
Świebodzic
Życie

BEZPŁATNY   BIULETYN   SAMORZĄDOWY

NR 11  |  KWIECIEŃ 2022 r.

ISSN 2658-1094

W NUMERZE› Nagrody i stypendia 
  za osiągniecia sportowe2

› Sport
› Newsy z miasta3

› Wydarzenia  
  kulturalne4 › Inwestycje 

  miejskie8-9

› Co słychać 
  u Seniorów10

› Turniej Tańca
› Recital Adama Chlebowskiego
› Spotkanie autorskie 
  z Alicją Skirgajłło
› X Jubileuszowy Zlot Motocykli

12

X Jubileuszowy Zlot Motocykli - 30 kwietnia, godz. 15.00, Rynek

› Świebodziccy Przedsiębiorcy 
  zostali docenieni6

› Targi Turystyki, 
› Casting do filmów
› Nowy budynek mieszkalny 
  Spółdzielni Mieszkaniowej

11

Zastępca Burmistrza 
Miasta Świebodzice

Tobiasz Wysoczański

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Halina Mądra

Burmistrz  
Miasta Świebodzice

Paweł Ozga

Z okazji zbliżających się 

Świąt 
Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia.

Niech nadchodzący czas 
umocni Państwa

we wzajemnej życzliwości 
i napełni serca radością.

Życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha,
spełnienia wszystkich 

planów i zamierzeń
oraz dużo pomyślności.

› Świebodzicki Kalendarz 
  Imprez Miejskich5

› Podpisanie umów o dotacje
› Spotkanie z wydawcą książki 
  „Wszyscy zginiecie”

7



2 Świebodzic
ŻycieSPORT

Miasto Świebodzice pełne jest niezwykle 
skromnych, wysportowanych i zdetermi-
nowanych sportowców, mowa o naszych 
stypendystach. W czwartek 17 marca, 
w Miejskim Domu Kultury Burmistrz 
Miasta Paweł Ozga i Zastępca Burmistrza 
Tobiasz Wysoczański wręczyli wyróżnie-
nia najlepszym z nich. Witając uczest-
ników uroczystości Burmistrz, pogratu-
lował zawodnikom świetnych osiągnięć 
i życzył dalszych sukcesów, także wyraził 
słowa uznania za promocję Gminy 
Świebodzice podczas licznych zawodów 
i imprez sportowych.

W tym roku nagrody i stypendia otrzymało 
łącznie 58 osób: 
▪ 19 sportowców otrzymało stypendia sportowe; 
▪ 39 sportowców otrzymało nagrody (1 z nich tra-
fiła do trenerki MKS VICTORIA Świebodzice).

Tegoroczne wnioski złożono w dziedzinie 
piłki ręcznej, piłki siatkowej, triathlonu, ta-
ekwondo, kolarstwa, pływania, kulturystyki, 
łucznictwa, kickboxingu i tańca sportowego. 
Najwięcej gratyfikacji trafiło do zawodników 
Miejskiego Klubu Sportowego „VICTORIA” 

Świebodzice oraz KS Rekin Świebo-
dzice.

Zawodnicy otrzymali jednora-
zowe nagrody w wysokości 300 zł 
oraz stypendia sportowe w kwocie 
300 zł miesięcznie, przyznane na 
okres 3 miesięcy.

Jednorazową nagrodę pieniężną 
w wysokości 500 zł otrzymała Domi-
nika Daszkiewicz-Kwadrans – trener 
Miejskiego Klubu Sportowego „VICTO-
RIA” Świebodzice. Uroczystość uświetnił 
występ utalentowanego świebodzickiego 
tancerza Michała Draba i jego wspania-
łej partnerki Martiny Neli Nemcovej. 
Tancerze reprezentują klub „STU-
DIO TAŃCA PM LUBIN”, który jest 
zrzeszony w Federacji Tańca Spor-
towego. W minionym roku para 
zdobyła tytuł Mistrzów Polski w 
tańcach standartowych w katego-
rii Młodzieży i Dorosłych, a także 
uzyskała najwyższą klasę taneczną w 
tańcach standartowych i latynoame-
rykańskich.

Wszystkim zawodnikom i trenerom 
serdecznie gratulujemy.

Nagrody i stypendia za osiągnięcia 
sportowe w roku 2021 przyznane 
przez Burmistrza Miasta Świebodzice

Nagrody dla zawodników
1. Lena Kalafut – MKS VICTORIA Świebodzice
2. Wiktoria Nadrowska - MKS VICTORIA Świebodzice
3. Maja Gredes - MKS VICTORIA Świebodzice
4. Valeriia Beliak - MKS VICTORIA Świebodzice
5. Wiktoria Fundakowska - MKS VICTORIA Świebodzice
6. Natalia Borowiec - MKS VICTORIA Świebodzice
7. Weronika Dołhań - MKS VICTORIA Świebodzice
8. Natalia Wąs - MKS VICTORIA Świebodzice
9. Małgorzata Pichurska - MKS VICTORIA Świebodzice
10. Emilia Kaczmarczyk - MKS VICTORIA Świebodzice
11. Wiktoria Burek - MKS VICTORIA Świebodzice
12. Weronika Głowacka - MKS VICTORIA Świebodzice
13. Sebastian Słomiński – Klub Sportowy GVT Świebodzice
14. Michał Matusewicz - Klub Sportowy GVT Świebodzice
15. Paulina Bohater - Klub Sportowy GVT Świebodzice
16. Gracjan Michałowski – K.O.GYM Mariusz Cieśliński
17. Paweł Olejnik – Uczniowski Klub Sportowy
        „KINDER-VOLLEYBALL” Wałbrzych
18. Maciej Stanowicz – KS „Sułek Sport” Świdnica
19. Małgorzata Skoczylas-Szymańska – Klub Taekwondo 
       „TAIPAN” Wałbrzych
20. Szymon Gmur - Klub Taekwondo „TAIPAN” Wałbrzych

21. Alicja Gmur - Klub Taekwondo „TAIPAN” Wałbrzych
22. Alicja Ranowicz – Uczniowski Klub Sportowy 
       AMEOLI Świebodzice
23. Filip Glejzer – KS „REKIN”  Świebodzice
24. Angelika Kurowska – KS „REKIN” Świebodzice
25. Radosław Juś - KS „REKIN”  Świebodzice
26. Agnieszka Gajdowska - KS „REKIN” Świebodzice
27. Dawid Skowron - KS „REKIN” Świebodzice
28. Aleksandra Wojnowska - KS „REKIN” Świebodzice
29. Hanna Wajsberg - KS „REKIN” Świebodzice
30. Aurelia Świdurska - KS „REKIN” Świebodzice
31. Natalia Romanowska - KS „REKIN” Świebodzice
32. Antonina Horbacz – KS „REKIN” Świebodzice
33. Francieszek Horbacz – KS „REKIN” Świebodzice
34. Rafał Kopeć – KS „REKIN” Świebodzice
35. Mateusz Gorczyca – KS „REKIN” Świebodzice
36. Nadia Karch - KS „REKIN” Świebodzice
37. Maja Michaliszyn - KS „REKIN” Świebodzice
38. Maksymilian  Martyka - KS „REKIN” Świebodzice

Nagroda dla trenera
Dominika Daszkiewicz-Kwadrans - MKS „VICTORIA”  
Świebodzice.

