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wszystkim Paniom, 
a w szczególności Mieszkankom Gminy Świebodzice, 

składamy najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń 

oraz życzliwości. 
Niech radość i uśmiech 

towarzyszą Wam każdego dnia 
a uczucia przyjaźni i miłości 

dają poczucie spełnienia i satysfakcji 
zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym.  

Z okazji 
Dnia Kobiet

Zastępca Burmistrza Miasta
Tobiasz Wysoczański

Burmistrz Miasta Świebodzice
Paweł Ozga
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Piękny czas ferii zimowych

Ferie zimowe w naszym mieście były wypełnione różnymi aktywnościami, spotkały się z dużym 
zainteresowaniem dzieci, a co bardzo ważne przebiegały bezpiecznie. Dziękujemy wszystkim 

uczestnikom za udział w naszych zimowych zajęciach, rodzicom i opiekunom za zaufanie i miłe słowa. 
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Dzieci brały udział  w wielu turniejach, zabawach, konkursach 
uczestniczyły w wycieczkach, jak również w sportowych rozgryw-
kach. Pasjonaci sportu chętnie rywalizowali w piłce nożnej i ręcz-
nej, chodzili na kręgle i tenisa stołowego, to wszystko zapewnił 
im świebodzicki OSiR. Podczas ferii  odwiedzili nasze miasto 
zawodnicy z  Wrocławskiego Klubu Koszykówki, aby potreno-
wać na naszej hali, a w wolnej chwili korzystali 
z siłowni i basenu. Ze sportowcami spotkał się 
Burmistrz Miasta Paweł Ozga oraz Prezes OSiR 
Świebodzice Spółka z  o.o. Jarosław Pizuński. 
Burmistrz wręczył zawodnikom słodycze, mi-
łym akcentem spotkania było wykonanie wspól-
nego zdjęcia z flagą miejską. Młodzi zawodnicy 
są zauroczeni Świebodzicami i  chętnie chcą 
tu wrócić na obóz letni. Nie zabrakło również 
zimowych warsztatów artystycznych zorgani-
zowanych przez Miejski Dom Kultury takich 
jak „Mały Masterchef”, gdzie uczestnicy 
mogli wykazać się zdolnościami kulinar-
nymi. Talentom przyglądał się Burmistrz 
Miasta Paweł Ozga, który odwiedził dzieci 
podczas zimowiska. Również znalazło się 
coś dla dzieci ze zdolnościami manualny-
mi, a  mianowicie warsztaty plastyczne, 
jak również zajęcia z  cyklu: Teatr Maska 
„Prastara  Książnica Skarb i  Tajemnica” 
Biblioteka Miejska zaoferowała najmłod-
szym spektakl teatralny „Królowa Śniegu” 
w  wykonaniu aktorów Teatru „Blaszany 
Bębenek”. Podopieczni Świetlicy Śro-
dowiskowej „Tęczowa Gromada” także 
aktywnie spędzili czas, wybrali się na 
wycieczkę do Andrzejówki, uczestniczyli 
w zajęciach na basenie i kręgielni. Uśmie-
chy i  radość na  twarzach dzieci 
były dla nas najlepszą wizytówką 
tego wyjątkowego czasu. Każdy, 
kto miał ochotę wyjść z domu i się 
nie nudzić z pewnością znalazł coś 
dla siebie.

Piękny czas ferii zimowych
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SIERPIEŃ
% Konkurs literacki w kręgu „W kręgu fantasy”,  1 sierpnia -  

5 września, Miejska Biblioteka Publiczna, Oddział Dziecięcy
% Giełda Staroci i Różności - 6 sierpnia, Rynek
% Zlot Pojazdów Zabytkowych - 6 sierpnia, Rynek
% Lato w Miejskim Domu Kultury - 8-19 sierpnia, Miejski Dom Kultury
% Akcja Poboru Krwi - 16 sierpnia, Rynek
% X jubileuszowy Piknik Lotniczy, zawody spadochronowe, 

poczta lotnicza, szybowcowa, 27-28 sierpnia, Gminne Lotnisko
% III Przegląd Twórczości Artystycznej - sierpień, siedziba 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
% Cykl turniejów na basenie odkrytym, boisko piaskowe

WYDARZENIA

Kalendarz imprez 2022
Czas wiosenny i letni, to okres długo wyczekiwany przez 
wiele osób. Spragnieni jesteśmy pierwszych promieni 
słonecznych, spacerów, dłuższego pobytu na świeżym 
powietrzu, aktywności, kontaktu z przyrodą oraz spotkań.

Najlepiej jak ten okres wypełniony jest wieloma atrakcjami.  Od 
dłuższego czasu przyszło nam się mierzyć z pandemią COVID-19, 
której następstwem jest wiele ograniczeń. Mamy nadzieję, że wraz z 
nadejściem ciepłych dni, okresu wiosennego-letniego, to się zmieni. 
Będziemy mogli zorganizować dla Państwa wiele wydarzeń miej-

skich oraz imprez. Jak  już wielokrotnie Czytelników informowali-
śmy  Radni opozycyjni z roku  na rok zmniejszają budżet na ten cel.

Pomimo wszystko pracujemy nad kalendarzem tegorocznych 
wydarzeń. Już teraz możemy zapewnić, że pomimo ograniczonych 
środków finansowych w mieście będzie się dużo działo, organizujemy 
nowe wydarzenia.  Zadba o to Miasto Świebodzice, OSiR Świebodzi-
ce Spółka z o.o. Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, 
Klub Senior + oraz prężnie działające w naszym mieście organizacje 
pozarządowe, a także placówki oświatowe. Dzięki przyznanym dota-
cjom z budżetu Miasta NGOsy zorganizują wiele ciekawych, nowych 
wydarzeń, takich jak:  dwie imprezy biegowe, cztery imprezy rowe-

rowe, Dzień Flagi, koncerty plenerowe, Piknik na Cierniach, i wiele 
innych. Nie zabraknie także nowych wydarzeń przygotowanych przez 
Miasto Świebodzice i instytucje kultury: turniej tańca nowoczesnego, 
festiwal hiphopowy, cykl spotkań dla kobiet, drzwi otwarte dla senio-
ra. Zaplanowane są także stałe imprezy, które wpisały się w kalendarz 
miejski: Zlot Motocykli, Zlot Pojazdów Zabytkowych, Piknik Lotniczy 
i tu uwaga X jubileuszowy wraz  zawodami spadochronowymi oraz 
pocztą szybowcową wraz z wernisażem filatelistycznym, Sylwester 
Miejski. W tym roku odbędzie się  także trzydniowy wiosenny Zlot 
Food Trucków  pn. „Smaki na Kółkach.” Jesteście ciekawi co przed 
nami, przeczytajcie i rezerwujcie już teraz czas.

LUTY
% Turniej Walentynkowy - piłka ręczna - 25-27 lutego,  

Hala Widowiskowo-Sportowa
% Spotkanie z Mateuszem Mykytyszynem, prezesem Fundacji Księżnej Daisy von 

Pless na Zamku Książ w Wałbrzychu - 25 lutego, Miejska Biblioteka Publiczna

MAJ
% Nie tylko pod Cierniami - cuda dzieją się też pod nogami, Piknik  - 1 maja,  

Ciernie - boisko
% Międzynarodowy Dzień Harry-ego Pottera -  2 maja, Miejska Biblioteka Publiczna
% Dzień Flagi - Radosny Patriotyzm - 2 maja,  Park Miejski
% Turniej Koszykówki  3x3 - 3 maja, Hala Widowiskowo-Sportowa
% Giełda Staroci i Różności - 7 maja, Rynek
% Smaki na Kółkach - Zlot Food Trucków,  6-8 maja, Rynek
% Spotkanie autorskie z Michałem Szulimem podróżnikiem, dziennikarzem, pisarzem   

i wokalistą zespołu Plateau - 7 maja,  Miejska Biblioteka Publiczna
% Dobre powtórki „Jak to z tymi Ułanami Legii Polsko-Włoskiej było - prelekcja 

