 
wydatki miasta na funkcjono-
wanie MZN (w postaci dota-
cji w wysokości 50% większej 
niż w bieżącym roku) jest 
kolejnym dowodem na to, że 

świdnicki zasób komunalny 
gospodarowany jest nieefek-
tywnie. Wydatki majątkowe 
w wysokości blisko 48 mln zł 
są na przyzwoitym poziomie- 
aż 20 mln zł planuje się na 
modernizację basenów let-
nich OSiR. Pomimo, ogrom-
nych kwot poniesionych już 
na przygotowanie procesu 
przebudowy tych basenów- 
dokończenie i finalizacja tej 
inwestycji wydaje się zasad-
na i jest oczekiwana przez 
świdniczan. Oczekuję jednak, 
że osoby odpowiedzialne za 
dotychczasowe roztrwonienie 
publicznych środków zostaną 
pociągnięci do odpowiedzial-
ności – skomentował radny 
Marcin Paluszek. 

Przyjęto budżet Świdnicy
na 2021 rok

Zadania inwestycyjne planowane na 2021 rok

Miasto zaplanowało kwotę 47.960.557 zł na inwestycje. Będzie to m.in.: 
- przebudowa kompleksu basenów przy ulicy Śląskiej
- przebudowa alei Niepodległości 
- rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej 
- przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej 
- budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną 

i zagospodarowaniem terenu w Świdnicy przy ul. Kozara Słobódzkiego 
- budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej 
- wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wał-

brzyskiej 
- rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy 
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy
- rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej.

W połowie grudnia 
w świdnickiej kate-

drze pojawiły się pierwsze 
odrestaurowane figury 
świętych.

Po kilkumiesięcznej, żmud-
nej i mozolnej pracy krakow-
skich konserwatorów, do 

katedry powróciły pierwsze 
barokowe figury, które już 
zostały ustawione na pier-
wotnych konsolach architek-
toniczno-ornamentalnych, 
zawierających od przodu 
kartusze, z napisami na czer-
wonym tle. Wszystkich figur 
poddanych pod konserwacje 

jest dziewięć. Figury to przed-
stawienia całopostaciowe, 
świętych stojących, nadna-
turalnej wielkości, ukazanych 
z atrybutami, malowanych na 
kolor biały, ze stosunkowo 
niewielkimi partiami złoco-
nymi. Cykl wykonał w latach 
1709-1710 Georg Leonhard 
Weber, być może w części 
według projektów kierujące-
go całością prac w kościele 
rzeźbiarza Johanna Riedla. 
Oryginalna polichromia figur 
z nawy w założeniu artysty 
imituje pozłacaną kość sło-
niową. Złocenia wykonano 
złotem płatkowym na czer-
wonym pulmencie. W ramach 
prac konserwatorsko-reno-
wacyjnych odrestaurowane 
figury zostaną poddane di-
gitalizacji w technologii 3D, 
która jest najnowszym osią-
gnięciem w zakresie digitali-
zacji przedmiotów. Dziewięć 
figur przedstawia następu-
jących świętych: św. Barbarę, 
św. Marcina, św. Wolfganga, 
św. Piotra, św. Małgorza-
tę, św. Wawrzyńca, św. Jana 
Chrzciciela, św. Mikołaja, św. 
Pawła.

> źródło: Katedra

Figury nadnaturalnej wielkości
Poznaliśmy laureatów na 

najładniej przystrojone 
i oświetlone świdnickie 
domy i balkony w Świdnicy. 
W tym roku organizatorzy 
otrzymali 18 zgłoszeń. 

- Cieszy nas, że w tym 
szczególnym czasie tak liczne 
były zgłoszenia. Jak co roku 
komisja miała duży dylemat, 
komu przyznać nagrody – 
dekoracje prezentowały się 
wspaniale. Wszystkim uczest-
nikom gratulujemy i dzięku-
jemy za udział – mówi Jacek 
Piekunko, dyrektor Wydziału 
Promocji Urzędu Miejskiego 
w Świdnicy. 

> opr.

Laureaci
Dekoracje w kategorii do-

mów:
I miejsce - ul. Reja 12, 

za stworzenie klimatycznej 
i estetycznej dekoracji domu 
i ogrodu. Nagroda: kupo-
ny premiowe Sodexo Pass 
o wartości 300 zł

II miejsce: - ul. gen. Sikor-
skiego 5, za estetykę, kolo-
rystykę i pomysłowość roz-
mieszczenia oświetlenia na 
kamienicy oraz wkład pracy. 

Nagroda: kupony premiowe 
Sodexo Pass o wartości 200 zł

III miejsca
ul. Leśna 3 - za estetyczną 

dekorację budynku
ul. Serbska 66- za estetycz-

ną dekorację i ogrodu
Nagrody: kupony premio-

we Sodexo Pass o wartości 
100 zł

Wyróżnienia: ul. Przyjaź-
ni 9BA/1, ul. Serbska 7g/2. 
Nagrody: kupony premiowe 
Sodexo Pass o wartości 50 zł.

Dekoracje w kategorii bal-
konów:

I miejsce - ul. Zamenhofa 
29/7, za estetykę, kolorystykę 
i pomysłowość rozmieszcze-

nia oświetlenia okna i balko-
nu oraz wkład pracy. Nagro-
da: kupon premiowy Sodexo 
Pass o wartości 300 zł

II miejsce - pl. Grunwaldzki 
4/18, za estetyczną i stylową 
dekorację balkonu. Nagro-
da: kupon premiowy Sodexo 
Pass o wartości 200 zł

III miejsce - ul. Francisz-
kańska 11/5, za stworzenie 
klimatycznej i estetycznej de-
koracji. Nagroda: kupon pre-
miowy Sodexo Pass o warto-
ści 100 zł

Wyróżnienia: ul. Kilińskie-
go 21/10, ul. Wróblewskiego 
17/9. Nagrody: kupony pre-
miowe Sodexo Pass o warto-
ści 50 zł.

Ozdobili domy i balkony

Kościół Pokoju jest dla 
nas nieustającą szkołą. 

Wciąż napotykamy na ko-
lejne wyzwania i uczymy się 
nowych rozwiązań. Robimy, 
co w naszej mocy, żeby za-
pewnić jak najdłuższe życie 
wszystkim opracowywa-
nym fragmentom – opo-
wiada Ryszard Wójtowicz 
podsumowując 2020 rok.

W ramach POiŚ udało się 
przeprowadzić wiele prac 
w Hali Ołtarzowej. Na pię-

trze odnowiono chór szkolny 
z 1708 r. i przylegającą do 
niego lożę krawców z 1718 
r., z bogato zdobionym licem, 
natomiast na parterze uro-
dę odzyskała loża pastorska. 
Przywrócono barwy polichro-
miom i marmoryzacjom oraz 
zamontowano w niej złoconą 
kratkę, która służyła za ozdo-
bę i osłonę. Równolegle trwa-
ły końcowe prace przy pięciu 
lożach na parterze w Hali 
Zmarłych i Hali Polnej. Wciąż 
są naprawiane stropy i słupy 

w północnej części kościoła, 
która jest najbardziej znisz-
czona. Zbliżają się ku końco-
wi kompletne prace przy 138 
ławkach, głównie na parterze 
w północnej i zachodniej oraz 
południowo-zachodniej czę-
ści kościoła, a także na chórze 
szkolnym. Cenne są zwłaszcza 
te, które przetrwały z pierw-
szego wyposażenia kościoła 
i są niemal jego rówieśniczka-
mi. Konserwacji poddano14 
z wszystkich 27 zewnętrznych 
drzwi (w tym osiem z POiŚ 
i sześć z funduszy MKiDN). 
Spękane i zbutwiałe drzwi 
okazały się szczególnie trud-
nym zadaniem dla konserwa-
torów, ponieważ są narażane 
na szarpnięcia i na stały kon-
takt z zewnętrznymi czynni-
kami atmosferycznymi, które 
je osłabiają. Udało się dobrać 
specjalne kleje i farby odpor-
ne na te niesprzyjające wa-
runki. Na kolejnych etapach 
odsłonięto także numery 
i dorobiono lub wyreperowa-
no okucia i zamki. – To była 
składanka z trzech elementów: 
mocno zniszczone fragmenty 
oryginalne, części naprawiane 
w minionym okresie i zupełnie 
nowe – objaśnia konserwator.

Niezależnie od harmono-
gramu POiŚ specjaliści praco-
wali także przy stronie połu-
dniowej we wnętrzu kościoła. 
Dzięki funduszom z MKiDN 
ocalono kolejną z lóż Ho-
chbergów, tym razem nale-
żącą do linii z Roztoki oraz 
lożę kupieckiej rodziny Cru-
sius. Wszystkie fragmenty są 

oczyszczane i dezynfekowa-
ne, wzmacnia się ich struktu-
rę, usuwa wtórne nawarstwie-
nia, uzupełnia ubytki drewna, 
warstw malarskich i pozłot-
niczych oraz zabezpiecza 
całość. 30-osobowy zespół 
pracował w szybkim tempie, 
żeby nadrobić zaległości po 
przymusowym postoju spo-
wodowanym w marcu i kwiet-
niu przez lockdown. – COVID 
wybił nas z rytmu, ale w maju 
powróciliśmy z impetem. Pan-
demia zmieniła nasz system 
pracy: podzieliliśmy zadania 
tak, żeby konserwatorzy byli 
w dystansie, na odległych sta-
nowiskach, w pełnym reżimie 

sanitarnym – mówi szef ze-
społu. Jego zdaniem po za-
kończeniu projektu POiŚ 
w przyszłym roku, wnętrze 
będzie odrestaurowane do-
piero w 40 procentach. Mimo 
intensywnej konserwacji, 
która trwa od dziesięciu lat, 
prace nie są nawet na pół-
metku i nie mają szans na 
kontynuację: właśnie okazało 
się, że nie została przyznana 
dotacja w obecnym rozdaniu 
środków norweskich. – Ża-
łujemy, że przyjdzie nam się 
rozstać z tym miejscem. Przez 
lata gruntownie poznaliśmy 
jego potrzeby, mój zespół 
jest świetny merytorycznie 

i sercem zaangażowaliśmy się 
w ratowanie Kościoła Pokoju – 
mówi pan Ryszard. Podkreśla, 
że bogate wnętrze świątyni 
to ponad 2 000 000 dm kw. 
powierzchni dzieł sztuki XVII 
i XVIII w. – To tak jakby mówić 
o 20 tys. zniszczonych obrazów 
na drewnie, które nieustannie 
są dewastowane przez owady 
i bakterie – dodaje. – Niektóre 
elementy bezpowrotnie rozsy-
pują nam się w ręku. Potrzeba 
kolejnych środków i olbrzymiej 
determinacji, żeby je urato-
wać. My możemy czekać, ale 
drewno – nie – kończy.

> źródło: Kościół Pokoju

Drewno nie może czekać
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Radni Strzegomia jedno-
głośnie przyjęli uchwałę 

budżetową na 2021 rok. 
Dochody budżetu gminy 
w 2021 r. będą wynosić 
132 239 499,05 zł, zaś 
wydatki 142 082 368,20 
zł. Deficyt będzie wynosił: 
9 842 869,15 zł. 

Na inwestycje zaplanowano 
blisko 17 mln zł – dokładnie 
16 819 499,22 zł. Duży wpływ 
na kształt budżetu miało nie-
dawne przyznanie promesy 
rządowej w ramach „Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych” w wys. 4,1 mln zł na 
zakup 5 autobusów (3,6 mln 
zł) i przebudowę chodników 
na ul. Bankowej w Strzegomiu 
(0,5 mln zł). - Bardzo dzięku-
ję za te 21 głosów. Realizacja 
tego budżetu nie będzie łatwa, 
ale wspólnie damy sobie radę. 
Jak powiedziałem ostatnio 
w wywiadzie po 10 latach pra-
cy na stanowisku burmistrza, 
zgoda rady w takim składzie 
służy tej gminie i jej rozwo-
jowi. Zgoda buduje, niezgo-
da rujnuje. Wy, drodzy radni, 
jesteście tego przykładem. 
Z optymizmem podchodzimy 
do 2021 r. – powiedział chwilę 
po głosowaniu burmistrz Zbi-
gniew Suchyta. 

