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ŻycieZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Piękne zakończenie roku szkolnego 2021/2022 
w świebodzickich placówkach oświatowych 

Zakończenie roku szkolnego 
2021/2022 w świebodzickich pla-
cówkach oświatowych rozpoczęły 
przedszkolaki z Przedszkola nr 2 z 
oddziałami integracyjnymi im. Jana 
Pawła II w pierwszy dzień astro-
nomicznego lata.  Kolejne dwa dni 
(22-23 czerwca) należały do dzieci z 
Przedszkola nr 3 Niezapominajka.  

W obydwu placówkach z tej oka-
zji dla swoich młodszych kolegów 
i koleżanek piękne przedstawienia 
przygotowali absolwenci. Widowi-
skowo zatańczony polonez oraz sze-
reg piosenek opowiadających o sile 
przyjaźni, przedszkolnych przygo-
dach i oczekiwaniu na nowe szkolne 
wyzwania, zrobiły ogromne wrażenie 
na uczestnikach wydarzenia. Było 
uroczyście, podniośle, wzruszająco i 
radośnie. 

W uroczystościach uczestniczyli 
m.in.: Burmistrz Miasta Paweł Ozga, 
Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz 
Wysoczański, oraz Dyrektorki przed-
szkoli: Beata Gil i Alicja Mokrzyńska 
oraz Zastępca Dyrektora Violetta 
Żygłowicz, Dyrektor SP nr 2 Teresa 
Walczak-Jusiel, Zastępca dyrektora 
Renata Kaczmarek, Dyrektor SP nr 
3 Jolanta Grossman-Styrna, Prezes 
Oddziału ZNP w Świebodzicach Ur-
szula Kruczek oraz   przedstawiciel 
Rady Rodziców, nauczyciele, rodzice 
i opiekunowie.

Dyrektorki życzyły swoim małym 
pociechom udanego, beztroskiego 
i bezpiecznego wypoczynku. Głos 
zabrali również Burmistrz Miasta 
Świebodzice oraz Zastępca Burmi-
strza, którzy w ciepłych słowach 
zwrócili się do dzieci z grup kończą-
cych przedszkolną przygodę, zapew-
niając, że to nie koniec, a dopiero po-
czątek fantastycznej podróży. 

W Przedszkolu nr 3 Niezapomi-
najka w trakcie wydarzenia Dyrektor 
Beata Gil złożyła serdeczne  podzię-

W Szkole Podstawowej 
Integracyjnej im. 
Henryka Sienkiewicza 
dzień pożegnania 
Dyrektor Magdaleny 
Stąpor, która przez 
15 lat piastowała to 
stanowisko, był dniem 
bardzo wyjątkowym. Na 
uroczysty apel Dyrektor 
placówki wkroczyła 
między szpalerem róż i 
przy werblach bębnów.  

Burmistrz Miasta Paweł 
Ozga podziękował Pani Dy-
rektor, że przez te lata z dużą 
odpowiedzialnością kierowa-

kowania za ponad 35 lat pracy Pani 
Gabrieli Chmielewskiej, która ode-
szła na zasłużoną emeryturę.

My dokładamy się do życzeń 
udanej i beztroskiej zabawy, a przy-
szłorocznym pierwszoklasistom ży-
czymy powodzenia. 

Przedszkole nr 2

Przedszkole nr 3

Przedszkole nr 2

Przedszkole nr 2

Przedszkole nr 3

Przedszkole nr 3

Pożegnanie odchodzącej z funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej 
Integracyjnej w Świebodzicach Pani Magdaleny Stąpor 

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa Integracyjna

Szkoła Podstawowa nr 1
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Piękne zakończenie roku szkolnego 2021/2022 
w świebodzickich placówkach oświatowych 

Ostatni piątek czerwca należał 
do uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych. Od wczesnych 
godzin rannych w uroczystościach 
zakończenia roku szkolnego uczest-
niczyli m.in. Burmistrz Miasta Paweł 
Ozga, Zastępca Burmistrza Tobiasz 
Wysoczański, Sekretarz Miasta Sabi-
na Cebula oraz Radni Rady Miejskiej.

