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Świebodzic

Lato 2020 dobiegło końca. Był to czas wyjątkowy i wyglądał zupełnie inaczej niż zakładaliśmy sobie na początku roku.
Tym bardziej cieszymy się, że pomimo sytuacji epidemiologicznej udało się zorganizować w mieście różnego rodzaju
wydarzenia sportowe i kulturalne, w których chętnie i licznie uczestniczyli mieszkańcy Świebodzic.
Wydarzenia odbyły się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Obchody Jubileuszu

30 lat partnerstwa miast
Waldbröl i Jüterbog
Na zaproszenie burmistrza miasta
Jüterbog Arne Raue oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Danny Eichelbaum burmistrz miasta
Świebodzice Paweł Ozga, sekretarz miasta Sabina Cebula, dyrektor
Miejskiego Domu Kultury Katarzyna Woźniak, burmistrz miasta partnerskiego Waldbröl Peter Koester,
burmistrz miasta Asslar Christian
Schwarz, przewodniczący stowarzyszenia Asslar Partner in Europa
Roland Esch wzięli udział w obchodach jubileuszu 30-lecia partnerstwa miast Waldbröl i Jüterbog, połączonych z uroczystością z okazji
30-lecia Zjednoczenia Niemiec.
W dniach 2-4 października br. w
niemieckim mieście Jüterbog odbył
się szereg uroczystych wydarzeń.
Symbolicznym momentem było zasadzenie drzewa oraz spotkanie przy
ławce przyjaźni. Zaproszeni goście
udali się również na spacer po historycznej części miasta oraz wysłuchali
wyjątkowego koncertu organowego.
Głównym punktem Jubileuszu była
uroczystość w dniu 3 paździer-

wydarzyło, a więź między miastami i współpraca jest niezmiennie
intensywna i przyjacielska, owocu-

nika podczas, której odśpiewano
hymn Niemiec, a następnie głos
zabrali burmistrzowie poszczególnych miast, a wśród nich burmistrz
miasta Świebodzice Paweł Ozga.
W przemówieniu wygłoszonym w

języku niemieckim złożył włodarzom miast najserdeczniejsze życzenia z okazji trzech dekad pięknej współpracy, która zasługuje na
wielki szacunek i podziw. Podkreślił
również, że przez ten czas wiele się

Kulturalne Piątki w MDK
W okresie wakacyjnym Miejski Dom Kultury po raz
pierwszy zorganizował akcję pn. „Kulturalne Piątki”. Był to cykl zróżnicowanych wydarzeń muzycznych, warsztatów i wystaw dopasowanych tematycznie do różnych grup wiekowych.
W ramach akcji Miejski Dom Kultury zaprosił
mieszkańców na:
• Koncert zespołu CASTLE DREAM
• „Portret Muzyka” wystawa poświęcona F. Chopinowi
• Koncert – Jadwiga Tomczyńska – harfa
• Koncert Aleksander Evseev – tenor balladowy
• Wernisaż – sekcja plastyczna MDK
• Sławomir Holland program literacki, satyryczny,
kabaretowy – „Nic nowego pod słońcem”
• Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny”
• Koncert Zespołu „Ślad”
Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców
nową inicjatywą i pozytywny odbiór poszczególnych wydarzeń, planowane jest kontynuowanie
akcji „Kulturalne piątki w MDK” w kolejnych latach.

jąca wieloma inicjatywami. Z okazji Zjednoczenia Niemiec, życzył
wszystkim zebranym, aby jedność
Narodu Niemieckiego, która leży u
podstaw jego siły pozostała niezachwiana. Podziękował za zaproszenie, jednocześnie mówiąc, że jest
wielkim zaszczytem uczestniczyć
w tak ważnych wydarzeniach.
Na koniec przekazał okolicznościowe
upominki z życzeniami oraz kosze ze
słodyczami wyprodukowanymi przez
lokalną, świebodzicką firmę. Wysłuchał również pozdrowień przekazanych dla mieszkańców Świebodzic.
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Podziękowanie za plony
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Proboszcza Parafii pw. św. Mikołaja
Józefa Siemasza oraz księdza Czesława Barczewskiego z Parafii św.
Bartłomieja w Leszczyńcu. W wydarzeniu uczestniczyli: mieszkańcy
miasta, burmistrz miasta Paweł
Ozga, zastępca burmistrza miasta
Tobiasz Wysoczański, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz

Dożynki to najpiękniejsze święto
rolników, które tradycyjnie odbywa
się pod koniec sierpnia. W tym roku
z uwagi na wciąż obowiązujące obostrzenia związane z epidemią święto
plonów miało inną oprawę niż zwykle.
Tuż przed rozpoczęciem Mszy św.
dożynkowej w kościele p.w. Mat-

ki Bożej Królowej Polski,
rolnicy wnieśli do kościoła własne plony, a także
bochny chleba. Msza św.
Dziękczynna celebrowana była przez proboszcza
parafii Piotra Ochońskiego, Dziekana Dekanatu Świebodzickiego ks.

Świebodzice
Miastem Serc

Świebodzice od zawsze są miastem
otwartym na pomoc potrzebującym.
Włodarze Miasta, inicjatorzy wydarzenia oraz mieszkańcy w słusznym
celu, połączyli siły i w ten sposób
powstała akcja pn. „Świebodzice
Miastem Serc”, która odbyła się 19
września (sobota) przy ul. Rekreacyjnej. Wspaniałą akcję na rzecz Hani
Waligórskiej honorowym patronatem objął Burmistrz Miasta Paweł
Ozga, a organizatorami byli Maciej
Więcek i Mateusz Brzuchacz ze Stowarzyszenia Bona Fide, Młodzi dla

Czekaj, radni: Janusz Kościukiewicz, Jan Klepiec
oraz Patryk Biały, dyrektor Miejskiego Domu
Kultury Katarzyna Wożniak, kierownik Wydziału
GNZ Sławomir Sprawka.
Po Mszy św. rolnicy
przekazali na ręce burmistrza miasta Pawła
Ozgi bochen chleba. W
swych przemówieniach
burmistrz miasta oraz
zastępca
burmistrza
miasta Tobiasz Wyso-

Świebodzic, Miejski Dom Kultury na
czele z Dyrektor Katarzyną Woźniak,
KO GYM, OSiR Świebodzice sp. z o.o.
oraz niezliczona ilość mieszkańców,
przedsiębiorców, artystów, sportowców i pasjonatów.
Imprezę otworzyli razem Burmistrz
Miasta Paweł Ozga oraz Maciej
Więcek, którzy wzajemnie wyrazili
słowa uznania i szacunku oraz podziękowali sobie i zgromadzonym
za wzajemną pomoc i zaangażowanie w organizację tak pięknego
przedsięwzięcia. Obecni byli również:

czański, serdecznie podziękowali
społeczności rolniczej Cierni, przekazując wielkie wyrazy uznania i
szacunku za ich ciężką pracę, wysiłek, staranność, troskę o drugiego
człowieka - bliźniego. Podkreślając
bardzo ważną rolę rodziny w tej
ciężkiej pracy i wartość, jaką ma
chleb, o czym nigdy nie należy zapominać. Podczas liturgii oprawę
muzyczną zapewniał zespół „Góralska Hora” ze Szczyrku, a po jej
zakończeniu muzycy zagrali wzruszający i pełen energii koncert dla
uczestników dożynek.
celu. Maciej Więcek w ramach podziękowania przekazał okolicznościowe medale – serduszka. Kwota
uzbierana podczas licytacji w dniu 19
września to 15 441,39 zł. Po zakończeniu tego pięknego wydarzenia
ruszyły licytacje internetowe, dzięki
czemu spływają kolejne środki, jak
informuje dyrektor Miejskiego Domu
Kultury Katarzyna Woźniak, kwota
wciąż wzrasta. Niebawem dowiemy
się ile środków udało się uzbierać dla
małej Hani. Organizatorzy zapewnili,
że to nie koniec pomagania i są gotowi przeprowadzić kolejną akcję dla
potrzebujących. Wszystkim zaangażowanym w pomoc świebodziczance - Hani Waligórskiej serdecznie
dziękujemy, a dziewczynce życzymy
dużo zdrowia.

Hania Waligórska wraz z rodzicami,
Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz
Wysoczański, Sekretarz Miasta Sabina Cebula, Przewodnicząca Rady
Miejskiej Halina Mądra, radni Rady
Miejskiej, Prezes ZGK Świebodzice spółka z o.o. Grzegorz Cabanek.
Na przybyłych uczestników czekał
szereg ciekawych atrakcji m.in. pokazy klubów sportowych i sekcji artystycznych, dmuchaniec dla dzieci,
zawody w pompkach na poręczach,
przysiady dla kobiet oraz wyciskanie
sztangi z gąbki dla najmłodszych.
Każdy mógł zjeść kiełbasę na ciepło, pyszne ciasto upieczone przez
Członków Klubu Senior + oraz wypić
wyśmienitą kawę przygotowywaną przez Panią z Central Park Bistro. Darczyńcy przekazali na aukcję
ogromną ilość fantów i voucherów,
które były chętnie licytowane przez
zebranych uczestników.
W dniu 24 września Burmistrz Miasta Paweł Ozga zaprosił do Ratusza:
Dyrektor MDK Katarzynę Woźniak,
Macieja Więcka, Mateusza Brzuchacza, Mariusza Tatuśko, Prezesa ZGK
Świebodzice Spółka z o.o. Grzegorza
Cabanka, Prezesa Osir Świebodzice
sp. z o.o. Mariusza Gawlika, którym
jeszcze raz serdecznie podziękował,
że udało się bez podziałów, przy
wspaniałej atmosferze zjednoczyć
siły i współpracować w szczytnym

Piknik Lotniczy
W dniach 12-13 września w
Świebodzicach odbył się doroczny Piknik Lotniczy. To jedna
z najbardziej rozpoznawalnych
imprez organizowanych w naszym mieście, która doskonale
promuje Gminę Świebodzice
w całym kraju, a nawet poza

jego granicami. Organizatorami
Pikniku Lotniczego było Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach oraz Miasto Świebodzice. W wydarzeniu wzięli udział
zaproszeni goście: ówczesny
Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Wojciech Murdzek,

doradca Piotr Bober, senator
Agnieszka
Kołacz-Leszczyńska, poseł na Sejm RP Izabela-Katarzyna Mrzygłocka, prezes
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Invest-Park Kamil
Zieliński, radni Rady Miejskiej
i Powiatu oraz dyrektor Miej-

skiego Domu Kultury Katarzyna
Woźniak.
Dwudniowa impreza jak zawsze
wypełniona była atrakcjami dla
mieszkańców w każdym wieku.
Odbył się szereg pokazów powietrznych, przelotów zabytkowym samolotem Antek Wiedeń-

czyk, zawody spadochronowe,
pokazy sprzętu militarnego, dwa
koncerty: Kasi Lipert-Zespołu
Castle Dreams i u Elektrogórali,
a najmłodsi mogli bawić się w
strefie dmuchańców. Za rok planowana jest kolejna X już jubileuszowa odsłona wydarzenia.
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Food Truck Vibes
W dniach 22-23 sierpnia br. (sobota, niedziela) na świebodzickim
rynku zaparkowało dziesięć kolorowych pojazdów, wypełnionych
pysznymi, różnorodnymi smakami. Amatorzy kulinarnych przygód
mogli spróbować m.in. hamburgerów, frytek, kuchni orientalnej, czy

słodkości. Tegoroczna edycja akcji
cieszyła się sporym powodzeniem
wśród mieszkańców, którzy degustowali potrawy i odpoczywali w
strefie chilloutu. Organizatorami
wydarzenia była firma Food Truck
Spotting, przy współpracy z miastem Świebodzice.