Krzysztofa Wieczorka, właściciela Pałacu w Strudze -  10 maja, Miejska Biblioteka 
Publiczna

% Smaki Świata - gotujemy po nowemu -  12 maja, Miejska Biblioteka Publiczna
% Biblioteczne Pogotowie Książkowe -  12 maja, Miejska Biblioteka Publiczna
% Drzwi Otwarte dla Seniora - 13 maja,  Miejski Dom Kultury
% Wernisaż Wystawy Jagody Stączek - Gabinet Osobliwości -  13 maja, Miejski Dom Kultury
% Turniej Tańca Nowoczesnego - 21 maja,  Hala Widowiskowo-Sportowa
% Dzień Samolotów z papieru, historia lotnictwa  w pigułce - 26 maja,  

Miejska Biblioteka Publiczna, Oddział Dziecięcy
% Recital Piosenki Adama Chlebowskiego -  27 maja, Miejski Dom Kultury
% MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej - 28 maja,  stadion, ul. Rekreacyjna
% Ścieżka zdrowia, spacery, Pełcznica - maj
% Impreza biegowa - maj, na terenie miasta
% Piknik kolarski - maj, na terenie miasta

MARZEC
% Międzynarodowy Dzień Pisarzy, Maria Konopnicka „Krasnoludki zapraszają  

Marię Konopnicką” -  3 marca, Miejska Biblioteka Publiczna, Oddział Dziecięcy
% Srebrna Miss - Wybory Miss, recital muzyczny - 4 marca,  Miejski Dom Kultury
% Giełda Staroci i Różności - 5 marca, Rynek
% Projekcja filmowa „Solidarność według kobiet” -  10 marca, Miejska Biblioteka 

Publiczna
% Miesiąc kobiet - Zmalowane, warsztaty make up - 11 marca, Miejski Dom Kultury
% Warsztaty Mydlarskie  Panny Dziewanny -  24 marca, Miejski Dom Kultury
% Konkurs na E-Kartkę Wielkanocną – marzec
% Konkurs na Ozdobę Wielkanocną - marzec
% Świebodzicka Zakładowa Liga Piłki Nożnej sezon 2022/2023, 

Moje Boisko Orlik
% Konkurs fotograficzny promujący Miasto Świebodzice,  

marzec - sierpień www.swiebodzice.pl
% Świebodzicka Amatorska Liga Mistrzów,  marzec-grudzień,  

Hala Sportowo-Widowiskowa

PAŹDZIERNIK
% Gustavy Święto Świebodzickich 

Zegarów, 1 października, Miejski 
Dom Kultury

% Giełda Staroci i Różności -  
1 października, Rynek

% II Mistrzostwa Świebodzic 
organizacji pozarządowych   
w dwuboju kręglarskim -  
7 października, kręgielnia

% Maluch w Bibliotece - 13 
października, Miejska Biblioteka 
Publiczna, Oddział Dziecięcy

% Akcja Poboru Krwi -18 
października, Rynek

% Koncert Jesienny - październik, 
Miejski Dom Kultury

LISTOPAD
% Giełda Staroci i Różności -  

5 listopada, Rynek
% Turniej koszykówki  3x3 -  

11 listopada, Hala  
Widowiskowo-Sportowa

% Konkurs na E- Kartkę 
Bożonarodzeniową - listopad

% Konkurs na Ozdobę 
Bożonarodzeniową

% Spotkanie autorskie  
z Przemysławem Staroniem  
w ramach Dni Młodzieży -  
10 listopada, Miejska Biblioteka 
publiczna, Oddział Dziecięcy

% Święto Niepodległości - uroczystości 
patriotyczne - 11 Listopada, Rynek, 
Parafia pw. św. Mikołaja 

% Projekcja filmowa - 24 listopada, 
Miejska Biblioteka Publiczna

CZERWIEC
% Dzień Dziecka - Piknik - 3 czerwca,  ogród Miejskiego Domu Kultury
% Giełda Staroci i Różności - 4 czerwca, Rynek
% Dyskusyjny Klub Książki „Gorzko, gorzko” Joanna Bator -  

9 czerwca, Miejska Biblioteka Publiczna, Oddział Dziecięcy
% Wernisaż wystawy fotograficznej Ewy Limberger -10 czerwca, 

Miejski Dom Kultury
% Akcja Poboru Krwi - 14 czerwca, Rynek
% Festiwal Hip-Hopowy, pokaz graffiti - 18 czerwca, ogród Miejskiego 

Domu Kultury
% Co tam słychać u Pętelków, spotkanie autorskie  z Barbarą Supeł - 

Miejska Biblioteka Publiczna, Oddział Dziecięcy - 23 czerwca
% Pierwszy Powiew Lata - Otwarcie sezonu letniego w mieście -  

23 czerwca, Miejski  Dom Kultury
% Memoriał im. Pawła Sosika - wyścig kolarski - 26 czerwca,  

Os. Piastowskie, przy Hali Widowiskowo-Sportowej
% Małe Igrzyska Sportowe, uczniowie klas 1-3 - czerwiec, Stadion,  

ul. Rekreacyjna
% Mistrzostwa Świebodzic w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - czerwiec, 

Hala Widowiskowo-Sportowa 
% Impreza biegowa - na terenie miasta
% Letni Turniej Łuczniczy - czerwiec,  

Hala Widowiskowo-Sportowa 
% Operetka na wynos - koncert w plenerze - czerwiec
% Turniej Ośrodków Kuratorskich - czerwiec,  

Hala Widowiskowo-Sportowa 
% Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej - czerwiec,  

Hala Widowiskowo-Sportowa
% Piknik kolarski - czerwiec, na terenie miasta

LIPIEC
% Giełda Staroci i Różności - 2 lipca , Rynek
% Wakacyjne spotkanie pod Lipą - 14 lipca,  Miejska Biblioteka 

Publiczna, Oddział Dziecięcy
% Sportowe wakacje - lipiec-sierpień, kąpielisko 

miejskie, kręgielnia, boiska
% Liga siatkówki plażowej - lipiec-sierpień, boisko 
piaskowe na kąpielisku miejskim

% Turniej Charytatywny dla Zuzi Wieczorek -  lipiec, 
Blisko Boisko

WRZESIEŃ
% Świebodzicka Zakładowa Liga Piłki Nożnej 

- sezon 2022/23, wrzesień-październik, 
Blisko Boisko

% Giełda Staroci i Różności - 3 września, Rynek
% Narodowe Czytanie - 3 września, Miejska Biblioteka Publiczna
% Spotkanie autorskie z Joanną Kaletą, autorką książki pn. 

„Wojna i Miłość” - 16 września, Miejska Biblioteka Publiczna
% Wystawa sekcji plastycznej dla dorosłych - wrzesień,  

Miejski Dom Kultury
% Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania - 29 września,  

Miejska Biblioteka Publiczna, Oddział Dziecięcy
% Memoriał im. Edmunda Walczaka, piłka ręczna, wrzesień,  

Hala Sportowo-Widowiskowa
% Akcja  pn. „Posprzątajmy Świebodzice”, 4 trasy - wrzesień
% Impreza biegowa - wrzesień, na terenie miasta
% Piknik kolarski - wrzesień, na terenie miasta

Kalendarz imprez i wydarzeń miejskich może ulec zmianom.