Uroczystości były przygotowane 
z wielką starannością. Po odśpiewa-
niu Hymnu Państwowego w każdej 
ze szkół Dyrektorki witały wszystkich 
przybyłych, a następnie we wzrusza-
jących słowach zwracały się z podzię-
kowaniami do nauczycieli, pracowni-
ków szkoły oraz uczniów za kolejny 
rok spędzony razem. Nie zabrakło 
też podziękowań dla rodziców za ich 
aktywny udział w życiu szkół, gratula-
cji skierowanych do dzieci za zdobytą 
wiedzę oraz umiejętności.

Głos zabrali również Włodarze 
Miasta, którzy dziękowali dyrekcji za 
harmonijne prowadzenie placówek 
oraz za zaangażowanie w rozwój i 
kształcenie podopiecznych. Skiero-
wali również słowa podziękowania 
do grona pedagogicznego za trud 
włożony w kształcenie dzieci oraz do 
rodziców za ogromne zaangażowanie 
w rozwój i życie szkoły. Natomiast 
wszystkim dzieciom życzyli wspania-
łych i beztroskich, ale przede wszyst-
kim bezpiecznych wakacji.

Podczas uroczystości tradycyjnie 
nagrodzono i wyróżniono najzdol-

ła placówką, zawsze mając na uwadze przede 
wszystkim dobro uczniów. Zawsze też moż-
na było liczyć na jej wsparcie w momentach 
krytycznych, co można było odczuć podczas 
organizacji pomocy uchodźcom z Ukrainy. 
Podziękował również za życzliwość i opty-
mizm w podejmowaniu wspólnych działań. 
Dyrektor Magdalena Stąpor łamiącym się 
ze wzruszenia głosem wspominała pierwszy 
dzień w szkole, jako Dyrektor, mówiąc przy 
tym – robiłam to co kochałam, kocham i 
zwracając się do uczniów, poradziła im to sa-
mo-wybierajcie zawody, byście szli do pracy 
z przyjemnością. Podziękowała za wieloletnią 
cudowną współpracę wszystkim, z którymi 
dane było jej współpracować, chociaż czasa-
mi pewnie nie było łatwo.  Życzenia kolejno 
złożyły poszczególne klasy oraz Rada Rodzi-
ców. Wszyscy pragnęli uścisnąć, podzięko-

wać za wieloletnią służbę dla wielu pokoleń 
uczniowskich otaczając Panią Dyrektor «mo-
rzem życzeń oraz kwiatów».  

To był dzień pełen wzruszeń i emocji. 
Pani Magdaleno życzymy, aby wszystkie ma-
rzenia, plany odkładane na później spełniały 
się już od dzisiaj, aby każdy kolejny dzień był 
okazją do pielęgnowanie swoich pasji i zain-
teresowań. Życzymy również zdrowia, pogo-
dy ducha i radości z życia.

Kiedy dla jednych nadchodzące wakacje i kończący się rok szkolny 
stanowią jedynie przerwę w nauce, dla innych są oczekiwaniem 

na kolejny etap edukacji.

Pożegnanie odchodzącej z funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej 
Integracyjnej w Świebodzicach Pani Magdaleny Stąpor 

nowym początkiem. Nie obyło się bez 
wzruszeń i emocji.

W Szkole Podstawowej nr 3 im. 
Władysława Broniewskiego na uro-
czystościach pożegnano nauczycielki: 
Małgorzatę Orłowską, Grażynę Korp-
czuk i Danutę Wiśniewską, które po 

latach wytężonej pracy przechodzą 
na emeryturę, chociaż jak zapewniła 
Dyrektor, ich pożegnanie jest jedynie 
symboliczne, bo ze szkołą jeszcze się 
nie rozstają. Natomiast Pani Agniesz-
ka Kiryczuk zamienia pracę w podsta-
wówce na uczenie w szkole średniej.

W Szkole Podstawowej Integra-
cyjnej odchodząca ze stanowiska 
Dyrektor Magdalena Stapor przed-
stawiła nowego Dyrektora Łukasza 
Kucembę, wręczając “na szczęście” fi-
gurkę sowy symbolizującej mądrość.

Wszystkim serdecznie gratulu-
jemy osiągniętych rezultatów, absol-
wentom winszujemy zakończenia na-
uki w szkole podstawowej, a uczniom 
bez wyjątku życzymy, udanych i bez-
piecznych wakacji.

niejszych uczniów, a także rodziców, 
którzy aktywnie uczestniczyli w życiu 
szkoły. Wręczono również nagrody 
specjalne za niezwykłe osiągnięcia.