Miejska Biblioteka Publiczna
zorganizowała ciekawe spotkania
autorskie
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Małgorzata Grudzińska
zaprosiła mieszkańców na dwa
spotkania autorskie do Miejskiego
Domu Kultury.
Pierwsze z nich, które odbyło się 20
sierpnia br., dotyczyło powieści „W
leśnym młynie”. Pierwszego polskiego tłumaczenia książki napisanej
przez niegdyś znanego, śląskiego
pisarza urodzonego w Dobromierzu
Fedora Sommera, dokonał znany
świdnicki historyk Sobiesław Nowotny. Zachęcił go do tego pasjonat
historii Andrzej Dobkiewicz. Podczas
spotkania obaj Panowie chętnie i
wyczerpująco odpowiadali na pytania uczestników dotyczące autora
książki oraz historii regionu.
W piątek, 25 września, na zaproszenie dyrektor MBP, Świebodzice

odwiedziła autorka książki „Mała
Norymberga” Agnieszka Dobkiewicz. Pisarka podzieliła się z
zebranymi wieloma, nieznanymi
dotąd faktami z powojennej historii procesów katów obozu KL
Gross-Rosen, które odbywały się
w Świdnicy. Uczestnicy spotkania opowiedzieli też o własnych
wspomnieniach, dotyczących lat
40 i 50 ubiegłego wieku oraz o
niełatwym powrocie do normalności po zakończeniu wojny. Dyskusję zakończyły gromkie oklaski
dla autorki.
W wydarzeniach licznie wzięli udział mieszkańcy Świebodzic
oraz przedstawiciele władz miejskich, radni Rady Miejskiej oraz
przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń.

Ciągle Młodzi Duchem
Członkowie Klubu Senior + wraz z
koordynatorką Agatą Koperską na
co dzień aktywnie i prężnie uczestniczą w życiu miasta, rozwijają
swoje zainteresowania i zdolności, wyjeżdżają na wycieczki, korzystają z miejskich atrakcji oraz
z porad różnych specjalistów. W
ostatnim czasie brali udział m.in. w
akcji „Posprzątajmy Świebodzice”,
przygotowali ciasta na akcję charytatywną „Świebodzice Miastem
Serc”, wzięli udział w akcji internetowej „Dzień Szpilek”, wybrali
się do Książańskiego Parku Krajobrazowego na grzybobranie, które
zakończyło się wspólnym smażeniem kiełbasek przy ognisku. Pod
koniec września uczestnicy Klubu
pojechali również na wycieczkę do
wrocławskiego zoo. Ponadto dla
klubowiczów powstał dietetyczny
punkt konsultacyjny, czyli cykl spotkań z dietetykiem zarówno grupowych, jak i indywidualnych porad.
Na co dzień w Klubie odbywa się
szereg zajęć ruchowych tj.: pilates,
kinezyterapia, joga oraz taniec latino. Dodatkowo Seniorzy 3 razy w
tygodniu uczęszczają do Wodnego
Centrum Rekreacji oraz mają możliwość korzystania w każdą środę z
torów bowlingowych na kręgielni
OSiR, a od pewnego czasu przygotowują się również do pierwszej
wystawy prac sekcji plastycznej pt.
„Świebodzice okiem seniora”, na
których zaprezentują m.in. Ratusz
wykonany metodą haftu krzyżyko-

wego. Z okazji Międzynarodowego
Dnia Osób Starszych, 2 października Klub Senior + zorganizował
piękną uroczystość, na której Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański skierował ogromne wyrazy uznania i szacunku za wielkie
zaangażowanie, bardzo dobrą
współpracę z samorządem oraz

nieustającą chęć do działania i promowania Gminy, życząc również
długich lat życia w zdrowiu, nieustającej pogody ducha, energii do
podejmowania nowych wyzwań,
a także życzliwości i szacunku ze
strony społeczeństwa. Szczególne
podziękowania zostały skierowane
również do Pani Agaty Koperskiej,
dzięki której klubowicze kreatywnie spędzają wolny czas i są otwarci na nowe inicjatywy.
Pani Agata Koperska także wyraziła słowa podziękowania za bardzo
dobrą współpracę z samorządem,
podkreślała, że praca z seniorami
przynosi jej mnóstwo satysfakcji i
dodaje energii. Świebodziccy Seniorzy umilili przybyłym gościom
czas prezentując swoje umiejętności tańcząc i śpiewając w przepięknych, odświętnych strojach.

Muzyka Kobiety i Koronki
Fundacja Wspólna Przestrzeń i Miejski Dom Kultury zaprosili mieszkańców w niezwykłą podróż po historii
koronczarstwa na Śląsku. W piątek
(2 października) w sali MDK można
było podziwiać koronkowe dzieła,
wykonane z ogromną precyzją.
W spotkaniu licznie wzięli udział
mieszkańcy Świebodzic, wśród których były m.in.: Małgorzata Grudzińska Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej, Elwira Kirklo-Rusek Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 oraz
Barbara Kościelniak Prezes KS Rekin
Świebodzice.
Podczas wydarzenia rozmawiano
o historii koronek w regionie oraz
wspominano Księżną Daisy, która swoją pracą i zaangażowaniem
ogromnie wspierała rozwój rzemiosła na Dolnym Śląsku. Na koniec
uczestnicy wysłuchali nastrojowej
aranżacji utworu „Prząśniczki” Stanisława Moniuiszki w wykonaniu
utalentowanej skrzypaczki Urszuli
Zagajewskiej.
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Rajd Pojazdów
Zabytkowych
Dnia 1 sierpnia (sobota) po raz
pierwszy Miasto Świebodzice
oraz Stowarzyszenie Moto-Weteran zorganizowali świebodzicki
etap VIII Wałbrzyskiego Międzynarodowego Rajdu Pojazdów
Zabytkowych pn. Księżnej Daisy.
Przez miasto rotacyjnie przejechało około 80 wyjątkowych,
zabytkowych samochodów z
różnych zakątków Polski jak i zza
granicy. Niektóre egzemplarze
miały ponad sto lat, a ich stan był
zadziwiająco bardzo dobry. Zarówno kierowcy jak i pasażerowie
pojazdów byli przebrani w piękne
kreacje, które wywoływały zaciekawienie wśród uczestników rajdu. Wsłuchując się w głosy Świebodziczan dołożymy starań, aby
impreza ta na stałe wpisała się w
kalendarz imprez miejskich, a pojazdy były eksponowane dłużej.

Pałasz
przekazany do
Żarowskiej Izby
Historycznej

W lipcu mieszkaniec Świebodzic
Pan Tomasz Wierzbicki, znalazł
na terenie miasta, XIX wieczny
pałasz pruski. Znalezisko w dniu
9 lipca przekazał burmistrzowi
miasta Pawłowi Ozdze. Spotkanie było okazją do rozmów o historii Świebodzic, a także inicjatywie utworzenia Izby Regionalnej
w naszym mieście.
Natomiast 17 września pałasz
został przekazany do Żarowskiej Izby Historycznej. Burmistrz miasta Paweł Ozga wraz
z zastępcą Tobiaszem Wysoczańskim przekazali zabytek na
ręce burmistrza miasta Żarowa
Leszka Michalaka. W Urzędzie
Miejskim w Żarowie oprócz
burmistrzów uczestniczyli także: konserwator zabytków Marek Kowalski z Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków we Wrocławiu oraz
Bogdan Mucha specjalista ds.
zbiorów muzealnych z Żarowskiej Izby Historycznej. Gmina
Świebodzice dołoży wszelkich
starań, żeby Izba Regionalna powstała w Świebodzicach, a zabytek wrócił do naszego miasta
w momencie jej otwarcia.

Posprzątajmy Świebodzice

Po raz pierwszy w naszym mieście odbyła się akcja społeczna pn.
Posprzątajmy Świebodzice, której
organizatorem było Miasto Świebodzice oraz Miejski Dom Kultury.
To lokalny akcent ogólnopolskiej akcji „Sprzątania świata”. Wydarzenie
wsparły spółki miejskie, jednostki
organizacyjne, lokalne firmy oraz
organizacje. Każda z osób uczestniczących w wydarzeniu wybierała
jedną z czterech wytyczonych przez
organizatorów tras do sprzątania.
Do wyboru był rejon Cierni, Pełcznicy (ul. Leśna, Zimny Dwór) oraz ul.
Sportowa. Dodatkowo okolice ruin
Zamku Cisy wysprzątała ekipa Straży Ochrony Przyrody, a przedstawiciele grupy SudetyOffRoad.pl zwozili
odpady z wysokich tras, specjalnie
przystosowanym do tego autem.
Istotne jest, że odpady zbierane były
z zachowaniem zasad wstępnej segregacji do dedykowanych worków.
Pozostałe odpady zwożone były
przez pracowników ZGK Świebodzice Spółka z o.o., a dzięki zaangażowaniu prezesa Grzegorza Cabanka
uczestnicy akcji mieli zapewniony
transport autobusem oraz busami w

okolicę wytyczonego rejonu oraz w
drodze powrotnej.
W akcji czynnie uczestniczyli: burmistrz miasta Świebodzice Paweł
Ozga, zastępca burmistrza miasta
Tobiasz Wysoczański, sekretarz
miasta Sabina Cebula, prezes ZGK
Świebodzice Spółka z o.o. Grzegorz
Cabanek, prezes ZWiK Świebodzice
Spółka z o.o. Artur Torbus, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Małgorzata Grudzińska, dyrektor
Miejskiego Domu Kultury Katarzyna Woźniak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Robert Sysa, p.o.
dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości Mirosława Rychlicka,
kierownicy wydziałów UM, Sławomir Sprawka oraz Ilona Szczygielska, pracownicy MDK oraz Urzędu
Miejskiego. Liczną grupą uczestników byli niezawodni harcerze
ze Szczepu Harcerskiego Imago,
seniorzy z Klubu Senior + i ze stowarzyszenia Senior Aktywny Obywatel, przedstawiciele LKS Górnik
Wałbrzych oraz członkowie Środowiskowego Domu Samopomocy.
Po powrocie ze sprzątania na boisku, ul. Rekreacyjna, na każdego
uczestnika czekał ciepły posiłek i
prezent: ekologiczna torba promująca miasto Świebodzice z ulotką
dotyczącą segregacji odpadów. Torby uczestnikom wydarzenia przekazywała sekretarz miasta Sabina
Cebula. Z myślą o najmłodszych
przygotowano atrakcje w postaci
warsztatów ekologicznych prowadzonych przez ekolożkę Monikę
Falkiewicz. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko
naszego partnera Wód Polskich,
który prowadził quizy dla dzieci, a

także rozdawał ciekawe gadżety i
foldery. W dniu poprzedzającym akcję Wody Polskie wyczyściły koryto
rzeki Pełcznicy.
Dziękujemy bardzo uczestnikom
za aktywny udział w wydarzeniu,
partnerom za przyjazną współpracę
oraz wsparcie. Cieszymy się, że akcja przebiegała sprawnie i cieszyła
się uznaniem w wśród uczestników,
którzy tego samego dnia zapowie-
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dzieli, że chętnie wezmą udział w
drugiej edycji wydarzenia.
Z powodu panującej epidemii w tym
roku nie odbyło się tradycyjne sprzątanie świata w świebodzickich placówkach edukacyjnych. Szkoły zaproponowały swoim podopiecznym
ciekawe, alternatywne rozwiązania,
np: konkursy plastyczne (SP nr 2),
quizy i zajęcia zwiększające świadomość ekologiczną (SP nr 1) i inne.