Wśród najważniejszych za-
dań i inwestycji w nadchodzą-
cych 12 miesiącach należy wy-
mienić m.in.: przygotowanie 
projektu tzw. „Granitowej ob-
wodnicy”, dzięki której nastą-
pi wyprowadzenie transportu 

górniczego z miejscowości na 
terenie gminy Strzegom, Do-
bromierz i Mściwojów w ob-
rębie gminy Strzegom; kon-
tynuację remontu „Fortu Gaj”; 
kolejny etap przebudowy 
ciągu pieszo-rowerowego na 
odcinku Strzegom-Wieśnica; 
rewitalizację terenu pomiędzy 
ul. Kościelną, ul. Jarosława 
Dąbrowskiego i ul. Szkolną; 
budowę budynku Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Tomko-
wicach; remont, przebudowę 
i termomodernizację świetlicy 
wiejskiej w Rogoźnicy; bu-
dowę świetlic w Granicznej 
i Bartoszówku; wykonanie 
Pomnika Harcerskiej Lilijki 
w ramach Budżetu Obywatel-
skiego oraz przebudowę ulic: 
Al. Wojska Polskiego, Malino-
wej i Wodnej w Strzegomiu, 
a także nawierzchni drogi 
gminnej w Tomkowicach i do-
kończenie przebudowy drogi 
do gruntów rolnych w Go-
dzieszówku. Pozytywną opi-
nię nt. budżetu naszej gminy 
przedstawiła Regionalna Izba 
Obrachunkowa we Wrocławiu 
oraz radny Paweł Rudnicki, 
przewodniczący Komisji Bu-
dżetu, Finansów, Planowania 
i Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej.

> opr.

BUDŻET 2021:
dochody: 132 239 499,05 zł
wydatki: 142 082 368,20 zł
deficyt: 9 842 869,15 zł
wydatki na inwestycje: 

16 819 499,22 zł

„Z optymizmem
podchodzimy
do 2021 roku”

Rada Gminy Marcino-
wice jednomyślnie 

przyjęła budżet na 2021 
rok. Pozytywną opinię 
w sprawie uchwały wydała 
Komisja Budżetu, Finan-
sów, Rozwoju Gminy 
i Inicjatyw Gospodarczych 
oraz Regionalna Izba Ob-
rachunkowa.

W roku 2021 w budżecie 
Gminy Marcinowice zapla-
nowano dochody w wy-
sokości 33 060 860,48 zł, 
z czego dochody majątko-
we wyniosą 3 544 327,36 
zł, a dochody bieżące 29 
516 533,12 zł. Istotnym 
elementem przyszłorocz-

nego budżetu są inwesty-
cje, na które przeznaczona 
zostanie kwota 4 668 971 
zł. Najwięcej planuje się na 
zadania inwestycyjne zwią-
zane z infrastrukturą drogo-
wą, oświatową, kulturalną, 
ochroną przeciwpożarową 
i wymianą kotłów c.o. na 
ekologiczne.

Budżet Gminy Marcinowi-
ce w 2021 roku zasilą także 
środki z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych 
w kwocie 7 400 000 zł. Na 
inwestycje gmina wyda więc 
ponad 12 000 000 zł. Środki 
RFIL zostaną przeznaczone 
na budowę chodników – 2 
200 000 zł, modernizację 

i remont stacji uzdatniania 
wody oraz kanalizację – 4 
200 000 zł, modernizację 
placów zabaw – 1 000 000 
zł. – Dziękuję radzie gmi-
ny za jednogłośne podjęcie 
uchwały budżetowej na rok 
2021 – mówi wójt Gminy 
Marcinowice Stanisław 
Leń. – Gmina Marcinowice 
rozwija się, pomimo nieła-
twego roku 2020. Zakoń-
czyliśmy kilka kluczowych 
i ważnych dla mieszkańców 
inwestycji, a dzięki wsparciu 
środków zewnętrznych kolej-
ne zadania czekają na reali-
zację w 2021 roku – dodaje.

> opr.

Stawiają na inwestycje

Rada Miejska w Żarowie 
na ostatnim posiedze-

niu w starym roku we wto-
rek, 29 grudnia uchwaliła 
budżet na 2021 rok. Radni 
Rady Miejskiej przyjęli go 
jednogłośnie, choć podczas 
posiedzenia nie brakowało 
dyskusji nad omawianym 
projektem uchwały budże-
towej.

Głosowanie poprzedziły 
obszerne dyskusje podczas 
posiedzeń stałych Komisji 
Rady Miejskiej, które obrado-
wały dzień wcześniej przed se-
sją Rady. Budżet gminy Żarów 
na 2021 rok zakłada dochody 
w wysokości 75.602.419,25 
złotych, wydatki budżetu na-
tomiast ustalono na kwotę 
78.154.986,25 złotych. Wśród 
nich kwota 12.604.967,54 zło-
tych została zaplanowana na 
realizację inwestycji i zaku-
pów inwestycyjnych. Deficyt 
ma wynieść 2.552.567 złotych. 
Plan budżetu na 2021 rok zo-
stał pozytywnie zaopiniowany 
przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową oraz wszystkie sta-
łe Komisje Rady Miejskiej. Ze 
względu na pandemię koro-
nawirusa i wszystkie wydatki, 
które się z tym wiążą, a także 
mniejsze wpływy z różnych 
tytułów i wzrost wydatków, 
przyszłoroczny budżet bę-
dzie zdecydowanie oszczęd-
nościowy. - Praktycznie od 
czerwca zostaliśmy zmuszeni 
do drastycznego ograniczania 
wydatków, ponieważ docho-
dy gminy radykalnie zaczęły 
spadać. Wprowadziliśmy cały 
szereg oszczędności w wydat-
kach, ale pomimo panującej 
epidemii koronawirusa i po-
mimo tak dużych ograniczeń 
realizowaliśmy zadania in-
westycyjne. Ostatecznie było 
ich w 2020 roku 34 zadania 
na kwotę ponad 11,5 mln 
złotych. Na rok 2021 prze-
widzianych jest do realizacji 
30 zadań inwestycyjnych na 
kwotę ponad 12 mln złotych. 
To podobna ilość inwestycji, 
ale czy wszystkie uda się zre-
alizować, zależeć będzie od 
sytuacji i kondycji finansowej 
gminy oraz innych zadań, 

które gmina musi realizować. 
Dlatego bardzo uważnie za-
planowaliśmy przyszłoroczne 
wydatki – mówił podczas sesji 
Rady Miejskiej burmistrz Le-
szek Michalak.

W budżecie na 2021 rok 
zaplanowano również środki, 
które przeznaczone zostaną 
na realizację inwestycji, rów-
nież tych, które będą kon-
tynuowane, m.in. budowę 
kanalizacji oraz remonty i mo-
dernizacje dróg gminnych. 
Ilość inwestycji utrzymała się 
na niemal identycznym po-
ziomie, co w roku 2020. – Na 
podstawie projektu uchwały 
budżetowej oraz materia-
łów towarzyszących można 
stwierdzić, że projekt uchwały 
został opracowany w oparciu 
o przepisy ustawy o finansach 
publicznych oraz dostosowa-
ny do potrzeb i możliwości 
finansowych Gminy, zarówno 
w zakresie zadań własnych 
bieżących, jak i zadań inwe-
stycyjnych. Świadczy o tym 
ilość oraz różnorodność za-
planowanych w budżecie na 
przyszły rok inwestycji, na 

które gmina zamierza prze-
znaczyć w roku 2021 ponad 
12,6 mln zł, w tym kwotę po-
nad 2,8 mln zł na inwestycje 
jednoroczne i kwotę blisko 9,8 
mln zł na inwestycje wielolet-
nie, w tym w szczególności na 
kontynuację budowy kanaliza-
cji sanitarnej na terenie Gmi-
ny oraz na przebudowę dróg 
gminnych. Budżet na rok 2021 
wpisuje się ponadto w stra-
tegię rozwoju naszej Gminy. 
Pozytywnie należy ocenić 
również wielkość dochodów 
ujętych w przyszłorocznym 
budżecie i w latach następ-
nych, w tym planowanych do 
pozyskania środków zewnętrz-
nych, które stanowią kwotę 
ponad 3.400.000 zł i dotyczą 
głównie zadań realizowanych 
z udziałem środków Unii Eu-
ropejskiej i z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Wykazane 
w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej i wyliczone na pod-
stawie prognozowanych wiel-
kości, relacje spłat zobowiązań 
finansowych i kosztów ich 
obsługi, określone w ustawie 
o finansach publicznych nie 

przekraczają dopuszczalne-
go poziomu zadłużenia, przy 
założonej spłacie pożyczek 
i obligacji w roku 2021 na 
poziomie 2.573.680 zł. Ponad-
to w dniu 14 grudnia 2020r. 
Skład Orzekający Regional-
nej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu wydał pozytywną 
opinię o projekcie uchwały bu-
dżetowej na rok 2021, a także 
o projekcie uchwały w spra-
wie wieloletniej prognozy fi-
nansowej Gminy Żarów oraz 
o możliwości sfinansowania 
deficytu Gminy przedstawio-
nego w projekcie uchwały 
budżetowej. Biorąc pod uwa-
gę powyższe Klub Radnych 
Wspólnota postanawia wydać 
pozytywną opinię o projekcie 
uchwały budżetowej na 2021 
rok życząc Panu Burmistrzowi 
efektywnej pracy i realizacji 
wszystkich zaplanowanych 
w budżecie zadań – przedsta-
wiła opinię wiceprzewodni-
cząca Rady Miejskiej Iwona 
Nieradka przewodnicząca 
klubu radnych „Wspólnota 
Samorządowa”.

> opr.

Oszczędnościowy budżet
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Wszyscy znaleźliśmy się 
w bardzo trudnej sytu-
acji życiowej – dotyka nas 
niepewność, chcemy wró-
cić do normalności, ale 
przede wszystkim musimy 
każdego dnia pamiętać 
o zdrowiu swoim i naszych 
najbliższych. Zmienił się 
również charakter na-
szej pracy i codzienności. 
Większość czasu spędza-
my teraz w domu i chcemy 
się czuć w nim bezpiecz-
nie. Dziś udowadniamy, 
że można zabezpieczyć 
za jednym razem zdrowie 
i miejsce, w którym żyje-
my. 

Choć w lecie wydawało 
nam się, że rzeczywistość 
zmierza ku lepszemu, obecna 
sytuacja pokazuje, że musi-
my uważać na siebie bardziej 
niż kiedykolwiek. Większość 
z nas pracuje z domu, rów-

nież nasze dzieci zostały 
z nami na edukacji zdalnej. 
To właśnie dom stał się te-
raz głównym centrum na-
szego życia, ale i przestrze-

nią bezpieczną. Warto więc 
wiedzieć, jak zabezpieczyć 
go od potencjalnych szkód, 
ale również zadbać o własne 
zdrowie. 

Zabezpieczenie na czas 
pandemii

Jedną z opcji, która poma-
ga nam żyć bezpieczniej jest 
ubezpieczenie. Warto jednak 
sprawdzić, co zmieniło się na 
rynku, ponieważ ubezpie-
czyciele dostosowują swoją 
ofertę do nowych realiów. 
Dla przykładu mamy obec-
nie możliwość ubezpieczenia 
mieszkania, które obejmu-
je ochroną nie tylko mury 
i to co w nim posiadamy, ale 
również nasze zdrowie. 