Stypendia dla zawodników
1. Adrianna Kurdzielewicz - Piłka Ręczna Koszalin SA
2. Aleksandra Obajtek - AZS AWF Warszawa
3. Nikola Szczepanik – EKS Start Elbląg S.A.
4. Szymon Król – Klub Stowarzyszenie Bona Fide 
    Świebodzice
5. Oskar Sobański – K.O. GYM Mariusz Cieśliński
6. Jakub Gmur – Klub Taekwondo TAIPAN Wałbrzych
7. Kacper Kopacz - Klub Taekwondo TAIPAN Wałbrzych
8. Aleksander Szymański - Klub Taekwondo TAIPAN 
Wałbrzych
9. Magdalena Surma - Klub Taekwondo TAIPAN 
    Wałbrzych
10. Zuzanna Malesa - Klub Taekwondo TAIPAN Wałbrzych
11. Kacper Stępniak – Klub Sportowy GVT Świebodzice
12. Paulina Kotfica - Klub Sportowy GVT Świebodzice
13. Justyna Adamczewska – MKS VICTORIA Świebodzice
14. Martyna Szczepanik - MKS VICTORIA Świebodzice
15. Patrycja Barna - MKS VICTORIA Świebodzice
16. Marika Szulc - MKS VICTORIA Świebodzice
17. Klaudia Kaczmarczyk - MKS VICTORIA Świebodzice
18. Natalia Łasińska - MKS VICTORIA Świebodzice
19. Michał Drab – Studio Tańca PM Lubin

Nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe w roku 2021 przyznane przez Burmistrza Miasta Świebodzice
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Obecny sezon  jest wyjątkowo 
udany dla szczypiornistek z 
MKS Victoria Świebodzice. 
Po wygranym meczu II ligi 
piłki ręcznej kobiet  z SPR 
Kępno 30:22 (14:9) piłkarki 
ręczne umocniły się na 

miejscu wicelidera gr. 1 
wielkopolskiej. 

Zawodniczki klubu wygrały 
również ligę juniorek młodszych 
po raz czwarty sięgając po tytuł 

Przemek Wałków zdobył brązowy 
medal, jest on zdolnym zawodni-
kiem WKA, prowadzi swój klub 
Fighter w Jelczu Laskowicach. 
Drugi nasz reprezentant Patryk 
Rzepecki junior klasa B również 
minimalnie przegrywał walkę 
o strefę medalową, walką przy-
glądał się trener kadry i prezes 
polskiego związku Dawid Polok, 
który już zaprosił naszych zawod-
ników na zgrupowanie kadry Pol-
ski. Zawodnicy dzielnie walczyli 
i dali z siebie wszystko, a widow-
ni dostarczyli niezapomnianych 
wrażeń. Wydarzenie było współ-
finansowane z budżetu Gminy 
Świebodzice, wsparcia przy jego 
organizacji udzielili sponsorzy.

Mistrzostwa Polski Muay Thai za nami
Za nami dwudniowa 
finałowa gala Mistrzostw 
Polski Juniorów, Seniorów 
i Weteranów w Muay Thai. 
Organizatorem zawodów 
było Stowarzyszenie Fighter 
Klub Kaczmarek Grodowski, 
a patronat honorowy nad 
wydarzeniem objęli: Burmistrz 
Miasta Paweł Ozga oraz Polski 
Związek Muaythai. 

Sport to piękna promocja 
miasta, dlatego cieszymy się że 
Świebodzice po raz kolejny był 

gospodarzem imprezy o randze 
ogólnopolskiej. W imprezie wzięli 
udział Burmistrz Miasta Świebo-
dzice Paweł Ozga, Zastępca Bur-
mistrza Tobiasz Wysoczański, 
Burmistrz Jaworzyny Śląskiej 
Grzegorz Grzegorzewicz. W mi-
strzostwach uczestniczyło 150 
zawodników z 37 klubów, a ich 
zmaganiom przyglądali się czuj-
nie wymagający sędziowie. W gali 
finałowej wzięło udział 3 zawodni-
ków Fighter Klub Kaczmarek Gro-
dowski, w tym dwóch ukraińskich 
utytułowanych zawodników. Je-
den z zawodników senior klasa A 

Kolejne sukcesy zawodniczek 
MKS Victoria Świebodzice

Mistrza Dolnego Śląska. Tym 
samy stały się gospodarzami 
1/16 Mistrzostw Polski Juniorek 
Młodszych (8-10 kwietnia Aqua 
Zdrój w Wałbrzychu).

Trzy zawodniczki MKS Vic-
toria Świebodzice: Weronika 
Dołhań, Klaudia Kaczmarczyk 
i Lena Kalafut reprezentowa-
ły klub w Finałach prestiżowej 
XXVIII Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w Sportach 
Halowych, które odbywały się 
w Łomży pod koniec marca. 

Przed młodymi zawodnicz-
kami kolejne wyzwania w tym  I 
Festiwal Super Cup Piłki Ręcznej 
Świebodzice, który odbędzie się 
w terminie 25-29 sierpnia 2022 
r. Zapisy trwają, a wszystkie in-
formacje można znaleźć na ofi-
cjalny profilu klubu na portalu 
Facebook: https://pl-pl.facebo-
ok.com/victorianki. 

Wszystkim szczypiornistkom 
serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

17. rocznica 
śmierci 
Jana Pawła II

W sobotę 2 kwietnia 
przypadała 17. rocznica 
śmierci Papieża św. Jana 
Pawła II, honorowego 
obywatela Świebodzic. 

Z tej okazji Bur-
mistrz Miasta Paweł 
Ozga, Zastępca To-
biasz Wysoczański i 
Sekretarz Sabina Ce-

bula w imieniu mieszkańców 
uczcili pamięć Wielkiego Pola-
ka, składając kwiaty i zapalając 
znicze pod pomnikiem, który 
znajduje się na placu w cen-
trum naszego miasta.

fo
t. 

ofi
cj

al
ny

 p
ro

fil
 k

lu
bu

 n
a 

fa
ce

bo
ok

u
fo

t. 
ofi

cj
al

ny
 p

ro
fil

 k
lu

bu
 n

a 
fa

ce
bo

ok
u



4 Świebodzic
ŻycieKULTURA

Wystawa naszej wyjątkowej 
świebodziczanki Teresy An-
niuk-Gulak „PARANTELA... 
Znaczy Rodzina...” została 
otwarta w dniu 31 marca 
emocjonującym wernisażem 
w Galerii Kominkowej MDK. 
To dla nas wielki zaszczyt móc 
pokazać innowacyjną twórczość 
artystki i gościć w naszej Galerii tak 
wrażliwych widzów. 