Natomiast w szkołach, gdzie że-
gnano absolwentów z klas ósmych 
padło mnóstwo pięknych, ciepłych 
słów skierowanych właśnie do nich. 
Głównym przesłaniem, jakie otrzy-
mała młodzież od swoich kolegów 
i nauczycieli, było, aby nie bali się 
nadchodzących zmian i z podniesio-
ną głową szli dalej przez życie, god-
nie reprezentując wartości wpojone 
im podczas nauki w dotychczasowej 
szkole. Każdy z pedagogów, jak rów-
nież Dyrektorki placówek podkreśla-
ły, że każdy koniec jest jednocześnie 

Szkoła Podstawowa Integracyjna

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 4

Zespół Szkół
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Rozkręcony sezon imprez miejskich
Z ŻYCIA MIASTA

Kilka ostatnich miesięcy to wytężony czas pracy organizacji pozarządowych i klubów sportowych. 
Wiele imprez, wydarzeń było dofinansowanych z budżetu Gminy Świebodzice w ramach otwartego 
konkursu ofert. Po raz kolejny członkowie stowarzyszeń wraz z kadrą zarządzającą zaproponowali 
mieszkańcom bardzo ciekawą ofertę spędzania czasu wolnego. Zdecydowanie postawiliśmy na 
aktywność fizyczną. W dużej mierze królowały rowery.

Odbyły się trzy ciekawe eventy rowerowe:

Memoriał im. Pawła Sosika, MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz Pik-
nik Rowerowy. Organizatorami dwóch pierwszych imprez, które mają 
długą tradycję  w naszym mieście, było Stowarzyszenie Cyklistów Ziemi 
Wałbrzyskiej, którego Prezesem jest Mateusz Rosiak, z kolei trzecie wy-
darzenie odbyło się po raz pierwszy w naszym mieście i zorganizowane 
zostało  przez Klub GVT BMC 3 Soft. Jego Pre-
zesem jest Zbigniew Gucwa, który rodzinnie 
wraz ze swoim tatą Leszkiem Gucwą roz-
kręca świetne eventy rowerowe w Świe-
bodzicach. We wszystkich wydarzeniach 
sportowych aktywnie uczestniczyli: 
Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Zastępca 
Burmistrza Tobiasz Wysoczański.

Cieszymy się sukcesami Klubu 
MKS Victoria Świebodzice. Victorian-
ki dały z siebie bardzo dużo, osiągając 
na przestrzeni kilku ostatnich mie-
sięcy wiele zwycięstw. Za nimi liczne 
wyjazdy, rozegrane mecze. A przed-
stawia  się to następująco:

W okresie kwiecień-czerwiec 
piłkarki ręczne z MKS Victoria Świe-
bodzice aktywnie trenowały i zdoby-
wały kolejne trofea. Serdecznie gratu-
lujemy. Poniżej prezentujemy ważne 
wydarzenia sportowe z ich udziałem, 
o których poinformowała nas Prezes 
Klubu Agata Kalafut.

kwiecień/maj
► Mistrzostwa Dolnego Śląska Ju-
niorek Młodszych - awans do rozgry-
wek centralnych
► III miejsce w Mistrzostwach Polski 
Juniorek Młodszych - etapy: 
• 1/16 w Świebodzicach (organizowa-
ny w Wałbrzychu) - I miejsce
• 1/18 w Krakowie - I miejsce
• 1/4 w Zabrzu - I miejsce
• półfinał i finał  -  Brązowy Medalista 
Mistrzostw Polski Juniorek Młod-
szych
trener: Dominika Daszkiewicz - Kwa-
drans
► Wicemistrz Dolnego Śląska Mło-
dziczek - awans do rozgrywek cen-
tralnych; etapy: 
• 1/16 Pucharu Polski ZPRP Młodzi-
czek w Łodzi - II miejsce
• 1/8 Pucharu Polski ZPRP Młodzi-
czek w Krakowie - IV miejsce
drużyna uplasowała się na miejscach 
12-15 w Polsce
trener: Martyna Wołoch
► Trzy zawodniczki drużyny Młodzi-
czek w Kadrze Dolnego Śląska:
Dołhań Weronika, Kaczmar-
czyk Klaudia, Kalafut Lena
Finalistki Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w Łomży - V miejsce 
► Uczennice Liceum Ogólnokształ-
cącego w Świebodzicach Mistrzy-
niami Dolnego Śląska Licealiady 
Młodzieży w Piłce Ręcznej: Adam-
czewska  Justyna, Barna Patrycja,   
Beliak Valeriia, Chlebowska Elżbieta, 
Fundakowska Wiktoria, Kaczmar-
czyk Emilia, Leśniańska Gabriela, 
Łasińska Natalia, Markowska Oli-
wia, Nadrowska Wiktoria,   Nowak 

