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Nadchod
Grudzień to czas, kiedy w mieście pojawia się radosna, przedświąteczna atmosfera. Miasto rozbłyska świątecznymi iluminacjami, a
w placówkach, instytucjach, szkołach i organizacjach odbywają się
miłe spotkania. Zazwyczaj magiczna, bożonarodzeniowa atmosfera
pojawia się w dniu Mikołajek Miejskich, kiedy całe rodziny bawią się
razem na rynku, a punktem kulminacyjnym jest uroczyste odpalenie
światełek na choince miejskiej.
Pandemia, która wybuchła w 2020 roku pokrzyżowała wiele planów. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz na
skutek wprowadzonych restrykcyjnych zasad sanitarnych większość zaplanowanych działań została odwołana. Jednak władze
Świebodzic wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców,
podjęły szereg działań, aby chociaż trochę umilić ten wyjątkowy
czas w roku.
W piątek 6 grudnia, miasto odwiedził św. Mikołaj, który wraz z burmistrzem Pawłem Ozgą odpalił symbolicznie światła na choince, a
najmłodszym rozdawał łakocie. Kilka dni wcześniej rozbłysły lampki
oświetlające budynki instytucji, spółek, jednostek oraz ulice miasta.
Świebodziczanie i turyści chętnie fotografują pięknie oświetlony
Ratusz, a także robią pamiątkowe zdjęcia w foto ramce świątecznej
ustawionej przed wejściem.
Włodarze miasta nie zapomnieli również o przedszkolakach i
uczniach ze Świebodzic. W środę, 2 grudnia, Mikołaj razem z zastępcą burmistrza miasta Tobiaszem Wysoczańskim wybrali się w
odwiedziny do miejskich placówek. Chociaż kameralnie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przekazali najmłodszym świebodziczanom życzenia z okazji Mikołajek i cukierki. Paczki ze słodkimi
upominkami trafiły również do wszystkich szkół oraz do podopiecznych Domu Pomocy Społecznej Sióstr de Notre Dame.
W mieście tradycyjnie odbył się również konkurs na „Najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową”, po raz pierwszy w nowej formule
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dzą święta
e-kartki. Spośród wielu nadesłanych prac jury w składzie: sekretarz
miasta Sabina Cebula, dyrektor Miejskiego Domu Kultury Katarzyna Woźniak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Małgorzata
Grudzińska oraz przedstawicielki Wydziału Promocji i Komunikacji
Społecznej wybrały 6 najpiękniejszych. Autorom zwycięskich i wyróżnionych prac serdecznie gratulujemy.
Nadchodzące Boże Narodzenie to również czas wspaniałych koncertów, wystaw, warsztatów i konkursów organizowanych przez
Miejski Dom Kultury. W tym roku z uwagi na szczególną sytuację
pracownicy MDK dołożyli wszelkich starań, aby jak najwięcej wydarzeń przenieść do przestrzeni wirtualnej. Tak zrodził się pomysł
akcji „MDK tańczy dla św. Mikołaja”, w ramach której uczestnicy
sekcji tanecznych wraz z prowadzącymi nagrali relację z tańca do
świątecznych przebojów, zachęcając jednocześnie innych do włączenia.
Ponadto Miejski Dom Kultury przeprowadził konkurs pn. „Portret
Mikołaja”. Spośród 47 nadesłanych prac jury w składzie: sekretarz
miasta Sabina Cebula, radna Rady Miejskiej Ewa Dziwosz, dyrektor
Miejskiego Domu Kultury Katarzyna Woźniak, malarka, instruktorka
sekcji plastycznej Pani Ewelina Koszykowska oraz przedstawicielka
wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej wybrało 13 najpiękniejszych prac, które zostaną nagrodzone. Dodatkową nagrodę
ufundowała radna Rady Miejskiej Ewa Dziwosz, doceniając zaangażowanie i kreatywność uczestnika konkursu.
Pracownicy Miejskiego Domu Kultury zachęcili mieszkańców również do przygotowywania stroików i ozdób choinkowych, prezentując ciekawe filmy instruktażowe, które przygotowali.
W okresie świątecznym zaplanowany jest koncert online Ewy Paprotnej i Prince Zeka, który będzie transmitowany na fanpage`u
MDK na portalu Facebook 20 grudnia o godzinie 17:00. Serdecznie
zapraszamy.

ILUMINACJE

MDK
W ŚWIĄTECZNEJ
ODSŁONIE

PORTRET MIKOŁAJA
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Nadchodzą święta
WEEKEND CUDÓW SZLACHETNEJ PACZKI ZA NAMI
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W dniach 11-13 grudnia odbył się potrzebujących rodzin
li. Koorpoście
et
kompl
piękny
oraz
akcji
h
ramac
w
Weekend cudów
był
tracie
magis
Szlachetna Paczka. Rozpoczął się dynatorem akcji w
Tomiasta
trza
w piątek od spotkania w Miejskim zastępca burmis
, przy wsparciu
Domu Kultury, w którym uczestni- biasz Wysoczański
kameralnego
as
Podcz
trza.
burmis
czył burmistrz miasta Paweł Ozga,
Paweł
miasta
trz
burmis
nia
spotka
MDK
wolontariusze, dyrektor
wolon
czność
wdzię
okazał
Ozga
nicy
pracow
Katarzyna Woźniak,
nie,
ażowa
zaang
wydziału Promocji i Komunikacji tariuszom za ich
W zamian
serca.
wielkie
i
ię
empat
przebyło
celem
Jego
znej.
Społec
w formie
ie
kowan
podzię
kazanie rzeczy, zakupionych za ze- otrzymał
cie.
wspar
za
u
brane przez zespół pracowników dyplom
etnej PaczUrzędu Miejskiego środki. Ponadto Podsumowanie Szlach
to pomoc
ch
odzica
Świeb
w
ki
dla
zała
jedna z pracownic przeka
przekazana 78 potrzebującym osobom ze Świebodzic
i Dobromierza o
wartości 99 tys. zł.
okazali
Wsparcie
ńcy
darczy
iali
wspan
z całego kraju oraz z
Niemiec i USA. Serdecznie gratulujemy wolontariuszom
zaangażowanym w
akcję, już teraz deklarujemy wsparcie
w kolejnych edySzlachetnej
cjach
Paczki.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
NA E-KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Milena Podkówka

Aleksandra Lech

Emilia Horoszczak

Mirela Dzwonkowska

Dnia 6 grudnia upłynął termin
przesyłania prac konkursowych
na e-kartkę Bożonarodzeniową.
Z powodu trwającej pandemii
tegoroczna edycja konkursu odbyła się w nowej formule. Prace
były wykonywane elektronicznie,
w programach komputerowych
i przesyłane na adres e-mail. Do
organizatora Miasto Świebodzice wpłynęło wiele pięknych, kolorowych prac, przygotowanych
zarówno przez młodszych, jak i
starszych mieszkańców. Jury w
składzie: sekretarz miasta Sabina Cebula, dyrektor Miejskiego
Domu Kultury Katarzyna Woźniak,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Małgorzata Grudzińska,

Tomasz Hołub

oraz przedstawicielki Wydziału
Promocji i Komunikacji Społecznej,
nagrodziło 3 prace oraz wyróżniło
3 następne według następujących kryteriów: zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność,
pracochłonność oraz estetykę
wykonania. Część nadesłanych
prac została wykonana w formie
standardowej – odręcznie, czyli
niezgodnie z regulaminem. Jednak
doceniając starania, zaangażowanie oraz czas poświęcony na
przygotowanie pięknych kartek,
podjęta została decyzja o zaprezentowaniu ich na portalu miejskim. E-kartki świąteczne zostaną
przesłane do miast partnerskich,
urzędów, organizacji i jednostek.

Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców oraz osób wyróżnionych:
Kartki nagrodzone:
1. Emilia Horoszczak,
2. Julia Kolczyńska,
3. Mirela Dzwonkowska.
Kartki wyróżnione:
- Milena Podkówka,
- Aleksandra Lech,
- Tomasz Hołub.
Wszystkim
laureatom
oraz
uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. O terminie wręczenia dyplomów i upominków, uczestnicy
konkursu zostaną poinformowani
indywidualnie.

Julia Kolczyńska
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Dwa lata inwestycji w Świebodzicach
Ostatnie 24 miesiące były w mieście czasem intensywnych działań i wytężonej pracy.
Dynamicznie postępują prace w ramach 12 zadań tzw. Terenów zielonych. Projekt, którego realizacja jeszcze rok temu była poważnie zagro-

żona, dzisiaj jest już w dużej części wykonany.
Miasto w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców remontuje drogi, chodniki i montuje doświetlenia przejść dla pieszych. W różnych
częściach Świebodzic prowadzone są prace,

polegające na wymianie oświetlenia i modernizacji sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Również spółki miejskie, instytucje kultury,
jednostki podległe prowadzą szereg prac, remontów i modernizacji.

REWITALIZACJA
▪ Zakończono inwestycje w ramach projektu pn. „Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice” sfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:
› Rewitalizacja ulicy Słowackiego w Świebodzicach wraz z otoczeniem.
Całkowita wartość zadania: 1 363 430,24 zł
Dofinansowanie: 584 176,14 zł
› Rewitalizacja ulicy Krasickiego w Świebodzicach wraz z terenami przyległymi.
Całkowita wartość zadania: 3 855 056,73 zł
Dofinansowanie: 2 513 349,31 zł
› Przebudowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Piaskowej
3-5 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.
Całkowita wartość zadania: 410 856,91 zł
Dofinansowanie: 275 684,99 zł
› Klub Seniora w Świebodzicach.
Całkowita wartość zadania: 334 245,89 zł
Dofinansowanie: 210 949,12 zł

Krasickiego

▪ Kompleksowy remont kładki dla pieszych zlokalizowanej na
rzece Pełcznica, łączącej ul. Łączną (przy budynku nr 53) z podwórkiem przy ul. Strzegomskiej 37a. Zadanie obejmowało:
wymianę skoordynowanego pomostu drewnianego na kompozytowy, remont poprzecznic, remont stalowych dźwigarów
dwuteowych wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego, wymianą skorodowanych elementów podwieszenia sieci
uzbrojenia terenu, remont balustrady stalowej wraz z malowaniem, uzupełnienie ubytków i spoin na powierzchniach podpór.
Koszt: 349 327,87 zł

Krasickiego

Piaskowa

Słowackiego

▪ Naprawa kładki pieszej łączącej ulice Piaskową i Łączną. Zostały przeprowadzone prace demontażowe pokładu, balustrady,
piaskowane dźwigary, elementy stalowe pomalowane są farbami okrętowymi, specjalnymi do stali. Kładka zyskała również
nowe, stalowe balustrady, pomost z drewna modrzewiowego.
Teren przylegający do kładki został uporządkowany. W przyszłości planowane jest wybudowanie mostu drogowego.
Koszt: 68 800,00 zł
Krasickiego

Remont kładki

▪ Budowa chodnika przy przystanku Ciernie II i Ciernie IV - wykonany został przy współpracy z Powiatem Świdnickim.
Koszt: 15 000,00 zł
▪ Budowa zatoki postojowej przy ul. Ofiar Oświęcimskich wraz z
chodnikiem w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 4.
Koszt: 58 000,00 zł

Wolności

▪ Wykonanie chodnika przy Os. WSK 1.
Koszt: 11 000,00 zł
▪ Na Os. Sudeckim 3a, 3b,3c, 3 d, 3e i 3f została utwardzona nawierzchnia gruntowa kostką brukową.
Koszt: 99 690,89 zł
Naprawa kładki

▪ Wyremontowana została nawierzchnia chodnika na ul. Wolności (od skrzyżowania z ul. Spokojną do skrzyżowania z ul. Strzegomską), po stronie prawej. Zakres prac obejmował wymianę
nawierzchni chodnika o długości 723 m. Poprawiono także krawężniki, wyremontowano istniejące zjazdy i ustawiono nowe
ławki.
Całkowity koszt: 695 980,00 zł z czego 500 000,00 zł zostało
dofinansowane z dotacji celowej Województwa Dolnośląskiego.
▪ Remont drogi krajowej nr 35 w obrębie skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 371. Powierzchnia wyremontowanego odcinka
wyniosła 900 m2. Zakres robót obejmował sfrezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy ścieralnej i odtworzenie
oznakowania poziomego.
Koszt: 53 000,00 zł

os. Sudeckie

Zatoka postojowa
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INWESTYCJE I ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SPÓŁKI MIEJSKIE, JEDNOSTKI PODLEGŁE
DZIAŁANIA REMONTOWE PROWADZONE PRZEZ
ZGK ŚWIEBODZICE SP. Z O.O.
▪ Na moście przy ul. Moniuszki 3 została pomalowana
balustrada, naprawiona siatka oraz nawierzchnia jezdni przez ZGK Świebodzice Sp. z o.o.
▪ W ramach zadań własnych zostały przeprowadzone
cząstkowe remonty nawierzchni asfaltowych m.in. na
ulicach: Parkowej, Żwirki i Wigury, Krótkiej, Kolejowej,
Alejach Lipowych, Długiej, Kasztanowej, Ciernie, pl.
Dworcowy 2, Wolności, Świdnickiej, Ofiar Oświęcimskich, Kopernika, Prusa.
▪ Przy okazji prowadzonego remontu chodnika przy
ul. Wolności zostały wymienione na nowe dwie wiaty
przystankowe.
▪ Remont chodnika na terenie Pełcznicy od ul. Moniuszki, dalej ul. Mikulicza, aż do ulicy Leśnej wykonany
przez ZGK Świebodzice Sp. z o.o. Wypłukane i uszkodzone płytki chodnikowe zostały zastąpione kostką
brukową.
▪ Wymiana chodnika po obu stronach przy ul. Krótkiej.
▪ Wyrównanie i utwardzenie terenu przy Dworcu Kolejowym w Świebodzicach.

Moniuszki

Wolności

Plac Dworcowy

NOWE WYPOSAŻENIE W MIEJSKIM
OŚRODKU ZDROWIA
W trosce o wysoką jakość świadczonych usług SP ZOZ
Miejski Ośrodek Zdrowia zakupił nowe wyposażenie
do poradni okulistycznej. Do dyspozycji pacjentów będzie urządzenie do optycznej, koherentnej tomografii
oka tzw. OCT. Sprzęt został zakupiony z środków własnych przychodni.
Koszt to niecałe 80 000,00 zł

MOZ

OSiR
W lutym 2019 r. została otwarta kręgielnia miejska
wchodząca w skład kompleksu przy ul. Rekreacyjnej,
jednego z najstarszych obiektów zarządzanych przez
OSiR Świebodzice Sp. z o.o. Kręgielnia została rozbudowana i zmodernizowana. Wyposażona jest w nowe
szatnie z toaletami oraz bar i nowoczesną maszynownię. W sali głównej są dwa tory do gry klasycznej oraz
dwa nowe tory do bowlingu. W sąsiedztwie torów
znajdują się kanapy oraz stoliki do konsumpcji.
Z budżetu państwa Gmina Świebodzice otrzymała
dotację w kwocie 49 297,00 zł, z czego 21 000,00 zł
przeznaczono na remont, a 28 297,00 zł na wyposażenie.