Wspólnie z autorką wystawy - członkinią 
Związku Polskich Artystów Plastyków - uda-
liśmy się na wyprawę do wnętrza obrazów, 
których tematyka głęboko porusza. Prace 
skłaniają do refleksji i pochylenia się nad te-
matem rodziny we współczesnym świecie, ze 
szczególną myślą o rodzinach ukraińskich. 

Wernisaż był szansą do wzruszeń, roz-
mów i spotkania ze sztuką, ale przede wszyst-
kim do rozmowy z drugim człowiekiem. Ar-
tystka zaprosiła uczestników do wsparcia 
charytatywnego rodzin ukraińskich, które 
zamieszkały w naszym mieście. 

Dziękujemy wszystkim za tak liczny ak-
ces i niesamowitą energię!

Wystawę można podziwiać do 14 kwiet-
nia. 

Serdecznie zapraszamy! 

„PARANTELA... 
Znaczy Rodzina...”

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy, 
pełnych miłości i nadziei, 

a także wielu okazji 
do miłych spotkań 

w Gronie Najbliższych.

życzy 

Zespół 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Świebodzicach

Sezon wystawowy w Miejskim Domu Kultury 
w Świebodzicach uważam za otwarty! 

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach

Zdrowych i pełnych miłości 
Świąt Wielkiej Nocy,

Wszelkiego spokoju w sercu 
i otaczającym nas świecie,

Wiosennych inspiracji,
Ciepłej i radosnej atmosfery,

Miłych spotkań w gronie najbliższych

Życzy Dyrekcja i Pracownicy 
Miejskiego Domu Kultury 

w Świebodzicach

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC
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Szanowni Państwo,
Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
sp. z o.o. w Świebodzicach, 

pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności, 

pogody ducha, wielu radosnych spotkań 
w gronie najbliższych 

oraz Wesołego Alleluja! 

Prezes Zarządu
Grzegorz Cabanek

Zadzwoń do nas i zamów usługę

tel.: 74 666-96-06, 74 666-96-07 
www.zgk.swiebodzice.pl

Wywóz nieczystości płynnych  
dla mieszkańców Świebodzic

Zdrowych i Pogodnych
Świąt Wielkanocnych
przepełnionych wiarą, 

nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju.

Pogody w sercu i wzajemnej życzliwości.
Wiary w przyszłość 

oraz Wesołego Alleluja
życzy

Zarząd oraz pracownicy 
Spółki ZGK Świebodzice

Skacze zajączek po lesie,
I życzenia piękne niesie.

Przez pisanki przeskakuje,
Alleluja wykrzykuje,

Na koniec znika w długich susach,
Cały mokry od dyngusa!

Wesołych Świąt Wielkanocnych 
życzy 

załoga OSiR Świebodzice Sp. z o.o.
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Burmistrz Miasta 
docenił lokalnych 
przedsiębiorców

Ogromną rolę w rozwoju gospodarczo-społecznym każdego 
miasta odgrywają lokalni przedsiębiorcy. Zapewniają miejsca 

pracy i wspierają lokalną społeczność w wielu ciekawych 
inicjatywach. Spotkanie, które odbyło się 18 marca w Sali 

Metalowiec, było okazją do podziękowania lokalnym firmom 
za duże zaangażowanie i bardzo dobrą współpracę z Miastem 

Świebodzice. 

Fedorowicz, były Burmistrz Jan 
Wysoczański. Dziekan Dekana-
tu Świebodzickiego Ksiądz Pro-
boszcz Józef Siemasz, lokalni 
przedsiębiorcy, rolnicy oraz pre-
zesi spółek miejskich.

To Państwo - świebodziccy 
przedsiębiorcy są motorem na-
pędowym rozwoju Świebodzic. 
Dziękuję za ogromny wkład w 
rozwój społeczno-gospodarczy 
miasta, tworzenie i utrzymanie 
miejsc pracy dla naszych miesz-
kańców oraz ogromną pomoc 
okazywaną bezinteresownie, kie-
dy sytuacja tego wymaga. Hasło 
Świebodzice miastem serc to dziś 
niepusty slogan. – powiedział 
Burmistrz Paweł Ozga w trakcie 
swojego wystąpienia. 

przewodnictwem Aleksandra 
Jermakowa oraz utalentowaną, 
młodą wokalistkę Weronikę Wą-
sowską. Bardzo miłym akcentem 
podczas uroczystości było wrę-
czenie przez Burmistrza Miasta 
Pawła Ozgę oraz Zastępcę Bur-
mistrza Tobiasz Wysoczański 
lokalnym firmom symbolicznych 
podziękowań, oraz upominków.

Czwartek, 24 lutego, stał 
się datą symboliczną – 
kolejną „czarną” kartą w 
historii świata, kiedy Rosja 
bezpodstawnie rozpoczęła 
atak zbrojny na niepodległy 
kraj Ukrainę. Na pomoc 
osobom uciekającym 
przed wojną ruszyli zwykli 
obywatele, organizacje 
pozarządowe oraz samorządy 
z całej Polski.  

Świebodziczanie również zaczęli 
organizować wsparcie. W ponie-
działek (28 lutego) w mieście decyzją 
Burmistrza Pawła Ozgi został powo-
łany Zespół ds. Uchodźców, któremu 
przewodniczył Dyrektor OPS Robert 
Sysa. Jego głównym celem było  wy-
pracowanie działań mających na celu 
jak najszybszą i sprawną pomoc po-
trzebującym osobom.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
uruchomił specjalne infolinie dla 
obywateli Ukrainy przyjeżdżających 
do naszego miasta, a w Miejskim 
Domu Kultury, OSiRze, Klubie 

Świebodzice solidarne z Ukrainą

Senior+, harcówce Szczepu  Har-
cerskiego Imago oraz placówkach 
szkolnych ruszyły punkty zbiórek 
najpotrzebniejszych rzeczy. W me-
diach społecznościowych założono 
specjalną grupę Świebodzice dla 
Ukrainy, gdzie na bieżąco publiko-
wane były najważniejsze informacje 
dotyczące pobytu i lista potrzeb-
nych artykułów żywnościowych, 
higienicznych i tekstylnych. 

W pomoc uchodźcom włą-
czyło się również jak zawsze 
niezawodne miasto partnerskie 
Waldbröl na wniosek Szefowej 
Partnerstwa Miast Marianne Pfeif-

fer. Burmistrz Miasta Paweł Ozga 
poprosił Panią Renatę Kaczmarek 
ze Stowarzyszenia Partnerstwa 
Miast, aby koordynowała przebieg 
pomocy. 