Natalia, Szulc Marika, Szczepanik 
Martyna, Wlazło Julia
► Zawodniczka drużyny Juniorek 
Młodszych Szczepanik Martyna po-
wołana do Kadry narodowej Juniorek 
Młodszych

czerwiec
► Udział w Otwartych Mistrzostwach 
Śląska w Mini Piłce Ręcznej - grupa 
naborowa
trener Dominika Daszkiewicz-Kwa-
drans, to najliczniejsza grupa naboro-
wa, liczy 40 dziewczynek
► Natalia Wąs i Maja Zawadzka po-
wołane do Kadry Wojewódzkiej Mło-
dziczek
► Juniorki II Wicemistrzem Dolnego 
Śląska w piłce ręcznej plażowej
Brązowy Medalista 
trener Marek Gąsior
► Martyna Szczepanik wraz z Kadrą 
Polski zajmują V miejsce w Otwar-
tych Mistrzostwach Europy U16 w 
Goteborgu

Sukcesy MKS Victoria

► Zajęcie II miejsca w II Lidze Ko-
biet, decyzją Związku Piłki Ręcznej 
w Polsce nasza drużyna uzyskuje 
AWANS do I Ligi Kobiet.
Jest to największe osiągnięcie w spor-
tach drużynowych w Świebodzicach.
I Liga Kobiet jest drugą klasą rozgrywek 
piłki ręcznej w Polsce po Superlidze.

Najmłodsze ligowe grupy:
► Dolnośląska Liga Chłopców
liczy 21 osób - miejsce w rundzie za-
sadniczej 6
miejsce w grupie P 5/8
► Dolnośląska Liga Młodzików gr A 
liczy 37 zawodników -  miejsce 6
Jest to drugi sezon utworzonych grup 
męskich w MKS VICTORIA Świebo-
dzice
trener Donata Rzepecka
► Dolnośląska Liga Dziewcząt liczy 
14 osób
2 miejsce w rundzie zasadniczej
5 miejsce w grupie F na8 zespołów.
trener Martyna Wołoch

bodzicach im. Pionierów Świebodzickiej Filatelistyki zor-
ganizował okolicznościowy Wernisaż Filatelistyczny, który 
odbył się 3 czerwca  w Miejskim Domu Kultury.

Uczestniczyli w nim: Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Se-
kretarz Miasta Sabina Cebula. O bardzo dobrą organizację 
zadbali: Przewodniczący Paweł Dziurzyński oraz Tadeusz 
Gawlicki.

W tym dniu, na terenie MDK-u, zostało uruchomione 
stoisko pocztowe, w którym przyjmowana była korespon-
dencja do przewozu Pocztą Samolotową, zorganizowaną  
w dniu 6 czerwca wspólnie z Towarzystwem Lotniczym w 
Świebodzicach. Z okazji organizacji poczty lotniczej wy-
dana została ilustrowana kartka pocztowa i wydawnictwo 
pocztowe MójZnaczek. Ponadto Urząd Pocztowy Świe-
bodzice 1 przygotował okolicznościowy datownik. I tak 
właśnie  jak zaplanowano z Gminnego Lotniska w Świe-
bodzicach na Lotnisko w  w Szymanowie poleciała poczta 
lotnicza (okolicznościowa korespondencja). Koresponden-

Wernisaż filatelistyczny

Członkowie Polskiego Związku Filatelistów od wielu lat 
aktywnie działają w Świebodzicach, organizując wystawy oko-
licznościowe oraz wydając ciekawe publikacje dotyczące histo-
rii filatelistyki w Świebodzicach.

Aktyw Koła Nr 1 Polskiego Związku Filatelistów w Świe-
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obecności Pani Joanna Rupnickiej Regionalnego Koordynatora ds. Fila-
telistyki we Wrocławiu Poczty Polskiej. Na miejscu obecny był także: Pan 
Paweł Dziurzyński Przewodniczący Związku Filatelistów, Pan Tadeusz 
Gawlicki, Jerzy Gibek - filateliści.