Jeleniogórska

MIEJSKI DOM KULTURY
▪ Szereg prac konserwacyjnych, remontowych przeprowadzonych w MDK Świebodzice. Polegały one
przede wszystkim na odświeżeniu wnętrz budynku,
tj. korytarzy, sal: kominkowej, muzycznej, plastycznej,
szatni, pomieszczeń gospodarczych i toalet, od strony
Alei Lipowych została wymieniona brama wjazdowa.
▪ Zakupiono ozonator.

Rozbiórka, Piłsudskiego 10 a

NASADZENIA ZIELENI
• Na terenie Świebodzic w zakresie zieleni miejskiej w
2019 roku posadzono 87 sztuk drzew.
Koszt: 31 555,00 zł
• Nasadzenie drzew wzdłuż ulicy Piasta Jesienią 2020
roku Gmina Świebodzice nasadziła 35 szt. drzew
gatunku jarząb szwedzki o obwodzie pnia 8-10 cm
wzdłuż ulicy Piasta. Nasadzone drzewa utworzą szpaler drzew na długości 200 m. Doły do nasadzeń zostały zaprawione i wyrównane żyzną glebą natomiast
drzewa zostały zabezpieczone poprzez opalikowanie z
poprzecznymi wzmocnieniami i otaśmowaniem.
Koszt: 9.700,00 zł

Krótka

POZOSTAŁE INWESTYCJE
▪ Na targowisku została udostępniona nowa, estetyczna toaleta kontenerowa.
Koszt: 157 552,00 zł

Nasadzenia

przed
w trakcie

po

Aleje Lipowe 1 - naprawa dachu papowego

po

Of. Oświęcimskich 56
- rozbiórka komórek gospodarczych

przed

▪ Przy ul. Świdnickiej 46 wykonane zostało nowe ogrodzenie posesji, w którą wielokrotnie wpadały auta,
niszcząc stare ogrodzenie, a także zagrażając budynkowi.
Koszt ogrodzenia to prawie 16 000 zł.
▪ Zakupiono 12 kontenerów o pojemności 3,0 - 3,5 m3
na odpady biodegradowalne, które przekazano do ZGK
Świebodzice Sp. z o.o.
Koszt: 69.999,15 zł
▪ Przed Ratuszem, za zgodą konserwatora zabytków,
został zamontowany maszt na flagę oraz tablica ogłoszeń.
Koszt: 11 881,80 zł
▪ W Ratuszu Miejskim wykonano prace z zakresu
konserwacji technicznej i estetycznej piaskowcowego
portalu, przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
Koszt: 20 910,00 zł
▪ Przed Ratuszem została odnowiona tablica upamiętniająca wszystkich Polaków, walczących o niepodległą
Polskę. „W HOŁDZIE WSZYSTKIM POLAKOM KTÓRZY
WALCZYLI I ODDAWALI ŻYCIE ZA WOLNĄ I NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ”.
INWESTYCJE POLEPSZAJĄCE FUNKCJONOWANIE
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Gmina Świebodzice zakupiła nowy autobus.
▪ 20 grudnia 2018 r. w Świebodzicach nastąpiło oficjalne odebranie od firmy Evo Bus Polska sp. z o.o. autobusu marki Mercedes-Benz.
Autobus został zakupiony za kwotę 1 575 630,00 zł
brutto, z dofinansowaniem w wysokości 1 004 065,04
zł netto.
▪ Na terenie Świebodzic postawiono osiem wiat przystankowych szklanych na terenie Cierni i jedną metalową przy ul. Jeleniogórskiej.
Koszt: 52 934,50 zł

Ogrodzenie przy MDK

Ozonator z MDK

MIESZKANIE CHRONIONE UTWORZONE PRZY UL.
OFIAR OŚWIĘCIMSKICH 20/3
Lokal o powierzchni 54,96 m2 przystosowany został
w taki sposób, aby jego mieszkańcy mogli nauczyć się
w szczególności: samoobsługi, zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, efektywnego zarządzania
czasem, prowadzenia gospodarstwa domowego a
także uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej.
Lokal oczywiście nie powstałby, gdyby nie dofinansowanie ze strony Gminy Świebodzice, która przeznaczyła na tenże cel kwotę 83 987 zł. Całkowity koszt
zadania wyniósł 133 284 zł, zatem dotacja ze strony
Gminy stanowiła ponad 63% całkowicie poniesionych
kosztów.
Z budżetu państwa Gmina Świebodzice otrzymała dotację w kwocie 49 297 zł z czego 21 000 zł przeznaczono na remont, a 28 297 zł na wyposażenie.
Mieszkanie to jest dumą Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świebodzicach, z uwagi na to, że jego mieszkańcy
zdobyte w nim umiejętności, wykorzystają w przyszłości.
PORZĄDKOWANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Prace rozbiórkowo-porządkowe lub naprawcze, które
zostały przeprowadzone ze względu na pogarszający
się stan techniczny budynku, m.in. na ulicach:
▪ ul. Jeleniogórska, wyburzanie starych komórek.
▪ ul. Piaskowa 6;
▪ ul. Piłsudskiego 10a (odsłaniające zabytkowe mury
obronne);
▪ ul. Ofiar Oświęcimskich;
▪ ul. Sienkiewicza 22;
▪ ul. Szkolna 7;
▪ Naprawa dachu papowego przy ul. Aleje Lipowe 1;
▪ Przebudowa kominów przy ul. Puszkina 10.

w trakcie

Puszkina 10 - przebudowa kominów

przed

po

Henryka Sienkiewicza 22

Mieszkanie chronione

przed

po

Szkolna 7 - rozbiórka komórki
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GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Wykonanie inwestycji związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej:
▪ Przy ul. Ciernie 168 w Świebodzicach wybudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz zlikwidowano osadnik podczyszczający ścieki.
Koszt: 19 990,99 zł
▪ W rejonie ulicy Ciernie 2, 3a i 3b wybudowano sieć
kanalizacji sanitarnej ks 200.
Koszt: 25 643,02 zł
▪ Budynek przy ulicy Ciernie 3b podłączono do sieci
kanalizacyjnej.
Koszt: 9 844,28 zł
▪ Remont przepustów melioracyjnych na drogach
transportu rolnego usytuowanych na działce nr
165, obręb Ciernie 4 i działce nr 128, obręb Ciernie 5.
Koszt: 28 000,00 zł
▪ Na ulicy Świerkowej (skrzyżowanie ulicy Klonowej
z Cisową) w III etapie zadania wykonano remont
nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, wykonano odcinek kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
oraz wymianą istniejących włazów na studniach
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Koszt: 361 617,26 zł
▪ Wykonano remont kanalizacji sanitarnej oraz 2
studni rewizyjnych przy budynkach mieszkalnych,
zlokalizowanych przy ul. Wałbrzyskiej 42-40 w
Świebodzicach.
Koszt: 20 659,66 zł

Długa

Piłsudskiego
▪ Wykonano przepięcie odpływu ścieków sanitarnych z budynku przy ul. M. Kopernika 10 do instalacji
budynku przy ul. M. Kopernika 8, z uwagi na uszkodzone przyłącze budynku w jezdni ulicy.
Koszt: 7 678,95 zł
▪ Przeprowadzono remont istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie OSiR Sp. z o.o. ul. Rekreacyjna w Świebodzicach.
Koszt: 55 694,40 zł
▪ Budowa sieci wodociągowej do budynków przy ul.
Kolejowej 27a-27f - konieczność budowy sieci ma
na celu możliwość bezpośredniego zasilania nieruchomości przy ul. Kolejowej 27a-27f.
Koszt: 30 000,00 zł
▪ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.
Budowa wpustu deszczowego wraz z odcinkiem
przyłącza kanalizacji deszczowej w działce nr 488
(chodnik łączący ul. Łączną z ul. Mieszka I-go).
Koszt: 14 700,00 zł
▪ Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Długiej Etap I (odcinek od ul. Wysokiej do ul. Sezamkowej).
Inwestycja pozwoli na odprowadzenie wód deszczowych z ul. Długiej, a zwłaszcza z ulicy Sezamkowej,
które w ostatnim czasie mocno się rozbudowują. W
ramach prac wykonano: kanał deszczowy DN500,
wpusty deszczowe, studnie, separator oraz osadnik.