Niemal każdy dzień upływają-
cy od wybuchu wojny w Ukrainie 
przynosił zmiany, wymagające na-
tychmiastowych działań. Dyrektor 
Zespołu Szkół Magdalena Pawiłojć i 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Inte-
gracyjnej Magdalena Stąpor razem 
z uczniami i pracownikami placów-
ki przy wsparciu Burmistrza Miasta 
Pawła Ozgi, Zastępcy Burmistrza 

Tobiasza Wysoczańskiego oraz 
Sekretarz Miasta Sabiny Cebuli 
utworzyli w swoich placówkach 
kilkadziesiąt tymczasowych miejsc 
noclegowych dla przyjeżdżających 
osób. Było to możliwe również dzię-
ki pomocy i wsparciu Jarosława 
Pizuńskiego Prezesa OSiR Świe-
bodzice Sp. z o.o. oraz Sławomira 
Sprawki Prezesa ZGK Świebodzi-
ce Sp. z o.o.    

Zespół ds. Uchodźców zło-
żony z Burmistrza Miasta Pawła 

Ozgi, Zastępcy Tobiasza Wyso-
czańskiego, pracowników Urzędu 
Miejskiego, przedstawicieli jedno-
stek i spółek miejskich oraz dyrek-
torek szkół, koordynowany przez 
dyrektora OPS Roberta Sysę oraz 
Kierownika Klubu Senior+ Agatę 
Koperską spotykał się regularnie, 
dokładając wszelkich starań, aby 
akcja pomocowa przebiegała w 
sposób sprawny, scentralizowany i 
jak najlepiej skoordynowany.    

W związku z obowiązkiem na-

dania numeru PESEL osobom, 
które przyjechały do Świebodzic z 
Ukrainy, Wydział Spraw Obywa-
telskich, Ochrony Ludności i Dzia-
łalności Gospodarczej wydłużył go-
dziny pracy  w okresie największego 
zapotrzebowania. W czwartek 17 
marca w hali sportowo-widowisko-
wej zorganizowano spotkanie in-
tegracyjno-informacyjne, którego 
celem było nie tylko kompleksowe 
przekazanie informacji dotyczą-
cych legalności pobytu, edukacji 
dzieci, oferty zajęć w jednostkach 
miejskich (MDK, MBP), klubach 
sportowych i stowarzyszeniach. W 
związku z włączeniem się Białorusi 
w działania wojenne na Ukrainie, 
w geście solidarności Radni Rady 
Miejskiej zdecydowali o zerwaniu 
partnerstwa z Mariną Horką.

Miasto Świebodzice nadal do-
kłada wszelkich starań, aby obywa-
tele Ukrainy szukający spokojnego 
schronienia poczuli się częścią spo-
łeczeństwa Świebodzic. 

Gospodarzem uroczysto-
ści był Burmistrz Miasta Paweł 
Ozga. W spotkaniu uczestniczył 
także Zastępca Burmistrza Mia-
sta Tobiasz Wysoczański, Staro-
sta Powiatu Świdnickiego Piotr 

Pięknym akcentem wy-
rażającym wsparcie dla 
walczącej Ukrainy była nie 
tylko wyświetlana w tle gra-
fika pokazująca połączenie 
flag Ukrainy i Polski na tle 
Ratusza, ale również wspa-
niały program artystyczny 
zaprezentowany przez Ze-
spół Świebodziczanie pod 
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Organizacje pozarządowe 
podpisały umowy o dotacje

We wtorek, 8 marca, odbyło się kolejne 
posiedzenie Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego. Na wniosek Zofii 
Marek w posiedzeniu wzięli udział 
również członkowie Komisji Oświaty 
Wychowania i Kultury.

Uczestników powitali wspólnie Przewodni-
czący Rady i Przewodnicząca Komisji. Krótko 
wyjaśnili cel posiedzenia, następnie rozpoczęto 
dyskusję. Poruszano kilka ważnych dla Komisji 
kwestii.  Zofia Marek poprosiła o informację, 
skąd wynika skład Rady Pożytku 
i ilość osób reprezentujących 
w niej organizacje poza-
rządowe. Wyczerpującej 
odpowiedzi udzielił Ka-
rol Marcyniuk, wyja-
śniając, że jest to okre-
ślone regulaminem. 
Następnie wysunięto 
propozycję, aby członko-
wie Gminnej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego 

Gminna Rada Działalności Pożytku 
Publicznego ponownie obradowała

W czwartek (31 marca)  Burmistrz 
Miasta Paweł Ozga spotkał się z wydawcą 
książki przygodowo-fantastycznej 
„Wszyscy Zginiecie”. Powieść napisana 
przez Franciszka Moor`a  (pseudonim 
pisarza) dzieje się na terenie Świebodzic 
oraz sąsiedniego Zamku Książ. Chociaż 
tłem opowieści są wydarzenia, jakich 
można byłoby spodziewać się podczas 
apokalipsy, na pierwszy plan wysuwają 
się opisy świebodzickich ulic, czy 
zakamarków Zamku. 

Jak mówi sam tajemniczy 
autor, książka zapewne by nie 
powstała, gdyby nie zdarzenie 
komunikacyjne, które unieru-
chomiło go na długie tygodnie. 
Dołączając do tego ogromne 
wsparcie ze strony rodziny, zde-
cydował się zrealizować swoje 
marzenie i wydać historię. 

Burmistrz wyraził uznanie 
za ciekawą formę promocji na-

Spotkanie z wydawcą książki 
przygodowej o Świebodzicach

szego miasta i życzył wielu dalszych 
sukcesów literackich autorowi. Na 
ręce wydawcy przekazał również 
drobny upominek ze świebodzic-
kim akcentem. 

Według zapewnień wydawcy 
historia doczeka się kontynuacji 
jeszcze w tym roku, a tymczasem 
zapraszamy do Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej, gdzie można książkę 
wypożyczyć. 

zaprosili przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych na spotkanie, gdzie wspólnie omówio-
ne zostaną pomysły i działania, które NGO-sy 
chciałyby podejmować w naszym mieście. Po 
ustaleniu czy NGO-sy są zainteresowane takim 

rozwiązaniem, ustalone zostaną szczegóły. 
W trakcie posiedzenia przyję-

to także protokół poprzedniego 
zebrania oraz uchwałę w spra-
wie harmonogramu posiedzeń 
Rady Pożytku w bieżącym roku.

Przypomnijmy, że Gmin-
na Rada Działalności Pożytku 
Publicznego ma funkcję dorad-

czo-opiniującą i wspiera działa-
nia organizacji pozarządowych na 

terenie gminy. 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga 
razem z Zastępcą Burmistrza 
Tobiaszem Wysoczańskim 
zaprosili do Ratusza 
Miejskiego przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, 
których zadania publiczne 
zostały wyłonione w otwartym 
konkursie ofert. 

Przez trzy dni (15-17 marca 
br.) zostało podpisanych w sumie 
50 umów.  Umowy zostały za-
warte na ok.  630 tysięcy złotych. 