GRUDZIEŃ
% Giełda Staroci i Różności -  

3 grudnia, Rynek
% Międzynarodowy Dzień 

Wolontariusza - 5 
grudnia,  
Miejski Dom Kultury

% Mikołaj - 6 grudnia, Rynek
% Mikołajkowe Zawody w Wyciskaniu 

Sztangi Leżąc - grudzień, Hala 
Widowiskowo-Sportowa 

% Jarmark Bożonarodzeniowy, 
grudzień, Rynek

% Świąteczny Turniej halowej piłki 
nożnej dzikich drużyn - 27 grudnia, 
Hala Widowiskowo-Sportowa

% Sylwestrowe Zawody w Wyciskaniu 
Sztangi Leżąc - 28 grudnia,  
Hala Widowiskowo-Sportowa

% Akcja Poboru Krwi - 28 grudnia, 
Rynek

% Warsztaty Bożonarodzeniowe - 
grudzień, Miejski Dom Kultury

% Koncert świąteczny - grudzień, 
Miejski Dom Kultury

% Mikołajkowy Turniej Juniorek 
Młodszych - grudzień, Hala 
Widowiskowo-Sportowa

% Sylwester Miejski  - 31 grudnia, 
Rynek

% Memoriał Jurka Wesołowskiego 
pod Patronatem Burmistrza Miasta 
- grudzień - Hala Widowiskowo-
Sportowa

% Cykl halowych Turniejów, 
Hala Widowiskowo-Sportowa - 
grudzień

KWIECIEŃ
% Wernisaż wystawy Artess - 1 kwietnia,  Galeria Sztuki Artess
% Giełda Staroci i Różności - 2 kwietnia, Rynek
% Spotkanie autorskie z z Marzeną Michalec, autorką książki „Najpiękniejsze Ścieżki  

w Sudetach” -  2 kwietnia, Miejska  Biblioteka Publiczna
% Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci -  2 kwietnia, Miejska Biblioteka 

Publiczna,  Oddział Dziecięcy
% Mistrzostwa Polski Muay Thai Federacji WKA,  2-3 kwietnia,  

Hala Widowiskowo-Sportowa
% Akcja Poboru Krwi - 5 kwietnia, Rynek
% Warsztaty Wielkanocne (plastyczne) - 7 kwietnia, Miejski Dom Kultury 
% Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków -  7 kwietnia, Miejska Biblioteka 

Publiczna
% XII Ogólnopolskie Zawody Pływackie w Sprincie  o Puchar Klubu Kibica -  

9 kwietnia,  Wodne Centrum Rekreacji
% Wielkanocny Turniej Piłki Nożnej Chłopców -  18 kwietnia, Moje Boisko Orlik
% Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, spotkanie autorskie ze Świebodzicką 

pisarką Alicją Skirgajło - 23 kwietnia, Miejska Biblioteka Publiczna
% Wiosenny Detoks z Ayurvedą - 23 kwietnia,  Miejski Dom Kultury
% Zlot Motocykli - 30 kwietnia, Rynek
% Konkurs pn. „Najładniejsze Okno, Balkon, Posesja” -  

kwiecień - październik
% Happening Międzypokoleniowy  pn. „Witaj Wiosno”, 

kwiecień, w terenie
% Piknik kolarski - kwiecień, na terenie miasta
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Tegoroczny Finał pod hasłem: 
„Przejrzyj na oczy” początkowo 
planowany był jako impreza ple-
nerowa, jednak pogoda spowodo-
wała przeniesienie wydarzeń do 
budynku Szkoły Podstawowej nr 
2. Chociaż aura była niekorzystna, 
wiał silny wiatr, a temperatura nie 
zachęcała do spacerów, Mieszkańcy 
naszego miasta chętnie odwiedzali 
placówkę, gdzie wolontariusze pro-
wadzili sprzedaż pysznych ciast i 
gadżetów na rzecz podopiecznych 
orkiestry. Na ulice naszego miasta 
wyszło również 70 dzielnych wo-
lontariuszy z puszkami.

Świebodzicki Finał rozpoczął 
się w południe na placu apelowym 
przy SP nr 2, a w otwarciu uczest-
niczyli mieszkańcy naszego miasta, 
Burmistrz Miasta Paweł 
Ozga, Szefowa Sztabu 
Zofia Marek, Rad-
ny Rady Miejskiej 
Adam Tobiasz, Pre-
zes ZGK Świebo-
dzice Spółka z o.o. 
Sławomir Sprawka, 
Dyrektor SP nr 2 
Teresa Walczak Jusiel 
oraz Wicedyrektor Re-
nata Kaczmarek, nauczycie-
le i uczniowie z SP 2 oraz Liceum 
Ogólnokształcącego, Prezes KS Re-
kin Barbara Kościelniak,  Kierow-
nik Agata Koperska z przedstawi-
cielami  Klubu Senior +, Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów na czele z Aleksandrem 
Jermakowem i Zespołem Śpiewa-
czo-Tanecznym Świebodziczanie, 
Stowarzyszenie Senior=Aktywny 

Obywatel oraz Stowarzyszenie Mło-
dzi dla Świebodzic, Młodzieżowej 
Rady Miasta, a także przedstawi-
ciele Beta Security, Sudety OffRoad 
oraz Black Coyote Airs.

Występy artystyczne zapocząt-
kowali świebodziccy Seniorzy, któ-
rzy z niezwykłą energią zatańczyli 
„Belgijkę”. Piękny występ przygo-
tował również Zespół Śpiewaczo-
-Taneczny Świebodziczanie pod 
przewodnictwem Prezesa Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Aleksandra Jerma-
kowa.  Muzycy podczas koncertu 
transmitowanego na żywo przez 
świebodzicki sztab WOŚP nie tylko 
zaśpiewali, ale również zatańczyli 
dla publiczności. 

Wielką Orkiestrę Świątecz-
nej Pomocy jak zawsze 

wsparły władze mia-
sta. Burmistrz Pa-

weł Ozga przeka-
zał na licytację 
dwa wyjątkowe 
vouchery:  Dzień 
pracy z Burmi-

strzem Miasta za-
kończony wspólnym 

zdjęciem na wieży ra-
tuszowej oraz wyjście na 

Pizzę z Burmistrzem. Zastępca 
Burmistrza Tobiasz Wysoczański 
ufundował koszulkę z autogra-
fem Mistrza Świata Pawła Fajdka, 
Sekretarz Miasta Sabina Cebula 
użytkowe gadżety. Wśród ogrom-
nej ilości rzeczy podarowanych 
przez Mieszkańców były  m.in.: 
obrazy, rękodzieło, biżuteria, 
kroniki, zestawy kolekcjonerskie, 

a spółka ZGK Świebodzi-
ce zaproponowała wiosenne 
sprzątanie ogródka.

Wszystkie przedmioty znalazły 
szczęśliwych nabywców, a wylicy-
towane kwoty wsparły szczytny cel 
akcji.  

Na uczestników czekało rów-
nież wiele innych atrakcji m.in.: 
pyszne wypieki wesołe zdjęcia w 
fotoramce przygotowanej przez KS 
Rekin, „owsiakowe okulary wyko-
nane przez członków Klubu Senior 
+, smakowita grochówka serwo-
wana przez Restaurację Korona 
Śląska.  

Podczas WOŚP Burmistrz od-
wiedził wszystkie stoiska, zaopatru-
jąc się w pyszne ciasto, jednocze-
śnie dziękując za zaangażowanie.

W niedzielę odbyła się również 
akcja poboru krwi, którą nadzoro-
wała prezes Klubu HDK Katarzy-
na Młynarkiewicz. Krwiodawców 
odwiedził Burmistrz Miasta Paweł 
Ozga, przekazując na ręce Pre-
zes słodycze z lokalnej Firmy oraz 
udzielając wsparcia Orkiestrze.

Ze względu na obostrzenia or-
ganizator odstąpił od puszczania 
tradycyjnego światełka do nieba, 
oferując w zamian światełko balko-
nowe.

Wielką Orkiestrę wsparły też 
organizacje, które nie mogły oso-
biście uczestniczyć w finale, m.in. 
Klub Taekwondo Taipan, którego 
członkowie w ramach solidarności 
ułożyli napis WOŚP z własnych ciał. 

Wszystkim mieszkańcom ser-
decznie dziękujemy za olbrzymi dar 
serca i wielką empatię.

Świebodzice zagrały z WOŚP

W środę, 16 lutego, 
ogłoszona została lista 
zadań zatwierdzonych do 
dofinansowania  ze środków 
Rządowego Funduszu  
Rozwoju Dróg w ramach 
naboru na rok 2022. 