K o l e j n a 
poczta lotnicza 
zorganizowana 
zostanie podczas 
Pikniku Lotni-
czego, który od-
będzie się w na-
szym mieście w 
ostatni weekend 
sierpnia, tym ra-
zem poczta pole-
ci  na lotnisko do 
Oleśnicy.

Rozkręcony sezon imprez miejskich
Z ŻYCIA MIASTA

X Jubileuszowy Zlot Motocykli

Miasto Świebodzice także do-
łożyło starań, aby urozmaicić ofer-
tę imprez plenerowych w naszym 

mieście. Sezon imprez plenero-
wych  zainaugurował Zlot Motocy-
kli, który po przerwie związanej z 

pandemią powrócił do naszego 
miasta.

X jubileuszowy Zlot Moto-
cykli ściągnął do naszego miasta 
kilkaset motocyklistów, których 
motory podziwiane były przez 
tłumnie przybyłych do Rynku 
mieszkańców. Z tej okazji Bur-
mistrz Miasta Paweł Ozga prze-
kazał na ręce Dariusza Stańczyka 
okolicznościowe życzenia. Oby-
dwaj organizatorzy Zlotu  przyje-
chali do Rynku na motorach, to 
ich wielka pasja.

Po prezentacji motorów w 
Rynku, nastąpił uroczysty prze-
jazd do Hotelu Księżyc,  gdzie 
odbyła się druga cześć imprezy 
plenerowej.

Sportowy Dzień Dziecka

Wielką tradycją w naszym mieście są organizowa-
ne z okazji Dnia Dziecka Igrzyska Sportowe, które co 
roku odbywają się na boisku przy ul. Rekreacyjnej w 
dniach: 1 oraz 2 czerwca.

1 czerwca, po dwóch latach przerwy, uczniowie klas 
4-8 po raz kolejny rywalizowali w ramach XLV Miej-
skich  Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

Z kolei  w dniu 2 czerwca uczniowie klas 4-8 
uczestniczyli w małych igrzyskach sportowych. 
Uczestników dopingowali Burmistrz Miasta Paweł 
Ozga, Zastępca Burmistrza Tobiasz Wysoczański, Se-
kretarz Miasta Sabina Cebula, Dyrektorzy placówek 
oświatowych. To była kolejna wspaniała odsłona im-
prezy sportowej, utrzymana w duchu rywalizacji fair 
play, sprawiająca uczestnikom igrzysk wiele radości.

Zaczarowany Ogród w MDK

Dzień Dziecka w Świebodzicach, to święto, które nie trwało jeden dzień, 
poza igrzyskami sportowymi odbył się z tej okazji Piknik pn. Zaczarowany 
ogród w Miejskim Domu Kultury który zorganizował MDK, zapewniając 
w ogrodzie wiele atrakcji, m.in. kolorowe dmuchańce, Koncert Zespołu 
„Czereśnie,” poczęstunek, gry i zabawy. Dzieci bawiły się fantastycznie w 
towarzystwie swych rodziców i opiekunów. Było bardzo wesoło i beztro-
sko.

Srebrna Miss

Wybory Miss kojarzone były z wielkim ekranem, a my w Świebodzicach 
wybraliśmy wyjątkową Srebrną Miss.  Wydarzenie zorganizował  po raz 
pierwszy z wielkim przytupem Klub Senior +, któremu przewodniczy 
Agata Koperska Kierownik Klubu. Nasze wspaniałe seniorki ze Świebo-
dzic prezentowały piękne stroje, ale również dokonywały autoprezentacji 
w najlepszym z możliwych wydaniu. Było pięknie, wzruszająco, wyjątko-
wo, ach co to był za dzień. W jury zasiedli: Burmistrz Miasta Paweł Ozga, 
Sekretarz Miasta Sabina Cebula, Teresa Anniuk-Gulak, lokalna artystka, 
oraz Irena Czapkowska Prezes Stowarzyszenia Senior=Aktywny Obywatel.
Srebrną Miss została: Danuta Wiśniewska.

cję w zaplombowanym worku doręczyła Pani 
Renata Głód  Kierownik Poczty w Świebodzi-
cach osobie upoważnionej do przewozu prze-
syłek. Tuż przed 11:00 z rąk pilota Grzegorza 
Glegoły pocztę odebrał Pan Tadeusz Kudła w 
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Świebodzicka flaga w podróży
Trwa zainaugurowana 
w ubiegłym roku akcja 
wykonywania zdjęć ze 
Świebodzicką flagą.