Wykaz organizacji,  
które podpisały umowy:
▪ Polski Związek Niewidomych  
▪ Klub Sportowy Akademia Piłkarska 

Champions 
▪ Stowarzyszenie Akademia Taekwon-

do Tong-il 
▪ PTTK Łaziki
▪ Polski Związek Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów 
▪ Stowarzyszenie Bona Fide 
▪ Uczniowski Klub Sportowy Kinder 

Volleyball
▪ Stowarzyszenie Moto-Weteran 

Wałbrzych
▪ Uczniowski Klub Sportowy AMEOLI
▪ Klub Sportowy REKIN
▪ Stowarzyszenie Klub Piłkarski DUE 

SOCCER
▪ Klub Przyjaciół Siatkówki Chełmiec 

Wałbrzych
▪ Klub Sportowy GVT
▪ MKS VICTORIA Świebodzice
▪ Fighter Klub Kaczmarek Grodowski
▪ Stowarzyszenie  Charytatywno-

Opiekuńcze imienia Marii 
Teresy Gerhardinger przy Domy 
Pomocy Społecznej dla Dzieci w 
Świebodzicach

▪ Stowarzyszenie Cyklistów Ziemi 
Wałbrzyskiej

▪ Stowarzyszenie -Wypożyczalnia 
Centrum

▪ Stowarzyszenie Towarzystwo Lotnicze 
w Świebodzicach

▪ Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i 
Młodzieży DAR PRZYSZŁOŚCI

▪ Centrum Edukacji Gerontologicznej
▪ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 

Koło Miejskie w Świebodzicach
▪ Fundacja EndoMama
▪ Stowarzyszenie Senior = Aktywny 

Obywatel
▪ Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawne
▪ Polski Związek Filatelistów
▪ Stowarzyszenie Promocji Sztuki i 

Rzemiosła Artystycznego TARGIRA
▪ Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Dolnośląska IMAGO
▪ Stowarzyszenie Operetka Wrocławska
▪ Stowarzyszenie Krzewienia 

Trzeźwości w Rodzinie - Klub 
Abstynenta ODNOWA

Środki zostały przyznane na 4 za-
kresy działań:
▪ wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu;
▪ ochrona i promocja zdrowia;
▪ kultura sztuka i ochrona dzie-
dzictwa narodowego;
▪ przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym.

Dzięki dotacjom z budżetu 
Gminy Świebodzice zrealizowa-
nych zostanie wiele ciekawych 
wydarzeń oraz inicjatyw, w któ-
rych będą uczestniczyli mieszkań-
cy naszego miasta.
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Przez 2 dni (18 i 19 marca) 
w ramach głosowania 
nad projektami Budżetu 
Obywatelskiego udział 
wzięło 391 mieszkańców. 
W tegorocznym 
głosowaniu największą 
ilość głosów otrzymał 
projekt nr 4 pn. „Zdrowy 
uśmiech naszych 

dzieci – Profilaktyka 
stomatologiczna dzieci i 
młodzieży w szkole”.

Na drugim miejscu z 93 gło-
sami uplasował się projekt pn. 
„Bezpieczny i przyjazny plac za-
baw na Osiedlu Piastowskim”, a 
na trzecim projekt pn. „Oświe-

tlenie Orlika zlokalizowanego 
na Osiedlu Piastowskim” z 32 
głosami. Obok prezentujemy 
szczegółowe wyniki głosowania.

Zgodnie z zapisami 
uchwały Rady Miejskiej NR 
XXII/163/2020 projekty podle-
gają weryfikacji formalnej i me-
rytorycznej w kolejności ustalo-
nej przez wynik głosowania.

Budżet Obywatelski 2022
1. Bezpieczne przejście 20

2. Bezpieczny i przyjazny plac zabaw na Osiedlu Piastowskim 93

3. Projekt wycofany przez Wnioskodawcę 1

4. Zdrowy uśmiech naszych dzieci – Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży w szkole 217

5. Zakup przenośnego pyłomierza typu DUSTAIR z GIG-u (Głównego Instytutu Górnictwa) produkcji firmy EMAG 4

6. Oświetlenie Orlika zlokalizowanego na Osiedlu Piastowskim 32

7. Bezpiecznie na Drodze! Szkolne mierniki prędkości 24

RAZEM 391

W połowie marca w Szkole 
Podstawowej nr 2 została 
otwarta nowa sala do 
zajęć terapeutycznych i 
rewalidacyjnych, wyposażona 
w nowoczesny sprzęt.

W sali znajdują się programy 
multimedialne do wykorzystania 
podczas zajęć z uczniami, posia-
dającymi orzeczenia o kształceniu 
specjalnym oraz do zajęć logope-
dycznych, przeznaczone do pracy 
z dziećmi ze spektrum autyzmu, w 
rozwijaniu percepcji wzrokowo-
-słuchowej, zaburzeń dyskalkuli, 
dysgrafii oraz do zajęć kompen-
sacyjno-wyrównawczych, w tym 
sto osiem pomocy dydaktycznych 
i narzędzi do terapii, specjalne 
biurko z monitorem, oraz trzy 

laptopy.
Zadanie zostało wykonane z 

programu Aktywna Tablica, dofi-
nansowanie wyniosło 35 000,00 
zł, koszt, jaki poniosła Gmina 
z tytułu przygotowania sali to  
8 000,00 zł.

W otwarciu sali uczestniczyli 
Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Za-
stępca Burmistrza Miasta Tobiasz 
Wysoczański, Dyrektor szkoły 
Teresa Walczak-Jusiel, Zastępca 
Dyrektora Renata Kaczmarek, 
nauczyciele oraz uczniowie.

Z końcem marca nastąpił 
odbiór prac związanych 
z dobudową części 
żłobkowej na terenie 
Żłobka Miejskiego nr 2 w 
Świebodzicach.

Dzięki inwestycji od 1 
kwietnia 48 maluszków ma za-
pewnioną wspaniałą opiekę. W 
dobudowanej części powstały 
dwie nowoczesne sale dzienne 
i jedna do leżakowania o po-
wierzchni około 60 m2, szatnie 
i sanitariaty oraz rozdzielnia do 
wydawania posiłków, gabinet, 
toalety dla niepełnosprawnych, 
a także pomieszczenie gospo-
darcze i wózkarnia.

W trosce o bezpieczeństwo 
i prawidłowy rozwój najmłod-
szych rozbudowana część żłob-
ka wyposażona jest w nowocze-
sny sprzęt i bezpieczne meble 
oraz zabawki.

W spotkaniu wzięli udział 
Burmistrz Miasta Paweł Ozga, 
Zastępca Burmistrza Tobiasz 
Wysoczański, Sekretarz Miasta 
Sabina Cebula, Kierownik Wy-
działu Inwestycji, Remontów 
i Infrastruktury Technicznej, 
Kierownik Wydziału Eduka-
cji i Spraw Społecznych oraz 
Dyrektor placówki Alicja Mo-
krzyńska, i Zastępca Violetta 
Żygłowicz.