Akcję wsparli:

DB Catering

Szczep Harcerski IMAGO
im. Batalionu Zośka

Tańczyli w Świebodzicach Jubileusz 15-lecia Klubu
Sportowego Rekin

Przez trzy dni (17-19 września br.)
Świebodzice stały się areną zmagań tancerzy w różnym wieku.
Wszystko za sprawą organizowanych przez Klub Tańca Sportowego
Sport-Dance i OSiR Świebodzice
Sp. z o.o. Krajowych Mistrzostw International Dance Organization.
Młodsi i starsi zawodnicy rywalizowali w kategoriach: show dance,
street dance show, hip- hop, hip- hop
battles, electric boogie, break dance.
Łącznie w rywalizacji wzięło udział
ponad 600 uczestników, reprezentujących kluby z całego kraju, m.in.:
Bydgoszczy, Warszawy, Łańcutu.
Gościem wydarzenia był burmistrz
miasta Świebodzice Paweł Ozga,
który otworzył zawody, podziękował wszystkim za przybycie, w

szczególności wyraził uznanie dla
Prezesa OSiR Świebodzice Sp. z
o.o. Mariusza Gawlika za pomoc w
organizacji mistrzostw i życzył powodzenia zawodnikom.
Zmagania adeptów tańca śledzili z
uwagą mieszkańcy miasta i okolic,
w tym m.in.: dyrektor Miejskiego
Domu Kultury Katarzyna Woźniak.
Występy można było podziwiać
zarówno z trybun, jak i na telebimie
ustawionym przed halą sportowo-widowiskową.
Dekoracji zwycięzców medalami
dokonali: burmistrz miasta Paweł
Ozga, zastępca burmistrza miasta
Tobiasz Wysoczański, prezes OSiR
Świebodzice Sp. z o.o. Mariusz
Gawlik. Wszystkim uczestnikom
serdecznie gratulujemy.

Klub Sportowy Rekin szkoli młodych pływaków już od 15 lat. Stowarzyszenie założone w 2006
roku, wciąż prężnie się rozwija, a
na swoim koncie ma wyszkolenie
wielu wybitnych sportowców.
W sobotę (12 września) w Miejskim Domu Kultury odbyło się
uroczyste, jubileuszowe spotkanie.
Wzięło w nim udział kilkadziesiąt
osób od lat związanych z klubem:
członkowie zarządu, sponsorzy,
partnerzy i podopieczni z rodzicami. Wśród gości byli również:
zaproszeni burmistrzowie Świebodzic: obecny burmistrz Paweł
Ozga, zastępca burmistrza Tobiasz
Wysoczański, byli burmistrzowie: Jan Wysoczański, Bogdan Kożuchowicz oraz prezes
OSiR Świebodzice Sp.
z o.o. Mariusz Gawlik,
a także dyrektor Miejskiego Domu Kultury
Katarzyna
Woźniak.
W uroczystości wzięli
udział także pierwszy prezes zarządu
klubu Edmund Frączak, Kazimierz Gałka jeden z założycieli,

trenerzy Krzysztof Winiarczyk,
Jacek Rapczyński, Daniel Rapczyński, Agnieszka Gajdowska, Rafał
Kwiatkowski, a także zawodniczki
i zawodnicy z debiutanckiej grupy
wyczynowej Rekin Świebodzice.
Podczas Jubileuszu nie zabrakło
momentów radości i wzruszenia,
wspólnych wspomnień, rozmów o
przyszłości i najserdeczniejszych życzeń wszelkiego powodzenia. Burmistrz miasta Paweł Ozga przekazał
na ręce prezes KS Rekin Barbary
Kościelniak jubileuszową statuetkę
oraz bukiet kwiatów, życząc jednocześnie wielu kolejnych sukcesów
sportowych całej załodze klubu.
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Tereny zielone
Gmina Świebodzice od stycznia
2018 roku w ramach projektu dofinansowanego z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko realizuje projekt pn.
„Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice
poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy życia
mieszkańców”. Składa się on z 12
zadań, a każde z nich to odrębny
Obiekt położony w różnych częściach miasta. Dodać należy, że do
listopada 2018 r. zaawansowanie
tych prac było na poziomie 5,9%,
co wymagało podjęcia starań i intensywnych działań przez burmistrza miasta Pawła Ozgę. Zadania
zostały podzielone, a w ślad za
tym ogłoszone przetargi. Pomimo
wielu uchybień popełnionych przez
ówczesną władzę udało sie uratować te inwestycje. Dzisiaj cieszymy
się, że pomimo wielu trudności poszczególne zadania są realizowane.
Dotychczas zostały zakończone
roboty na obiektach nr: 2, 3, 4, 5,
6, 9, 10, 12. Od kilku miesięcy realizowane są prace na dwóch kolejnych obiektach 8 ( Park Sportowy)
i 11 (Park przy ul. Jeleniogórskiej).
Obiekt nr 7 (Park Osiedlowy) jest
na etapie prac przygotowawczych,
wytyczenia geodezyjnego w terenie, zamawiania towaru itp.
Planowany czas zakończenia prac
na pozostałych obiektach to czerwiec 2021 r.
1. Obiekt nr 1
- Staw Warszawianka;
2. Obiekt nr 2
- Skwer przy ul. Świdnickiej;
3. Obiekt nr 3 - Park Miejski;
4. Obiekt nr 4 - Trasa spacerowa
(wzdłuż rzeki Pełcznicy);
5. Obiekt nr 5
– Park przy ul. Rekreacyjnej;
6. Obiekt nr 6 - Skwer Śnieżka;
7. Obiekt nr 7 - Park Osiedlowy;
8. Obiekt nr 8 - Park Sportowy;
9. Obiekt nr 9
- Park Historyczny przy ul. Łącznej;
10. Obiekt nr 10
- Trasa spacerowa Aleja Lip;
11. Obiekt nr 11
- Park przy ul. Jeleniogórskiej;
12. Obiekt nr 12
- Boisko sportowe ul. Ciernie.
Do ostatniego z dwunastu zadań –
Obiektu nr 1 (Staw Warszawianka)
otrzymaliśmy pozwolenie na budowę od Starostwa Powiatowego
w Świdnicy.

Obiekt nr 1 - Staw Warszawianka

Park Sportowy

Park Sportowy na Osiedlu Piastowskim zlokalizowany jest między ulicami Królowej Jadwigi z jednej strony
i Księcia Bolka z drugiej, granicę od
strony północnej wyznacza rów. Powierzchnia budowanego parku wynosi ponad 2 ha.
W projekcie zagospodarowania przewidziany jest podział terenu na strefy
funkcjonalne i wprowadzenie różnych form aktywności ruchowej. W
zakresie wyposażenia zaplanowano
wybudowanie: ogrodzonego boiska
wielofunkcyjnego (do piłki ręcznej,
siatkowej i koszykówki) z centralnie
położonym kortem do tenisa ziemnego, wodnego placu zabaw, toru

dla rolkarzy oraz adaptację istniejącego placu do Street Workout. Wiodącym elementem kompozycji jest
usytuowana dookoła parku ścieżka
dla rolkarzy o miękkiej linii przebiegu,
dodatkowo podkreślona szpalerem
kolumnowych drzew.
W projekcie założone jest nasadzenie jak największej liczby drzew i
krzewów na całym terenie parku o
charakterze parkowym, jak również
w otoczeniu planowanych placów
rekreacyjnych i boisk sportowych
(istniejącego i nowego). Zostanie posadzonych 200 drzew, ponad 1300
krzewów i prawie 1300 sztuk bylin,
traw ozdobnych, roślin bagiennych.

Park przy ul. Jeleniogórskiej

Park przy ulicy Jeleniogórskiej o powierzchni 1,32 ha położony na skraju miasta będzie stanowił atrakcyjny
obiekt w strukturze przestrzennej i
kompozycyjnej miasta.
Potencjał miejsca tworzą: dobrze
zachowane układy starych drzew
(kasztanowców pospolitych), położenie obiektu na lekkim wzniesieniu,
widok na otaczający miasto krajobraz.
W zakresie kompozycji zieleni projekt zakłada adaptację istniejących
szpalerów i alei drzew, prace porządkowe i pielęgnacyjne w drzewostanie, nowe nasadzenia drzew, krzewów, traw ozdobnych i bylin oraz
renowację istniejącego trawnika.
Łącznie planuje się posadzić 5 sztuk
kasztanowca pospolitego, prawie
tysiąc krzewów oraz ponad 25 tysięcy sztuk traw ozdobnych, paproci,
bluszczu, bylin i krzewinek. Z uwagi
na dawną funkcję miejsca – cmentarz – nowa koncepcja zagospodarowania uwzględnia wprowadzenie
funkcji związanych z wypoczynkiem
i relaksem z wykorzystaniem zmysłów wzroku, węchu i słuchu (park
sensoryczny). W miejscu upamiętniającym kaplicę pocmentarną fragment pozostałego fundamentu

Wprowadzono tematycznie kolekcje
roślin, pełniących funkcję stref edukacyjnych. Będzie strefa: roślin bagiennych, roślin polecanych do ogrodów deszczowych, traw ozdobnych
(ogród sensoryczny – zmysł słuchu).
Wspomniane ogrody deszczowe
stanowią element krajobrazu parku,
gdzie wody deszczowe będą wykorzystywane przez roślinność, wpływając na poprawę mikroklimatu. Na
powierzchni 220 m2 powstanie łąka
kwietna.
Cały teren będzie oświetlony i monitorowany dla zwiększenia bezpieczeństwa wypoczywających i korzystających z obiektów sportowych.
Dotychczas zostały w znacznej mierze wykonane alejki o nawierzchni
mineralnej, ścieżki z kostki betonowej
oraz tor dla rolkarzy. Przygotowano
podbudowę pod nawierzchnię poliu-

retanową boiska wielofunkcyjnego.
Wykonano roboty ziemne przy ogrodach deszczowych, przeprowadzono
prace agrotechniczne w celu przygotowania gleby pod przyszłe nasadzenia.
Gmina, jako inwestor, apeluje do
mieszkańców o przestrzeganie obowiązujących zakazów, rozwagę i
wzmożoną opiekę nad małoletnimi.
Na teren budowy wstęp jest wzbroniony, o czym informują zamontowane wokół tabliczki.
Budowa Parku Sportowego ma zakończyć się do 30 kwietnia 2021 r.
i kosztować będzie ponad 3,5 mln
złotych. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ponad 1,4
mln złotych. Budowę parku realizuje
konsorcjum miejscowych firm PW
„STAŃCZYK” s.j. i „OGRODY” Grzegorz
Szmidla.

Park Osiedlowy

zostanie wyeksponowany wśród
zieleni oraz oznaczony tabliczką informującą o charakterze miejsca.
Projektowane ścieżki o nawierzchni
mineralnej będą nawiązywać do istniejącego na terenie parku historycznego układu alejek. Zamontowane
wzdłuż alejek ławki będą zachęcać
do wypoczynku i refleksji. Dodatkowo planuje się wykonanie oświetlenia parkowego.
Budowa parku będzie kosztować
ponad 1,1 mln złotych. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie
prawie 710 tys. złotych. Termin realizacji do 30 kwietnia 2021 r.
Do tej pory wykonawca-konsorcjum
miejscowych firm Przedsiębiorstwo
Remontowo-Budowlane „STA-DAR”
Dariusz Stańczyk i „OGRODY” Grzegorz Szmidla wykonał roboty rozbiórkowe i przygotowawcze oraz
znaczną część ścieżek wraz z obrzeżem z kostki granitowej. Wykonano
wycinkę samosiejek oraz drzew będących w złym stanie sanitarnym
bądź stanowiących zagrożenie dla
zdrowia dla przyszłych spacerowiczów. Rozpoczęto także roboty
ogrodnicze polegające na pielęgnacji
istniejącego drzewostanu oraz uprawie gleby pod przyszłe nasadzenia.