Serdecznie dziękujemy za prze-
słane zdjęcia. Zapraszamy do włą-
czenia się w akcję. Zdjęcia prosimy 
przesyłać na adres e-mail: promo-
cja@swiebodzice.pl.

Flaga była ostatnio w:

Praga, Wioletta Rybarczyk

Jezioro Michigan, Chicago 
w Stanach Zjednoczonych
Arkadiusz Kaczmarek

Hrubá Skála, Czechy
Świebodzickie Łaziki Rysy, Krzysztof

Dolina Bobru, Świebodzickie Łaziki Adrspach, Maciej Kwiecień

Trzemeszno, Arek Kaczmarek

Tak przebiegają wakacje w na-
szym mieście,  o świetny wypo-
czynek, zadbał OSiR Świebodzi-
ce Spółka z o.o., Miejski Dom 
Kultury, Świetlica Środowiskowa 
Tęczowa Gromada, Szkoła Pod-
stawowa nr 2, Szkoła Podstawowa 
nr 4 oraz Biblioteka Miejska. Od-
bywa się szereg zajęć, turniejów 
i gier sportowych na obiektach 
OSiR  a także były wyjazdy, te-
atrzyki, zwiedzanie okolic nasze-
go miasta.

Wakacje w mieście

W środę (6 lipca) do Miejskiego 
Domu Kultury przybyli, na 
zaproszenie Burmistrza Miasta, 
rodzice dzieci uczęszczających 
do oddziału Niepublicznego 
Przedszkola Koniczynka, 
zlokalizowanego na Osiedlu 
Sudeckim. 

Tematem rozmowy było przed-
stawienie rodzicom propozycji na  
kontynuację edukacji przedszkolnej 
dzieci od 1 września 2022 r. W spo-
tkaniu udział wzięli: Burmistrz Mia-
sta Paweł Ozga, Zastępca Burmistrza 
Tobiasz Wysoczański, Kierownik Wy-
działu Edukacji i Spraw Społecznych  
Alicja Pawlica, Dyrektor Przedszkola 
nr 3 Beata Gil, jak również Dyrektor 
Koniczynki Katarzyna Tomańska 
oraz rodzice. Pani Katarzyna Tomań-
ska  prowadzi przedszkole w lokalu 

Dialog w sprawie Koniczynki

będącym własnością Gminy Świebo-
dzice, umowa zawarta była na okres 
10 lat i obowiązywała do dnia 3 maja 
2020 r. Umowę najmu przedłużono 
jedynie do dnia 31 sierpnia 2020 r., 
gdyż przedszkole niepubliczne nie 
spełniało norm i wymogów związa-
nych z bezpieczeństwem dzieci. Pani 
Katarzyna Tomańska miała pełną 
świadomość, że umowa najmu nie 

zostanie jej przedłużona, jednak, pro-
wadziła dalej działalność, wiedząc, że 
Gmina w tym lokalu zamierza utwo-
rzyć placówkę publiczną, takie działa-
nie było sprzeczne z obowiązującymi 
przepisami prawa. Pani Tomańska 
została poinformowana, aby podjęła 
działania zmierzające do przeniesie-
nia od 1 września 2020 r. dzieci do 
innego obiektu, jednak odmówiła  

współpracy. Z wypowiedzi rodziców 
uczestniczących w spotkaniu wprost 
wynikało,  że Pani Tomańska nie po-
informowała ich o sytuacji lokalu i 
przejęciu go przez Gminę. Burmistrz 
Miasta Paweł Ozga w rozmowie z 
rodzicami podkreślił, że po przeję-
ciu placówki dzieci zyskają bezpiecz-
niejsze pomieszczenia, jak również  
rodzice poniosą niższy koszt pobytu 

dziecka w przedszkolu. Ze względu na 
dobro dzieci ważne jest jak najszybsze 
przejęcie i wyremontowanie budyn-
ku. Wszyscy  rodzice otrzymali zapew-
nienie, że  każde dziecko z przedszkola 
Koniczynka znajdzie miejsce w nowo 
otwartej placówce. Burmistrz obiecał  
dołożyć wszelkich starań, aby cała ta 
sytuacja przebiegła sprawnie i oczywi-
ście bezstresowo dla dzieci.