Samorządy województwa dol-
nośląskiego otrzymają 156,3 mln 
zł, z czego 4  150  000 zł trafi do 
Gminy Świebodzice na realizację 
zadania „Budowa małej obwodni-
cy wraz z niezbędną infrastrukturą 
w rejonie Osiedla Piastowskiego”.  
Jest to 50% kwoty wnioskowanej 

przez Gminę, szacowana wartość 
zadania wynosi 8  300  000 zł. 
Zadanie zakłada poprawienie do-
stępności komunikacyjnej i bez-
pieczeństwa użytkowników dróg 
w naszym mieście. Jest to niemal 
najwyższe dofinansowanie przy-
znane dla gminy w naszym regio-
nie. 

Budowa małej obwodnicy 
Osiedla Piastowskiego pozwoli 
na rozładowanie natężenia ru-
chu samochodowego, wpłynie 
na bezpieczeństwo, ale również 
poprawi jakość życia mieszkań-
ców. 

Priorytetem dla władz Gminy 

Ponad 4 miliony złotych dla Świebodzic
Świebodzice jest stały rozwój i 
realizacja inwestycji ważnych dla 
wszystkich Mieszkańców, dlatego 
stale czynione są starania o pozy-
skanie jak największej liczby środ-
ków zewnętrznych, potrzebnych 
na realizację kluczowych inwesty-
cji. 

Serdeczne podziękowania i 
słowa uznania należą się Sekre-
tarzowi Stanu, Pełnomocnikowi 
Rządu ds. Odnawialnych Źródeł 
Energii Panu Ireneuszowi Zy-
sce, za wsparcie tej bardzo waż-
nej inwestycji, liczymy na dalszą 
współpracę dla rozwoju gminy 
Świebodzice.

Jubileuszowy 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
odbył się w tym roku w niedzielę, 30 stycznia. 71 tys. 

686,82 zł
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 PARK PRZY UL. JELENIOGÓRSKIEJ 

INWESTYCJE

W ubiegłym roku zostały zrealizowane ważne dla mieszkańców inwestycje. Powstały obiekty rekreacyjne, które z pewnością będą licznie 
odwiedzane przez większość świebodziczan. Każdy niezależnie od wieku znajdzie coś dla siebie zaczynając od maluszków kończąc na naszych 

drogich seniorach. Pięknem tych miejsc będziemy cieszyć się już niedługo, kiedy zazielenią się trawy, a kwiaty zakwitną.

Park przy ul. Jeleniogórskiej jest idealnym miejscem 
na spacer i wypoczynek. Zaadoptowano w nim istniejące 
szpalery i aleje majestatycznych kasztanowców. Natomiast 
ścieżki o nawierzchni mineralnej  nawiązują do istniejące-
go wcześniej na terenie parku, historycznego układu ale-
jek. Po uporządkowaniu drzewostanu, nasadzeniu nowych 
drzew, krzewów, traw ozdobnych i bylin oraz przeprowa-
dzeniu renowacji istniejącego trawnika ukazało się całe 
piękno tego terenu.  

Wzdłuż ścieżek zamontowano ławki, które zachęcają 
do wypoczynku i refleksji, a w upalne dni można się skryć 
w cieniu kasztanowców.

Pomimo tego, że park znajduje się na obrzeżach miasta 
zachęcamy mieszkańców do odwiedzenia tego uroczego 
miejsca. 

Obecnie ZGK Świebodzice Sp. z o.o. porządkuje działkę 
na skrzyżowaniu ulic Jeleniogórskiej i Kamiennogórskiej, 
na której planowane jest wykonanie chodnika. 

Zadanie kosztowało ponad 1,1 mln zło-
tych. Dofinansowanie ze środków unijnych 
wyniosło prawie 710 tys. złotych.

 PARK SPORTOWY 

W Parku Sporto-
wym, jak sama nazwa 
wskazuje mieszkańcy 
mogą rozwijać swoje 
pasje sportowo-rekre-
acyjne. Na terenie o 
powierzchni ponad 2 
ha stworzono alejki o 
nawierzchni mineral-
nej dedykowane dla 
biegaczy, bitumiczny 
tor dla rolkarzy oraz 
ścieżki z kostki betono-
wej. Powstało boisko wielofunkcyjne, na którym można rozegrać mecze w piłke 

ręczną, siatkówkę i koszykówkę oraz rozegrać mecz w te-
nisa na centralnie położonym korcie. Miejsce to zachęca 
do wypoczynku na świeżym powietrzu. Ogromną atrakcją 
szczególnie dla najmłodszych będzie w okresie wiosennym 
i letnim wodny park zabaw z podświetlaną kolorowo fon-
tanną. Mamy nadzieję, że wraz z nadejściem ciepłej pory 
roku, będzie to ulubione miejsce dzieci, rodziców i opie-
kunów.

W kilku miejscach parku wykonano ogrody deszczowe, 
które wzbogacają krajobraz parku. Mają one za zadanie 
retencjonowanie wody deszczowej, która będzie wykorzy-
stywana przez roślinność, wpływając na poprawę mikro-

klimatu, a co za tym idzie sprzyjać wypoczynkowi oraz ak-
tywności fizycznej.  

Mieszkańcy będą mogli docenić wszystkie zalety Parku 
Sportowego wiosną, kiedy uruchomione zostaną atrakcje, 
a wykonane nasadzenia zaczną kwitnąć.

Łączny koszt zadania to 3,8 mln zł, dofinansowanie na 
realizację pozyskane przez gminę to 1,5 mln zł. 

Inwestycje zrealizowane w 2021 roku

 WARSZAWIANKA 

Park przy stawie Warszawianka jest niewątpliwie naj-
bardziej oczekiwaną przez Mieszkańców inwestycją w 
ostatnim czasie. 

W parku otaczającym staw uporządkowano zieleń, wy-
eksponowano drzewa wzdłuż linii brzegowej, nasadzono 
krzewy ozdobne i pnącza wokół   placów rekreacyjnych, 
które będą cieszyć oko spacerowiczów już na wiosnę. Przy 
stawie na terenie cypla podniesiono grunt kruszywem 

mineralnym, wybudowano plażę z palisadą, nasypem 
kamiennym i roślinnością na jej obrzeżach. Zbudowano 
także plac zabaw dla najmłodszych, gdzie podczas sprzy-
jającej pogody będą mogli cieszyć się zabawą pod czujnym 
okiem opiekunów.

Zbudowano także pomieszczenia rekreacyjno-
-wypoczynkowe połączone wspólnym zadasze-

niem tj.: letni pawilon gastronomiczny i szalet publiczny 
oraz pomieszczenie dla wędkarzy. Zadanie kosztowało ok. 
2 mln zł, a dofinansowanie wyniosło ok. 200 tys. zł.
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 PARK OSIEDLOWY 

Na powierzchi prawie 400 m2 urzadzono nowy te-
ren zieleni o charakterze parkowym, nie zapomina-
jąc jednocześnie o aranżacji placów rekreacyjnych dla 
użytkowników w różnych grupach wiekowych. I tak: dla 
starszych jest siłownia zewnętrzna, a dla najmłodszych 
- plac zabaw.

Na terenie nowego parku wprowadzono wiele gatun-

ków drzew, krzewów i traw oraz form roślinnych sprzyja-
jących retencji wodnej w trzech ogrodach.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 800 tys. zł, a dofi-
nansowanie środkami unijnymi wyniosło ponad 180 tys. 
zł. 

 ŻŁOBEK DLA ŚWIEBODZICKICH MALUSZKÓW 

Blisko 50 najmłodszych świebodzickich pociech 
będzie miało zapewnioną wspaniałą opiekę w no-
wym żłobku. W dobudowanej części żłobka przy 
Przedszkolu nr 2 dzieciaczki będą  miały dla siebie 
dwie nowoczesne sale dzienne, salę do leżakowania, 
a także szatnię i odpowiednio dostosowane sanita-
riaty.