Koszt: 320 000,00 zł
▪ Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja osadnika ścieków w rejonie przy ul. Piłsudskiego 3, 3a, 3b.
Koszt: 79 995,00 zł
▪ Wymieniono pompę zasilającą w fontannie na Placu Jana Pawła II.
Koszt: 6 208,97 zł
▪ Podobnie jak w zeszłym roku również i w tym
Gmina Świebodzice podpisała porozumienie z PGW
Wody Polskie na realizację zadania pn: „Utrzymanie
rzeki Pełcznica na terenie Gminy Świebodzice”.
Zakres rzeczowy zadania obejmował usunięcie
łącznie 50 szt. drzew, zarówno rosnących w korycie rzeki Pełcznica, jak i suchych na brzegu rzeki
co w znaczący sposób poprawi jej przepustowość,
zmniejszając prawdopodobieństwo ryzyka powodziowego na terenie Cierni.
Zakres zadania obejmował także usunięcie 2 łach
znajdujących się przy kładce przy ul. Ciernie 12 oraz
przy moście w okolicach Pałacu Wdów ul. Ciernie
132A.
Koszt: 43 978,00 zł

Pełcznica

Odmulenie

Przepusty
PGW Wody Polskie – 40 978,00 zł
Gmina Świebodzice – 3 000,00 zł
W poprzednim roku koszt utrzymania wyniósł: 94
168,00 zł
▪ Zakupiono Deszczomierz OTPG, ogrzewany OT017/18 - urządzenie umożliwia rejestrację wielkości
rzeczywistego opadu na terenie Gminy Świebodzice. Pomiary wielkości opadów są wykorzystywane
przy obliczaniu wielkości odprowadzanych wód
opadowych i roztopowych z nieruchomości do kanalizacji deszczowej.
Koszt: 7 552,00 zł
▪ Wykonano odmulenie z profilowaniem skarp rowu
części działki nr 500 (obręb Ciernie 4).
Koszt: 11 034,58 zł

OŚWIETLENIE
▪ Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych:
- przejście na drodze krajowej nr 34 ul. Wałbrzyska;
- przejście na drodze krajowej nr 34 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Świebodzicach.
Koszt: 52 753,04 zł
▪ Wymiana źródeł światła w oprawach oświetleniowych, zamontowanych w nawierzchni łącznika pieszego między ul. Prusa i Krasickiego - 21 sztuk.
Koszt: 2 583,00 zł
▪ Wymiana uszkodzonego słupa oświetlenia drogowego na Placu Dworcowym oraz montaż stylizowanego słupa oświetlenia
drogowego wraz z oprawą na ul. Piaskowej.
Koszt: 12 275,40 zł
▪ Przy ul. Strzegomskiej-Przemysłowej (III ETAP) wykonane zostało oświetlenie, a także doświetlenie przejścia dla pieszych.
Koszt: 103 320,00 zł
▪ Nowe oświetlenie na Osiedlu Sudeckim przy bloku nr 9. Wybudowanie 5 sztuk opraw oświetlenia drogowego ze źródłami
światła LED na słupach aluminiowych, stożkowych o wysokości
8 m z wysięgnikiem 2 m.
Koszt: 61 131,00 zł

Rekreacyjna

W ramach stałej umowy eksploatacyjnej oświetlenia ulicznego
z Tauron Polska Energia S.A. zostały zrealizowane m.in. zadania:
▪ od ul. Dąbrówki do ul. Przechodniej została zamontowana
nowa instalacja zasilania oświetlenia ulicznego, ustawiono 20
sztuk nowych słupów stalowych z wysięgnikami wyposażonymi
w oprawy LED;
▪ nowe oświetlenie przy ul. B. Prusa, Szkolnej i Sienkiewicza. W
miejsce starych, wysłużonych słupów oświetleniowych zostało
zamontowanych 17 nowych, wykonanych w energooszczędnej
technologii „LED”;
▪ modernizacja oświetlenia na ulicy Mieszka I (od ul. Dąbrówki do
ul. Przechodniej) montaż nowej, kablowej instalacji zasilania oświetlenia ulicznego, ustawienie 20 sztuk nowych słupów stalowych z
wysięgnikami wyposażonymi w nowoczesne oświetlenie LED;
▪ wymiana opraw oświetleniowych na ul. Łącznej (od ul. Jeleniogórskiej do ul. Strzegomskiej) na nowoczesne i energooszczędne oświetlenie LED w ilości 28 sztuk.

Rekreacyjna

Wolności

Piłsudskiego

▪ Oświetlenie parkingu przy kręgielni (ul. Rekreacyjna): w I etapie
zostały wybudowane trzy latarnie oświetlenia drogowego ze
źródłami światła LED, wyposażone w funkcje automatycznego ograniczenia strumienia świetlnego do 50%, instalowane na
słupach aluminiowych, stożkowych 5 m typu parkowego. W II
etapie zostały zamontowane pozostałe 4 lampy.
Koszt: 63 714,00 zł
▪ Na dwóch przejściach dla pieszych na ulicy Wolności między
budynkami Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przy skrzyżowaniu z
ulicą Krótką, zamontowane zostało solarne oświetlenie sygnalizacyjne.
Koszt: 4 500,00 zł
▪ Na skwerze przy ul. Świdnickiej zostały wymienione 3 latarnie.
Stare lampy parkowe zostały zastąpione nowymi, aluminiowymi z oprawami LED. Wymiana lamp zwiększy bezpieczeństwo
mieszkańców i estetykę parku.
Koszt: 6 642,00 zł
▪ Na ulicy Mieszka I (parking pomiędzy sklepami „Biedronka” i
„Dino”) zostały zamontowane trzy nowe, podwójne wysięgniki
wraz z trzema oprawami.
Koszt: 7 760,14 zł

Mieszka

Szkolna
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TERENY ZIELONE
Od stycznia 2018 roku Gmina Świebodzice realizuje projekt unijny
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Rozwój
funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez
tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia
mieszkańców”.
Po przeprowadzeniu kilku postępowań o zamówienie publiczne
Gmina Świebodzice podpisała 26 stycznia 2018 roku umowę z Beatą
Cabaj (umowa z poprzedniej kadencji), prowadzącą działalność gospodarczą pn. GIARDINO Beata Cabaj. Zaawansowanie prac wykonanych do listopada 2018 roku było na poziomie 5,9%. Dlatego, ze
względu na znaczne opóźnienia w realizacji zadania w kwietniu 2019
Gmina odstąpiła od umowy.
Została podjęta decyzja o ogłoszeniu nowego postępowania przetargowego, a całość zadania podzielono na dwanaście odrębnych
obiektów.
Dotychczas zostały zakończone roboty na obiektach nr: 2, 3, 4, 5, 6,
9, 10, 12. Natomiast na pozostałych czterech obiektach nr 1, 7, 8, 11
prace trwają.
Obiekty:
1. Obiekt nr 1 - Staw Warszawianka, w trakcie realizacji;
2. Obiekt nr 2 - Skwer przy ul. Świdnickiej, zakończono;
3. Obiekt nr 3 - Park Miejski, zakończono;
4. Obiekt nr 4 - Trasa spacerowa (wzdłuż rzeki Pełcznicy), zakończono;
5. Obiekt nr 5 – Park przy ul. Rekreacyjnej, zakończono;
6. Obiekt nr 6 - Skwer Śnieżka, zakończono;
7. Obiekt nr 7 - Park Osiedlowy, w trakcie realizacji;
8. Obiekt nr 8 - Park Sportowy, w trakcie realizacji;
9. Obiekt nr 9 - Park Historyczny przy ul. Łącznej, zakończono;
10. Obiekt nr 10 - Trasa spacerowa Aleja Lip, zakończono;
11. Obiekt nr 11 - Park przy ul. Jeleniogórskiej, w trakcie realizacji;
12. Obiekt nr 12 - Boisko sportowe ul. Ciernie, zakończono.
Obiekt nr 1 - Staw Warszawianka

placu zabaw, a także małej architektury obejmującej: pergole-trejaże drewniane, stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci,
latarnie. Całość ma być oświetlona i monitorowana. Termin wykonania do 30 czerwca 2021.
Koszt 1 943 154,00 zł (w skład kosztów wchodzi: koszt robót
budowlanych, projektu inspektora nadzoru).