Park Osiedlowy to drugi, po Sportowym, park na Osiedlu Piastowskim skutecznie łączący w sobie
dwie funkcje: wypoczynku wśród
zieleni i aktywności ruchowej.
Lokalizacja parku w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej pozwoli wykorzystać
potencjał tego miejsca pod kątem
zwiększenia wartości przyrodniczych miasta, jak i włączenia terenu do programu rekreacyjnego.
Projekt zakłada wykonanie ścieżek o nawierzchni mineralnej z
ławkami pośród nowo posadzonych drzew i krzewów. Na poprawę mikroklimatu wpływać będą
trzy ogrody deszczowe z grupą
ozdobnych roślin zielnych o łącznej powierzchni 130 m2. .Zaplanowano posadzenie łącznie 58 szt.
drzew, 459 szt. krzewów, 744 szt.
bylin i traw ozdobnych. W kompozycji przestrzennej zieleni zostanie posadzony w formie solitera
(dominanty) platan klonolistny.
Dla dzieci zostanie wybudowany
plac zabaw o nawierzchni poliure-

tanowej. Na placu znajdzie miejsce m.in.: zestaw zabawowy do
wspinaczki, huśtawka „bocianie
gniazdo” oraz pierwsza w mieście
trampolina. Osoby nieco starsze
będą mogły poćwiczyć na urządzeniach siłowni zewnętrznej.
Teren parku będzie oświetlony i
monitorowany.
Umowa na roboty budowlane została popisana 30 lipca 2020 r. z
terminem realizacji do 30 kwietnia 2021 r. Tu także, w przetargu
nieograniczonym wyłoniono miejscowych wykonawców: Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane „STA-DAR” Dariusz Stańczyk
i „OGRODY” Grzegorz Szmidla,
którzy w postępowaniu wystąpili wspólnie jako konsorcjum firm.
Budowa kosztować będzie prawie
750 tysięcy złotych. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ponad 180 tys. złotych. Obecnie trwają prace przygotowawcze,
tyczenie geodezyjne obiektów w
terenie, zamawianie materiałów i
rozmowy z podwykonawcami.

Na tym
terenie
powstanie P
ark
Osiedlowy
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Remont chodnika
na ulicy Wolności

Na ulicy Wolności trwają intensywne prace
związane z remontem nawierzchni chodnika.
Remont zdecydowanie poprawi wygląd estetyczny, a także zwiększy bezpieczeństwo w
przemieszczaniu się pieszych. W trakcie prac
ułożona zostanie nowa kostka betonowa,
poprawione krawężniki, a także wyremontowane istniejące zjazdy. Zakres robót obejmuje odcinek od skrzyżowania ulicy Wolności
z ulicą Spokojną do skrzyżowania ulicy Wolności z ulicą Strzegomską po stronie prawej.
Prace podzielono na trzy etapy. W pierwszym
etapie prac, pomiędzy ulicami Spokojną a Kolejową w dużej części została ułożona kostka
betonowa na chodniku oraz podjeździe. Rozpoczęły się również prace na drugim i trzecim etapie. Część remontowanego chodnika
jest wyłączona fragmentami
dla pieszych do momentu
ułożenia nowej nawierzchni.
Prowadzone
są
również
prace
zmierzające do
wykonania ścieżki rowerowej od
ulicy Świdnickiej
do Kolejowej w
pasie drogowym ul.
Wolności.

Gmina Świebodzice dołoży wszelkich starań, aby prace na poszczególnych etapach
trwały możliwie jak najkrócej.
Zakończenie prac planowane jest w listopadzie. Remont dofinansowany jest z dotacji
celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego kwotą 500 000,00 złotych. Bardzo
cieszymy się, że burmistrzowi miasta Pawłowi Ozdze udało się zrealizować tą inwestycję.

Budżet Obywatelski
Gmina Świebodzice prowadzi pracę
nad projektem Budżetu Obywatelskiego. Jest to demokratyczny
proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym mieszkańcy gminy
współdecydują jakie zadania chcieliby realizować w kolejnym roku budżetowym. Do Urzędu Miejskiego od
15.06 do 20.08 br. wpłynęło łącznie
17 projektów, które zostały poddane
mieszkańcom do głosowania w dniach 10 i 12
września. Komisja przez dwa dni nadzorowała
prawidłowość przebiegu głosowania. Spośród
otrzymanych propozycji, najwięcej głosów uzyskały projekty:
• „Budowa placu zabaw dla psów w parku miejskim w Świebodzicach” (52) ;
• „Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w

Parku Miejskim”(36).
W dniu 29 września br. Zespół ds.
oceny projektów zgłoszonych w
ramach Budżetu Obywatelskiego
w Świebodzicach, sprawdzał pod
względem formalnym i merytorycznym zgodność obydwu projektów
z przedstawionym regulaminem.
Komisja podczas sprawdzania projektów zdecydowała, że należy
wystąpić do Instytucji (Konserwator Zabytków,
RDOŚ, Sanepid) o opinię czy weryfikowane
projekty mogą być realizowane przez Gminę.
Po otrzymaniu opinii, Zespół zdecyduje czy
zgłoszone zadania będą realizowane.
Poniżej prezentujemy liczbę oddanych głosów
na poszczególne projekty oraz szacowane koszty podane przez wnioskodawców:

1.

Zakup przez miasto działki nr 461/15 oraz remont parkingu

2

2.

Wiata przystankowa ul. Królowej Elżbiety - przystanek 723/0

1

3.

Parking dla mieszkańców

2

4.

Lotniczy Plac Zabaw- ogólnodostępny teren rekreacyjno-edukacyjny 13

99 954 zł

5.

Budowa placu zabaw dla psów w Parku Miejskim w Świebodzicach

52

117 724,70 zł

6.

Sport dla Seniorów

1

15 000 zł

7.

Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Parku Miejskim

36

230 000 zł

8.

Modernizacja placu zabaw dla dzieci usytuowanego na ulicy Zamkowej

15

9.

Utwardzenie drogi przy budynkach: Zamkowa 14, 15, 26, 27, 29

20

80 000 zł

10.

Defibrylatory AED dla szkół i obiektów użyteczności publicznej

12

35 000 zł na zakup
1000 zł na szkolenie

11.
12.
13.

Równamy szanse - integracyjny plac zabaw oraz tablice Braille dla
3
osób niewidomych i słabowidzących
Do przerwy 1:0 - rozwój funkcji sportowych stadionu miejskiego przy
17
ul. Sportowej 15 poprzez montaż zegara wynikowego

60 000 zł
20 000 zł

Rozwój turystyki- wypożyczalnia rowerów elektrycznych

5

55 000 zł

14

Dron antysmogowy i inspekcyjny dla Straży Miejskiej

13

50 000 zł

15

Miejska Trasa Turystyczna - promocja walorów historycznych Świebo6
dzic

32 500 zł

16.

Złota Rączka dla świebodzickiego Seniora

0

nieznany, uzależniony od ilości
zgłoszeń w danym roku

17.

Piesi bezpieczni na przejściach- montaż latarni i odblaskowych
"kocich oczek"

11

Razem
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Realizacja wybranych projektów planowana jest na 2021 rok.

Prace remontowe w placówkach oświatowych
W świebodzickich placówkach w
okresie wakacyjnym wykorzystywano czas na przeprowadzenie
szeregu prac remontowych, które mają na celu poprawę warunków lokalowych, bezpieczeństwa
uczniów i pracowników.
W Przedszkolu nr 3 wyremontowano dwie łazienki dziecięce. W
całości wymieniono instalację sanitarną, armaturę oraz płytki ceramiczne. Zwiększył się komfort i estetyka toalet. Ponadto odświeżono

7

inne pomieszczenia przedszkolne.
W budynku Zespołu Szkół odnowiono sale lekcyjne, pomieszczenia
sanitarne i administracyjne, a także
ciągi komunikacyjne.
Przy Szkole Podstawowej nr 4 została wykonana zatoka postojowa.
Rodzice dzieci uczęszczających do
placówki mogą bezpiecznie przewozić pociechy na zajęcia, jak również je odbierać. W pozostałych
placówkach przeprowadzono bieżące remonty, konserwacje i odnawianie sprzętu.
Największy zakres prac remontowych wykonany został w Szkole
Podstawowej nr 3. W ramach projektu: „Remont wraz z przebudową
budynków Szkoły Podstawowej nr
3 im. Władysława Broniewskiego w
Świebodzicach wraz z otoczeniem”
w budynku A wykonano kompleksowy remont auli. Wykonano nowe
pokrycie dachu z wykorzystaniem
blachy tytan-cynk. Odświeżono
klasy, w sali gimnastycznej wymieniono przyłącza elektryczne.

W trakcie są prace związane z
przeprowadzeniem prawidłowego
odwodnienia na terenie wokół budynku oraz budowa nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku „A”, które mają się zakończyć
w listopadzie.
Ponadto odnowiono kuchnię, w
której wymieniono m.in. płytki
ścienne i podłogowe.

8

Z ŻYCIA MIASTA

Życie

Ekipa Otylia Swim Tour
trenowała w Świebodzicach
W niedzielę (13 września) w obiektach świebodzickiego OSiR-u: hali
sportowo-widowiskowej i Wodnym
Centrum Rekreacji trenowało 100
młodych pływaków. Dzieci i młodzież wzięły udział w warsztatach
pływackich Otylia Swim Tour pod
przewodnictwem
utalentowanej,
wielokrotnej mistrzyni pływackiej

Otylii Jędrzejczak oraz kadry wyszkolonych trenerów.
Uczestników Otylia Swim Tour powitała Barbara Kościelniak prezes
Klubu KS Rekin, podkreślając wielkie
zaangażowanie i starania burmistrza
miasta Pawła Ozgi w organizację
wydarzenia, dziękując za bardzo dobrą współpracę z samorządem. Po-

dziękowania złożył również skarbnik
Klubu Andrzej Jachym. Następnie
głos zabrał Burmistrz Miasta Paweł
Ozga, skierował słowa uznania dla
zarządu klubu i podopiecznych, podkreślił, że ich praca jest pełna zapału,
zaangażowania, które na przestrzeni wielu lat owocuje wspaniałymi
wynikami sportowymi. Burmistrz
Miasta mówił również, jak bardzo
dumny jest z tego, że KS Rekin funkcjonuje z wielkim powodzeniem w
naszym mieście.
W ramach Otyli Swim Tour dzieci uczestniczyły w warsztatach ze
swoją mentorką. Nie tyko miały
okazję opowiedzieć o swojej pasji,
ale również dowiedzieć się wielu
ciekawostek, dotyczących sportowej
kariery Otylii. Ponadto dużą uwagę podczas rozmowy z młodymi
adeptami pływania, kładziono na
temat bezpieczeństwa nad i w wodzie. Uczestnicy wydarzenia poznali

Świebodzic
zasady bezpiecznego korzystania z
kąpielisk, a także zostali poinstruowani jak zachować się w sytuacji
zagrożenia, np. gdy zaobserwują
tonącą osobę. Częścią prelekcji były
ćwiczenia praktyczne m.in. z rzucania topielcowi koła ratunkowego.
Poza częścią teoretyczną mistrzyni
olimpijska z Aten prowadziła zajęcia praktyczne w Wodnym Centrum
Rekreacji. Jak sama podkreślała
w czasie pandemii, wydarzenie w
Świebodzicach jest nowym otwarciem. Wszyscy musieli dostosować
się do zwiększonego reżimu sanitarnego, jednak dzięki wytężonej pracy
udało się przeprowadzić ćwiczenia z
zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Wszystkie dzieci otrzymały specjalne kominy do zasłania-

nia ust i nosa, przygotowane przez
fundację. W czasie gdy uczestnicy
trenowali pod czujnym okiem wyspecjalizowanej kadry trenerskiej,
rodzice zostali zaproszeni na spotkania z dietetykiem i psychologiem
sportu. Wiedza, którą dzielili się
specjaliści z pewnością wspomoże
prawidłowy rozwój i zapewni kolejne
sukcesy sportowe młodym miłośnikom pływania.
Impreza swoim klimatem i tematyką
doskonale wpisała się w rok jubileuszowy 15-lecia istnienia świebodzickiego Klubu Sportowego Rekin.
Organizatorem Otylia Swim Tour są
Fundacja Otyli Jędrzejczak i Ministerstwo Sportu, projekt współfinansowany został z budżetu Gminy
Świebodzice.