KO GYM

SP nr 4

Świetlica Środowiskowa Tęczowa Gromada

OSiR Świebodzice

SP nr 2



Co słychać w Polskim 
Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów?
Dzieje się naprawdę wiele, Emeryci koncertują, biorą udział w 
rozgrywkach sportowych, uczą się języków, promują nasze miasto. 
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań, o 
których poinformował nas Przewodniczący Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Aleksander Jermakow.

7Świebodzic
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W Klubach Senior + I Senior 
+ II działamy pełną parą. Poza 
zajęciami stałymi, którymi 
są joga, gimnastyka ogólna, 
zdrowy kręgosłup, warsztaty 
taneczne, bowling czy basen 
każdego dnia spotykamy się by 
radośnie spędzać czas. Jedni 
rozmawiają przy kawie, drudzy 
przy malowaniu obrazów, 
jeszcze inni przy stole do tenisa 
stołowego czy stole bilardowym. 
Odbyły się u nas spotkania 
z dietetykiem, prawnikiem, 

podczas wizyt międzyklubowych czy 
cyklicznych spacerów po Pełcznicy. 

Przygotowujemy się właśnie do 
letnich zawodów o tytuł Mistrza 
Klubu Senior+ w trzech konkuren-
cjach i jesiennej wystawy prac na-
szych uczestników, a już niedługo 
wyruszymy w poszukiwaniu wspo-
mnień na wycieczkę po Zakładach 
Termet S.A, w których większość 
naszych seniorów pracowała nawet 
kilkadziesiąt lat. Na tę wspomnie-
niową wyprawę, która odbędzie się 
29 sierpnia   można się zapisać te-
lefonicznie pod numerem 781 234 
446, zostało jeszcze kilka wolnych 
miejsc, więc zapraszamy.

Klub Senior +, Klub Senior+II

Od stycznia 2022 roku cyklicznie co sobotę godz. 17.00 – 21.00 
,,MUZYKOTERAPIA” w „Klubie Seniora” przy PZERiI w Świebodzicach 

przy ul. Żeromskiego13-17

Plan organizacji imprez na 2022 rok
w „KLUBIE SENIORA” przy PZERII W ŚWIEBODZICACH

24.07.2022 godz. 15.00-Występ zespołu „Świebodziczanie” 
 w Muszli koncertowej w Parku Miejskim w Świebodzicach
8.08.2022 „Mistrzostwa Seniorów TENISA STOŁOWEGO”
19.08.2022 „Przegląd artystyczny SENIORÓW”
14.08.2022 Występ zespołu „Świebodziczanie” w Muszli koncertowej 
 w Polanicy-Zdroju
15.08.2022 Występ zespołu „Świebodziczanie” w Muszli koncertowej 
 w Kudowie-Zdroju
15.08.2022 „Piknik rowerowy”/trasa 18 km - las Grochotów - zalew 
 Komorów rożno kiełbaski śpiew/
21.08.2022 Występ zespołu „Świebodziczanie” w Muszli koncertowej 
 w Szczawnie-Zdroju
9.09.2022 Wycieczka z przewodnikiem po „Dolinie różaneczników” 
 zapisy w biurze PZERiI
7.09.2022 Wycieczka na „Winobranie” Zielona góra/ zapisy w biurze/
10.09.2022 „Mistrzostwa Seniorów w RZUTKI”
15.09.2022 Nauka j. niemieckiego /kończący się egzaminem zgodnie 
 z wymogami Kuratorium Ośw. i Wych./
24.09.2022 Występ zespołu „Świebodziczanie” w Wałbrzychu 
 na Stadionie OSiR
8.10.2022 „SENIORALIA”/ Sala widowiskowa OSiR Świebodzice/
26.11.2022 „ANDRZEJKI” u Seniorów
20.12.2022 „Spotkanie BOŻONARODZENIOWE”
31.12.2022 „WIECZÓR SYLWESTROWY” u Seniorów

Newsy z Klubu Senior + oraz Senior+II

podróżnicze z Ewą Limberger 
czy historyczne z Różą 
Stolarczyk. 

Łączymy siły 
dwóch placówek, 
a przede wszyst-
kim łączymy 
kolejne pokole-
nia zarówno te 
młodsze odwie-
dzając maluchy 
w przedszkolu 
jak i te starsze 

Nie od dzisiaj wiadomo, że 
sport to zdrowie. Dlatego 
świebodziccy seniorzy chętnie 
organizują i biorą udział w 
różnorodnych zmaganiach. 
Tak było również w ubiegły 
piątek (15 lipca) podczas 
Mistrzostw Seniorów w 
Bowlingu zorganizowanych 
przez Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w Świebodzicach. 
Wydarzenie patronatem objął 
Burmistrz Miasta Paweł Ozga. 