Znajdować się tam będzie także rozdzielnia do 
wydawania posiłków, gabinet, toaleta dla niepełno-
sprawnych oraz pomieszczenie gospodarcze i wóz-
karnia.

W trosce o bezpieczeństwo i rozwój naszych mi-
lusińskich placówka zostanie wyposażona w nowo-
czesny sprzęt i bezpieczne meble oraz zabawki.

Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na ko-
niec lutego 2022 roku.

Nazwa zadania: „Rozbudowa wraz z przebudo-
wą Żłobka Miejskiego nr 2 w Świebodzicach w ra-
mach programu MALUCH+”. 

Kwota dofinansowania: 1 440 000,00 zł. 

 NOWE OŚWIETLENIE NA UL. MIESZKA I 

Na Osiedlu Piastowskim stanęły cztery nowe latarnie oświetle-
nia drogowego ze źródłami światła LED. Trzy z nich doświetliły ciąg 

pieszo-jezdny przy ul. Mieszka I (niedaleko 
restauracji Green Day). Kolejna doświe-

tliła pobliskie przejście dla pieszych. 
Wykonane prace znacznie podniosą 

bezpieczeństwo osób użytkujących 
drogę. Oświetlenie sfinansowano z 
budżetu Gminy Świebodzice.

Remonty
ALEJE LIPOWE

Jedna z najpiękniejszych 
ulic naszego miasta odzyska-
ła dawny blask. Dzięki wy-
konanym pracom miesz-
kańcy mogą korzystać z 
bezpiecznej i estetycznej 
nawierzchni jezdni oraz 
chodnika. 

Remont obejmował 
wymianę nawierzchni 
bitumicznej jezdni wraz 
z podbudową, ułożenie 
nowej nawierzchni z kostki 
betonowej na chodniku biegną-
cym po stronie Targowiska, ułożenie 
nowych nawierzchni z kostki granitowej na 
wjazdach do posesji i kompleksową wymianę 

oświetlenia ulicznego, prze-
wodów i lamp wraz z do-

świetleniem przejść dla 
pieszych. Została wy-
konana rewitalizacja 
drzew oraz dosadzono 
lipy. 

Całkowity koszt ro-
bót wyniósł 1 323 625,77 

zł, wkład własny Gminy 
Świebodzice wyniósł  529 

450,31 zł, natomiast kwo-
ta 794  175,46 zł   stanowiąca 

60% wartości inwestycji została 
dofinansowana z Rządowego Fundu-

szu Rozwoju Dróg dawniej zwanego Fundu-
szem Dróg Samorządowych.

NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGI PRZY UL. CIERNIE 

Przy ulicy Ciernie od nr 31 do 46 naprawiona została nawierzch-
nia drogi szutrowej, w której było wiele zapadnięć i kolein. Prace te 
znacząco poprawiły komfort oraz bezpieczeństwo mieszkańców.
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KANALIZACJA DESZCZOWA

Gmina jest w tracie realizacji projektu pn. 
„Zabezpieczenie obszarów miejskich przed 
niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi 
poprzez budowę kanalizacji deszczowej w 
Świebodzicach” wybranego do dofinanso-
wania w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020. Realizacja zadań rozpoczęła się 
w 2021 roku, a zakończy w 2022. 

W ramach zadania „Budowa kanalizacji 
deszczowej przy ul. Lotniczej” wykonano 
budowę kanalizacji deszczowej o łącznej dłu-
gości 239,30 m, montaż studzienek i wpu-
stów, przejście pod ciekiem w rurze ochron-
nej. 

Natomiast trwają roboty dotyczące za-
dania „Budowa kanalizacji deszczowej przy 
ul. Siennej”, gdzie budowana jest kana-
lizacja deszczowa o długości 304,60m, 
montowane są studzienki kanalizacyjne. 
Projektowaną sieć planuje się włączyć do 
istniejącego kolektora w ul. Granicznej. 

 „Budowa kolektora kanalizacji desz-
czowej w ul. Olszańskiej” – w ramach za-
dania planuje się budowę sieci kanalizacji 
deszczowej o łącznej długości 547,4 m za-
montowanie separatorów, zamontowanie 
osadnika wirowego, montaż studzienek ka-
nalizacyjnych, przebudowę sieci wody.

- Całkowita wartość zadania: 5 776 659,46 zł,
- Dofinansowanie: 4 005 967,64 zł.

ROZMOWY W SPRAWIE PRZEBIEGU DROGI S5

W dniu 7 lutego (poniedziałek) w Ratuszu Miejskim 
odbyło się spotkanie z mieszkańcami Cierni dotyczące 
przebiegu drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków prze-
biegającej przez teren Gminy Świebodzice. W spotkaniu 
uczestniczył Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. 
Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska, Burmistrz 
Miasta Paweł Ozga, Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz 
Wysoczański.

Rozmowy podczas spotkania były skoncentrowane na 
poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla Mieszkańców 
Cierni, tak aby budowa drogi nie wpływała negatywnie na 
jakość życia mieszkańców, uprawę pól, czy wypoczynek. 
Mieszkańcy Cierni obawiają się negatywnych oddziały-

wań wpływających na ich życie, chcą aby węzeł ko-
munikacyjny przechodził przy oczyszczalni, co ze 
względów prawnych nie jest możliwe. Miesz-
kańcy proszą, aby poszukać rozwiązania dla 
alternatywnego korytarza.

Uczestniczący w spotkaniu Burmistrz 
Miasta podkreślał, że jest zawsze otwarty 
do rozmów z Mieszkańcami i kieruje się ich 
dobrem. Stanowisko Burmistrza potwierdził 
także Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wy-

soczański, który poparł argumenty przedsta-
wiane przez Mieszkańców dzielnicy Ciernie. 
Stanowisko w tej sprawie zajął także Sekre-
tarz Stanu Ireneusz Zyska, który podkreślał, 
że wspólnie z Burmistrzem jest gotowy do 
rozmów z Mieszkańcami i poszukiwania roz-
wiązań, które pozwolą znaleźć kompromis 
dotyczący przebiegu planowanego korytarza 
drogi. Spotkanie przebiegało we wzajemnym 
zrozumieniu i potrzebie podejmowania kolej-
nych działań. Na spotkaniu jasno wybrzmia-
ło, że przebieg trasy S5 przez Świebodzice jest 
bardzo potrzebny ze względu na wzmożony 
ruch w mieście oraz aspekt gospodarczy, roz-

wój miasta Świebodzice, utworzenie no-
wych miejsc pracy, zainteresowanie 

inwestorów. Wypracowano wspólne 
stanowisko dotyczące organiza-
cji spotkania z Włodarzami: Do-
bromierza, Strzegomia, a także 
przedstawicielami Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad. Mieszkańcy Cierni wyrazili 

słowa podziękowania za otwartość 
i chęć współpracy.

ULICE CIERNIE, STRZEGOMSKA, PIŁSUDSKIEGO I SŁOWACKIEGO

Przy ul. Ciernie 
4 z kostki betono-
wej została wyko-
nana droga dojaz-
dowa oraz plac pod 
śmietniki. Zadanie to 
w znaczny sposób po-
prawiło estetykę otoczenia 

oraz bezpieczeństwo. Zadanie zostało 
wykonane przez ZGK Spółkę z o.o.

Dla zwiększenia komfortu mie-
szańców zostało również wykonane 
utwardzenie nawierzchni zjazdu z 
drogi wojewódzkiej nr 374 przy ul. 
Strzegomskiej na teren nierucho-
mości przy kościele p.w. Św. Fran-
ciszka. Zadanie zostało wykonane 
przez ZGK Spółkę z o.o.

Przy ulicy Słowackiego koło pa-
rafii Św. Mikołaja zostało zainsta-

lowane ogrodzenie 
natomiast przy 

ul. Piłsudskie-
go ogrodze-
nie wraz z 
bramą. 