Memoriał
im. Edmunda Walczaka

Memoriał Pawła Sosika
W dniu 9 sierpnia na Osiedlu Piastowskim odbył się Memoriał Pawła Sosika. Wyścig kolarski poświęcony był świebodziczaninowi śp. Pawłowi Sosikowi, utalentowanemu
sportowcowi, który 21 lat temu zginął w tragicznym wypadku podczas powrotu ze zgrupowania. Organizatorem
sportowych zmagań był LKKS Górnik Wałbrzych. W wydarzeniu uczestniczyła rodzina Pawła Sosika: ojciec Ryszard
Sosik, oraz brat Krzysztof Sosik wraz z synkiem. W tegorocznym wyścigu wzięli udział zawodnicy w kategorii Młodzik i Junior Młodszy z klubów sportowych z: Wałbrzycha,
Głogowa, Dzierżoniowa, Polkowic, Nowej Rudy, Chojnowa,
Sobótki, Jelcza Lakowice oraz Gostynia. Pamięć zmarłego
uczczono minutą ciszy oraz symbolicznym zapaleniem znicza. Kolarze wystartowali tuż po godz. 11:00 z ul. Księcia
Bolka w Świebodzicach, przejechali przez miejscowości:
Siodłkowice, Szymanów, Olszany, pokonując 18 km trasę,
a następnie wrócili na metę. Zawodniczka LKKS Górnik

Wałbrzych – Klaudia Biernat otrzymała specjalną nagrodę
w postaci pamiątkowego pucharu, zdobytego przez Pawła Sosika na wyścigu we Francji. Wszystkim zawodnikom
ogromnie gratulujemy i dziękujemy za rywalizacje fair play.
Impreza została dofinansowana z budżetu Gminy Świebodzice, wsparcia technicznego udzielił także OSiR Świebodzice Spółka z o.o. Dzięki organizatorowi i wsparciu miasta
Świebodzice pamięć o Pawle jest wciąż żywa.

MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej
W sobotę 12 września, przy ul. Rekreacyjnej w Świebodzicach, LKKS „Górnik Wałbrzych”, zorganizował wyścig MTB
XC Aglomeracji Wałbrzyskiej. Do udziału w tegorocznych
zawodach zgłosiła się rekordowa liczba kolarzy, łącznie aż
160 zawodników i zawodniczek ze Świebodzic, Głuchołaz,
Jeleniej Góry, Polkowic, Wrocławia, Wałbrzycha, Jaworzyny Śląskiej i Nowej Rudy. Na trasie o długości dwóch kilometrów startowało 10 grup w różnych kategoriach wiekowych: Młodzik, Młodziczka, Żak, Żakini, Skrzat chłopiec/
dziewczynka, Skrzaciątka chłopiec/dziewczynka, Krasnale, Krasnoludki. Zawody poprowadził Władysław Żyndul,
a sędzią głównym był Robert Maciejewski. Zwycięzcy wyścigu zostali udekorowani medalami natomiast wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Zawodnikom
gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłości.

Turniej MiniVolleyPark
W dniu 20 września (niedziela) Dolnośląski Związek
Piłki Siatkowej przy współpracy z OSiR Świebodzice sp.
z o.o. zorganizowali Turniej minisiatkówki na trawie dla
chłopców. Na boisku przy ul. Rekreacyjnej 1 spotkali się zawodnicy m.in. z: Kamiennej Góry, Wałbrzycha,
Milicza, Jugowic oraz Głuszycy. Zgromadzone drużyny,
ich trenerów oraz sędziów serdecznie przywitał Prezes
Zarządu OSiR Mariusz Gawlik, a następnie oficjalnie
otworzył imprezę. Dla młodych siatkarzy turniej okazał się być nie tylko sportową rywalizacją, ale przede
wszystkim świetną zabawą. Wszystkim uczestnikom
gratulujemy, dziękujemy za grę fair play oraz życzy-

my dalszych sukcesów sportowych nie mniejszych niż
odnieśli pochodzący z naszego regionu Bartosz Kurek
oraz Krzysztof Ignaczak.

W dniach 25-27 września br. na Hali
Sportowo-Widowiskowej OSiR odbyła się impreza sportowa pn. „Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Kobiet
Memoriał Edmunda Walczaka”
upamiętniająca znakomitego Świebodziczanina, założyciela sekcji piłki
ręcznej MKS Victoria Świebodzice.
W wydarzeniu uczestniczyli: burmistrz miasta Paweł Ozga, zastępca burmistrza miasta Tobiasz Wysoczański, przewodnicząca Rady
Miejskiej Halina Mądra, radni Rady
Miejskiej, synowie Edmunda Walczaka: Roman i Wojciech Walczak, prezes OSiR Świebodzice Spółka z o.o.
Mariusz Gawlik, prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej Elżbieta Krzan, dyrektor SP nr 2 Teresa Walczak-Jusiel,
dyrektor SP nr 4 Dorota Uzar, mieszkańcy naszego miasta oraz osoby przyjezdne. Organizatorem
imprezy sportowej był Miejski
Klub Sportowy Victoria Świebodzice na czele z prezes Agatą
Kalafut, a współorganizatorem
OSiR Świebodzice Spółka z o.o.
Szczypiornistki MKS Victoria
Świebodzice po pełnych emocji i
wysiłku zmaganiach uplasowały się na 5 pozycji.
Na zakończenie turnieju uhonorowano osoby szczególnie zasłużone dla klubu. Tytuł honoro-

wych członków otrzymali synwie
Edmunda Walczaka: Roman,
Wojciech oraz Lech (pośmiertnie).
Podziękowania oraz wyróżnienie
otrzymała Martyna Wołoch, która zakończyła karierę zawodniczki
MKS Victoria Świebodzice a także
trenerka MKS Victoria Świebodzice Dominika Daszkiewicz-Kwadrans za podwójne mistrzostwo
Dolnego Śląska w sezonach 20182019 i 2019-2020 z zawodniczkami w roczniku 2006 i młodsze.
Podziękowania powędrowały do
prezesa OSiR Świebodzice Spółka
z o.o. Mariusza Gawlika oraz pracowników Spółki. Na słowa uznania
zasługuje również zaangażowanie
Zbigniewa Jasińskiego w organizację
turnieju.
Dekoracji zwycięskich drużyn medalami i wręczenia pucharów dokonali:
burmistrz miasta Paweł Ozga wraz z
zastępcą Tobiaszem Wysoczańskim,
prezesem OSiR oraz rodziną Edmunda Walczaka.
Wyniki Memoriału:

1 miejsce - MKS Zagłębie Lubin
2 miejsce - SPR Kępno
3 miejsce - MKS Kusy Szczecin 2
4 miejsce - Bukowsko Dopiewski KPR
5 miejsce - MKS Victoria Świebodzice
6 miejsce - MKS Kusy Szczecin 1
7 miejsce- KPR Kobierzyce 2
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Świebodzic

Inauguracja
roku szkolnego
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Gminna Rada Działalności Pożytku
Publicznego IV kadencji już obraduje

w świebodzickim Zespole Szkół

We wtorek, 1 września br., w Zespole Szkół
w Świebodzicach uroczyście zainaugurowano nowy rok szkolny. Wydarzenie miało
podwójnie uroczysty charakter, ponieważ
dzięki zaangażowaniu wielu osób, w szczególności burmistrza miasta Pawła Ozgi,
sekretarz miasta Sabiny Cebuli oraz obecnej
dyrektor szkoły Magdaleny Pawiłojć, gmina
stała się organem zarządzającym szkoły.
W inauguracji uczestniczyli: burmistrz miasta Świebodzice Paweł Ozga, zastępca
burmistrza miasta Tobiasz Wysoczański,
dyrektor szkoły Magdalena Pawiłojć, Dziekan Dekanatu Świebodzickiego Józef Siemasz, wizytator-koordynator Delegatury
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Piotr
Krzywda, przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Kruczek, dyrek-

torzy placówek oświatowych: Teresa Walczak-Jusiel, Elwira Kirklo-Rusek, Jolanta
Styrna-Grossman, Dorota Uzar, dyrektor
Miejskiego Domu Kultury Katarzyna Woźniak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Małgorzata Grudzińska, p.o. kierownika wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
Alicja Pawlica oraz Zofia Choińska, przewodnicząca komisji Oświaty, Wychowania i Kultury Zofia Marek, Anna i Andrzej
Szczurek - Firma Promont, prezes Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach
Dariusz Błaszczyk, właścicielka firmy
Tonsor Magdalena Wyzińska, prezes firmy
Effectivity Sp. z o.o. Marcin Kozów.
Dyrektor serdecznie powitała uczniów i
przybyłych gości. Skierowała ogromne
podziękowania do wszystkich osób, dzięki którym udało się uratować placówkę.
Dzięki ich działaniom udało się z sukcesem
przeprowadzić nabór do szkoły, a efektem
tego jest podjęcie nauki przez 80 uczniów
w Zespole Szkół (2 klasy Szkoła Branżowa
Wielozawodowa oraz 1 klasa Technikum o
profilu technik informatyk, technik grafik i
poligrafii cyfrowej). Burmistrz miasta Paweł
Ozga podziękował uczniom za wybranie
szkoły blisko domu i życzył powodzenia w
nowym roku szkolnym. Skierował także
słowa uznania i podziękowania dla rodziców za zaangażowanie i wsparcie jakie okazali swoim dzieciom w wyborze szkoły.