Obiekt nr 4 - Trasa spacerowa (wzdłuż rzeki Pełcznicy)

Obiekt nr 2 - Skwer przy ul. Świdnickiej

Wykonane prace: zagospodarowanie terenów zieleni, w tym nasadzenia, adaptacja zieleni, mała architektura: ławki, kosze, plac
zabaw: nawierzchnia, urządzenia placu zabaw, ogrodzenie. Termin realizacji: grudzień 2019.
Całkowita wartość zadania: 189 384,81 zł, dofinansowanie
51 989,17 zł

Wykonane prace: zagospodarowanie terenów zieleni - w tym
nasadzenia, adaptacja zieleni, mała architektura: ławki, kosze.
Termin wykonania: listopad 2019.
Całkowita wartość (dokumentacja projektowa, roboty budowlane, inspektor nadzoru, prace przygotowawcze, zarządzanie
projektem):133 304,94 zł, dofinansowanie: 25 801,88 zł.

Obiekt nr 5 - Teren przy ul. Rekreacyjnej
Wykonane prace: nasadzenie wysokich drzew i krzewów, wprowadzenie krzewów w formie grup na sztucznie uformowanych
skarpach, instalacja stojaka na rowery. Termin realizacji: listopad
2019.
Całkowita wartość robót budowlanych: 165 031,57 zł,
dofinansowanie 43 327,62 zł.
Obiekt nr 6 - Skwer Śnieżka

Obiekt nr 3 - Park Miejski

Z początkiem grudnia rozpoczęły się prace budowlane na terenie Obiektu nr 1. Staw Warszawianka jest ostatnim etapem z
dwunastu zadań z projektu. Obecnie wykonawca przygotowuje
teren pod nowe zagospodarowanie.
W ramach zadania wykonane mają być: rozbiórki budynków
gospodarczych i fontanny, sadzenia krzewów i innej roślinności
niskiej, zakładania trawników, budowy ścieżek o nawierzchni
mineralnej, a także budowy ścieżki i placów z kostki granitowej.
Przy wejściu do parku od strony ul. Kolejowej znajdzie się zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa składająca się z kiosków
połączonych wspólnym zadaszeniem o lekkiej konstrukcji, stanowiących pawilon gastronomiczny, szalet publiczny oraz pomieszczenie dla wędkarzy.
Projekt zagospodarowania zakłada podział terenu na strefy
funkcjonalne i wprowadzenie różnych form aktywności ruchowej. W zakresie wyposażenia zaplanowano wprowadzenie m.in.

Wykonane prace: wzbogacenie struktury warstwowej zieleni poprzez rozbudowę głównie warstwy krzewów, nasadzenie
pojedynczych okazów drzew, wprowadzenie ozdobnych bylin.
Termin wykonania: listopad 2019
Całkowita wartość: 125306,66 zł, dofinansowanie 46 905,52 zł.

Wykonano teren wypoczynkowy, oświetlony ze ścieżkami, ławkami, stojakiem na rowery, trawnikami, różnorodnymi nasadzeniami w tym trejażami z roślinami pnącymi. Termin realizacji:
listopad 2019.
Całkowita wartość 262 515,71 zł, dofinansowanie 101 652,17
zł.

INWESTYCJE I ZADANIA REALIZOWANE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Szkoła Podstawowa nr 3

▪ W Szkole Podstawowej nr 3 w budynku A wyremontowana została aula i dach szkoły. Wykonano
przyłącze kanalizacji sanitarnej, odwodnienie terenu kanalizacji deszczowej.
Koszt inwestycji 510 000,00 zł
▪ W Szkole Podstawowej nr 3 w budynku A zostały odświeżone klasy, w sali gimnastycznej
wymieniono przyłącze elektryczne. Odnowiono
kuchnię, wymieniono m.in. płytki ścienne i podłogowe.
▪ W żłobku miejskim nr 2 powstała nowa sala z zapleczem oraz sala przedszkolna.

▪ W Szkole Podstawowej nr 1 wymieniono poręcze w obu skrzydłach gmachu. Na korytarzach i
klatkach schodowych założono wykładziny obiektowe, antypoślizgowe. Odmalowano klasy i klatki
schodowe. Zmieniono oprawę świetlną.
▪ W Przedszkolu nr 3 wyremontowano dwie łazienki dziecięce. Remont polegał na całkowitej
wymianie instalacji sanitarnej, armatury oraz kafli.
▪ W budynku Zespołu Szkół zostały wykonane
prace remontowe, odnowiono sale lekcyjne, pomieszczenia sanitarne i administracyjne, a także
ciągi komunikacyjne.

Przedszkole nr 3

INWESTYCJE MIEJSKIE

Życie
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7. Obiekt nr 7 - Park osiedlowy - wykonanie nowego parku
między ulicami Dąbrówki i Pileckiego

Wykonane prace: nasadzenia roślin pnących, bylin, krzewów
i drzew, które występowały w pierwotnej kompozycji Parku
Historycznego oraz renowacja istniejących trawników. Zamontowano ławki, kosze oraz stojak na rowery. Zamontowano pergolę drewnianą pod pnącza winorośli pachnącej. Termin realizacji lipiec 2020 r.
Całkowity koszt zadania: 291 293,71 zł.
dofinansowanie 82 676,40 zł.
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Obiekt nr 11 Park przy ul. Jeleniogórskiej

Obiekt nr 10 - Trasa spacerowa Aleja Lip

Zaplanowano posadzenie łącznie 58 szt. drzew, 459 szt. krzewów, 744 szt. bylin i traw ozdobnych. Na poprawę mikroklimatu
wpływać będą trzy ogrody deszczowe z grupą ozdobnych roślin
zielnych o łącznej powierzchni 130 m2. W kompozycji przestrzennej zieleni zostanie posadzony w formie solitera (dominanty) platan klonolistny. Dla dzieci zostanie wybudowany plac
zabaw o nawierzchni poliuretanowej. Zostaną zamontowane:
zestaw zabawowy do wspinaczki, huśtawka „bocianie gniazdo”, trampolina. Dla starszych będzie zbudowana siłownia zewnętrzna. Teren parku będzie oświetlony i monitorowany. Termin realizacji do 30 kwietnia 2021 r.
Całkowity koszt robót budowlanych prawie 750 tys. zł, dofinansowanie ponad 180 tys. złotych.

O powierzchni 1,32 ha. 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). 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. W miejscu
upamiętniającym kaplicę pocmentarną fragment pozostałego fundamentu zostanie wyeksponowany wśród zieleni oraz
oznaczony tabliczką informującą o charakterze miejsca. Zostaną wykonane ścieżki o nawierzchni mineralnej, zamontowane wzdłuż alejek ławki. Termin realizacji do 30 kwietnia
2021 r.
Całkowity koszt ponad 1,1 mln złotych, dofinansowanie
prawie 710 tys. złotych.