W tak trudnym czasie wy-
bór solidnego ubezpieczenia 
jest zawsze dobrą decyzją. 
Patrząc na ofertę dostęp-
nych produktów, mogę zare-
komendować pakiet Warta 
Dom Komfort. To ubezpiecze-
nie zawiera sporo ciekawych 
rozwiązań, które są bardzo 
praktyczne w dzisiejszej rze-
czywistości – mówi Agniesz-
ka Seklecka, Agent Warty 

z Dzierżoniowa. Na przykład 
w razie nagłego zachorowa-
nia mieszańca ubezpieczo-
nego mieszkania Warta zor-
ganizuje i opłaci teleporadę, 
a jeśli osoba ubezpieczona 
będzie musiała pójść do szpi-
tala zaopiekuje się psem, czy 
kotem jeśli w domu nie ma in-
nych osób, które mogłyby się 
nim zająć. Usługi te są ujęte 
w zakresie bezpłatnie doda-
wanego do tego ubezpiecze-
nia Asistance. Jeśli mamy do-
datkowy pakiet NNW, Warta 
wypłaci 100 zł za każdy dzień 
w szpitalu w przypadku za-
chorowania na COVID-19. Ta 
opcja jest dostępna dla osób 
do 67. roku życia – wyjaśnia 
Agent Warty. 

Ubezpieczenie Warty jest 
też ciekawą ofertą dla osób 
pracujących zdalnie, ponie-
waż obejmuje ochroną od 
zdarzeń losowych czy kra-
dzieży z włamaniem przed-

mioty służbowe, takie jak 
komputer czy telefon, z któ-
rych korzystamy w domu. 

Usługi Assistance 
uwzględniają natomiast na-
prawę prywatnych kompute-
rów domowników w razie ich 
awarii. Biorąc pod uwagę, że 
komputer jest teraz podsta-
wowym narzędziem w nauce 
dzieci i pracy wykonywanej 
zdalnie, taka pomoc jest bar-
dzo przydatna, warunkiem 
jest jednak aby komputer nie 
miał więcej niż 6 lat.

Ubezpieczysz się bez wy-
chodzenia z domu

W czasie, gdy do mini-
mum ograniczamy kontak-
ty z innymi, już większość 
firm udostępnia swoje usłu-
gi zdalnie. Nie inaczej jest 
z zakupem ubezpieczenia. 
Wystarczy zadzwonić, lub 
wysłać maila do agenta 
ubezpieczeniowego.

Bezpieczniejszy dom i zdrowie
– teraz to szczególnie ważne

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zadzwoń, lub napisz maila do naszej agencji
Centrum Ubezpieczeń i Kredytów Agnieszka Seklecka,
Dzierżoniów ul. Piastowska 12, Tel. 692 010 307, mail: centrum.uik@tlen.pl

Nowoczesny samochód 
ratowniczo-gaśniczy 

marki VOLVO o wartości 
ponad 800 tysięcy złotych 
zasilił jednostkę Ochot-
niczej Straży Pożarnej 
w Marcinowicach. To dzięki 
mobilizacji mieszkańców 
Gminy Marcinowice, którzy 
w wyborach prezydenckich 
wykazali się wyjątkową, 
obywatelską postawą. 

Wozy trafiły do gmin z naj-
wyższą frekwencją w II tu-
rze wyborów prezydenckich 
w każdym z byłych 49 woje-
wództw. Gmina Marcinowice 
osiągnęła najwyższą frekwen-
cję 70,30% z ponad 40 gmin 
w dawnym województwie 
wałbrzyskim. Pojazd, który 
zasilił jednostkę w Marcino-

wicach to średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy z napę-
dem 4×4 na podwoziu mar-
ki VOLVO z kabiną sześcio-
osobową. Auto zabudowane 
i dostarczone przez firmę Bo-
car posiada nowoczesną au-
topompę, zbiornik na wodę 
o pojemności 4000 litrów 
i zbiornik na 400 litrów środ-
ka pianotwórczego. Wóz wy-
posażony jest w wyciągarkę, 
hydrauliczny sprzęt do ratow-
nictwa drogowego, walizkę 
medyczną oraz maszt oświe-
tleniowy. Na pokładzie znaj-
duje się radiostacja samocho-
dowa, latarki dla ratowników, 
drabina, sprzęt pożarniczy 
oraz system ładowania aku-
mulatorów i sprężonego po-
wietrza na postoju.

> opr.

Odebrali nagrodę 
“Bitwy o wozy” 

Dobiegają końca prace 
związane z realizacją 

drogi dojazdowej do grun-
tów rolnych na odcinku 
między Niegoszowem 
a Pankowem. To kolejna 
w tym roku inwestycja 
dofinansowania z budżetu 
Województwa Dolnoślą-
skiego.

W ramach zadania wyko-
nano nawierzchnię asfaltową 
o długości 2,5km. Obecnie 
trwają jeszcze czynności zwią-
zane z wykonaniem poboczy, 
rowów przydrożnych oraz 
porządkowaniem terenu. Za-
kończenie prac zaplanowano 
na połowę stycznie przyszłe-
go roku. Wartość zadania 
wynosi 918 000 zł, w tym 

dofinansowanie z dotacji ce-
lowej budżetu Województwa 
Dolnośląskiego wynosi 543 
900,00 zł. Wykonawcą robót 
była firma STRABAG Infra-
struktura Południe Sp. z o.o.

Przypomnijmy: w latach 
2016 – 2019 r. w ramach do-
tacji z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego przebudowa-
no 5 dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych, tj. w Wi-
toszowie Dolnym, Bystrzycy 
Dolnej, Słotwinie oraz w Bur-
katowie. Ponadto w tym roku 
droga w Bojanicach zyskała 
asfaltową nawierzchnię na 
odcinku 453 m. z dofinanso-
waniem na poziomie 88,2 tys. 
zł.z Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych.

> opr.

Prace na finiszu

Gmina Dobromierz wraz 
z Powiatem Świdnickim 

nie zwalnia tempa w zakre-
sie inwestycji drogowych. 

Po przebudowie dro-
gi Dobromierz-Jugowa, 
częściowej wymianie na-
wierzchni w Borowie i Do-
bromierzu, budowie chod-
nika w Kłaczynie, przyszedł 

czas na modernizację po 
pracach kanalizacyjnych po-
nadkilometrowego odcinka 
drogi powiatowej w Roztoce. 
Nowa nawierzchnia nie tyl-
ko wygląda estetycznie, ale 
przede wszystkim wpływa na 
zwiększenie poziomu bez-
pieczeństwa użytkowników 
drogi.
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Nowa nawierzchnia

Co roku przed świętami 
Bożego Narodzenia 

władze gminy, radni, kie-
rownicy jednostek orga-
nizacyjnych z Jaworzyny 
Śląskiej zbierają między 
sobą środki na wsparcie 
najbardziej potrzebujących 
mieszkańców. Coroczna 
zbiórka pieniędzy na stałe 

wpisała się w kalendarz 
wydarzeń w Jaworzynie 
Śląskiej.

Zasada jest prosta. Każdy 
dokłada cegiełkę od siebie, 
a uzbierana kwota dzielona 
jest pomiędzy tych, którzy 
potrzebują wsparcia i pomo-
cy. W tym roku przed święta-

mi Bożego Narodzenia uzbie-
rano 3 tys. złotych. - Zebrane 
środki przekazano sześciu ro-
dzinom. W pięciu przypad-
kach pomoc trafiła do dzieci, 
w jednym – do dorosłego. To 
osoby z głębokimi niepełno-
sprawnościami, wymagające 
systematycznej rehabilitacji 
i leczenia, co pociąga za sobą 

znaczne koszty – informuje 
Joanna Bytniewska, kierow-
nik Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Jaworzynie Śląskiej.

W środę 23 grudnia 
wszystkim osobom objętym 
pomocą przekazano gotów-
kę. Każdej osobie, po 500 zł 
z przeznaczeniem na opłace-
nie dalszej rehabilitacji i le-

czenia. W tegorocznej zbiórce 
wzięli udział- radni: Katarzy-
na Chmielowiec, Barbara 
Chromy, Adriana Kotów-Ję-
dras, Marian Gawron, Se-
bastian Grajaszek, Wiesław 
Dybeł, Romuald Madaj, 
Artur Nazimek, Arkadiusz 
Stelmach, Sylwester Terpic 
oraz szefowie jednostek or-

ganizacyjnych: Małgorzata 
Adamowicz, Sylwester Bart-
czak, Joanna Bytniewska, 
Jadwiga Chrobak, Łukasz 
Kwadrans, Maciej Plencler, 
Krzysztof Sołtys, Adrian 
Szewczyk, Roman Wizner 
i oczywiście burmistrz wraz 
z zastępcą. 

> opr.

Dołożyli cegiełkę, by pomóc potrzebującym

Ponad 170 tys. złotych 
kosztował specjalistycz-

ny sprzęt, w jaki w 2020 
r. wzbogaciły się jednost-
ki Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy 
Jaworzyna Śląska w ramach 
ogólnopolskiego programu 
finansowania służb ra-
towniczych (dawniej Mały 
Strażak). Dofinansowanie 
wyniosło 120 tys. zł.

Program realizowany jest 
przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wro-
cławiu oraz Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Celem 
tego programu jest podnie-
sienie gotowości bojowej lo-
kalnych służb ratowniczych 
poprzez doposażenie jedno-
stek Ochotniczych Straży Po-
żarnych w sprzęt niezbędny 
do zapobiegania i likwidacji 
skutków katastrof natural-
nych, ekstremalnych zjawisk 
atmosferycznych lub awarii 
technicznych, których skutki 
zagrażają życiu lub zdrowiu 

osób, mieniu albo środo-
wisku naturalnemu. W tym 
roku w ramach programu 
zakupiono środki ochrony 
osobistej dla strażaków ze 
wszystkich jednostek - z Bo-
lesławic, Jaworzyny Śląskiej, 
Nowic, Pastuchowa, Pasiecz-
nej i Piotrowic Świdnickich. 
Strażacy otrzymali m.in. spe-
cjalne ubrania, hełmy, ręka-
wice, buty. Dodatkowo OSP 
Nowice otrzymała nowe 
węże tłoczne.

Podczas spotkania bur-
mistrza Jaworzyny Śląskiej 
Grzegorza Grzegorzewicza 
z pełnomocnikiem WFOŚi-
GW Bogumiłem Gwoździ-
kiem podsumowano dotych-
czas zrealizowane projekty 
i zadeklarowano dalszą wolę 
współpracy i wsparcie in-
stytucji w zakresie pozyski-
wanych środków. W 2020 r. 
fundusz przyznał dofinanso-
wanie nie tylko dla strażaków. 
Corocznie gmina pozyskuje 
z niego środki na usuwanie 
i utylizację azbestu. W 2020 
r. było to 40 tys. 868,10 zł. 
Zebrano łącznie 67,84 Mg 

azbestu. Całkowity koszt za-
dania wyniósł 53 tys. 437,50 
zł. Wkład własny gminy to 
kwota 12 tys. 569,40 zł.
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Jednostki otrzymały 
sprzęt o wartości:

OSP Jaworzyna Śląska – 28 
tys. 219,22 zł, dofinansowa-
nie: 19 tys. 753,44 zł

OSP Bolesławice – 28 tys. 
543,38 zł, dofinansowanie: 19 
tys. 980,36 zł

OSP Nowice – 28 tys. 
373,28 tys. zł, dofinansowa-

nie: 19 tys. 861,29 zł
OSP Pastuchów – 28 tys. 