Praca Urzędu Miejskiego
Szanowni Mieszkańcy, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu Miejskiego,
Urząd Miejski w Świebodzicach od dnia 14 października (środa) wprowadza ograniczenia w
bezpośredniej obsłudze klientów. Uprzejmie prosimy o umawianie telefoniczne wizyt z pracownikami poszczególnych wydziałów oraz jednostek.
Obsługa klienta prowadzona będzie poza biurami
(w częściach wspólnych UM). W Ratuszu punkt
obsługi klienta utworzony zostanie na parterze
obiektu. Z kolei w budynku przy ul. Żeromskiego
27 dokumenty należy składać w biurze podawczym (parter). Ze względu na panującą sytuację
związaną z epidemią COVID-19, zwracamy się z
uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistych wizyt
w Urzędzie do spraw pilnych oraz o przychodzenie bez osób towarzyszących. Wejście na teren
budynków urzędowych, możliwe jest jedynie z
zasłoniętym nosem i ustami oraz po dezynfekcji
rąk. Ponadto prosimy o przychodzenie z własnymi długopisami.
Przypominamy, że Mieszkańcy miasta mogą załatwić sprawy:
• telefonicznie https://www.bip.swiebodzice.pl/
wydzialy-urzedu-miejskiego/172
• drogą elektroniczną: swiebodzice@swiebodzice.pl
• poprzez platformę ePUAP: https://epuap.gov.pl/
wps/portal
(adres skrytki /sr04sis03q/SkrytkaESP)
• platforma e-urząd: https://eurzad.swiebodzice.pl/
• wnioski i formularze dostępne są na stronie:
https://www.bip.swiebodzice.pl/
tel. kontaktowy do sekretariatu Urzędu Miejskiego: 74 666-95-17, 74 666-95-18
Godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek: godz. 7:30-15:30
wtorek: godz. 7:30-16:00
piątek: godz. 7:30-15:00
W celu ograniczenia kontaktów zachęcamy do
uregulowania zobowiązań finansowych w następujący sposób:

 podatki – za pomocą bankowości elektronicznej
na indywidualny numer konta podany na decyzji podatkowej lub na ogólny numer rachunku bankowego
BNP Paribas Bank Polska S.A.  
Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270,
 opłatę z tytułu wieczystego użytkowania terenu
oraz z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, jak również z tytułu
czynszu dzierżawnego i ratalnej sprzedaży lokali
na numer rachunku bankowego BNP Paribas Bank
Polska S.A.
Nr 09 1600 1462 1016 7846 5000 0003,
 opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą bankowości elektronicznej na
indywidualny numer konta podany na zawiadomieniu lub na ogólny numer rachunku bankowego BNP
Paribas Bank Polska S.A.
Nr 23 2030 0045 1110 0000 0418 8830.
 opłatę za zezwolenie alkoholowe
Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270
Placówki Oświatowe
pracują zgodnie z planem zachowując wszelkie
środki ostrożności. Obecnie zajęcia odbywają się w
poszczególnych placówkach w sposób stacjonarny.
W przypadku wprowadzenia innych form nauczania
będziemy bezpośrednio informować. Taka informacja jest również zamieszczana przez poszczególne
placówki oświatowe.
Jednostki Urzędu Miejskiego
podobnie jak z Urzędem, prosimy w miarę możliwości kontaktować się telefonicznie lub za pomocą
e–mail czy e Puap-u.
Poniżej przekazujemy telefony kontaktowe do poszczególnych jednostek wraz z wytycznymi:
Praca jednostek:
 Miejski Zarząd Nieruchomości
ul. Świdnicka 7b,
godziny otwarcia 7:30 -15:30,
tel. kontaktowy (74) 664 01 00.

Burmistrz Miasta Świebodzice powołał Gminną Radę
Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji na lata
2020-2023. Wybory nowych członków rady rozpoczęły się od ogłoszenia naboru kandydatów wśród
przedstawicieli organizacji pozarządowych. Jednocześnie, 29 czerwca br. podczas XXX sesji Rady Miejskiej, w
głosowaniu wybrano dwójkę radnych Rady Miejskiej,
którzy weszli w skład nowo powołanej Rady Pożytku.
W czwartek, 17 września br., odbyło się zebranie
delegatów organizacji pozarządowych, w celu
wybrania spośród 14 zgłoszonych kandydatów
6 członków Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego. Spotkanie przeprowadzono w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego, wynikającego z trwającej epidemii.
Zarządzeniem nr 609/2020 z dnia 22 września
2020 r. Burmistrz Miasta powołał Gminną Radę
Działalności Pożytku Publicznego na lata 20202023 w składzie:
Przedstawiciele Rady Miejskiej:
• Zofia Marek - Radna Rady Miejskiej;
• Adam Tobiasz - Radny Rady Miejskiej.
Przedstawiciele Burmistrza Miasta Świebodzice:
• Tobiasz Wysoczański
- Zastępca Burmistrza Miasta;
• Sabina Cebula - Sekretarz Miasta;
• Ilona Szczygielska - kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;
• Patrycja Kościukiewicz-Janas - pracownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
• Teresa Małecka - Stowarzyszenie SENIOR=
AKTYWNY OBYWATEL;

 ZGK Świebodzice Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 30
godziny otwarcia 7:00 -15:00
Biuro Obsługi Klienta - przyjmowanie klientów przez
kasę
tel. kontaktowy - (74) 666 96 10
 ZWiK Świebodzice Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 1
godziny otwarcia 7:00 -15:00
kasa czynna: 7:00 – 14:30,
(przerwa 9:00 – 10:00)
tel. kontaktowy – ( 74) 663 30 71
 Miejski Dom Kultury
godziny otwarcia: 7:00-19:00
tel. kontaktowy 74/ 666-95-70
Wszystkie sekcje oraz zaplanowane wydarzenia odbywają się zgodnie z planem. Zajęcia odbywają się w
sposób bezpieczny.
 OSiR Świebodzice Spółka z o.o.
Administracja: 8:00-16:00
tel. kontaktowy 74 666-95-620
Godziny otwarcia obiektów nie uległy zmianie.
Więcej informacji na https://osir.swiebodzice.pl
 Miejska Biblioteka Publiczna
Biblioteka dla dorosłych, ul. Świdnicka 15
godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek
godz. 9:00-17:00
sobota: 9:00-14:00
tel. 74 666 95 74 (wypożyczalnia)
74 666 95 75 (czytelnia)
Biblioteka dziecięca
poniedziałek, wtorek, środa, piątek
godz. 13:30-18:00
tel. 74 666 95 76
 Miejski Ośrodek Zdrowia
ul. Aleje Lipowe 15
Prosimy o korzystanie z wizyty w przychodni wyłącznie w razie konieczności. Kontakt należy rozpocząć od telefonu. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.
Uruchamiamy dodatkowe numery telefonów, pod
którymi można zlecić wypisanie recepty i w miarę

• Paweł Dziurzyński - Polski Związek Filatelistów;
• Zbigniew Jasiński - MKS Victoria Świebodzice;
• Barbara Kościelniak - KS Rekin Świebodzice;
• Karol Marcyniuk - Szczep harcerski IMAGO
im. Batalionu "Zośka"
• Krystyna Michalska - Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków.
Nowo wybrana Rada Pożytku ukonstytuowała się
podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się
29 września w Sali Posiedzeń Ratusza Miejskiego.
Obrady rozpoczął burmistrz miasta Paweł Ozga,
który powitał zebranych, pogratulował wyboru
i podkreślił, jak ważna jest rola organizacji pozarządowych w życiu miasta. Głos zabrali również
zastępca burmistrza miasta Tobiasz Wysoczański
i sekretarz miasta Sabina Cebula, którzy w swych
wypowiedziach wyrażali nadzieję na dalszy dynamiczny rozwój NGO-sów w mieście, przy stałym
wsparciu ze strony Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego. W toku obrad członkowie w
głosowaniu jawnym wybrali jednogłośnie prezydium w składzie:
• Karol Marcyniuk – przewodniczący;
• Teresa Małecka – wiceprzewodnicząca;
• Paweł Dziurzyński – sekretarz.
Członkowie Gminnej Rady Działalności w toku
posiedzenia ustalili priorytetowe kierunki działań i
ustalili wstępną datę kolejnego posiedzenia.

możliwości uzyskać telefoniczną poradę lekarską.
Bardzo prosimy o zgłaszanie się do przychodni
WYŁĄCZNIE na wyznaczone godziny, jeśli zostały
ustalone.
Bardzo prosimy o nie przebywanie na terenie przychodni bez absolutnej konieczności.
W razie podejrzenia u siebie zakażenia koronawirusem, czy po kontakcie z osobami wracającymi z
miejsc zagrożonych pod żądnym pozorem nie należy przychodzić do placówek leczniczych, a wyłącznie
dokonać zgłoszenia do stacji SANEPID.
Telefony do rejestracji oraz w celu wypisania recepty lub uzyskania porady lekarskiej: 74 664 59 51,
74 664 59 52, 74 664 59 56, 74 664 59 62
 Straż Miejska
ul. Plac Dworcowy 1
poniedziałek-piątek: godz. 6:00-22:00
tel. 606-637-542
 Ośrodek Pomocy Społecznej
poniedziałek-piątek: godz. 7:30-15:30
przyjmuje interesantów wyłącznie przy stanowiskach
bezpośredniej obsługi klienta, które znajdują się :
-przy ul. Świdnickiej 7 (jedno stanowisko) na parterze
po prawej stronie po wejściu do budynku,
-przy ul. Plac Dworcowy 1 (2 stanowiska) po obu
stronach po wejściu do budynku.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczalna
liczba interesantów przebywających w tym samym
czasie w budynku, nie może być większa niż 1 osoba
na jedno stanowisko obsługi.
Specjaliści ds. uzależnień oraz psycholog przyjmowani są w punkcie konsultacyjnym przy ul. Parkowej
4 wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej:
psycholog - tel. 535 969 860,
specjalista ds. uzależnień 729 312 832,
specjalista ds. narkomanii 668 814 427.
Porady prawne udzielane są przy ul. Plac Dworcowy
1 również po uprzedniej rejestracji pod nr tel. 74 666
95 81, 74 666 95 99.
Wszelkie sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa załatwiane są drogą elektroniczną a
informacje dot. m.in. wymaganych dokumentów
udzielane są także drogą telefoniczną.

 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
ul. Kasztanowa 1
poniedziałek-piątek: godz. 7.00 – 15.00
Kasa czynna w godzinach:
7.00 – 9.00; 10.00 – 14.30, poniedziałek-piątek
Obsługa klientów na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji odbywa się pojedynczo.
 Miejski Zarząd Nieruchomości
poniedziałek, środa, czwartek, godz. 7:30-15:30
wtorek, godz. 7:30-16:00
piątek, godz 7.30-15.00
KASA
Godziny otwarcia:
Poniedziałek, środa, czwartek, godz. 8:00-14:30
Wtorek,godz. 8:00-15:30
Piątek, godz. 8:00 -14:00
z przerwą od godz: 10:00 do 10:30
W związku z brakiem Biura Obsługi Mieszkańców
w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w Świebodzicach, mieszkańcy będą przyjmowani na
półpiętrze Miejskiego Zarządu Nieruchomości w
Świebodzicach ul. Świdnicka 7B, bez możliwości
wchodzenia do pomieszczeń biurowych.
Wtorkowe przyjęcia interesantów przez Dyrektora MZN będą odbywać się telefonicznie po
uprzednim zgłoszeniu.
Telefony kontaktowe:
Dyrektor - 74 66-40-133
Sekretariat - 74 66-40-100
Dział Wspólnot Mieszkaniowych - 74 66-40-124
Dział Księgowości - 74 66-40-122/132/129
Dział Techniczny - 74 66-40-137/107
Dział Administracji Mieszkaniowej - 74 66-40106/104/134
Kasa - 74 66-40-126
Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie
się do powyższych próśb, ponieważ nasze odpowiedzialne zachowania pomagają chronić nas
samych i innych.
Sytuacja zmienia się dynamicznie, o wszelkich
zmianach będziemy informować Państwa na
bieżąco.
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Podpisano „Deklarację Samorządów Subregionu Wałbrzyskiego” –

Dekarbonizacja 2030
W poniedziałek 28 września w Starej Kopalni w Wałbrzychu odbyło
się spotkanie samorządowców
subregionu wałbrzyskiego. Główną
tematyką było rosnące zagrożenie
dla ludzi i środowiska wynikające
z pogłębiających się zmian klimatycznych, spowodowanych działalnością człowieka.
Kilkudziesięciu samorządowców, w
tym burmistrz miasta Świebodzice Paweł Ozga, zdecydowało się
podpisać „Deklarację Samorządów
Subregionu Wałbrzyskiego”. Zobo-

wiązują się w niej, do przejścia w
ciągu dekady z kopalnianych na odnawialne źródła energii. Program
Dekarbonizacji obejmuje m.in.: likwidację pieców węglowych oraz
wykorzystanie energii elektrycznej i
wodoru jako źródła energii w transporcie.
Samorządowcy zaapelowali razem
do Rady Europejskiej, Parlamentu
Europejskiego i Komisji Europejskiej o zwiększenie wsparcia dla
Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w Polsce i na Dolnym Śląsku.