 PRZYTULNY POKÓJ WYCISZEŃ W SP NR 4

W Szkole Podstawowej nr 
4 z inicjatywy Pani Anny No-
wak Dyrektor placówki powstał 
pokój wyciszeń. Jest on dedy-
kowany uczniom z potrzebami 
specjalnymi wynikającymi z 
opinii i orzeczeń poradni psy-
chologiczno - pedagogicznej 
oraz tym, którzy potrzebują ci-
szy w czasie przerw i w chwilach 
„kryzysowych”. W pokoju tym 
panuje nastrój wyciszania emo-
cji poprzez: słuchanie mu-
zyki relaksacyjnej, użycie 
świateł terapeutycznych 
pochodzących z rzutni-
ka - rozbijane lustrzaną 
kulą, zaciemniająca ro-
leta, TV z relaksacyjną 
muzyką i krajobrazami. 
W kątach pokoju zostały 
ustawione pufy, na których 
uczniowie odpoczną. Ściana 

została przeszklona, tak 
by nauczyciele dyżu-
rujący mogli obser-
wować zachowanie 
ucznia. Jak informu-
je nas Pani Dyrektor 
z pokoju już korzysta-

ją uczniowie, co wpły-
wa pozytywnie na ich 

zachowanie.
ul. Sienna

ILUMINACJA BRAMY LWÓW 

Piękna, zabyt-
kowa Brama Lwów 
w Świebodzicach 
nabrała nowego 
blasku, za sprawą 
wykonanego i sfi-
nansowanego przez 
Gminę Świebodzice 
oświetlenia. 

PRZEJAZD W CIERNIACH

Przejazd przy ul. Ciernie 39a,b,c był zamknięty w związku z decyzją Powia-
towego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy, z powodu złego stanu 
technicznego budynku z bramą, który stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa 
mieszkańców. Gmina uzyskała pozwolenie na rozbiórkę części budynku z bramą 
i obecnie mieszkańcy mogą bezpiecznie korzystać z przejścia zarówno pieszo, jak 
i jadąc samochodem.

przed

po
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Do 15 listopada 2021 r. 
Burmistrz Miasta Paweł Ozga 
zgodnie z zapisami ustawy 
o finansach publicznych 
przedłożył w biurze Rady 
Miejskiej oraz w Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej projekt 
budżetu Gminy Świebodzice 
na 2022 r. wraz z uchwałą w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Świebodzice na rok 2022-2030. 
Projekt budżetu przedstawiony 
przez Burmistrza Pawła Ozgę był 
odpowiedzią na realne potrzeby 
mieszkańców. Niestety Radni 
odrzuciłi projekt budżetu.

Planowany budżet Gminy w 
roku 2022 zakładał:
▪ Dochody w wysokości 100 576 
819 zł (mniejsze o 3 138 245 zł w 
stosunku do roku ubiegłego).
▪ Wydatki w wysokości 106 594 722 zł.

Planowane było ponad 10 mln 
zł na inwestycje. Burmistrz Mia-
sta Paweł Ozga zaproponował do 
realizacji niniejsze inwestycje, pla-
nowane były:
▪ Wykonanie nawierzchni na ulicy 
Fieldorfa i Andersa;
▪ Budowa ulicy Bocznej;
▪ Budowa chodnika przy ul. Jele-
niogórskiej;
▪ Budowa drogi gminnej na Os. Pia-
stowskim;
▪ Poprawa bezpieczeństwa ruchu na 
przejściach dla pieszych;
▪ Wykonanie odwodnienia, upo-
rządkowanie terenu podwórek przy 
ulicy Jeleniogórskiej;
▪ Remont i przebudowa budynków 
Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z 
otoczeniem;
▪ Zabezpieczenie obszarów miej-
skich przed niekorzystnymi zjawi-
skami pogodowymi poprzez bu-
dowę kanalizacji deszczowej (ul. 
Długa, Lotnicza, Sienna, Olszańska, 
Strefowa);

O budżecie Gminy Świebodzice
▪ Przebudowa wraz z moderniza-
cją kompleksów sportowo-rekre-
acyjnych (ul. Rekreacyjna 1 i ul. 
Mieszka Starego 6).
Zadania współfinansowane w 
ramach otrzymanych środ-
ków zewnętrznych i dotacji:
▪ „Rozwój funkcji zdro-
wotnych i rekreacyjnych w 
gminie Świebodzice poprzez 
tworzenie i odnowienie tere-
nów zieleni w celu poprawy 
jakości życia mieszkańców”,
▪ „Zabezpieczenie obszarów 
miejskich przed niekorzystnymi 
zjawiskami pogodowymi poprzez 
budowę kanalizacji deszczowej w 
Świebodzicach”,
▪ „Wymiana wysokoemisyjnych 
źródeł ciepła w budynkach i loka-
lach mieszkalnych na terenie wy-
branych gmin Aglomeracji Wał-
brzyskiej”,
▪ „Cyfrowa gmina”,
▪ „Przebudowa przejścia dla pieszych 
ul. Świdnicka 50, Świebodzice”,
▪ „Przebudowa przejścia dla pie-
szych ul. Wolności Świebodzice”,
▪ „Zakup pojazdu do przewozu osób 
niepełnosprawnych w ramach Pro-
gramu wyrównywania różnic mię-
dzy regionami III”,
▪ „Utworzenie i wyposażenie Klubu 
Seniora + II w Świebodzicach”
▪ „Rozbudowa wraz z przebudową 
Żłobka Miejskiego nr 2 w Świebo-
dzicach”.
▪ „Zakup taboru zeroemisyjnego na 
potrzeby Gminy Świebodzice wraz 
z budową stacji ładowania”.

W projekcie budżeyu uwzględnio-
no również w ramach bieżących re-
montów: budowę miejsc postojowych 
na ul. Zamkowej i remont podwórek.

Rok 2022 miał być czasem re-
alizacji bardzo ważnych, oczekiwa-
nych działań.

Przedstawiony projekt budżetu 
to swoisty kompromis uwzględnia-
jący zarówno potrzeby Świebodzi-
czan, jak i sytuację ekonomiczną.

Co bardzo istotne projekt został 

pozytywnie zaopiniowany przez Re-
gionalną Izbę Obrachunkową, nie-
zależny, zewnętrzny organ kontroli i 
nadzoru jednostek samorządu tery-
torialnego. Na wniosek Burmistrza 
Miasta Pawła Ozgi zwołana została 
sesja RM w dniu 29 grudnia, na-
stępnie przerwana i kontynuowana 
w dniach: 4 stycznia i 13 stycznia.

Radni opozycyjni pomimo 
wniesionych poprawek do projek-
tu budżetu nie uchwalili go. Osta-
tecznie budżet nie został przyjęty. 
Należy wspomnieć, że Burmistrz 
Miasta Paweł Ozga zapraszał kluby 
radnych na spotkanie, ale nie było 
ze strony Klubów zainteresowania, 
ponadto Burmistrz wykazując chęć 
współpracy wystosował pismo do 
Wspólnych Świebodzic w związku 
z ich odmową przyjęcia zaprosze-
nia do dyskusji na temat Projektu 
Budżetu na 2022r., wyraził swoje 
ubolewanie nad decyzją wobec tak 
istotnej sprawy jaką jest budżet 
gminy dla Świebodzic na nadcho-
dzący rok. Mimo wszystko do spo-
tkania nie doszło.

Należy zaznaczyć, że budżet nie 
jest związany tylko z zaspokoje-
niem podstawowych potrzeb, wy-
nikających z ustawy o samorządzie 
gminnym, ale zawiera także wiele 
inwestycji, ważnych dla mieszkań-
ców miasta.

W związku z powyższym do 
końca lutego 2022 r. budżet ustali-
ła Regionalna Izba Obrachunkowa 
w zakresie zadań własnych i za-

dań zleconych. Do dnia ustalenia 
budżetu przez RIO podstawą 
gospodarki finansowej był pro-
jekt budżetu. Decyzja Radnych 
Rady Miejskiej, będących w 
opozycji do Burmistrza, ma ne-
gatywny wpływ na bieżącą dzia-

łalność funkcjonowania Gminy, 
ponieważ podstawą działalności 

Gminy jest budżet. Radni, którzy 
wnieśli i przegłosowali poprawki 
do projektu budżetu, jednak za sa-
mym projektem nie zagłosowali. 
Nasuwa się pytanie, po co w takim 
razie wnieśli poprawki do projektu 
przedstawionego przez Burmistrza 
Miasta. To głosowanie na niekorzyść 
mieszkańców, ponieważ to oni są 
beneficjentami planowanych przed-
sięwzięć.