176,84 zł, dofinansowanie: 19 
tys. 723,78 zł

OSP Pasieczna – 28 tys. 
504,02 zł, dofinansowanie: 19 
tys. 952,81 zł

OSP Piotrowice Świdnickie 
– 28 tys. 543,38 zł, dofinanso-
wanie: 19 tys. 980,36 zł

Łączna wartość zakupów 
wyniosła 170 tys. 360,12 zł. 
W tym dofinansowanie - 119 
tys. 352,07 zł. 51 tys. 8,05 zł 
stanowiła dotacja z budżetu 
gminy.

Strażacy z nowym 
sprzętem

Jak co roku, Szkolny Klub 
Wolontariatu w Sta-

nowicach zorganizował 
akcję zbiórki darów dla 
zwierzaków ze Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt 
w Świdnicy.

- Zebraliśmy mnóstwo kar-
my, kocyki, legowisko, zabawki 
i różne drobiazgi dla zwierząt. 
Mimo nieobecności uczniów 
w szkole, udało się dzięki ro-
dzicom i opiekunom dostar-
czyć dary do szkoły. Za pomoc 
dziękujemy. Przede wszyst-
kim dziękujemy wszystkim 
za otwarte serca - uczniom, 
rodzicom i nauczycielom. Po-

magamy, bo te biedne, samot-
ne zwierzęta na to zasługują. 
Oprócz tego kontynuujemy 
akcję zbierania plastikowych 
zakrętek. Zaangażowaliśmy 
w nią także przedszkolaki, 
które aktywnie – ze swoimi 
wychowawczyniami - włączy-
ły się w zbiórkę zakrętek dla 
potrzebującej chorej dziew-
czynki – relacjonują uczest-
nicy akcji. Ich działania wpi-
sały się w ogólnopolską akcję 
„Razem na święta” 2020 - to 
akcja Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, której celem jest 
zachęcenie uczniów do nie-
sienia pomocy innym.
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Pomogli zwierzętom

Joanna Szczepanowska ze 
strzegomskiego LO wy-

różniona w ogólnopolskim 
konkursie. Marta Kisiele-
wicz z klasy 2dp została 
wyróżniona w XVI edycji 
„Złote Pióro” 2020 - kon-
kursu literackiego, adreso-
wanego do uczniów szkół 
średnich i podstawowych 
z województwa dolnoślą-
skiego

„Lekcja historii i sztuki 
z Jackiem Kaczmarskim edy-
cja 7. 70 twarzy Kaczmar-
skiego” – pod takim tytułem 
w grudniu 2020 roku Funda-
cja Underground, w partner-
stwie z Ministerstwem Edu-
kacji Narodowej i Wydziałem 
Polonistyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, przeprowa-
dziła konkurs o charakterze 

ogólnopolskim Celem kon-
kursu były: promocja uczniów 
wybitnie uzdolnionych w za-
kresie nauk humanistycznych; 
rozwijanie umiejętności szu-
kania, analizowania i posłu-
giwania się różnymi źródłami 
wiedzy; wspieranie u mło-
dzieży szkolnej umiejętności 
literackich; wzmacnianie kon-
struktywnych postaw, umie-
jętności współpracy, komu-
nikacji oraz pasji badawczej 
uczniów; popularyzacja wśród 
młodzieży szkolnej wiedzy nt. 
wybranych wybitnych twór-
ców polskiej, europejskiej 
i światowej kultury; kultywo-
wanie pamięci o Jacku Kacz-
marskim. W kategorii indywi-
dualnej konkursu wyróżnienie 
zdobyła Joanna Szczepa-
nowska – uczennica kl. 3a LO 
w Strzegomiu. Na pierwszym 

etapie konkursu na-
pisała esej dotyczący 
związków twórczości 
Jacka Kaczmarskiego 
z dorobkiem Witkace-
go. W swej pracy sta-
rała się też uwzględnić 
dokonania artystycz-
ne spadkobierców, 
dla których Kaczmar-
ski stał się mistrzem 
i inspiratorem. Po za-
kwalifikowaniu się do 
finału, Joanna wzięła 
udział w ustnych pre-

zentacjach finalistów przed 
Komisją Konkursową. Etap ten 
realizowany był za pośrednic-
twem łącza internetowego. 
Przebiegał on następująco: 
uczestnicy, mając do dyspo-
zycji 30 minut, dokonywali 
ustnej prezentacji swojej pra-
cy oraz odpowiadali na cztery 
pytania Komisji Konkursowej. 
Joanna znalazła się w gronie 
33 finalistów, a następnie 
wśród 8 nagrodzonych. Gra-
tulacje należą się Joasi, ale 
i jej opiekunce merytorycznej 
–Małgorzacie Kucharskiej. 

To nie jedyny sukces mło-
dych strzegomian. Uczennica 
LO w Strzegomiu Marta Ki-
sielewicz z klasy 2dp została 
wyróżniona w XVI edycji „Zło-
te Pióro” 2020 - konkursu li-
terackiego, adresowanego do 
uczniów szkół średnich i pod-

stawowych z województwa 
dolnośląskiego. Marta napi-
sała esej na temat: „Niechaj 
się wola Twoja stanie / Ale 
zbaw mnie od nienawiści / 
Ocal mnie od pogardy Panie!” 
(Natan Tanenbaum). Jakie jest 
Twoje lekarstwo na ocalenie 
od pogardy, nienawiści, braku 
zrozumienia, chorób nękają-
cych ludzkość albo niszczą-
cych człowieka”. A jej praca 
znalazła się wśród trzydziestu 
trzech wyróżnionych esejów 
nadesłanych przez uczniów 
z całego Dolnego Śląska. Gala 
tegorocznej edycji, z powo-
du wyjątkowych okoliczno-
ści związanych z pandemią, 
odbyła się w formie on-line 
3 grudnia o godzinie 12:00. 
Opiekunką Marty również jest 
Małgorzata Kucharska. 

> opr.

Zdolni strzegomianie
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Niektórzy samorządowcy 
mówią, że ten rok z powo-
du pandemii był jednym 
z najgorszych albo nawet 
najgorszy od 30 lat. Jak pan 
go ocenia w kontekście no-
wego budżetu wojewódz-
twa dolnośląskiego na 2021 
rok? Mówił pan, że budżet 
inwestycyjny nie traci tem-
pa?

Bo nie traci. Owszem, ten 
rok był bardzo trudny, ale czy 
najgorszy? Ja bym nie posta-
wił takiej tezy. Na pewno jest 
to rok wyjątkowy ze wzglę-
du na walkę z pandemią, 
ale wszystkie inwestycje, czy 
zdecydowana ich większość, 
które były zaplanowane, są 
i będą realizowane. 

W przyszłym roku prze-
znaczymy 37% budżetu wo-
jewództwa na ważne inwe-
stycje. W ten sposób chcemy 
ponownie uruchomić gospo-
darkę po kryzysie spowodo-
wanym epidemią. Mam pełną 
świadomość tego, że w naj-
bliższym czasie inwestycje bę-
dzie prowadził głównie sektor 
publiczny, czyli rząd i samo-
rządy. Dlatego apelowaliśmy 
także do innych samorządów, 
aby nie rezygnowały z zadań 
inwestycyjnych. 

Najważniejsze inwestycje 
w przyszłorocznym budże-
cie?

To niewątpliwie rozpoczę-
cie budowy Nowego Szpitala 
Onkologicznego we Wrocła-
wiu – inwestycji za 700 mln zł. 
Niezwykle ważne jest również 
dokończenie Dolnośląskie-
go Centrum Sportu na Pola-
nie Jakuszyckiej - myślimy, 
że w trzecim kwartale tego 
roku możliwe będzie otwar-
cie. To również zakup taboru 
kolejowego, rewitalizacje linii 
kolejowych, które przejęli-
śmy i które nadal będziemy 
przejmować. Tych odcinków 
jest sporo i są obecnie na róż-
nym etapie prac. Będziemy 
też kontynuować prace przy 
Wschodniej Obwodnicy Wro-
cławia.

A jakieś inwestycje bliżej 
Oławy?

Jeżeli chodzi o zadania na 
terenie gminy miejskiej Oła-
wa, to w listopadzie i grudniu 
zakończono realizację dwóch 
zadań. Pierwsze to remont 
drogi wojewódzkiej nr 396, 
o wartości 1,4 mln zł. Prze-
budowano tam m.in. chodni-
ki, ścieżki rowerowe na od-
cinku od skrzyżowania ul. B. 
Chrobrego do skrzyżowania 
z drogą krajową nr 94. Drugie 
zadanie polegało na przebu-

dowie drogi wojewódzkiej 
nr 396, gdzie powstały m.in. 
chodniki, ścieżki rowerowe 
wraz z infrastrukturą drogową 
przy ul. Wiejskiej, o wartości 
222 tys. zł.

Dodatkowo zawarliśmy 
trójstronne porozumienie 
z gminą miejską Oława i PKP 
w sprawie określenia warun-
ków przebudowy oraz orga-
nizacji ruchu na przejeździe 
kolejowym linii nr 132 relacji 
Opole - Wrocław, skrzyżowa-
nie z drogą wojewódzką nr 
396 w Oławie (ul. Wiejska). 

Realizowane jest też poro-
zumienie z udziałem pięciu 
samorządów z powiatu oław-
skiego w sprawie wspólnej 
budowy mostów nad Odrą 
i Oławą. Celem ich budowy 
jest wyprowadzenie ruchu 
tranzytowego z Oławy. Po-
średnio inwestycja wpłynie 
też na obniżenie emisji spalin 
oraz hałasu. Aktualnie trwają 
prace projektowe dla tego 
zadania, a jego wartość sza-
cowana jest na kwotę 138,3 
mln zł.

Na terenie gminy Jel-
cz-Laskowice zakończono 
w bieżącym roku wartą milion 
złotych przebudowę drogi 
wojewódzkiej nr 455. Prace 
dotyczyły chodnika, ścieżki 
rowerowej oraz zatoki auto-
busowej w Jelczu-Laskowi-
cach. W trakcie realizacji jest 
jeszcze przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 455, gdzie 
powstaje ścieżka rowerowa, 
chodnik oraz zatoka autobu-
sowa w ciągu ul. Oławskiej do 
ul. Ogrodowej, o szacunkowej 
wartości 1,3 mln zł. Zakoń-
czenie prac planowane jest 
w przyszłym roku. Na terenie 
gminy Oława wyremontowa-
no też most w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 455 w Sta-
rym Otoku. Jak więc Państwo 
widzicie, w okolicach Oławy 
dzieje się naprawdę dużo za-
równo jeśli chodzi o remon-
ty, jak i o nowe inwestycje 
z udziałem finansowym sa-
morządu województwa.

Obwodnica Brzegu Dol-
nego została ukończona, 
obecnie trwa budowa ronda 
i dróg wokół niego w stro-
nę do Obornik Śl. Jaka jest 
szansa na kontynuację za-
dania? 

Dalszy ciąg Obwodni-
cy Aglomeracji Wrocławia 
w kierunku Obornik Śląskich 
i Trzebnicy będzie realizowa-
ny, o ile w ramach Rządowe-
go Fundusz Rozwoju Dróg 
zadanie to uzyska dofinan-
sowanie z budżetu państwa. 
Wtedy również zgromadzimy 

dokumentację projektową 
do decyzji ZRID (red. Zezwo-
lenie na Realizację Inwestycji 
Drogowej). Kolejnym krokiem 
będzie zlecenie robót budow-
lanych. 

Czy budowa nowej dro-
gi w Wołowie nr 338 nie 
jest zagrożona? Kiedy za-
kończenie inwestycji i roz-
poczęcie obwodnicy Wo-
łowa? 