Program usuwania
azbestu

Rolniku pamiętaj o SPISIE ROLNYM
Rolniku dokonałeś samospisu?

Miasto systematycznie, od czterech lat, usuwa z budynków szkodliwy azbest.
Dzięki przyjętemu Programowi
Usuwania Azbestu samorząd co
roku występuje o dofinansowanie
tego zadania do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
W roku 2020 Świebodzice ponownie przystąpiły do konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW, udało
się pozyskać dofinansowanie.
Wyłoniona firma od sierpnia rozpoczęła usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta. W sumie odebrano 26,072 ton
wyrobów zawierających azbest

Przypominamy, że od 1 września trwa Powszechny Spis Rolny 2020, a dokonanie samospisu przez
rolników jest obowiązkowe! Korzystając z aplikacji
do spisu rolnego można w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca przekazać informacje na temat
prowadzonych przez siebie gospodarstw. Formularz spisowy można wypełnić w ciągu 14 dni od momentu zalogowania na stronie https://spisrolny.
gov.pl/. W momencie pojawienia się problemów
z samodzielnym wypełnieniem formularza, w celu
uzyskania pomocy, można zadzwonić na infolinię pod
nr tel. 22 279 99 99 lub do najbliższego Urzędu Statystycznego.
Zachęcamy też do wypełnienia formularza w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, II piętro,
pokój nr 15, gdzie w razie problemów, pomocy udzieli
przeszkolony pracownik urzędu. Informacji dotyczących Powszechnego

na łączną kwotę 30.973,54 zł, z
czego ok. 7.465,15 zł będzie dofinansowane z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Resztę kwoty dołoży gmina
Świebodzice.
W ramach zadania firma odebrała
elementy pokrycia dachu, oczyściła teren z pyłu azbestowego
oraz zapakowała, załadowała i
przekazała do unieszkodliwienia wytworzone odpady. Za te
czynności mieszkańcy gminy nie
zapłacili ani złotówki. Jedynym
kosztem po stronie właścicieli
budynków było wykonanie nowego pokrycia dachu.

Weź udział w loterii i zdobądź jedną z setek nagród!

Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego

GMINA MIASTO ŚWIDNICA

Lider projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach
i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”
ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla obszaru
obejmującego teren Gminy Świebodzice
doﬁnansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
(RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”,
Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”.

Zawieszenie wiechy na budowie
Biznes Inkubatora Przedsiębiorczości

Projekt zakłada doﬁnansowanie przedsięwzięć polegających na trwałej likwidacji
ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienie go ogrzewaniem ekologicznym.
Wysokość doﬁnansowania to 70% poniesionych kosztów, jednak
nie więcej niż 10 tys. zł dla mieszkań i 25 tys. zł dla domów jednorodzinnych.
Uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są osoby ﬁzyczne będące właścicielami domów
jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych, osoby ﬁzyczne będące
właścicielami mieszkań w domach wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe
(jedynie w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby ﬁzyczne).
Termin składania wniosków o udzielenie grantów:
od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.
Miejsce składania wniosków:
Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1- Sekretariat
lub ul. Żeromskiego 27 - Biuro Podawcze, 58-160 Świebodzice

UWAGA! O wyborze wniosków do doﬁnansowania
nie decyduje kolejność zgłoszeń!
Zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy do punktu informacyjnego
działającego w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Żeromskiego 27, pokój 16
w okresie od 01.07.2020 r. do 30.10.2020 r. w dni tygodnia: poniedziałek, środa, czwartek
w godz. 7.30 – 15.30 wtorek w godz. 7.30 – 16.00 oraz piątek 7.30 – 15.00
tel: 74 645 63 09, e-mail: wymianakotlow@swiebodzice.pl
Pełna wersja ogłoszenia oraz formularze wniosków znajdują się na stronie

www.wymianakotlow.pl

Prosimy o bieżące zapoznawanie się z informacjami zamieszczanymi na ww stronie.

Spisu Rolnego udziela również Gminne Biuro Spisowe
w Świebodzicach pod numerami tel.: 74 666 95 25, 74
666 98 16.
Natomiast 1 października ruszyła loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Nagrodami są laptopy, tablety
oraz dyski przenośne – w sumie ponad 500 nagród!
Aby wziąć udział w loterii należy:
Dokonać samospisu internetowego i uzyskać unikatowy kod potwierdzający samospis.
Zarejestrować otrzymany kod w trakcie trwania akcji
(01.10.2020 – 22.11.2020) na stronie loterii tj. https://
loteria.spisrolny.gov.pl/
Śledzić transmisję online z losowań i sprawdzić, czy
wygrałaś/-eś!
Najbliższe losowanie przewidziane jest 20 października
2020 r., kolejne 3 i 23 listopada 2020 r.
Transmisje losowań będą dostępne na kanałach społecznościowych Głównego Urzędu Statystycznego:
• https://www.facebook.com/GlownyUrzadStatystyczny
• https://www.youtube.com/channel/UC0wiQMElFgYszpAoYgTnXtg
Więcej informacji na temat loterii można uzyskać na:
• stronie internetowej https://loteria.spisrolny.gov.pl/,
• infolinii Loterii: (22) 122 18 11 (czynna w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00),
• za pomocą formularzu kontaktowego: loteria.spisrolny.gov.pl/kontakt

W Świebodzicach trwa budowa „Biznes Inkubatora” –
Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości przy
ul. Strefowej w Świebodzicach. Zgodnie z tradycją, 25
września, odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy.
W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Burmistrz Miasta
Świebodzice Paweł Ozga, Zastępca Burmistrza Miasta
Świebodzice Tobiasz Wysoczański, ówczesny Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek,
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Ireneusz Zyska, Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, Zastępca
Burmistrza Miasta Jaworzyny Śląskiej Marek Zawisza,
członkowie Zarządu Invest-Park Development: Paweł

Kurtasz, Anna Kania i Bartłomiej Grzegorczyk oraz przedsiębiorcy i zaproszeni goście. W
trakcie uroczystości wyświetlono
prezentację obrazującą poszczególne etapy prac, a następnie zasadzono symboliczne drzewo.
Wykonawca budowy Firma Invest-Park Development pozyskała ponad 17 mln zł dofinansowania na
realizacje zadania. Projekt ma nowatorski w skali regionu charakter,
dzięki udostępnieniu przedsiębiorcom
powierzchni,
które można
modułowo powiększać wraz
z
rozwojem
działalności.
Z a ko ń c ze n i e
budowy planowane jest do
30.08.2021 r.
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Gmina Świebodzice doceniona przez niezależnych ekspertów
Decyzją kapituły Programu Najwyższa Jakość Quality International,
Miasto Świebodzice zostało Laureatem Złotego Godła QI 2020 i zdobywcą tytułu Laureata Programu
Najwyższa Jakość Quality International 2020 w kategorii QI Services
za działania samorządu Świebodzic
na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców-Wszechstronne
Świebodzice.

Kapituła złożona z niezależnych ekspertów gwarantuje bezstronność
oceny, w tym największym, ponadbranżowym konkursie projakościowym. Zdobycie złotego godła QI
2020 zapewnia Gminie Świebodzice
szeroką promocję w prasie, telewizji,
internecie oraz potwierdza czytelną
politykę jakości i przyczynia się do
wzmocnienia pozytywnego wizerunku miasta.

Świebodzice uplasowały się również
na 83 pozycji Rankingu Finansowego
Samorządu Terytorialnego w Polsce
za rok 2019, który objął 235 gmin
miejskich. Jest to wysoka lokata,
która daje miastu 11 miejsce w województwie dolnośląskim.
Zestawienie stworzone po raz trzeci, jest kompleksowe, apolityczne
i obiektywne. Tworzą je Eksperci z
Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-

„WzMOCnij Pierwszą Pomoc w Gminie Świebodzice”
Gmina Świebodzice pozyskała grant w wysokości 20
000,00 zł na projekt pn. „WzMOCnij Pierwszą Pomoc
w Gminie Świebodzice” w ramach projektu „WzMOCnij swoje otoczenie”, którego organizatorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Główną ideą projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa społeczeństwa
gminy, poprzez usytuowanie 4 defibrylatorów w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców. Celem
jest zmniejszenie zagrożenia życia i zdrowia podczas
nieszczęśliwych zdarzeń nagłego zatrzymania krą-

żenia oraz poprawa skuteczności w niesieniu pierwszej pomocy. Dzięki dostępności sprzętu w miejscach
o dużym zagęszczeniu ludności oraz jego łatwości
w użytkowaniu, minimalizujemy zagrożenie zatrzymania akcji serca. Defibrylatory (AED), które gmina
planuje zakupić, są nowoczesne i niezawodne. Wyposażone w specjalny program prowadzący ratującego przez cały proces udzielania pomocy. Dzięki temu
może ich używać każda osoba znajdująca się najbliżej
poszkodowanego.

Działka zabudowana na sprzedaż w Świebodzicach!!!

Gmina Świebodzice otrzymała dotację
w wysokości 1 412 825,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Wysokość przyznanych kwot dotacji dla poszczególnych samorządów
wynika z relacji wydatków majątkowych oraz zamożności gmin i powiatów. Środki mają służyć zrównoważonemu rozwojowi, który w równym
stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.

Otrzymane środki gminy przeznaczą na inwestycje odpowiadające na
potrzeby mieszkańców, np. żłobki,
przedszkola, drogi. Gmina Świebodzice planuje przeznaczyć otrzymane środki na zwiększenie ilości miejsc
żłobkowych w mieście. Jest to propozycja utworzenia 48 dodatkowych
miejsc dla dzieci w wieku 1- 3 lat. W
Przedszkolu nr 2 i Żłobku nr 2 przy ul.
Księcia Bolka 17 w Świebodzicach.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
informuje, że zostały ogłoszone przetargi:

że został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej
w Świebodzicach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, w granicach działki gruntu nr 430/2, obręb
ewidencyjny 0003 Śródmieście 3.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 430/2, Obręb 0003 Śródmieście 3 w
Świebodzicach oznaczona jest jako tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej
(symbol w planie MWU).
Przetarg odbędzie się w dniu 10.12.2020 r. o godz.
11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1.

ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 w budynku przy
ul. Młynarskiej 27 w Świebodzicach
oraz udziału we współwłasności nieruchomości przyległej (podwórko) w granicach działki nr 333/13 przy ul. Młynarskiej w Świebodzicach.
Lokal użytkowy składa się z 4 pomieszczeń, o łącznej pow. użytk. 59,70 m2.
Brak pomieszczeń przynależnych.
Budynek położony na działce nr
333/5, o ogólnej pow. 215 m2, obręb
Śródmieście 3, księga wieczysta nr
SW1S/00049105/7.
Do lokalu przynależny jest udział w wysokości 1734/10000 w nieruchomości
gruntowej zabudowanej w granicach
działki nr 333/13, o ogólnej pow. 765
m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta nr SW1S/00076392/3.
W mpzp w/w działki przeznaczone są
pod teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i usługowej.
Cena wywoławcza nieruchomości:
162.506,68 zł. Wadium do przetargu:
16.300,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2020 r. o godz. 900 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul.
Rynek 1.