SP nr 2 ma nową salę rewalidacyjną Piękny i nowoczesny Żłobek Miejski nr 2

Przyjazne i wyremontowane wnętrza w SP nr 1

luch +” 2021, którego celem jest 
zwiększanie miejsc w żłobkach, 
co pozwala na łączenie życia za-
wodowego z rodzinnym i umożli-
wia zwiększenie zatrudnienia.

W Szkole Podstawowej nr 
1 przeprowadzony został 

remont sal oraz szereg 
prac, które znacznie 
wpływają na jakość i 
atrakcyjność przestrzeni 
kształcenia, oraz lepsze 

samopoczucie uczniów.

W placówce wymieniono 
m.in. posadzki, poręcze na 

korytarzu, co ułatwi bezpiecz-
ne poruszanie się uczniów. 
Odświeżono ściany w pięciu 
salach, zmieniło się również 
oświetlenie. Przemianę prze-
szła także sala gimnastyczna 
i pokój wyciszeń. Szkoła Pod-
stawowa wykorzystała czas 
na ulepszanie i doskonalenie 
przestrzeni edukacyjnej. Zaku-
piono monitory i tablice multi-
medialne.

Inwestycja otrzymała dofi-
nansowanie w kwocie 1 440 
000 zł z Programu „Ma-
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To będzie jedna z 
ważniejszych społecznie 
inwestycji długo oczekiwana 
w rejonie Pełcznicy - świetlica 
środowiskowa dla seniorów, 
zamieszkujących w tym 
obszarze miasta. 

Gmina Świebodzice na Osie-
dlu WSK realizuje kompleksowy 
remont pomieszczeń od sufitów 
po podłogę w celu dostosowania 

pod potrzeby seniorów. W obiek-
cie został wykonany nowy po-
dział pomieszczeń, wybudowano 
sanitariaty oraz zainstalowano 
ogrzewanie. Następnie świetli-
ca zostanie wyposażona i już w 
maju będzie tętnić życiem tak 
samo, jak na osiedlu Sudeckim. 
Mamy nadzieję, że miejsce to po-
zwoli zaktywizować społeczność 
zamieszkującą ten teren i zachęci 
do wspólnego działania.

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 trwają 
prace związane z remontem nawierzchni placu 
wokół Budynku „A” oraz poszerzeniem drogi 
pożarowej. 

Do tej pory zostało wykonane ponad 50% ro-
bót. Teren został wyrównany, natomiast od strony 

boiska plac i boczna droga prowa-
dząca do ul. Świdnickiej została już 
wyłożona kostką betonową.

Miejsce to od wielu lat nie było 
remontowane, a wraz z końcem 
czerwca nabierze estetyki i zdecy-
dowanie wpłynie na poprawę bez-
pieczeństwa wśród uczniów i pozo-
stałych użytkowników.

Zadanie finansowane jest ze 
środków własnych Gminy Świe-
bodzice, jego wartość wynosi: 362 
358,00 zł brutto.

Nowy Klub Seniora

Ulica Radosna

„Trójka” będzie miała nową nawierzchnię

Na ulicy Siennej w dniu 31 
marca odbył się odbiór robót 
budowlanych związanych z budową 
sieci sanitarnej, deszczowej i 
wodociągowej.

Łączna długość ułożonych przewodów 
w ciągu ulicy wyniosła blisko 800 mb. 
Natomiast wykonanie odtworzenia na-
wierzchni bitumicznej po wykonanych ro-
botach jest rozwiązaniem tymczasowym.

Gmina Świebodzice złożyła wniosek o 

dofinansowanie przebudowy chodników i 
jezdni w rejonie ulicy Siennej i oczekuje 
na przyznanie środków finansowych na 
ten cel. Jednak już teraz inwestycja zde-
cydowanie zwiększy komfort mieszkań-
ców ul. Siennej.

Wartość zadania 473.550,00 zł brutto.
Projekt został dofinansowany w ra-

mach projektu pn. „Zabezpieczenie ob-
szarów miejskich przed niekorzystnymi 
zjawiskami pogodowymi poprzez budo-
wę kanalizacji deszczowej w Świebodzi-
cach”.

Kanalizacja deszczowa - ulica Sienna

Za Osiedlem Piastowskim trwają 
intensywne prace, zrealizowane już w 80%, 
przy budowie na ul. Radosnej. Rozbudowa 
drogi nie tylko poprawi infrastrukturę, 
polepszając komfort użytkowania, ale 
też podniesie wskaźniki bezpieczeństwa 
i przyczyni się do jeszcze większego 
rozwoju.

Dziś jeszcze miejsce to stanowi utrud-
nienie dla kierowców z powodu już prowa-
dzonych intensywnych prac lub braku na-
wierzchni, jednak już w maju droga będzie 
dostępna dla użytkowników pieszych i zmo-
toryzowanych.

Do tej pory zrealizowano roboty w zakresie kanaliza-
cji deszczowej, oświetlenia oraz ułożono chodnik z kostki 
betonowej. Natomiast do wykonania pozostała jeszcze 
nawierzchnia drogi.

Wraz z nadejściem 
astronomicznej wiosny i 
pogody ku temu sprzyjającej 
na Placu Jana Pawła II oraz 

w Rynku posadzone zostały 
wiosenne bratki w niebiesko 
żółtych kolorach. 

Ukwiecone Świebodzice

Kolorystyka kwiatów jest nie 
przypadkowa, nawiązuje do solidar-
ności z Ukrainą, na jednym z trawni-

ków ułożono z kwiatów flagę tego pań-
stwa. Posadzonych zostało około 2000 

bratków, wszystkie nasadzenia wykonali pracowni-
cy Spółki ZGK, a prace nadzorował Prezes Sławomir 
Sprawka.
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Burmistrz Miasta Paweł Ozga, 
8 marca z okazji Dnia Kobiet 
odwiedził świebodzicki Klub 
Senior +. 

Seniorzy przygotowali uro-
czyste spotkanie w którym brali 
udział również Sekretarz Miasta 
Sabina Cebula, Kierownik klubu 
Agata Koperska. Burmistrz skła-
dając życzenia dla Pań wspomniał 
o sytuacji, jaka ma miejsce za na-
szą wschodnią granicą. Zapewnił 
również, że miasto dołoży wszel-
kich starań, aby pomóc każde-
mu, kto będzie tego potrzebował. 

WYDARZENIA

Wiosna w Klubie 
Senior +
Pomimo szeregu działań 
i ogromnej mobilizacji 
by wesprzeć obywateli 
Ukrainy Klub Senior + w 
Świebodzicach nie zwalnia 
tempa. Wiosna zawitała do 
placówki a wokół już wszelkie 
oznaki, że zbliżają się Święta 
Wielkanocne. Na warsztatach 
plastycznych powstały stroiki 
i świąteczne upominki, kartki 
z życzeniami a w tygodniu 
poprzedzającym Wielkanoc 
zaplanowaliśmy wspólne 
śniadanie. Oczywiście gdzie 
kucharek sześć tam będzie co 
zjeść.