To bardzo ważna inwesty-
cja dla mieszkańców Woło-
wa. Wszystko idzie zgodnie 
z harmonogramem. Mamy 
już zgodę na budowę tej 
drogi, a cała trasa będzie 
dostępna dla mieszkańców 
w roku 2022. Dodam tylko, że 
w najbliższych dwóch latach 
województwo dolnośląskie 
ma w budżecie ponad 25 mln 
złotych na przebudowę dróg 
w Wołowie. Przeszło 10 mln 
zł z tej kwoty to wartość in-
westycji w samym przyszłym 
roku. 

Natomiast jeżeli chodzi 
o obwodnicę Wołowa sza-
cujemy, że będzie ona kosz-
tować około 133 mln zł. Na 
dziś nie mamy zabezpieczo-
nych środków na ten cel, za-
tem inwestycja nie jest ujęta 
w wieloletnim planie finan-
sowym województwa. Jej re-
alizacja jest uzależniona od 
modernizacji linii kolejowej, 
która należy do PKP. Chcia-
łabym jednak podkreślić 
bardzo dobrą współpracę 
z burmistrzem Wołowa. Jeśli 
gospodarz terenu ma de-
terminację i plan działania, 
to zawsze jest szansa i chęci 
z naszej strony, aby wspól-
nie zrobić jak najwięcej dla 
mieszkańców.

Bezpartyjni Samorzą-
dowcy apelowali niedawno 
do rządu o stopniowe i bez-
pieczne odmrażanie sek-
tora branży turystycznej, 
chodziło głównie o takie 
górskie miejscowości jak 
Szklarska-Poręba, Karpacz 
czy Świeradów, gdzie obec-
nie powinien być szczyt 
sezonu, a ludzie powinni 
zarabiać. Tymczasem w od-
powiedzi słyszymy, że rząd 
nie tylko nie odmraża, ale 
wprowadza kwarantannę 
narodową, czyli większe 
obostrzenia, z całkowitym 
zamykaniem hoteli i stoków 
włącznie.

Jako Bezpartyjni Samorzą-
dowcy zaproponowaliśmy 
rządowi koncepcję stopnio-
wego, bezpiecznego odm-
rażania tego sektora. Dalsze 
utrzymanie rygorystycznych 

obostrzeń grozi upadkiem 
dziesiątków tysięcy przedsię-
biorstw, wzrostem poziomu 
bezrobocia, a także wieloma 
osobistymi tragediami ludzi 
tracących pracę. Dlatego za-
proponowaliśmy oparty na 
4 filarach plan, który zakła-
dał: wsparcie finansowe dla 
przedsiębiorców z branży tu-
rystycznej, uruchomienie in-
frastruktury narciarskiej i ga-
stronomii po świętach przy 
zachowaniu rygorów sanitar-
nych. Dodatkowo proponuje-
my rozłożenie ferii zimowych 
na 4 dwutygodniowe turnusy 
między początkiem stycznia 
i końcem lutego i skoordyno-
wany z terminami ferii powrót 
dzieci do szkół w 4 turach. 

Dalej stoimy na stanowi-
sku, że te obostrzenia powin-
ny być luzowane, ale jestem 
też zwolennikiem ostrych 
reżimów sanitarnych i sankcji, 
jeżeli ktoś ich nie przestrze-
ga. Jeżeli poluzowalibyśmy 
te rygory, to sankcja powin-
na być nieunikniona dla tych, 
którzy je łamią. Nie może być 
tak, że wydaje się decyzje 
administracyjne zakazujące 
prowadzenia działalności, 
a jednoczenie nie daje się 
rekompensaty za utracone 
dochody. Powinny one sięgać 
poziomu 70-80% potencjal-
nych zarobków, ale to wspar-
cie jest niezbędne. Dotyczy to 
zarówno potężnych hoteli, jak 
i firm rodzinnych, które pro-
wadzą pensjonaty. 

Tam niejednokrotnie lu-
dzie pracują w swoich wła-
snych pensjonatach i to jest 
ich jedyne źródło dochodów, 
które nagle się urywa. To co 
ci ludzie mają teraz robić? 
Z informacji, które posiadam, 
czasem dochodzi do tego, że 
powoli następuje nawet wy-
przedaż majątku, żeby w ogó-
le przetrwać.

A jaka jest pomoc dla firm 
ze strony samorządu woje-
wódzkiego?

Przeznaczyliśmy miliard 
złotych na wsparcie małych 
i średnich przedsiębiorstw. 

Widzimy ogromne zaintere-
sowanie tą pomocą. Ponadto 
uruchomiliśmy 80 mln zł dla 
turystyki, zastanawiamy się 
nad innymi możliwościami 
pomocy. Na wsparcie szpitali 
przeznaczyliśmy duże pie-
niądze, bo ponad 100 mln zł, 
przy ogromnym udziale środ-
ków unijnych z naszego re-
gionalnego programu opera-
cyjnego. Trafiły one nie tylko 
do szpitali wojewódzkich, ale 
także do szpitali powiatowych 
i Domów Pomocy Społecznej. 

Zawsze można powiedzieć, 
że to mało i warto dać wię-
cej, ale - jak mówię - nasze 
możliwości są ograniczone. 
Dalej niestety obowiązuje 
zakwestionowana przez Try-
bunał Konstytucyjny zasada 
pokrywania ujemnych strat 
finansowych szpitali przez or-
gany założycielskie. Rząd nic 
nie robi w tej sprawie, więc 
prawdopodobnie jeszcze za 
ten rok będziemy musieli po-
kryć ujemne wyniki finansowe 
naszych szpitali, a kwota ta 
może być naprawdę ogrom-
na. To wszystko z budżetu 
własnego województwa.

Konkretnie jaką pomoc 
w związku z pandemią 
otrzymały od samorządu 
województwa dolnośląskie-
go powiaty oławski, trzeb-
nicki, wołowski czy milicki?

Wsparliśmy szpitale powia-
towe i domy pomocy społecz-
nej kwotą przeszło 4,3 mln zł. 
W ramach wsparcia powiaty 
z wymienionych przez Pań-
stwa rejonów, otrzymały po-
moc o łącznej wartości ponad 
2,8 mln zł.

Powiat milicki otrzymał pra-
wie 1 mln zł, z czego Milickie 
Centrum Medyczne - ponad 
800 tys. zł, DPS Milicz i DPS 
Krośnice - ponad 170 tys. zł.

Powiat oławski dostał po-
nad 650 tys. zł, w tym Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Oławie 
ponad 580 tys. zł, a DPS Oła-
wa prawie 70 tys. zł.

Powiat trzebnicki uzyskał 
wsparcie w wysokości prawie 
840 tys. zł, w tym Szpital im. 
Św. Jadwigi w Trzebnicy po-

nad 670 tys. zł, a DPS w Obor-
nikach Śląskich ponad 160 
tys. zł.

Powiat wołowski otrzymał 
ponad 300 tys. zł, w tym Po-
wiatowe Centrum Medyczne 
w Wołowie ponad 300 tys. zł.

Dodatkowo w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (POWER) 
powiaty z tego rejonu otrzy-
mały pomoc o łącznej warto-
ści prawie 1,5 mln zł, z czego 
DPS w Oławie ponad 190 tys. 
zł, DPS w Obornikach Śląskich 
około 0,5 mln zł, DPS w po-
wiecie strzelińskim ponad 230 
tys. zł, a DPS w powiecie mi-
lickim ponad 530 tys. zł

 
Od jakiegoś czasu mówi 

się, że szpitale powiatowe 
powinny przejść pod zarzą-
dzanie centralne, krajowe...

O tym słychać od dłuższe-
go czasu. Po pierwsze - jest 
to operacja, która chwilę po-
trwa, na pewno nie rok, nie 
dwa, a jeżeli już, to musi być 
ona bardzo dobrze przygo-
towana. To jest kwestia po-
krycia zadłużenia szpitali, a te 
- zarówno wojewódzkie, jak 
i powiatowe - są zadłużone. 
Naprawdę mówimy tu o kil-
kunastu miliardach, a może 
nawet i większej sumie.

A jak podchodzą do tego 
Bezpartyjni Samorządowcy, 
współrządzący wojewódz-
twem?

Generalnie dofinansowa-
nie służby zdrowia powinno 
być zdecydowanie większe. 
Tu nie ma wątpliwości. Mam 
też świadomość tego, że obo-
jętnie, ile by pieniędzy nie 
przeznaczyć, zawsze będzie 
za mało. Szpitale leczą prze-
cież ludzi nawet jak pieniądze 
z kontraktu z NFZ dawno się 
wyczerpały, a to kosztuje. Te 
pieniądze pokrywają samo-
rządy, czyli my. 

Nie jest to problem tylko 
tej koalicji, ale systemowy 
w całej służbie zdrowia, który 
trwa od wielu, wielu lat i jakoś 
nie ma mądrego, który by go 
rozwiązał. Na pewno pande-
mia też swoje zrobiła, bo te-

raz głównym zadaniem jest 
walka o zdrowie i życie Pola-
ków, a dopiero potem można 
zmieniać system.

 
Jak pan ocenia pomysł, 

aby szpitale powiatowe łą-
czyły się z wojewódzkimi, 
bo jest taki pomysł na przy-
kład w przypadku szpitala 
trzebnickiego?

Ani Szpital Uniwersytecki, 
bo o niego chodzi, ani szpital 
trzebnicki nie podlegają mar-
szałkowi. Sytuacja na Dolnym 
Śląsku jest wyjątkowa z tego 
względu, że według doktryny 
wojennej dawnego Układu 
Warszawskiego na terenie 
Dolnego Śląska tych szpitali 
pobudowano najwięcej. To 
miało być zaplecze medycz-
ne dla ewentualnych działań 
wojennych prowadzonych 
w Europie Zachodniej. Stąd ta 
liczba. Jest ich za dużo, a tort 
do podziału jest jeden, jeżeli 
chodzi o NFZ. Im więcej chęt-
nych do tortu, tym mniejsze 
kawałki każdy dostaje. 

Na pewno takie współdzia-
łanie i połączenie szpitali kli-
nicznych, czy wojewódzkich 
ze szpitalami powiatowymi, 
to jest kierunek, w którym po-
winniśmy działać. Jeżeli w tej 
chwili mamy dobre i szybkie 
połączenia komunikacyjne, 
to ja wolałbym być leczony 
w dobrym szpitalu, choć po-
łożonym 20 km dalej, niż tuż 
“pod nosem”, ale bez dobre-
go wyposażenia i bez dobrej 
kadry. Mamy określoną liczbę 
wybitnych specjalistów le-
karzy, a każdy chciałby przy 
bezpośrednim zagrożeniu ży-
cia i zdrowia leczyć się w jak 
najlepszych warunkach, jak 
najbliżej miejsca zamiesz-
kania i przez jak najlepsze-
go lekarza. Nie da się tego 
połączyć. To rozdrobnienie 
naprawdę nie służy służbie 
zdrowie. 

Rozumiem, że każda pró-
ba reformy służby zdrowia 
budzi sprzeciw społeczny, bo 
każdy z nas ma takie poczu-
cie, że jak przekracza próg 

szpitala, to już jest całkowicie 
bezpieczny i nic złego mu się 
nie stanie. No nie, dopiero 
zaczyna się ten proces walki. 
Pandemia też na pewno w ja-
kiś sposób to zweryfikuje, bo 
samorządy wszystkich szcze-
bli, a więc gminne, powia-
towe i regionalne w związku 
z pandemią będą przeżywały 
również określone problemy 
finansowe. To jest nieuniknio-
ne. I chwała wszystkim samo-
rządom, że włączają się w tę 
walkę w różny sposób, nie 
czekając na dotacje rządowe. 
Na Dolnym Śląsku za walkę 
z pandemią odpowiedzialny 
jest wojewoda, ale tak na-
prawdę samorząd wojewódz-
twa mocno go wspiera. Choć-
by w pierwszym etapie, kiedy 
funkcjonowały tzw. szpitale 
jednoimienne. Trzy były pro-
wadzone przez samorząd 
województwa, a jeden przez 
powiat.