Działki budowlane w Świebodzicach!!!
Urząd Miejski w Świebodzicach informuje,
że w IV kwartale 2020 roku zostanie ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w granicach działek nr 267/3,
267/4, 267/5, 267/7, 267/8 położonych w Świebodzicach, obręb Ciernie 4, stanowiących własność
Gminy Świebodzice. Przeznaczenie nieruchomości w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(MN). Aktualnie teren nie jest zagospodarowany.
Ponadto zostanie ogłoszony i przeprowadzony IV
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w
Świebodzicach, w obrębie Ciernie 5, w granicach działek gruntu:
- nr 691/2 o powierzchni 0,0850 ha wraz z udziałem
w wysokości 1/3 udziału w działce nr 691/5
o powierzchni 0,0517 ha
- nr 691/3 o powierzchni 0,0802 ha wraz z udziałem
w wysokości 1/3 udziału w działce nr 691/5
o powierzchni 0,0517 ha.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego: działki nr 691/2,
691/3 - pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), działka nr 691/5 – w części pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)
oraz w części ulice klasy lokalnej.
Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w wyżej wymienionych przetargach można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pok. nr 18 lub pod nr tel. 74 664 54 55 lub 74 666 95 25 oraz pod adresem:
https://www.bip.swiebodzice.pl/ w zakładce informacje o przetargach.
Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego .

Świebodzic

Świebodzice otrzymały rządowe wsparcie

Lokale Mieszkalne i Użytkowe w Świebodzicach!!!

Urząd Miejski w Świebodzicach informuje,

Życie

kowie przy wsparciu pracowników
Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy
analizują sposób gospodarowania
pieniędzmi, pracując na podstawie
oficjalnych danych przekazanych
przez Regionalne Izby Obrachunkowe.
W Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego Świebodzice wyprzedziły m.in.: Świdnicę (111 miejsce), Jawor (125), Świeradów-Zdrój
(136), czy Kudowę- Zdrój (167).

Miesięcznik Życie Świebodzic
Redaguje:
Redaktor naczelny: Ilona Szczygielska
oraz zespół redakcyjny

ustny ograniczony dla mieszkańców
Świebodzic na sprzedaż:
lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku
przy ul. Jeleniogórskiej 18 w Świebodzicach, składającego się z: kuchni i
pokoju, o łącznej pow. użytk. 35,00 m2.
Pomieszczenia przynależne – piwnica o
pow. 3,60 m2, strych o pow. 1,20 m2.
Budynek położony na działce nr
361/5, o ogólnej pow. 192 m2, obręb Pełcznica 1, księga wieczysta nr
SW1S/00038284/5.
W mpzp w/w działka przeznaczona jest
pod teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości:
44.000,00 zł, Wadium do przetargu:
4.400,00 zł.
lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku
przy ul. Wiejskiej 3 w Świebodzicach,
oraz udziału we współwłasności nieru-

Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach
ul. Świdnicka 15
58-160 Świebodzice

chomości przyległej (podwórko) w granicach działki nr 475/9 przy ul. Wiejskiej
w Świebodzicach.
Lokal mieszkalny składa się z: pokoju,
kuchni i łazienki z wc, o łącznej pow.
użytk. 37,10 m2. Pomieszczenie przynależne – piwnica, o pow. 0,40 m2.
Budynek położony na działce nr
475/1, o ogólnej pow. 328 m2, obręb
Śródmieście 3, księga wieczysta nr
SW1S/00034592/9.
Do lokalu przynależny jest udział w wysokości 1/15 w nieruchomości gruntowej zabudowanej w granicach działki nr
475/9, o ogólnej pow. 1671 m2, obręb
Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr
SW1S/00080581/6.
W mpzp w/w działki przeznaczone są
pod teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości:
65.000,00 zł, Wadium do przetargu:
6.500,00 zł.
lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku
przy ul. Mikołaja Kopernika 2 w Świebodzicach, składającego się z: pokoju i
kuchni, o łącznej pow. użytk. 21,30 m2.
Pomieszczenie przynależne – komórka
strychowa o pow. 4,10 m2. Pomieszczenie wc poza lokalem.
Budynek położony na działce nr
418/54, o ogólnej pow. 117 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta nr
SW1S/00035272/7.
W mpzp w/w działka przeznaczona jest
pod teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i usług wielofunkcyjnych.
Cena wywoławcza nieruchomości:
30.000,00 zł, Wadium do przetargu:
3.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach,
ul. Rynek 1.
Wszelkie informacje dotyczące w/w lokali i warunki przetargu można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach,
pod nr telefonu: 74 6669526 lub 25,
oraz na stronie internetowej: www.bip.
swiebodzice.pl.
Powyższa informacja nie stanowi oferty
w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Nakład: 3000 egz.

Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.,
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DZIEJE SIĘ

Miejski Dom Kultury
♦ SEKCJA INSTRUMENTALNA
(pianino, keyboard, skrzypce/
elektryczne)
Instruktor: Katarzyna Lipert
♦ NAUKA GRY
NA GITARZE KLASYCZNEJ
& ELEKTRYCZNEJ
wtorek, godz. 17:00-18:00
Instruktor: Grzegorz
Boczkowski – twórca zespołu
Castle Dreams
♦ SEKCJA FOTOGRAFICZNA
Instruktor: Grzegorz
Buczkowski
wtorek, godz. 18:15-19:15
♦ ZAJĘCIA SZACHOWE
Instruktor: Kamil Gałuszka
Zapisy na zajęcia
w Miejskim Domu Kultury:
ul. Wolności 13,
tel. 74-666-95-70
e-mail: impresariat@mdk.
swiebodzice.pl
lub mdk.kultura@interia.pl
www.mdk.swiebodzice.pl

Miejska Biblioteka
Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej
w Świebodzicach
♦ BIBLIOTEKA
DLA DOROSŁYCH
ul. Świdnicka 15
GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek, wtorek,
środa, piątek:
9.00-17.00
sobota:
9.00-14.00
czwartek: nieczynne
♦ BIBLIOTEKA DLA DZIECI
ul. Wolności 23
GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek, wtorek,
środa, piątek:
13.30-18.00
czwartek i sobota: nieczynne

Komunikacja Miejska
w Świebodzicach

Moje Twoje Nasze
Świebodzice
Konkurs fotograficzny

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych, nieustających inspiracji w rozwijaniu fotograficznej pasji. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim i do zobaczenia w następnym wydarzeniu.
Zwycięzcami są:
Damian Butrym -,,Fragment murów obronnych’’
Iwona Błazik - „Nasz dworzec PKP wraz z jego placem
w nowej odsłonie”
Antoni Miziołek -„Nowy rok!”
Kamil Pluta - „Wśród rzepaków” i „Krajobrazy Pełcznicy”
Sylwia Górska - „Świebodzicka Warszawa”
Lilianna Poleszczuk - „Ratusz”

JOGA jest ścieżką samorozwoju,
której korzenie sięgają najstarszych dziejów człowieka. Pierwszym efektem praktyki jogi, jaki
można odczuć już po kilku zajęciach jest poprawa samopoczucia. Osoby ćwiczące jogę mają
więcej energii, są pogodniejsze,
bardziej zrelaksowane i odprężone, lepiej śpią. Przyjdź na zajęcia jogi i poczuj różnicę jaką
niesie regularna praktyka jogi.

♦ SUPER BRZUCH & UDA,
POŚLADKI
Środa: godz. 18:00
Jeśli zależy Ci na zgrabnych udach,
krągłych pośladkach i płaskim
brzuchu, te zajęcia są dla Ciebie.
Jest to trening skoncentrowany
na kształtowaniu sylwetki poprzez aktywizację wszystkich
partii mięśni, a w szczególności
pośladków, nóg i brzucha.
Iwona Błazik - „Nasz dworzec PKP
wraz z jego placem w nowej odsłonie”

♦ SHAPE
Czwartek: godz. 19:00
Zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym,
kształtujące
mięśnie całego ciała. Trening
poprzedzony jest rozgrzewką,
następnie wykonujemy ćwiczenia przy użyciu stepów, ciężarków, piłek oraz taśm wzmacniając wszystkie grupy mięśniowe.

♦ ZUMBA
Czwartek: godz. 20:00
Damian Butrym -,,Fragment
murów obronnych’’

Kamil Pluta „Wśród rzepaków”

Lilianna Poleszczuk „Ratusz”

OSiR Świebodzice
Sp. z o.o.
♦ JOGALATES
Poniedziałek:
godz. 18:00-19:00
godz. 19:00-20:00
Środa: godz. 19:00-20:00
Czwartek: godz. 18:00-19:00

Latem w Świebodzicach
został ogłoszony konkurs
fotograficzny pn. „Moje
Twoje Nasze Świebodzice”.
Wzięli w nim udział
mieszkańcy naszego
miasta, którzy amatorsko
zajmują się fotografią.
Uroczyste spotkanie z
uczestnikami konkursu
odbyło się w sierpniu w
Ratuszu Miejskim.
Wręczenia nagród zwycięzcom oraz słodkich upominków pozostałym uczestnikom konkursu dokonali: zastępca burmistrza miasta Tobiasz Wysoczański
wraz z sekretarz miasta Sabiną Cebulą, jednocześnie
serdecznie gratulując bardzo ciekawych ujęć różnych
zakątków naszego miasta. Mieszkańcy Świebodzic
przez tydzień mogli podziwiać wszystkie konkursowe
prace wyeksponowane w gablotach przed ratuszem.
Ponadto fotografie sześciu zwycięzców zostały nadrukowane na płótnie poliestrowym, w formie obrazu,
z zamiarem przekazania ich na licytacje charytatywne.
Pomysł ten bardzo spodobał się autorom, a pierwsze
trzy prace zostały zlicytowane podczas akcji Świebodzice Miastem Serc w dniu 19 września br.

Życie

Świebodzic

Sylwia Górska „Świebodzicka Warszawa”

Kamil Pluta „Krajobrazy Pełcznicy”

ROZKŁAD JAZDY

Antoni Miziołek
-„Nowy rok!”

Zumba to połączenie dynamicznego tańca i treningu aerobowego, dzięki czemu to skuteczny sposób na spalanie kalorii.
Zajęcia kształtują i ujędrniają
sylwetkę, dodatkowo są doskonałym sposobem na poradzenie
sobie ze stresem i wyzwoleniem
skrywanej energii.

OSiR Świebodzice Sp. z o.o.
ul. Mieszka Starego 6,
58-160 Świebodzice
tel. 74-666-96-20
lub 74-666-96-21
www. osir.swiebodzice.pl
♦ KONCERT CLEO
TRASA PROMUJĄCA
NOWĄ PŁYTĘ SuperNOVA
25 października 2020 r.
Hala Sportowo-Widowiskowa,
ul. Mieszka Starego 6
Informacje i bilety
dostępne są na stronie:
www.kulturairozrywka.pl
♦ KRĘGIELNIA
ul. Rekreacyjna 1
GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek-piątek:
godz. 15:00-22:00
sobota-niedziela:
godz. 12:00-22:00
tel. 667-404-051
www.kregielnia24.pl