Obiekt nr 8 - Park Sportowy - wykonanie nowego parku między ulicami Królowej Jadwigi i Księcia Bolka

Obiekt nr 12 - Boisko sportowe ul. Ciernie

Powierzchnia budowanego parku wynosi ponad 2 ha. W parku
zostanie posadzonych 200 drzew, ponad 1300 krzewów i prawie 1300 sztuk bylin, traw ozdobnych, roślin bagiennych. Na
powierzchni 220 m2 powstanie łąka kwietna. 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. Cały teren będzie oświetlony i monitorowany. Zakończenie budowy do 30 kwietnia 2021 r.
Całkowity koszt robót budowlanych wyniesie prawie 3,6 mln
zł, dofinansowanie 1,4 mln złotych.

Roboty budowlane zostały rozpoczęte 6 listopada 2018 r.
przez pierwszego wykonawcę firmę „GIARDINO” Beata Cabaj.
Do dnia rozwiązania umowy zadanie zostało wykonane w ok.
60%. W kolejnym przetargu został wyłoniony drugi wykonawca: „OGRODY” Grzegorz Szmidla, który dokończył roboty.
Całkowity koszt zadania (z dokumentacją projektową, promocją, inspektorem nadzoru, zarządzaniem projektem):
475 220,63 zł, dofinansowanie: 5 081,13 zł

Obiekt nr 9 - Park historyczny przy ul. Łącznej

Prace objęły regenerację murawy istniejącego boiska sportowego, wprowadzenie stref tematycznych roślinności, nasadzenia drzew o wysokich wartościach biocenotycznych oraz
montaż bramek, piłkochwytów i trybuny.
Roboty budowlane zostały rozpoczęte 24 września 2018 r.
przez pierwszego wykonawcę firmę „GIARDINO” Beata Cabaj.
Do dnia rozwiązania umowy zadanie zostało wykonane w ponad 90 %.
W kolejnym przetargu został wyłoniony drugi wykonawca:
„OGRODY” Grzegorz Szmidla, który dokończył roboty.
Całkowity koszt zadania (z promocją, inspektorem nadzoru,
zarządzaniem projektem): 256 805,84 zł, dofinansowanie:
76 886,06 zł.

PLACE ZABAW

Plac zabaw- Ciernie

• W ramach programu „Maluch+ 2019” przy Żłobku Miejskim
nr 2 w Świebodzicach na Osiedlu Piastowskim powstał plac
zabaw. Nawierzchnia placu została wykonana z tworzywa
sztucznego, które zapewni bezpieczne korzystanie z estetycznych i kolorowych urządzeń rekreacyjnych. Plac został ogrodzony.
Koszt: 132.654,21, z tego: 88.000,00 zł - środki z wnioskowanego dofinansowania, 50 654,21 zł - środki z budżetu Gminy.
• Powstał także plac zabaw przy boisku sportowym na Cierniach, wyposażony w urządzenia i ławki. Całość została ogrodzona.
Koszt: 95 044,07 zł.

Plac zabaw - Żłobek Miejski nr 2
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Zespół Szkół otrzymał
Pakiety Multimedialne OSE
We wtorek, 28 października, Zespół Szkół w
Świebodzicach otrzymał od Państwowego Instytutu
Badawczego NASK – operatora Ogólnopolskiej Sie-

ci Edukacyjnej – 25 tabletów wraz z usługą dostępu
do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”. Stanowią one formę wsparcia dla szkół
udzielaną w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej, realizowanej przez Ministerstwo
Cyfryzacji. NASK PIB jako operator OSE został uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt
komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego
dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz z
oprogramowaniem.
Otrzymany sprzęt usprawni znacznie proces edukacji
cyfrowej, realizację zdalnego nauczania oraz zwiększy
dostęp młodzieży do treści edukacyjnych w sieci.

Polski Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów przyznał
odznaczenia za zasługi
Zarząd koła miejskiego Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów zebrał
się w siedzibie 26 października br. Celem
spotkania było wręczenie odznaczeń za
szczególne zasługi na rzecz związku.
Wręczono dwie Złote Odznaki Honorowe. Pierwszą z nich otrzymał radny Rady
Miejskiej Jan Klepiec, aktywnie sprawujący mandat od 10 lat. Postać znana i szanowana w Świebodzicach, ze względu na
duże zaangażowanie w życie miasta. Odznaczenie odebrał z rąk przewodniczącego PZERiI. Następnie członkowie zarządu:
Hieronim Księżopolski, Wiesława Pluta
oraz Stanisław Warzecha wręczyli kolejną Złotą Odznakę. Otrzymał ją
wieloletni przewodniczący Aleksander
Jermakow za zaangażowanie, pracę
na rzecz organizacji oaz podejmowane
ciekawe inicjatywy.
Ponadto podziękowanie za dotychczasową współpracę i wspieranie
działalności Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów odebrał
również radny Rady Miejskiej Adam
Pofelski, który aktywnie angażuje się w
różnorodne akcje społeczne i działanie
organizacji w mieście.   

Świebodzic
Mikołajkowe zawody pływackie o Puchar Burmistrza Świebodzic
W dniach 7-8 grudnia br. Klub
Sportowy Rekin przeprowadził
Mikołajkowe zawody Pływackie.
Rywalizacja odbywała się w kilku
grupach: Doskonalenie, Wyczynowa, Naborowa 1, Naborowa 2, Naborowa 3, Masters, Sportowa i Rekreacyjna, na dystansie 25 oraz 50
metrów, stylem dowolnym open i
skin race oraz w sztafecie integracyjnej.
W poniedziałek, 7 grudnia, zawody
otworzyli burmistrz miasta Paweł
Ozga, prezes OSiR Świebodzice

Mariusz Gawlik oraz prezes klubu
Barbara Kościelniak. Po powitaniu
i słowach uznania dla zawodników,
kadry trenerskiej oraz wszystkich
osób działających na rzecz rozwoju
KS Rekin, burmistrz przekazał na
ręce prezes jubileuszowy puchar z
okazji 15-lecia istnienia klubu.
Dodatkową atrakcją dla uczestników był wręczający medale i upominki św. Mikołaj. Ponieważ zawody miały formę zabawy i treningu
umiejętności, nagrodzeni zostali
wszyscy zawodnicy.

Dofinansowanie
na bazę sportową
W imieniu OSiR Świebodzice Sp. z
o.o. informujemy, że w ramach konkursu na „Poprawę bazy sportowej“
ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, OSiR Świebodzice wraz z MKS
Victoria Świebodzice otrzymał dofinansowanie w wysokości 21 tys.
zł na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności stadionu
piłkarskiego im. Ludwika Paluszaka
w Świebodzicach.
Zakres zadania obejmuje:

- budowę piłkochwytu zabezpieczającego przed wypadaniem piłek na
drogę krajową 35;
- poprawę oświetlenia boiska treningowego;
- zakup i montaż tablicy wyników
(zegara stadionowego).
Łączny koszt zadania to ponad 50 tysięcy złotych, a zakończenie realizacji
zaplanowane jest do końca roku.
Całość zadania przekroczy wartość
50 tysięcy złotych. Efektami podzielimy się pod koniec roku.