Prowadzi to do zdestabilizo-
wania realizacji inwestycji, za-
rządzania Urzędem, jednostkami 
podległymi, taki jak: Biblioteka, 
placówkami oświatowe, MDK, OPS 
czy spółki.

Dodać trzeba, że niestety z NGO 
będzie mogła być podpisana umo-
wa na realizację zadań w ramach 
otwartych konkursów ofert dopiero 
po uchwaleniu budżetu przez RIO.

Niepokojące jest to, że radni 
opozycyjni zamiast skupić się na 
rozwoju Gminy i dobru Mieszkań-
ców, poszukiwaniu rozwiązań, no-
wych kierunków rozwoju Świebo-
dzic, decydują się w większości na 
krytykę i negowanie decyzji podej-
mowanych przez Burmistrza Mia-
sta Pawła Ozgę.

W jaki sposób odbywa się 
procedura uchwalania budżetu 
gminy opisuje Uchwała nr LXIV/ 
335/2010 z dnia 29.06.2010 Rady 
Miejskiej w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej 
Gminy Świebodzice, której § 6 nie 
był przestrzegany.

Tegoroczny Walentynkowy 
wieczór członkowie 
świebodzickiego Klubu 
Senior + spędzili w 
Szczawnie-Zdroju. W 
poniedziałek 14 lutego, w 
Teatrze Zdrojowym odbył 
się nastrojowy koncert „Usta 
milczą, dusza śpiewa”. 

Wraz z ukochanymi osobami 
wysłuchali utworów obrazują-
cych wszystkie oblicza miłości 
w muzyce. Pojawiły się utwory 
m.in. Straussa, Kalmana, Ros-
siniego, Verdiego i Pucciniego. 
Międzynarodowy duet artystów: 
sopranistka Monika Piechaczek 
i tenor Roberto Jachini Virgili, 
przy akompaniamencie fortepia-
nistki Anity Tashkinovej wykonał 
najpiękniejsze operetkowe utwo-
ry miłosne.  Jak mówią sami Se-
niorzy słowami operetki Wesoła 
Wdówka  "bez miłości świat nic 
niewart". 

Seniorzy na walentynkowym koncercie

W Świebodzicach przy ul. 
Mieszka I w okolicy Marketów 
Dino i Biedronka został 
zamontowany radarowy 
wyświetlacz prędkości zasilany 
energią solarną. 

To bardzo skuteczne urządze-
nie zwiększające bezpieczeństwo 
ruchu drogowego, pełniące funk-
cję  informacyjną, ostrzegawczą i 
edukacyjną. Urządzenie wyświetla 
komunikat „ZWOLNIJ” oraz in-
formacje o ilości punktów karnych 
i wysokości mandatu. Urządzenie 
sfinansowane zostało z budżetu 
Gminy Świebodzice.

Radarowy 
wyświetlacz 
prędkości na 
ul. Mieszka I
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W niedzielę, 13 lutego, 
Świebodzice włączyły się w 
ogólnoświatową akcję „One 
Billion Rising”, znaną w Polsce 
jako „Nazywam się Miliard”. 
Jej motywem przewodnim jest 
sprzeciw przeciwko przemocy 
wobec kobiet, a formą wyrazu 
taniec. 

W tegorocznej edycji wy-
darzenia udział wzięli Bur-
mistrz Miasta Świebodzi-
ce Paweł Ozga, Zastępca 
Burmistrza Tobiasz Wy-
soczański, Radna Rady 
Miejskiej Ewa Dziwosz,  
Zastępca Dyrektora Miej-
skiego Domu Kultury Aneta 
Sterna i Członek Zespołu Inter-
dyscyplinarnego ds. Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie Ośrodka 
Pomocy Społecznej Aneta Rajca oraz 
liczna grupa mieszkańców. Koordy-
natorką miejskiej akcji była Marta 
Jasińska. Uczestników  powitali 
wspólnie organizatorka wydarze-
nia i Burmistrz Miasta. Następnie 
przeprowadzona została krótka 
rozgrzewka połączona z nauką kro-
ków. Po niej uczestnicy zatańczyli 

Po raz drugi Burmistrz 
Miasta Paweł Ozga 
odebrał Złote 
Godło QI 2021 
przyznane 
Świebodzicom.

Tym razem 
Kapituła Programu 
doceniła ogromne 
zaangażowanie Miesz-
kańców, władz miasta 
i przedstawicieli organizacji 
pozarządowych wkładane we 
wszystkie podejmowane przez 
nich działania społeczne, chary-
tatywne, prozdrowotne i  ekolo-
giczne. Wdrażanie i promowa-
nie idei jakości we wszystkich 
aspektach działalności 
naszego miasta zostało 
dostrzeżone i nagrodzo-
ne przez komisję kon-
kursową, która przyznała 
Gminie Świebodzice  ty-
tuł Laureata w kategorii 
QI Services za Usługi i 
inicjatywy Gminy pod 
hasłem „Zaangażowane 
Świebodzice”.

Najwyższa Jakość Qu-
ality International jest 
największym, ponad-
branżowym konkursem 
projakościowym w Pol-
sce, skupiającym wokół 
idei zarządzania jako-
ścią przedstawicieli firm 
i samorządów. Od wielu 
lat patronat nad Pro-
gramem sprawują: Pol-

Świebodzice 
otrzymały 
Złote Godło 
Quality 
International 2021

ska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, 

Polski Komitet 
Normalizacyjny 
oraz Katedra 
Z a r z ą d z a n i a 
Procesowego 
Uniwersytetu 
Ekonomiczne-

go w Krakowie. 
Zdobycie Certy-

fikatu i prestiżo-
wego Godła, będącego 

rozpoznawalnym znakiem o 
międzynarodowym znaczeniu, 
będącego  wsparciem budowy 
pozytywnego wizerunku. Kapi-
tuła złożona z niezależnych eks-
pertów gwarantuje bezstron-
ność oceny.

układ choreograficzny 
do piosenki „Break the 
Chain” Teny Clark, 
wyrażając tym samym 
wsparcie dla wszyst-
kich kobiet, które do-
świadczyły przemocy 

Nazywam się miliard 
w Świebodzicach

Akcja pn. EkoWalentynki, 
zorganizowana w 
poniedziałek, 14 lutego, dzięki 
zaangażowaniu Mieszkańców 
naszego miasta, zakończyła się 
bardzo dobrym wynikiem.

W ciągu dwóch pierwszych 
godzin jej trwania zużyte bate-
rie oddało w Ratuszu ponad 40 
osób, w tym Burmistrz Miasta 
Świebodzice Paweł Ozga, Sekre-
tarz Miasta Sabina Cebula, Rad-
ni Rady Miejskiej: Ewa Dziwosz, 
Grażyna Bieniada, Jan Klepiec, 

Janusz Kościukiewicz i Adam 
Pofelski. Wszyscy uczestnicy 
akcji w zamian za wrzucone 
do specjalne dedykowanego 
pojemnika baterie otrzymali 

torby ekologiczne i słodycze 
z lokalnej firmy ZPC Śnieżka 

S.A., a pierwszych kilka osób 
kalendarze ścienne. W Ratuszu 

Z miłością do naszej planety
stoisko z bateriami obsługiwali 
pracownicy Urzędu Miejskiego 
oraz ZGK Świebodzice Spółka z 
o.o.