 
Czym docelowo ma być 

Wrocławska Kolej Metropo-
litalna i jaką korzyść z niej 
będą mieli mieszańcy po-
wiatów wokół Wrocławia?

Kolej Metropolitalna to 
wspólny projekt Miasta Wro-
cław i Samorządu Wojewódz-
twa, który jest organizatorem 
kolejowych pasażerskich po-
łączeń regionalnych. Jest on 
komunikacyjnie niezbędny 
zarówno dla mieszkańców 
stolicy województwa, jak i dla 
całego regionu. 

Aby powstał wymaga po-
święcenia i współpracy wielu 
samorządów, ale z jego roz-
wiązań skorzystają potem 
wszyscy. Powstanie lepsza 
siatka połączeń, która umożli-
wi szybszą podróż w komfor-
towych warunkach. Mówimy 
tu o rozwiązaniu, które znacz-
nie ułatwi codzienne życie dla 
mieszkańców stolicy regionu 
i jej okolic.

Czy będzie wreszcie uru-
chomiony Dworzec Świe-
bodzki?

Chcemy, aby ruch pocią-

gów wrócił na Dworzec Świe-
bodzki. To stacja o znaczeniu 
głównie aglomeracyjnym, 
dlatego liczymy w tym zakre-
sie na współpracę z prezy-
dentem Wrocławia Jackiem 
Sutrykiem. Tylko dzięki ścisłej 
współpracy może się to udać. 

Czy Wrocławska Ko-
lej Metropolitalna będzie 
czymś na wzór tramwajowej 
“zerówki”, jeżdżącej wokół 
centrum?

Trudno mi powiedzieć. To 
pytanie bardziej do PKP niż 
do mnie. Natomiast istnieją 
różne koncepcje, naziemne 
i podziemne. Byłoby idealnie, 
gdyby podziemnym tunelem 
udało się wprowadzić kolej 
do samego centrum miasta. 
Taki wariant jest obecnie roz-
ważany przez PKP.

 
Już wiadomo, że Forum 

Ekonomiczne przenosi się 
z Krynicy do Karpacza. Pan 
mówi, że to sukces, bo...?

Dlatego, że to będzie 
ogromna promocja Karpacza 
i całego Dolnego Śląska. Tu 
ogromne słowa podziękowa-
nia należą się również bur-
mistrzowi Karpacza Radosła-
wowi Jęckowi i prezydentowi 
Jackowi Sutrykowi, z którymi 
wspólnie stworzyliśmy zwy-
cięską ofertę Dolnego Śląska, 
bo przypominam, że to był 
konkurs.

Forum będzie u nas 8 lat 
i to jest okres zamknięty?

W styczniu podpiszemy 
umowę na 8 najbliższych lat. 
Zawsze jest możliwość jej 
przedłużenia. To ważne, pre-
stiżowe wydarzenie. Będą 
przyjeżdżać do nas autoryte-
ty, głowy państw, premierzy 
i inni najważniejsi tego świa-
ta. Podczas takich wydarzeń 
ścierają się idee i poglądy. Siłą 
rzeczy informacje dotyczące 
Karpacza, a przy okazji innych 
miast Dolnego Śląska, pójdą 
w świat i będzie to doskonała 
okazja do pokazania atrakcyj-
ności turystycznej regionu. 

Jeżeli stworzymy tu dobre 
warunki, to ludzie będą wra-
cać prywatnie, bo taki jest 
mechanizm. Najlepszą pro-
mocją jest ta szeptana.

 
Czy w przyszłym roku 

będziemy we Wrocławiu 
obchodzili stulecie istnienia 
Muzeum Poczty i Teleko-
munikacji, czy jednak zbio-
ry trafią do Lubina?

Właścicielem budynku Mu-
zeum jest Poczta Polska, ale 
to my ją promujemy. Tym-
czasem zmusza się nas, aby-
śmy płacili ogromne czynsze. 
Mało tego, przymusza nas się 
do remontów w nie swoich 
pomieszczeniach. Nie ma woli 
przejęcia Muzeum, czy choć-
by współfinansowania go 
przez Pocztę Polską. Wysłali-
śmy w tej sprawie zapytania 
i do prezydenta Wrocławia, 
i do prezydenta Lubina, czy 
są zainteresowani przejęciem 
i prowadzeniem Muzeum. 
Czekamy na odpowiedzi. De-
cyzji więc na razie nie ma. Jest 
kierunek i pomysł. Nie może 

być takiej sytuacji, że wszyst-
kie instytucje znajdują się 
w stolicy regionu. 

Chciałbym, żeby muzea 
były dobrze prowadzone, 
ogólnodostępne i jeżeli jest 
taka możliwość, aby te insty-
tucje wojewódzkie były w wie-
lu miejscach Dolnego Śląska, 
niekoniecznie we Wrocławiu. 
Taki kierunek popieram. Nie-
dawno na przykład osiągnę-
liśmy porozumienie z bur-
mistrzem Karpacza na temat 
prowadzenia Muzeum Sportu 
i Turystyki.

 
W grudniu zarejestrowa-

liście Ogólnopolską Federa-
cję Bezpartyjni i Samorzą-
dowcy. Co to za twór będzie 
docelowo?

Naszym celem jest stworze-
nie silnego, ogólnopolskiego 
komitetu samorządowego. 
Po sukcesie Bezpartyjnych 
Samorządowców w ostatnich 
wyborach samorządowych, 
chcemy przenieść nasze idee 
i poglądy do polityki krajowej, 
udowadniając tym samym, że 
nie musimy trwać w duopolu 
PO-PiS na scenie politycznej. 
Nasz wysoki wynik pokazuje, 
że na polskiej scenie politycz-
nej jest miejsce na bezpartyj-
ną formację. Chcemy to miej-
sce zagospodarować i być 
słyszalnym głosem lokalnych 
społeczności. Chodzi o to, 
aby każdy region miał równo-
rzędny głos w dyskusji, w na-
kreślaniu kierunków na temat 
tego, co dzieje się w Bezpar-
tyjnych Samorządowcach. 
Gdyby nie pewne decyzje 
polityczne, to jestem głęboko 
przekonany, że już bylibyśmy 
w parlamencie. Uważam, że 
samorządy muszą mieć swoją 
silną reprezentację w Sejmie, 
żeby dbać o interesy samo-
rządu.

 
Jak marszałek dolnośląski 

skomentuje fakt, że jedyny 
na Dolnym Śląsku dziennik, 
czyli “Gazeta Wrocławska”, 
przechodzi w ręce spółki 
skarbu państwa, de facto 
pod skrzydła rządu, czyli po 
prostu traci niezależność?

Jestem zaniepokojony tym, 
co dzieje się z rynkiem me-
dialnym. Mam nadzieję, że 
Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów zajmie się tą 
sprawą, zweryfikuje wszyst-
ko, bo jednak media powinny 
być niezależne, a wiadomo, 
że jeżeli właścicielem jest 
spółka skarbu państwa, ro-
śnie podatność na sugestie 
czy kierunek programowy 
gazet. Ich niezależność może 
być zagrożona. Ostrzegałbym 
przed takim posunięciem, bo 
niejednokrotnie jest tak, że 
komuś się buty szyje, a potem 
samemu trzeba w nich cho-
dzić. Zalecałbym więc ogrom-
ną ostrożność, bo to nie jest 
decyzja na rok czy dwa. Jeżeli 
dojdzie do sprzedaży i zaku-
pu mediów przez Orlen, to 
faktycznie może oznaczać 
zmonopolizowanie regional-
nego rynku medialnego, cho-
ciaż cały czas mam nadzieje, 
że UOKiK zajmie odpowied-
nie stanowisko w tej sprawie.

Budżet inwestycyjny nie traci tempa
Z marszałkiem dolnośląskim Cezarym Przybylskim 

z Bezpartyjnych Samorządowców rozmawiamy m.in. 
o budżecie województwa dolnośląskiego, polityce, pan-
demii, a także ważnych inwestycjach w regionie i pomocy 
dla przedsiębiorców oraz służby zdrowia.
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Denerwują Cię przepisy?

Byłeś świadkiem jakiegoś zdarzenia?

DAJ NAM CYNK!
wiadomosci@swidnickie.pl

reklam
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Jeszcze do niedawna jedy-
ny taki przyrząd znajdował 
się w Komendzie Powiatowej 
Policji. Od 14 grudnia pomia-
ru takiego można dokonać 
również w Komendzie Straży 
Miejskiej w Świdnicy przy uli-
cy Dworcowej 2. 

Urządzenie dedykowane 
jest głównie dla kierowców, 
działa automatycznie i za-
pewnia pełne bezpieczeń-
stwo epidemiczne dla osoby 
badanej. Pomiaru można do-

konać anonimowo, 
codziennie w go-
dzinach 5.00-23.00. 
Alkomat został zakupiony 
ze środków przeznaczonych 
na profilaktykę uzależnień. 
Po zakończonym badaniu 
każdy otrzyma broszurę pt. 
„Inspektor Jasiek OSTRZE-
GA”, w której znajdzie wiele 
ciekawych informacji na te-
mat szkodliwego działania 
alkoholu.

> opr.

Piłeś?
Nie jedź!

Trwa sezon grzewczy, 
a wraz z nim wzrasta za-

grożenie zatrucia czadem. 
Policjanci apelują o rozważ-
ne korzystanie z urządzeń 
grzewczych i zachowanie 
podstawowych zasad 
bezpieczeństwa. Czad, 
czyli tlenek węgla to „cichy 
zabójca”, nie widać go, nie 
czuć a niewielka dawka 
może zabić.

Policjanci ostrzegają przed 
zabójczym działaniem tlen-
ku węgla. Silny wiatr, brak 
odpowiedniej wentylacji po-
mieszczeń, bądź niesprawne 
piece opałowe, czy piecyki 
gazowe, często powodują 
poważne w skutkach zatrucia 
tlenkiem węgla. Czad jest ga-
zem niewyczuwalnym przez 
zmysły człowieka (bezwon-
ny, bezbarwny i pozbawiony 
smaku), blokuje dostęp tle-
nu do organizmu - zajmuje 
jego miejsce w czerwonych 
ciałkach krwi, powodując 
przy długotrwałym naraże-
niu (w większych dawkach) 
śmierć przez uduszenie.

Zaczadzenia często wyni-
kają po prostu z niewiedzy. 
Naprawdę niewiele potrze-
ba, aby nasze mieszkania 

i domy stały się bardziej 
bezpieczne. Przede wszyst-
kim w domu lub mieszkaniu 
warto zainstalować czujkę 
tlenku węgla. Podstawową 
funkcją takiej czujki jest wy-
krywanie czadu i generowa-
nie sygnałów alarmowych 
w sytuacji wykrycia jego 
nadmiernego stężenia w po-
wietrzu. Podnosi ona poziom 
bezpieczeństwa w pomiesz-
czeniach, zmniejsza ryzyko 
zaczadzenia oraz pozwala 
na szybką reakcję w sytuacji 
zagrożenia życia. Do trage-
dii bardzo łatwo może dojść 
w niewietrzonych pomiesz-
czeniach. Zaklejanie kratek 
wentylacyjnych, jak również 
brak regularnych kontroli 
drożności przewodów wen-
tylacyjnych i kominowych 
zwiększa ryzyko zatruć. 
Problem z czadem narasta 
szczególnie w okresie jesien-
no-zimowym kiedy dogrze-
wamy się paląc w kominkach 
czy piecach. Pamiętajmy 
o niebezpieczeństwie, jakie 
niesie ze sobą tlenek węgla 
i właściwie zabezpieczmy na-
sze domy i mieszkania, po-
zwoli to ochronić nasze życie 
oraz życie naszych bliskich.