Weryfikacja projektów budżetu
obywatelskiego została zakończona
We wrześniu br. mieszkańcy Świebodzic w dwudniowym głosowaniu wybierali spośród 17 zgłoszonych do budżetu obywatelskiego pomysłów, zadanie, które powinno zostać zrealizowane
w 2021 r.
Działając na podstawie § 29 Uchwały nr XXII/163/2020 Rady
Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie
określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego Gminy Świebodzice, dokonano oceny formalnej
i merytorycznej wybranych propozycji. Zespół ds. oceny projektów sporządził listę projektów pozytywnie ocenionych oraz listę
projektów negatywnie ocenionych, które podał do publicznej
wiadomości poprzez publikację na stronach internetowych oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach wraz z
nazwą Wnioskodawcy.
Zgodnie z § 22 ust. 1 Uchwały nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej
w Świebodzicach z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Świebodzice projekty podlegają weryfikacji

formalnej i merytorycznej w kolejności ustalonej przez wynik
głosowania.
Wśród 17 projektów poddanych pod głosowanie najwięcej
głosów, tj. 52 głosy, otrzymał projekt Pana Marka Gąsiora, pn.
„Budowa placu zabaw dla psów w Parku Miejskim w Świebodzicach”. W trakcie weryfikacji ustalono m.in., że lokalizację w/w zamierzenia zaplanowano w obszarze znajdującym
się w wykazie zabytków, określonym jako historyczny układ
urbanistyczny - zabudowa poza średniowiecznymi murami
miejskimi, w większości miasto XIX w. i początków XX w. wraz
z zabudową pofabryczną, w związku z czym postanowiono
zwrócić się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
we Wrocławiu o wydanie opinii co do możliwości realizacji
inwestycji. W dniu 26.10.2020 r. do tut. Urzędu Miejskiego
wpłynęła negatywna opinia planowanego zamierzenia z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, co skutkuje brakiem
możliwości realizacji inwestycji i koniecznością negatywnej
oceny projektu.

Kolejnym projektem, który otrzymał najwięcej głosów, tj. 32
głosy, był projekt Pani Antoniny Nowackiej, pn. „Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Parku Miejskim”. W tym przypadku
w trakcie weryfikacji również ustalono m.in., że lokalizację w/w
zamierzenia zaplanowano w obszarze znajdującym się w wykazie zabytków, określonym jako historyczny układ urbanistyczny
- zabudowa poza średniowiecznymi murami miejskimi, w większości miasto XIX w. i początków XX w. wraz z zabudową pofabryczną, w związku z czym postanowiono zwrócić się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu o wydanie
opinii co do możliwości realizacji inwestycji. W dniu 26.10.2020
r. do tut. Urzędu Miejskiego wpłynęła pozytywna opinia planowanego zamierzenia wraz z wytycznymi konserwatorskimi z
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, w związku z powyższym oceniono projekt pozytywnie. Z uwagi na fakt, że zadanie
wyczerpuje środki Budżetu Obywatelskiego przeznaczone na
realizację w danym roku budżetowym odstąpiono od oceny pozostałych projektów.
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Studium Korytarzowe wraz z Analizą Techniczno-EkonomicznoLogistyczną rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku
Wrocław Krzyżowa”
W ramach realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zadania
pn. „Studium Korytarzowe wraz z Analizą
Techniczno-Ekonomiczno-Logistyczną rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku
Wrocław Krzyżowa”, Gmina Świebodzice
opowiedziała się za wykonaniem wariantu
S5W1a.
Miasto nie posiada obwodnicy Wałbrzych-Dobromierz i Wałbrzych-Strzegom, dlatego ruch pojazdów prowadzony jest drogą
krajową nr 34 i drogą wojewódzką nr 374
przez centrum miasta, które ma ścisłą,
zwartą zabudowę, miejscami zabytkową.
Ponadto ruch tranzytowy prowadzony tymi
drogami powoduje brak płynności i nie zapewnia przepustowości, co stwarza zagrożenie dla użytkowników dróg. Jest to również szczególnie uciążliwe dla mieszkańców
Świebodzic, ponieważ przejazd pojazdów
przez centrum zwiększa ilość spalin, hałasu i drgań przenoszonych na budynki i ludzi.
Dlatego Gmina od samego początku kładzie
nacisk na wdrożenie rozwiązania, które byłoby optymalne dla miasta, a mianowicie

wykonanie niezbędnego węzła na skrzyżowaniu projektowanej drogi ekspresowej S5
z drogą wojewódzką nr 374 (ul. Strzegomską). Podyktowane jest to położoną w północnej części miasta Wałbrzyską Specjalną
Strefą Ekonomiczną INVEST PARK. Rozwój
miasta i strefy ekonomicznej związany jest
bezpośrednio z możliwością podłączenia do
planowanej drogi ekspresowej S5.
W kwietniu Gmina zwracała się do WYG
International Sp. z o.o. (wykonawcy dokumentacji projektowej) opracowujących studium korytarzowe z prośbą o zlokalizowanie
węzła na skrzyżowaniu projektowanej S5 z
drogą wojewódzką nr 374. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad także
została poinformowana o proponowanym
rozwiązaniu. Za wariantem korzystnym dla
miasta Świebodzice argumentował burmistrz miasta Paweł Ozga podczas telekonferencji, która odbyła się 9 lipca. Odpowiedź
GDDKiA była negatywna. Jako powód podano bliskość wnioskowanego przez gminę
dodatkowego węzła z drogą wojewódzką nr
374, od zaplanowanego już węzła ŚWIEBO-

planowany węzeł

DZICE na skrzyżowaniu z drogą krajową nr
35.
Nie ma obecnie przepisu, który uniemożliwiałby budowę drugiego węzła w odległości ok. 4 km od istniejącego. Dlatego
burmistrz miasta Paweł Ozga zwrócił się
do Senator i Posłów z okręgu o pomoc w
przekonaniu GDDKiA o ogromnej potrzebie
zaprojektowania i budowy dodatkowego

węzła w Świebodzicach. Ponadto wskazał, że należy uwzględnić przeprowadzenie
drogi w możliwie największej odległości od
zabudowań mieszkalnych dzielnicy Ciernie,
tak aby wzmożony ruch nie był uciążliwy
dla mieszkańców. Proponowane rozwiązania wpłynęłyby w dużej mierze na poprawę
warunków życiowych mieszkańców Świebodzic.

Miasto wspiera lokalnych
przedsiębiorców

Świebodzice mają
Rzecznika Praw Kobiet

Rok 2020 z uwagi na pandemię
jest trudny dla wszystkich. Społeczna izolacja, brak możliwości
spotkań i ograniczenie wychodzenia z domu są odczuwalne dla każdego. Dynamicznie zmieniająca się
sytuacja i rządowe decyzje dotyczące obostrzeń są szczególnie odczuwalne dla przedsiębiorców. W
ostatnim czasie branżą narażoną
na ogromne straty z powodu nałożonych restrykcji, zakładających
m.in. możliwość serwowania po-

W listopadzie do Urzędu Miejskiego w Świebodzicach wpłynęła petycja od mieszkańców,
wskazująca potrzebę powołania
przedstawicielki ds. kobiet. Autorzy rekomendowali powierzenie
tej ważnej funkcji świebodziczance Justynie Gąsior.
Doświadczony filolog polski, aktywistka, działaczka na rzecz kobiet,
ambasadorka praw uczniowskich,
liderka Szlachetnej Paczki, a od 1
grudnia również Rzecznik Praw
Kobiet w Świebodzicach. Nominację na stanowisko pełnomocnika
ds. kobiet Justyna Gąsior odebrała z rąk burmistrza miasta Pawła
Ozgi, zastępcy burmistrza Tobiasza Wysoczańskiego i sekretarz
miasta Sabiny Cebuli podczas spotkania w ratuszu, dnia 2 grudnia.
Funkcja pełnomocnika ds. kobiet
utworzona w naszym mieście

Życie

to działanie innowacyjne w skali regionu. Ościenne miasta nie
posiadają osoby dbającej i reprezentującej wartości ważne dla kobiet-mówi Paweł Ozga burmistrz
miasta.
Rzecznik dyżury będzie pełnić w
poniedziałki od godz. 16:00 do
18:00 w Miejskim Domu Kultury
w Świebodzicach, przy ul. Wolności 13.
Zadaniem pełnomocnika w Gminie Świebodzice jest: podejmowanie działań na rzecz kobiet i
równości szans, w tym w szczególności dotyczącej promocji
zatrudnienia, aktywizacji zawodowej, ochrony przed przemocą
oraz równouprawnienia kobiet
we wszystkich dziedzinach życia,
a także wspieranie kobiet w ich
twórczości artystycznej i literackiej.