Dzień Kobiet u Diabetyków

Seniorki świętowały 
Dzień Kobiet

Dla uczczenia pamięci wszystkich 
ofiar oraz osób walczących w kon-
flikcie zbrojnym na Ukrainie od-
śpiewano dedykowaną piosenkę 
„Dla Ukrainy”, a jedna z uczest-
niczek odczytała swój autorski, 
wzruszający wiersz.

Świebodzickie Seniorki za-
inicjowały również piękną akcję, 
w ramach której zamiast kwia-
tów przyjmowały od gości słody-
cze, które następnie przekazały 
dzieciom, które przyjechały do 
Świebodzic z Ukrainy. Burmistrz 
Paweł Ozga włączył się w akcję i 
przekazał na ręce Pań kosz wypeł-
niony słodkościami. 

Przypadający 8 marca Dzień 
Kobiet jest okazją do wielu miłych 
spotkań w życzliwym gronie. Tak 
było również w tym roku, kiedy 
na zaproszenie Prezes Krystyny 
Michalskiej, Burmistrz Miasta 
Paweł Ozga i Sekretarz Miasta 
Sabina Cebula odwiedzili siedzibę 
koła Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków w Świebodzicach. 

Uroczystość rozpoczęła się ser-
decznymi życzeniami dla wszystkich 
Pań złożonymi wspólnie przez orga-

nizatorów i gości. Radosną atmosferę przy-
ćmiewała sytuacja, w jakiej znaleźli się nasi 
wschodni sąsiedzi, jednak Burmistrz Miasta 
zapewnił wszystkich obecnych, że Gmina do-
kłada wszelkich starań, aby zapewnić pomoc 
potrzebującym.

W prezencie Burmistrz 
Miasta poczęstował 

Panie soczystymi 
jabłkami, a Pre-
zes koła dostała 
również piękny 
bukiet kwiatów. 
Panie zostały 
też obdarowane 

przez Panów ze 
Stowarzyszenia.

Zawiązaliśmy także kilka przy-
jaźni z naszymi Ukraińskimi go-
śćmi, którzy podczas warsztatów 
kulinarnych nauczyli nas m.in. 
przygotowywać prawdziwy ukra-
iński barszcz. A 5 kwietnia wyru-
szyliśmy w sentymentalną podróż 
po Ukrainie z naszą Klubową 
podróżniczką Ewą Limberger. 
Stowarzyszenie Senior=Aktyw-
ny Obywatel planuje 8 kwietnia 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Świebodzicach zaprasza 
do zgłaszania chęci 
udziału w Programie 
Ministerstwa Rodziny i 
Polityki Społecznej „Korpus 
Wsparcia Seniorów” na rok 
2022. 

Program skierowany jest do 
seniorów w wieku 65 lat i wię-
cej, mających problemy z samo-
dzielnym funkcjonowaniem ze 
względu na stan zdrowia, pro-
wadzących samodzielne gospo-
darstwa domowe lub mieszka-
jących z osobami bliskimi, które 
nie są w stanie zapewnić im wy-
starczającego wsparcia. 

W ramach Programu se-
niorom zostanie zapewniony 
dostęp do tzw. „opasek bezpie-
czeństwa”, które będą połączo-
ne z usługą operatora pomocy. 
„Opaska bezpieczeństwa” wy-
posażona będzie w co najmniej 
trzy z następujących funkcji: 
▪ przycisk bezpieczeństwa 
   – sygnał SOS,
▪ detektor upadku,
▪ czujnik zdjęcia opaski,
▪ lokalizator GPS,
▪ funkcje umożliwiające ko-

munikowanie się z centrum 
obsługi i opiekunami,

▪ funkcje monitorujące podsta-
wowe czynności życiowe (puls 
i saturacja).

  
Udział w programie 

jest całkowicie 
bezpłatny! 

  
Osoby spełniające wymo-

gi Programu i zainteresowa-
ne otrzymaniem tzw. „opasek 
bezpieczeństwa” proszone są o 
osobisty kontakt z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej  w Świebo-
dzicach, ul. Świdnicka 7 pok.16 
lub pod numerem telefonu 
74/666 95 87.

Opaski 
bezpieczeństwa 
dla Seniorów 

Happening Międzypokoleniowy, 
na którym zaprezentujemy nowy 
wiosenny taneczny układ. A my 
czekamy na słoneczne dni, by 
zorganizować pierwsze wyprawy 
oczywiście przy ognisku.
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ROZMAITOŚCI

Międzynarodowe Targi 
Turystyki i Czasu Wolnego, 
które odbyły się w dniach 
4-6 marca na Stadionie 
Arena Tarczyński Wrocław 
są jednymi z największych 
Targów o tematyce 
turystycznej. 

Wśród wielu wystawców, któ-
rzy promowali walory  miast i gmin 
była także  Gmina Świebodzice. W 
ramach członkowska w Lokalnej 
Organizacji Turystycznej Księstwa 
Świdnicko-Jaworskiego Miasto 
Świebodzice prowadziło rozmowy 
z turystami wraz z pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Świdnicy   
oraz ze Świdnickiej  Informacji Tu-
rystycznej. 

Materiały promujące Miasto 
Świebodzice wydawane były przez 
trzy dni Targów, a w sobotę, 5 mar-

ły się w mgnieniu oka, wśród nich 
były także materiały promujące 
OSiR Świebodzice Spółka z o.o. 
Pracownice Wydziału Promocji 
i Komunikacji Społecznej zachę-
cały do aktywnego wypoczynku 
w Świebodzicach, który zapewnia   
OSIR. Kilku z wystawców było za-
interesowanych przyjazdem zorga-
nizowanych grup i skorzystania z 
infrastruktury sportowej OSiR. Na 
stoisku nie zabrakło także lokal-
nych słodyczy z firmy ZPC Śnieżka 
S.A. 

Promowaliśmy Świebodzice 
zachęcając głównie do odwiedze-
nia naszego miasta, zwiedzania   
atrakcji, udziału w ciekawych wy-
darzeniach i imprezach miejskich, 
m.in. takich jak: Zlot Motocykli, 
Zlot Pojazdów Zabytkowych, Pik-
nik Lotniczy, który jak   potwier-
dziło wielu odwiedzających jest 
bardzo rozpoznawalną imprezą w 
regionie oraz Polsce, promującą 
awiację. 

Turyści, a w szczególności ro-
dziny  zapewniali, że bardzo chęt-
nie odwiedzą Gminne Lotnisko 
podczas jubileuszowej 10 edycji, 
która odbędzie  się  w ostatni week-
end sierpnia (27-28 sierpnia, sobo-
ta, niedziela). 