> opr.

Czad - cichy zabójca

Test na urządzeniu do 
wstępnego badania na za-
wartość narkotyków w orga-
nizmie potwierdził, że kon-
trolowany przez policjantów 
31-letni mężczyzna jest pod 
wpływem substancji psycho-
tropowych. Ponadto w chwili 
zatrzymania posiadał przy 
sobie zapas narkotyków.

29 grudnia w godzinach 
nocnych policjanci patro-

lujący rejon miasta Świd-
nica zauważyli samochód 
osobowy marki Opel Corsa. 
Styl jazdy kierującego mógł 
wskazywać, iż może kiero-
wać w stanie nietrzeźwości. 
Po zatrzymaniu, okazało 
się że 31-letni kierujący jest 
trzeźwy. Mężczyznę podda-
no badaniu na urządzeniu 
do wstępnego badania na 
zawartość narkotyków w or-

ganizmie. Uzyskano wynik 
pozytywny uzasadniający 
podejrzenie kierowania po 
zażyciu substancji psycho-
tropowych. Od mężczyzny 
pobrano krew do badań. 
Dowodem w sprawie będą 
wyniki badań laboratoryj-
nych. Jak się okazało to nie 
jedyne co mężczyzna miał 
na sumieniu. Policjanci za-
bezpieczyli przy nim susz 

koloru brunatno-zielonego, 
który poddano badaniom 
na testerze narkotykowym. 
Test potwierdził, że zabez-
pieczony susz to marihuana. 
Łącznie zabezpieczono kilka 
porcji tego narkotyku. Męż-
czyzna za swoje czyny odpo-
wie teraz przed Sądem, gro-
zi mu do 3 lat pozbawienia 
wolności.

> opr.

Ma spore kłopoty

Koniec starego roku 
i początek nowego 

przebiegał na dolnośląskich 
drogach bezpiecznie. Nie 
odnotowano też żadnych 
poważnych zdarzeń z uży-
ciem petard oraz fajerwer-
ków. 

W zaledwie 8 wypadkach 
drogowych, do których do-
szło od 31 grudnia do połu-
dnia 1 stycznia nowego roku, 
nikt nie zginął. W całym tym 
okresie nad bezpieczeństwem 
mieszkańców i osób przeby-
wających w naszym regionie 
czuwali dolnośląscy policjan-
ci. Nad bezpieczeństwem 
mieszkańców Dolnego Ślą-
ska oraz innych osób, którzy 

przywitali 2021 rok w naszym 
regionie, czuwali dolnoślą-
scy policjanci. W działaniach 
udział wzięli funkcjonariusze 
pionu prewencji, ruchu dro-
gowego oraz służb operacyj-
nych. 

By było bezpiecznie, od 
31 grudnia do południa 1 
stycznia nowego roku, funk-
cjonariusze przeprowadzili 
łącznie ponad 1,5 tys. różne-
go rodzaju interwencji. Nie 
odnotowano także żadnych 
wypadków z użyciem petard 
i fajerwerków. Funkcjonariu-
sze podczas służby ujawnili 
i zatrzymali łącznie 31 osób 
poszukiwanych. Intensywną 
służbę pełnili także policjanci 
ruchu drogowego, którzy czu-

wali nad bezpieczeństwem 
podróżujących. W ciągu oma-
wianego okresu odnotowano 
zaledwie 8 wypadków. W za-
istniałych zdarzeniach drogo-
wych nikt nie zginął. Rannych 
zostało 11 osób. Podczas 
służby na drogach funkcjona-

riusze ujawnili i wyeliminowali 
z ruchu łącznie 35 osób, któ-
re mimo wielokrotnych apeli 
zdecydowały się wsiąść za 
kierownicę swoich pojazdów 
po wcześniejszym spożywa-
niu alkoholu.

> opr.

Bezpieczne zakończenie
i powitanie roku

Komendant Powiatowy Poli-
cji w Świdnicy mł. insp. Andrzej 
Dobies powitał w komendzie 
dziewięcioro nowo przyjętych 
funkcjonariuszy. Młodzi poli-
cjanci służbę pełnić będą na 
terenie Świdnicy, Żarowa i Sło-
twiny.

Szeregi policji powiatu świd-
nickiego powiększyły się o dzie-
więcioro nowych funkcjona-
riuszy. Szczęśliwą „dziewiątkę” 
z życzeniami owocnej i pełnej 
sukcesów służby powitali ko-
mendant Andrzej Dobies oraz 
jego zastępca Adam Jacek 
Pilch, a także zastępca naczel-
nika prewencji Tomasz Len-
kiewicz oraz przewodniczący 
Związków Zawodowych NSZZP 
w Świdnicy Dariusz Misiura. 

Świeżo upieczeni funkcjonariu-
sze otrzymali od przełożonych 
swoje pierwsze rozkazy per-
sonalne na podstawie których 
formalnie zostali policjantami. 

Kolejnym, po uroczystym ślu-
bowaniu, etapem służby bę-
dzie dla nich kilkumiesięczne 
szkolenie zawodowe w jednej 
ze szkół policji. Po ukończeniu 

szkolenia zawodowego pełnić 
będą służbę na ulicach naszego 
powiatu, dbając o bezpieczeń-
stwo jego mieszkańców.

> opr.

Nowi w służbie

Kierujący bez upewnień do 
kierowania i pod wpływem 
środków odurzających, a pa-
sażer z amfetaminą.

Funkcjonariusze Ogniwa 
Patrolowo - Interwencyjne-
go, Wydziału Prewencji świd-
nickiej komendy patrolując 
rejon gminy Świdnicy w jed-
nej z miejscowości zauważyli 
kierującego pojazdem marki 
Opel, który na widok radio-
wozu gwałtownie zmienił 
kierunek jazdy. Policjanci po-
stanowili zweryfikować przy-
czynę takiego zachowania. 
Podczas kontroli drogowej 
szynko wyszło na jaw dlacze-
go kierujący chciał uniknąć 
spotkania z policjantkami. Po 
sprawdzeniu w policyjnych 
bazach danych okazało się, że 
20-letni mężczyzna nie posia-
da uprawnień do kierowania 
pojazdami me-
chanicznymi. 20 
latek był trzeźwy, 
ale poddano go 
również badaniu 
na urządzeniu do 
wstępnego ba-
dania na zawar-
tość narkotyków 
w organizmie. 
Uzyskano wynik 

pozytywny uzasadniający po-
dejrzenie kierowania po zaży-
ciu środków odurzających. Od 
mężczyzny pobrano krew do 
badań. Dowodem w sprawie 
będą wyniki badań laborato-
ryjnych. Za swoje nieodpo-
wiedzialne zachowanie kie-
rujący odpowie przez sądem, 
grozi mu do 2 lat pozbawie-
nia wolności. W trakcie kon-
troli w pojeździe obecny był 
także 31-letni pasażer, który 
przez cały czas trwania inter-
wencji zachowywał się bardzo 
nerwowo. Szybko wyszło na 
jaw co było tego przyczyną. 
Policjanci przy mężczyźnie 
ujawnili kilka porcji amfeta-
miny. Teraz i on odpowie za 
swoje zachowanie przed są-
dem, grozi mu do 3 lat po-
zbawienia wolności.

> opr.

Kumulacja
w jednym aucie

8 grudnia 2017 roku 
w ramach projektu 

„Opowiadania w mieście”, 
który został zrealizowany 
w ramach stypendium Mi-
nisterstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, które 
otrzymał Tomasz Nycz; 
Fundacja Inicjatywa B oraz 
Stowarzyszenie Labiryn-
tarium.pl we współpracy 
z Urzędem Miasta i Gminy 
Żarów zamknęli kapsułę 
czasu na 25 lat.

Po zamknięciu kapsuły cza-
su, okres 25-lat do otwarcia 
wiadomości w 2042 roku, 
organizatorzy wykorzystują 
na montaż okolicznościo-
wych tabliczek, zawierających 
rocznice, jubileusze (lokal-
nych grup, zespołów, forma-
cji, szkół, organizacji itp.) oraz 
innych ważnych wydarzeń, 
które miały miejsce w danym 
roku kalendarzowym. Pamiąt-
kowe płytki, umieszczane 
są bezpośrednio na cokole 
kapsuły czasu. W 2018 roku 

na cokole kapsuły czasu poja-
wiło się 5 tabliczek. - W 2019 
zamontowaliśmy 7 tabliczek. 
W 2020 roku dwie organiza-
cje pozarządowe z Żarowa 
zainstalowały następujące 
tabliczki pamiątkowe zawie-
rające istotne rocznice, które 
miały miejsce na terenie Gmi-
ny Żarów: 30-lecie Samorzą-
du terytorialnego, 170-lecie 
żarowskiej „Szamotowni”, 
10-lecie spółdzielni „Raz Dwa 
Trzy”, 10-lecie Żarowskiej Izby 
Historycznej, 40-lecie żarow-
skiej „Solidarności”, 100-lecie 
powstania żarowskiej Parafii, 
75-lecie Biblioteki Publicznej 
w Żarowie. Za rok, ponownie 
zamontujemy kilka płytek dla 
zachowania pamięci o lokal-
nej kulturze, sztuce i historii. 
Zapraszamy do odwiedzin 
żarowskiej kapsuły czasu, 
o której można przeczytać na 
naszych stronach interneto-
wych – zachęcają członkowie 
Fundacji Inicjatywa B. Orga-
nizatorem akcji animacyjnej 
wokół Kapsuły czasu są: Fun-
dacja Inicjatywa B oraz Sto-
warzyszenie Labiryntarium.pl. 
Wykonanie tabliczek pamięci: 
Agencja Reklamowa Geospa-
ce. Instalacja tabliczek: Marcin 
Sawicki.

> opr.

Pamiątkowe tabliczki
na Kapsule Czasu Mieszkańcy Kalna mogą 

zostawiać swoje rowery na 
nowych stojakach rowero-
wych, które zostały zamonto-
wane na terenie wsi.

Jeden stoi przy budynku 
świetlicy wiejskiej, a drugi jest 
do dyspozycji mieszkańców 
na sportowym boisku. Wy-
konawcą nowych, ekologicz-
nych stojaków na rowery jest 
Sebastian Jarosz, który jest 
także autorem ekologicznych 
serc na nakrętki. – Kalno tak-
że promuje zdrowy tryb życia, 
dlatego wspólnie z miesz-
kańcami zadecydowaliśmy, 
aby zamontować na terenie 
naszego sołectwa stojaki na 
rowery. I to w dwóch różnych 
wersjach, damskiej i męskiej. 
Coraz więcej mieszkańców 

porusza się rowerami, przyjeż-
dżają do nas na zebrania wiej-
skie i nie mają gdzie zostawić 
swoich jednośladów. Dzieci 
i młodzież również zostawiają 
rowery w różnych miejscach. 
Teraz dzięki nowym stojakom 
jest nie tylko estetycznie, ale 
przede wszystkim bezpiecznie. 

Zachęcamy również miesz-
kańców innych sołectw do 
zakupu takich ekologicznych 
stojaków – mówi Ewa Wo-
łek z Kalna. Nowe stojaki na 
rowery zostały zakupione ze 
środków funduszu sołeckie-
go. 

> opr.

Sołectwo pięknieje w oczach

Od 1 stycznia 2021 w gmi-
nie Jaworzyna Śląska będą 
obowiązywać nowe stawki 
za odbiór odpadów. Uchwałę 
w tej sprawie podjęli radni na 
sesji 28 grudnia.