Świebodzic

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

siłków jedynie na wynos i z dowozem jest gastronomia.
Dlatego burmistrz miasta Paweł Ozga wraz z zastępcą
Tobiaszem Wysoczańskim zaapelowali do mieszkańców o solidarność z lokalnymi restauratorami i w miarę możliwości, zamawianie posiłków, aby pomóc sobie
wzajemnie przetrwać ten trudny okres.
Koniec października był też wyjątkowo ciężki dla ogrodników i przedsiębiorców, którzy po nagłej decyzji rządu
ws. zamknięcia cmentarzy w okresie 31.10-3.11., zostali z ogromną ilością kwiatów doniczkowych i ciętych.
Na pomoc handlowcom ruszyły samorządy oraz zwykli
mieszkańcy. W Świebodzicach zarówno burmistrz miasta Paweł Ozga, jak i zastępca burmistrza miasta Tobiasz Wysoczański zakupili kwiaty od lokalnych ogrodników, a następnie przyozdobili nimi różne punkty
miasta, w tym Ratusz.
Jak podkreśla burmistrz miasta: W tym niezwykle trudnym roku powinniśmy być, jako ludzie, jeszcze bardziej solidarni ze sobą, bo tylko tak uda nam się przystosować do
nowej rzeczywistości.
Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach
ul. Świdnicka 15
58-160 Świebodzice

Nakład: 3000 egz.
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia. Drukarnia Sosnowiec
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Podziękowanie
dla Zofii
Choińskiej

„Świebodzice dołączyły do protestu
Stowarzyszenia Tak! Samorządy dla Polski”
We wtorek, 1 grudnia, w ok. 100
polskich miastach zgasło oświetlenie budynków urzędowych i zabytków. W ten symboliczny sposób
zaprotestowano przeciw groźbie
zawetowania budżetu UE, planowanemu przez rząd oraz przyjęciu
ustawy

W grudniu na emeryturę odeszła Zofia Choińska. Wieloletnia
kierownik Wydziału Edukacji
i Spraw Społecznych, dbała o
prawidłowe
funkcjonowanie
placówek opiekuńczych i edukacyjnych w mieście oraz wysoką
jakość oferty edukacyjnej dla
dzieci i młodzieży.
Pani Zofii w podziękowaniu za
trud wkładany w prace na rzecz
Gminy w imieniu burmistrza
miasta Pawła Ozgi oraz całego
zespołu Urzędu Miejskiego w
Świebodzicach, a także w imieniu dyrektorów placówek oświatowych składamy serdeczne podziękowania, wyrazy uznania i
szacunku.
Zofia Choińska pracowała w
Urzędzie Miejskim w Świebodzicach od 1993 roku, dekadę
później objęła funkcję kierownika Wydziału Edukacji i Spraw
Społecznych.
Przekazujemy Pani Zofii Choińskiej serdeczne życzenia długich
lat w zdrowiu, szczęściu, a także
sukcesów w życiu osobistym.

Zegar
w odnowionej
odsłonie

Zegar u zbiegu ulic Mickiewicza
i Wałbrzyskiej odzyskał blask za
sprawą znanego świebodzickiego zegarmistrza Adama Mroziuka.
Po naprawie czasomierz wrócił
na swoje miejsce, a dodatkowo
został ozdobiony herbem miasta z jednej, a herbami miast
partnerskich Świebodzic z drugiej strony. Pozostałe dwie tablice zagospodaruje właściciel
terenu, na którym stoi zegar.

Życie

Świebodzic

ograniczającej wpływy z podatków
CIT i PIT do gmin, zagrażającej dalszemu rozwojowi miast. W Świebodzicach wyrazem poparcia akcji
było zgaszenie na godzinę oświetlenia budynku Urzędu Miejskiego,
przy ul. Żeromskiego 27.
Tuż przed planowanym na 10-11
grudnia szczytem UE, w miastach
całej Polski na znak poparcia dla
Unii Europejskiej wyeksponowano flagi unijne, a w niektórych rozbrzmiała również „Oda
do radości”. Świebodzice, także
włączyły się w działania, wystawiając przed Ratuszem Miejskim
maszt, w którym umieszczono
12 unijnych flag.

102. rocznica
odzyskania
przez Polskę
Niepodległości

Burmistrz miasta Paweł Ozga oraz
zastępca burmistrza miasta Tobiasz
Wysoczański w 102. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości
złożyli kwiaty i zapalili znicze pod płytą upamiętniającą Marszałka Józefa
Piłsudskiego przy kościele pw. św.
Mikołaja w Świebodzicach, a także
przy płycie upamiętniającej Wszystkich Polaków walczących o niepodległą Polskę, przy Ratuszu. Dnia 11
listopada włodarze uczestniczyli
także w Mszy Św. w intencji Ojczyzny
odprawionej pod przewodnictwem
Dziekana Dekanatu Świebodzickiego
ks. proboszcza Józefa Siemasza. Ze
względu na panującą pandemię COViD-19 oraz obostrzenia uroczysto-

ści miały wymiar symboliczny. Z tej
okazji została ustawiona przed Ratuszem plenerowa wystawa, poświęcona procesowi odzyskania przez
Polskę Niepodległości oraz dorobkowi II Rzeczypospolitej wraz z ekspozycją upamiętniającą Świebodziczan,
którzy walczyli o losy Niepodległej
autorstwa Róży Stolarczyk. Wystawa
została przygotowana przez Miejski
Dom Kultury.
W 102. rocznicę Odzyskania przez
Polskę Niepodległości w imieniu
radnych Rady Miejskiej oraz własnym kwiaty pod płytą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyła także przewodnicząca
Rady Miejskiej Halina Mądra.

Pierwszego dnia szczytu unijnego
(10 grudnia) w Brukseli rząd Polski
przyjął kompromis dotyczący bu-

dżetu, umożliwiając naszemu krajowi ubieganie się o kolejne środki
z funduszy.

Memoriał Senseia Jurka Wesołowskiego
Fighter Klub Kaczmarek Grodowski zorganizował 24 października
w Hali Sportowo-Widowiskowej
Memoriał Senseia Jurka Wesołowskiego. Zawody honorowym patronatem objął burmistrz miasta.
Niestety zawodnicy zmuszeni byli
rywalizować przy pustych trybu-

nach, ze względu na obowiązujące
zasady sanitarne.
Memoriał rozpoczęło pokazowe
kata w wykonaniu Sensaia Norberta Dojlidko i Senseia Kamila
Hodana. Następnie uczestników
przywitali burmistrz miasta Paweł Ozga razem z organizatorami. W imprezie upamiętniającej świebodziczanina śp. Jurka
Wesołowskiego uczestniczył jego
syn Jakub Wesołowski.
Wyniki turnieju:
I miejsce Wołowski Klub Bokserski;
II miejsce Hodana Legnica i Fighter Klub Kaczmarek Grodowski;
III miejsce Armia Polkowice IV
miejsce Kickboxing Fighter Żarów.
Gratulujemy zawodnikom i trenerom za wspaniałą postawę.