Targi były okazją do nawiąza-
nia nowych kontaktów, wymiany 
doświadczeń, dobrych praktyk z 
Gminami i Miastami. 

Nie zabrakło na nich punktów 
programu - trzydniowego Festi-
walu Podróżników z gośćmi spe-
cjalnymi, Festiwalu Kulinarnego z 
pokazami na żywo, strefy produk-
tów regionalnych oraz atrakcji dla 
najmłodszych.

Już niedługo po raz kolejny 
nasze miasto stanie się 
scenerią dwóch, nowych 
produkcji filmowych.

W sobotę, 9 kwietnia przed-
stawiciele studia ABM zapraszają 
wszystkich chętnych w każdym 
wieku na casting do planowanych 
produkcji.  Odbędzie się on w 
Miejskim Domu Kultury  w godzi-
nach od 10:00 do 18:00.

W czwartek (30 marca) z Bur-

Świebodzice na 
Międzynarodowych 
Targach Turystyki 

Świebodzice staną się scenerią filmową

mistrzem Miasta Pawłem Ozgą spotkali się reżyser 
castingu Sebastian Grempka z ramienia studia ABM 
razem z dwoma asystentami. Podczas spotkania opo-
wiedzieli o projektach i potwierdzili, że nasze miasto 
jest ciekawą, często braną pod uwagę przez twórców 
lokalizacją akcji nowych produkcji.

Wszystkie osoby chętne do spróbowania swoich 
sił przed kamerą, zapraszamy na casting do Miejskie-
go Domu Kultury już 9 kwietnia.

ca Wydział Promocji i Komunika-
cji Społecznej obsługiwał stoisko   
w bluzach #Świebodzice, które 
wzbudziły duże zainteresowanie 
wśród wielu turystów, dopytują-
cych o możliwość ich zakupienia. 

Świebodzickie gadżety, ulotki 
oraz mapy turystyczne rozchodzi-

W czwartek 31 marca 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Świebodzicach dokonała 
odbioru nowo wybudowanego 
budynku mieszkalnego przy 
ul. Kazimierza Odnowiciela 1 
D-F. 

W spotkaniu wzięli udział Bur-
mistrz Miasta Paweł Ozga, Pełno-
mocnik Rządu ds. Odnawialnych 
Źródeł Energii Ireneusz Zyska i 
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
Elżbieta Krzan oraz Wiceprezes 
Sylwia Wawrzyńczyk. 

Budynek wielorodzinny posia-
da 50 lokali z balkonami, ponadto 
mieszkania na parterze mają prze-
stronne tarasy.   W podziemnym 
garażu wielostanowiskowym znaj-
duje się 25 miejsc parkingowych. 
Powstanie tego budynku jest od-
powiedzią na zapotrzebowanie   w 
naszym mieście na   mieszkania 
nie wymagające dużego wkładu 
finansowego. Spółdzielnia  Miesz-
kaniowa jako jedna z nielicznych w 
regionie jest prężnym inwestorem 
budującym   nowe budynki wielo-
rodzinne. Koszt budowy  to kwota 
ponad 11 milionów złotych, Koszt 
1 m kwadratowego mieszkania wy-
niósł 4250,00 zł. W pierwszych ty-
godniach kwietnia br. rozpocznie 
się przekazywanie lokali mieszkal-
nych  przyszłym mieszkańcom.   

Jak informuje nas Prezes Spół-
dzielni Elżbieta Krzan nikt w oko-
licy   nie realizuje budownictwa 
mieszkaniowego  w tak atrakcyjnej 
cenie. Wynika to z faktu, że Spół-
dzielnia Mieszkaniowa   realizuje 
inwestycje w formule kosztownej, 
bez marży zysku. 

Z uwagi na fakt, że dzięki no-
wym przepisom, będącym częścią 
programu Mieszkanie+, a miano-
wicie programowi SBC (Społecz-
ne Budownictwo Czynszowe) w 
ramach Narodowego Programu 
Mieszkaniowego, o preferencyj-
ne kredyty mogą starać się spół-
dzielnie mieszkaniowe na finan-
sowanie mieszkań lokatorskich. 
Spółdzielnia zdecydowała się na 
zaciągnięcie kredytu na wybudo-
wanie mieszkań w tym budynku 
o takim właśnie statusie, z opcją 
wykupu na własność. Program 
ma na celu zapewnienie tań-
szego finansowania zwrot-
nego na realizowanie celów 
mieszkaniowych. Bank Gospo-
darstwa Krajowego skierował 
do spółdzielni mieszkaniowych w 

Nowy budynek 
mieszkalny Spółdzielni 

całej Polsce propozycję finansowa-
nia mieszkań lokatorskich, które 
udzielane jest na preferencyjnych 
warunkach, na 30 lat. Program 
ma wspomóc osoby, których na 
obecną chwilę nie stać na zakup 
własnego mieszkania. W  warian-
cie dojścia do własności lokalu 
oprocentowanie kredytu stanowi - 
obok stawki WIBOR - dodatkowo 
marża banku. Dzięki determinacji 
Zarządu Spółdzielni udało się wy-
negocjować niską marżę oprocen-
towania kredytu. Po spłacie, która 
może nastąpić jednorazowo nie 
wcześniej niż po 5 latach, bądź po 
30 latach (maksymalny okres kre-
dytowania) staniemy się właścicie-
lami mieszkania.        

Jak informuje nas - Prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej Elżbieta 
Krzan zapotrzebowanie na lokale 
mieszkalne jest przeogromne. Nie 
ma dnia, by Spółdzielnia nie otrzy-
mała telefonu z zapytaniem o moż-
liwość ubiegania się o mieszkanie. 
W marcu br. Spółdzielnia złożyła 
do Rady Miejskiej w Świebodzicach 
wniosek o ustalenie lokalizacji in-
westycji mieszkaniowej pod realiza-
cję budownictwa mieszkaniowego 
w oparciu o postanowienia Ustawy 
z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwie-
niach w przygotowaniu i realizacji 
inwestycji mieszkaniowych oraz 
inwestycji towarzyszących (Lex 
Deweloper). W okolicy OSiR-u na 
osiedlu Piastowskim Spółdzielnia 
mogłaby zrealizować dwa budynki 
mieszkalne, wielorodzinne o licz-
bie ponad 120 lokali mieszkalnych 
wraz z infrastrukturą techniczną 
i  komunikacyjną. Podjęcie przez 
Radę Miejską   Uchwały umożli-
wiającej realizację budownictwa 
mieszkaniowego, wielorodzinnego, 
w tym  budownictwa lokatorskiego 
wydaje się być formalnością, wyra-
zem wsłuchiwania się w głos miesz-
kańców, których Rada Miejska jest 
reprezentantem. Co więcej powsta-
nie kolejnych budynków przyczyni 
się do rozwoju Miasta Świebodzice 
oraz zwiększenia jego znaczenia w 
regionie.
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