Stawka za odbiór i zagospo-
darowanie odpadów wzrośnie 
o 3 złote i będzie wynosiła 29 
zł za każdego mieszkańca. 
Bez zmian pozostaje ulga dla 
rodzin wielodzietnych w kwo-
cie 2,60 zł od osoby oraz 

ulga za gromadzenie bio-
odpadów w kompostowni-
kach przydomowych dla 
domów jednorodzin-
nych w wysokości 
1 zł od osoby. 
W związku ze 
zmianą stawki 
nie trzeba składać 
nowej deklaracji. 
Właściciele nieru-
chomości w styczniu 
otrzymają pisemne 

zawiadomienie. Zmianę staw-
ki wymusiło postępowanie 

przetargowe oraz 
zawarcie nowej 
umowy z wyko-
nawcą. Jedno-
cześnie informu-
jemy, że są już 
dostępne harmo-
nogramy odbioru 
odpadów na 2021 
rok.

> opr.

Nowe stawki za odbiór odpadów
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LEKARSKIE

• ANDRZEJ BEDNARZ, 
SPECJALISTA OTOLARYN-
GOLOG I ALERGOLOG, 
REJESTRACJA 604-22-94-23, 
www.andrzejbednarz.pl
• Lek. med. JAN JAZIENICKI - 
specjalista ortopedii i chirurgii 
urazowej, Świdnica, ul. Świer-
kowa 2/3, wtorki od godz. 
16.00, rejestracja 602-712-239
• GABINET DERMATOLO-
GICZNY, specjalista derma-
tolog - wenerolog, alergolog, 
zabiegi medycyny estetycznej 
- MAGDALENA SIMON-BŁA-
ŻEWICZ. Świdnica, Plac 
Ludowy 8/2. Rej. tel. 601-721-

352. Wizyty domowe.
• Gabinet okulistyczny, 
Świdnica, Rynek 9 (optyk), 
specjalista chorób oczu 
MAŁGORZATA KRASOWSKA 
przyjmuje pacjentów ubezpie-
czonych w NFZ oraz prywat-
nie, rejestracja telefoniczna 
74/852-34-23 lub osobiście 
w godz. 9:00-18:00
• GABINET DERMATOLO-
GICZNY, specjalista derma-
tolog - GRAŻYNA WICHER, 
leczenie chorób skóry oraz 
dermatologia estetyczna. 
Przyjmuje w środy, Ś-ca, 
ul. Ks. Jadwigii Śląskiej 7. 
Rejestracja telefoniczna 604-
222-885
• Gabinet Dermatologiczny, dr 
nauk med. MAREK ZIARKIE-
WICZ, specjalista dermatolog. 
Przyjmuje we wtorki i piątki, 
ul. Równa 16. Rejestracja 

codziennie - tel. 601-97-67-85
• ZIEŃCZUK BARBARA - spe-
cjalista ENDOKRYNOLOG, 
specjalista chorób wewnętrz-
nych. Przyjmuje: wtorki od 
16.00, ul. Westerplatte 10, tel. 
660-893-744
• BERNACKI WOJCIECH. 
Lekarz chorób wewnętrznych, 
przyjmuje w czwartki od 18.00, 
Świdnica, ul. Marcinkowskiego 
12-16, USG, wizyty domowe, 
biopsje tarczycy, tel. 0602-
762-819
• Rehabilitacja w domu pacjen-
ta, masaż, gimnastyka, lase-
roterapia, elektroterapia. Mgr 
Zbigniew Biedroń, specjalista 
II st. rehabilitacji. 506-105-113
• ANDRZEJ DOŁHUN - 
SPECJALlSTA PSYCHIATRA, 
Świdnica, ul. Świerkowa 2/03. 
Rejestracja telefoniczna, tel. 
693-362-167
• PRACOWNIA PROTETYKI 
DENTYSTYCZNEJ Świdnica, 
pl. Grunwaldzki 3/7, wejście 
od ulicy Lelewela. Pracownia 
czynna pon.-piąt. 9.00-15.00. 
Tel. 74/852-13-17 lub 502-
498-837
• GABINET GINEKOLOGICZ-
NY Krzysztof Szymaszkiewicz, 
przyjmuje w czwartki 16.00-
18.00. AK-MED Westerplatte 
10. Rejestracja codziennie 
8.00-15.00 pod nr 74/856-91-
94, kom.602-182-149
• Nocne prywatne pogoto-
wie stomatologiczne, lek. 
stom. ZDZISŁAW DUDEK, 
Świdnica, ul. Czwartaków 
6, tel. 0603-54-54-99. 
Leczenie w znieczuleniu, 
protezy natychmiastowe.
• GABINET STOMATO-
LOGICZNY, lek. dent. 
Jarosław Stankiewicz, 
Ś-ca, ul. Głowackiego 14, 
Rejestracja telefoniczna: 
Tel.74/851-40-60, 502-409-
670
• SPECJALISTA PSY-
CHIATRA, PSYCHOTERA-

PEUTA JERZY WYSOCKI. 
Leczenie- Bólu, zaburzeń 
Snu w Hipnozie, zaburzeń 
lękowych i innych zabu-
rzeń nerwowych. Świd-
nica, ul. Zamenhofa 46, 
przy „Prywatnej Praktyce 
Lekarza Rodzinnego”- 
wtorek od godziny 16:15. 
Rej. wyłącznie telefonicz-
na 691-300-855. WIZYTY 
DOMOWE

LOKALE

• Zamienię mieszkanie 
komunalne z ogródkiem 
i balkonem o powierzchni 
51,32 m2 na większe lub 
trzypokojowe. Możliwa 
spłata zadłużenia. Dwa 
pokoje, ogrzewanie 
piecowe, I piętro, bliska 
okolica Parku Centralne-
go. Tel. 696 740 674

LOKALE WYNAJEM

• TELERAJ wynajmie: KAWA-
LERKĘ o pow. 34 m2 przy ul. 
Prądzyńskiego 119/20, czynsz 
najmu 1.000 zł miesięcznie + 
media + kaucja 2.000 zł
• TELERAJ wynajmie: KAWA-
LERKĘ o pow. 36 m2 przy ul. 
Wiśniowa 6/1, Czynsz najmu 
950 zł miesięcznie + media + 
kaucja 1.900 zł

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM

• Sprzedam działkę 4,2 ara 
w ROK „IRYS” w Świdnicy 
do zagospodarowania. Cena 
3500 zł, nr tel. 662 075 037

PRACA DAM

• Firma budowlana z Mokrze-
szowa zatrudni pracowników 
z doświadczeniem. Tel. 692 
769 410

• Zatrudnię pracownika 
gospodarczego/konserwatora 
do prac
różnych.Wymagania: prawo 
jazdy kat.B, doświadczenie. el. 
748531260,
600967528.Praca w Świdnicy

USŁUGI

• Pralnia dywanów i tapicerek, 
ul. Kliczkowska 26 c. Wyjazdy.
Tel. 600-742-464, 514-153-553
• Cyklinowanie bezpyłowe, tel. 
692-109-308
• Cyklinowanie podłóg - profe-
sjonalnie, 500-87-44-12

SPRZEDAM

• Miłośnikom starości 
sprzedam rzeźby, figurki, 
obrazy, meble, srebro. Tel. 
669 918 401

OGŁOSZENIA
W CAŁYM REGIONIE
w prasie i Internecie

sekretariat@swidnickie.pl
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BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został 
wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie 
Nr 167/2020.

Za nami symboliczne 
przekazanie kontenera 

przeznaczonego na biuro 
budowy lotniska sportowo-
-dyspozycyjnego w Świe-
bodzicach.

Projekt budowlany powstał 
w 2015 r. współfinansowa-
ny przez poprzednie władze 
gminy i Urząd Marszałkowski. 
Wojewoda Dolnośląski wy-
dał pozwolenie na budowę 
lotniska użytku publicznego, 
a Prezes Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego promesę na za-
łożenie lotniska. Rozwinięcie 
lądowiska w lotnisko i budo-
wa infrastruktury ma pod-
nieść funkcjonalność obiektu 
oraz bezpieczeństwo prowa-
dzonych operacji lotniczych, 
a także uniezależnić od wa-
runków pogodowych i meteo-
rologicznych.

Obiekt ten służył już służ-
bom ratunkowym podczas ka-
tastrofy budowlanej, jak i akcji 
COVID-19, samolotom gaśni-
czym w trudno dostępnym te-
renie górskim, jak również lot-
nictwu policji poszukującemu 
zaginionych osób. Na naszym 
lądowisku gościli wielokrotnie 

prezydent RP, premier i mini-
strowie rządu polskiego pod-
czas podróży służbowych. Na 
co dzień z lądowiska korzy-
stają szybownicy TLS-u oraz 
użytkownicy wszelakich stat-
ków powietrznych z Polski 
i Europy podczas lotów spor-
towych, oraz dyspozycyjnych 
na rzecz biznesu i usług. 
W zamiarach władz lotnisko 
oprócz tradycyjnego corocz-
nego Pikniku Lotniczego ma 
być miejscem wypoczyn-
ku i rekreacji mieszkańców 
naszego miasta (w planach 
ścieżka rowerowa, sanitariaty, 
ogródek jordanowski i kawia-
renka oraz oczywiście taras 
widokowy umożliwiający ob-
serwowanie startów i lądowań 
samolotów, szybowców, heli-
kopterów i spadochroniarzy). 
Priorytetem na tę chwilę jest 
uzbrojenie terenu w energię 
elektryczną, wodę i kanaliza-
cję. Gmina Świebodzice jest 
w stanie zrealizować te zada-
nia. Powstanie biura budowy 
lotniska na terenie inwestycji 
ma znacząco wspomóc pro-
mocję tego ambitnego pro-
jektu.

> opr.

Przekazanie kontenera

Na finiszu są prace 
związane z wymianą 

nawierzchni boiska miesz-
czącego się na Osiedlu 
Piastowskim w Świebodzi-
cach. Boisko było w złym 
stanie technicznym, obszar 
pola karnego miał prze-
dziurawienia, co stwarzało 
zagrożenie dla piłkarzy, na-
tomiast wypełnienie bardzo 
brudziło.

Burmistrz miasta Paweł 
Ozga wraz z zastępcą To-
biaszem Wysoczańskim 

i pracownikami Wydziału 
Inwestycji, Remontów i In-
frastruktury Technicznej przy 
okazji objazdu gminnych in-
westycji, sprawdzili również 
efekt prac na tym obiekcie. 
Według planowanych robót 
wykonawca zdemontował 
starą nawierzchnię, odtwo-
rzył istniejącą podbudowę 
oraz położył nową, sztuczną 
trawę o powierzchni 2 290 
m2. Wartość zadania wynosi 
blisko 400 tysięcy złotych. 

> opr.

Boisko w nowej odsłonie

Młodzieżowa Rada Miej-
ska (MRM) zorganizowała 23 
grudnia akcję wspomagającą 
osoby korzystające z jadło-
dzielni mieszczącej się na 
os. Sudeckim, przy siedzibie 
Klubu Senior +. Młodzież 
zatroszczyła się o to, aby po-
trzebującym w święta nie za-
brakło słodkich wypieków.

W świąteczną akcję włączyli 
się również włodarze miasta: 
burmistrz Paweł Ozga i za-
stępca Tobiasz Wysoczański. 
W wydarzenie zaangażowało 

się wiele osób, m.in.: opie- kun MRM radny Rady Miej- skiej Adam Tobiasz, dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
Robert Sysa, Tomasz Smy-
kowski i Natalia Świderska 
z MRM, Jakub Górski z Mło-
dych dla Świebodzic, pracow-
nik OPS Agata Koperska. 
Młodzieżowa Rada Miejska 
zapowiedziała, że będzie to 
akcja cykliczna. Wszystkie 
czynności odbywały się zgod-
nie z panującymi zasadami 
sanitarno-epidemiologiczny-
mi.

> opr.

Świąteczna akcja Młodzieżowej Rady Miejskiej



16 nr 01/2021 (43•1627)   •   04.01.-10.01.2021 r.REDAKCJA