Pojemniki na baterie były 
ustawione także na obiektach 
OSiR Świebodzice Spółka z o.o., 
w Wodnym Centrum Rekreacji, 
Hali Sportowo-Widowiskowej, 

dobrej współpracy ze Stowarzy-
szeniem całym sercem przyłączyły 
się do akcji. W akcję zaangażowa-
ło się Miasto Świebodzice wraz z 
OSiR Świebodzice Spółka z o.o. 
i ZGK Świebodzice Spółka z o.o. 
Wszystkim Mieszkańcom ser-
decznie dziękujemy za udział w 
akcji.

Uprzejmie informujemy, że 
pojemniki na zużyte baterie będą 
ustawione w Ratuszu i obiektach 
OSiR do kwietnia.  

kręgielni i tam również wypełniały 
się bateriami.

W Walentynki w taki wła-
śnie sposób mieszkańcy oka-
zywali miłość do naszej plane-
ty. W sumie udało się uzbierać 
prawie dwa kartony   baterii. 
Koordynatorem akcji EkoWa-
lentynek w regionie zostało Sto-
warzyszenie Czysty Wałbrzych, 
a Świebodzice w ramach bardzo 

psychicznej lub fizycznej. Następnie 
Burmistrz Miasta Paweł Ozga wraz 
z Zastępcą rozdali paniom piękne 
tulipany. Słoneczna pogoda i nad-
chodzące Walentynki  zachęciły 
Mieszkańców do zrobienia sobie 
pamiątkowych zdjęć w specjalnie 
przygotowanej, ustawionej przed 
Ratuszem fotoramce.
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ROZMAITOŚCI

Osoba zatrudniona na tym stanowisku 
odpowiedzialna będzie za:
■ zapewnienie bieżącej obsługi obiektów wodociągowych i kanaliza-

cyjnych na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w zakresie 
maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,

■ przeprowadzanie okresowych przeglądów maszyn, urządzeń i insta-
lacji elektrycznych oraz prac kontrolno-pomiarowych,

■ obsługę stacji elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia,
■ przeprowadzanie modernizacji oraz instalacji nowych urzą-

dzeń elektrycznych,
■ prowadzenie dokumentacji związanej z dokonywanymi naprawami 

i przeglądami,
■ przeprowadzanie bieżących napraw i sprawne usuwanie zaistnia-

łych awarii.

Wymagania
■ wykształcenie kierunkowe minimum zawodowe,
■ doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku minimum 

3 lata,
■ świadectwo kwalifikacji Gr. 1 na stanowisku eksploatacji min. do 

1kV w możliwie największym zakresie (uprawnienia E do 1kV).
■ Mile widziane uprawnienia na wykonywanie prac kontrolno-pomia-

rowych oraz powyżej 1kV,
■ prawo jazdy kat. „B”,
■ umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów technicz-

nych,
■ umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną,
■ znajomość najprostszych układów automatyki i sterowania.

Oferujemy
■ stabilne warunki zatrudnienia w ramach 

umowy o pracę,
■ możliwość podnoszenia kwalifikacji i roz-

wój,
■ bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych,
■ możliwość skorzystania z grupowego ubez-

pieczenia na życie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach 
poszukuje pracownika na stanowisko

ELEKTRYK/
ELEKTROMONTER 

Miejsce pracy: Świebodzice

Aplikować można bezpośrednio przez stronę Pracuj.pl 
lub prosimy o składanie CV:

w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 
ul. Kasztanowa 1 (sekretariat)

drogą pocztową na adres 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 

ul. Kasztanowa 1,  58-160 Świebodzice

drogą elektroniczną na adres: 
sekretariat@zwik.swiebodzice.pl; 

o.janik@zwik.swiebodzice.pl

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli: Zgodnie z  art. 6  ust.1 lit. 
a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  z  04.05.2016 z późn. zm.) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   
przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.   w Świebodzi-
cach dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

„Kopia Mistrza”
Gatunek: Biograficzny, muzyczny
Reż: Agnieszka Holland

W rolach głównych:
- Ed Harris - Ludvig van Beethoven
- Diane Kruger - Anna Holtz

„Kopia Mistrza” to niezwy-
kły obraz przedstawiający losy 
Ludviga van Beethovena, po 
utracie słuchu i młodziutkiej, 
najlepszej studentki konserwa-
torium muzycznego Anny Holtz. 
Przybywa ona do Wiednia w 1824 
roku, jako kopistka dzieł Mistrza. 
Jest to postać fikcyjna, stworzona 
na potrzeby filmu. Przez pryzmat 
tej wrażliwej dziewczyny pozna-
jemy ostatnie lata Beethovena, 
jego rozterki, frustracje, przeży-
cia i cierpienia jakich doświad-
cza z powodu niezrozumienia u 
współczesnych. Twórca nazwa-
ny Bestią jest apodyktyczny, zły, 
rozwścieczony i zbuntowany. 
Mimo to, Anna jest zafascyno-
wana i pełna podziwu oraz uwiel-
bienia dla Mistrza, bezsprzecznie 
uznając jego geniusz.

Film opowiada o tym, jak 
trudnymi ludźmi są wielkie in-
dywidualności. Warunki w jakich 
pracował i żył Beethoven były od-
rażające (brud, szczury, mroczne 
pomieszczenia i nieopróżnione 
nocniki), lecz ten zajęty stwarza-

niem dzieł zdaje się 
być w swoim świecie 
zupełnie nie zauwa-
żając tego, co go ota-
cza.

„Kopia Mistrza” 
to przepiękny film 
opowiadający o tym, 
w jakim trudzie i 
brzydocie powstają 
dzieła piękne i nie-
przemijające. Be-
ethoven pod wpły-
wem Anny, która rozumie jego 
zamysły i idee - zmienia się i ła-
godnieje. Mimo to, nie oszczędza 
jej uczuć i wrażliwości, tłuma-
cząc, jakim musi być prawdziwy 
artysta, tłumaczy, dlaczego jest 
wulgarny i odpychający. Beetho-
ven doświadczony życiowo wie 
to, czego nie zna jeszcze Anna, 
która z przerażeniem słucha słów 
Mistrza: „ nie możesz mieć głowy 
w chmurach, jeśli nie wymażesz 
butów gównem”. Oznacza to tyle, 
iż za spełnienie marzeń, za wybór 
własnej drogi ponosi się wysoką 
cenę: to skazanie samego siebie 
na zazdrość i zawiść innych; to 
samotność i niezrozumienie.

„Kopia Mistrza” nie tyle uka-
zuje fakty z życia Beethovena, 
bo przecież wiemy, że ogłuchł, 
wiemy, że największe dzieło 

swego życia stwo-
rzył, gdy przebywał 
już w świecie ciszy. 
Agnieszce Holland 
udało się przedstawić 
obraz artysty, którym 
targają emocje, który 
cierpi, który „otwie-
ra się” na drugiego 
człowieka i doznaje 
uczuć, o jakie sam 
siebie nie podejrzewa. 
W tym właśnie tkwi 

niezwykłość i wartość tego filmu. 
Dowiadujemy się też, ze Beetho-
ven swoją ułomność traktuje, 
jako dar otrzymany od Boga, po 
to, by móc stać się wielkim: „Ci-
sza to podstawa. Gdy otoczy cię 
cisza, wtedy twoja dusza zaśpie-
wa”, tłumaczy Annie.

Film posiada o wiele więcej 
wątków niż w przytoczonym krót-
kim opisie i jest bardzo bogaty w 
swej treści. Na uwagę zasługuje 
przepiękne wykonanie utworów 
Beethovena, które przenoszą wi-
dza w świat wielkiej muzyki.

Jeśli chcecie Państwo ujrzeć 
niezwykły, przejmujący obraz 
wielkiego artysty, chcecie dowie-
dzieć się jak wielką cenę płaci się 
za mistrzostwo należy obejrzeć 
„Kopię Mistrza”

Wybór należy do Państwa.

ZADZWOŃ DO NAS I ZAMÓW

TEL: 74 666-96-06
74 666-96-07

WWW.ZGK.SWIEBODZICE.PL

BIBLIOTEKA POLECA

WYNAJMIJ KONTENER
na gruz i odpady poremontowe
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