Do udziału w radosnej rywa-
lizacji Przewodniczący PZERiI 
Aleksander Jermakow zaprosił po-

zostałe organizacje senioralne z na-
szego miasta: Klub Senior + z jego 
Kierowniczką Agatą Koperską oraz 
Stowarzyszenie Senior=Aktywny 
Obywatel. O godzinie 15:00 w krę-
gielni miejskiej przy ulicy Rekre-
acyjnej uczestnicy w doskonałych 
nastrojach rozpoczęli przyjacielską 
rywalizację. Chociaż na zwycięzców 
czekały atrakcyjne nagrody, w tym 
Puchar Przewodniczącego PZERiI, 
wszyscy postawili głównie na dobrą 
zabawę. Po zakończeniu rozgrywek 
i wręczeniu nagród Przewodniczą-
cy zaprosił serdecznie wszystkich 
uczestników na kolejne wydarze-
nie, jakim będą Mistrzostwa Senio-
rów w grze w tenisa. 

Jak podkreśla Burmistrz 
Miasta Paweł Ozga 
otwarcie drugiego Klubu 
to bardzo dobra decyzja. 
25 maja (środa)  przy ul. 
Osiedle WSK 1 w dzielnicy 
Pełcznica odbyło się 
uroczyste otwarcie Klubu 
Senior+II, którym zarządzać 
będzie Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 

W uroczystym otwarciu wzięli 
udział m.in.:   Senator RP Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska, Burmistrz Mia-
sta Paweł Ozga, Zastępca Burmistrza 
Miasta Tobiasz Wysoczański, Sekretarz 
Miasta Sabina Cebula, Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Halina Mądra, Rad-
ni Rady Miejskiej, Dziekan Dekanatu 
Świebodzickiego Ksiądz Proboszcz 
Józef Siemasz, Dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych, pracownicy UM, Prze-
wodnicząca Rady Seniorów Antonina 
Nowacka, przedstawiciele lokalnych 
stowarzyszeń, a co najważniejsze  licznie 
zgromadzeni, nasi wspaniali świebo-
dziccy seniorzy.

Świebodziccy seniorzy stanowią 
bardzo ważną część społeczności na-
szego miasta. To bardzo często ludzie 
aktywni, pełni energii, spragnieni kon-
taktu z drugim człowiekiem, często sa-
motni, ale cieszący się każdym dniem.

Dlatego tak ważne jest, aby mieli 
gdzie spędzać czas, rozwijać swoje pa-
sje, w gronie środowiska senioralnego 
wypić kawę czy herbatę.

Do tej pory  w naszym mieście  świe-
bodziccy seniorzy korzystali ze świetnie 
funkcjonującego Klubu Senior + zloka-
lizowanego na Os. Sudeckim. Jego dzia-
łalność pokazała, że bardzo potrzebne 

Miasto Świebodzice otworzyło 
drugi Klub Seniora

jest utworzenie w naszym mieście ko-
lejnego klubu dla seniorów. Liczne glosy 
mieszkańców wskazywały, że takiego 
miejsca brakuje zdecydowanie w dziel-
nicy Pełcznica. Wsłuchując się w głosy 
mieszkańców tej dzielnicy Burmistrz 
Miasta Paweł Ozga bardzo otwarty do 
współpracy z seniorami postanowił po-
czynić działania do uruchomienia takie-
go klubu.

 Uroczystość poprowadziła Agata 
Koperska Kierownik obydwu Klubów 
Seniora. Burmistrz w swym wystąpie-
niu z wielką radością powitał wszyst-
kich zgromadzonych, a w szczególności 
seniorów, oddając dzisiaj w ich ręce 
upragnione, wyczekiwane miejsce. Bur-
mistrz podkreślał, że bardzo cieszy się, 
że udało się uruchomić kolejny Klub, 
który będzie służył naszym mieszkań-
com. Zwrócił się   do seniorów, to od 
dzisiaj jest Państwa miejsce, gdzie z 
pewnością będziecie się czuli dobrze, 
tego Wam serdecznie życzę, Burmistrz 
przekazał także życzenia zdrowia i rado-
ści. Zapewniając, że świebodziccy senio-
rzy są bardzo dla Niego ważni i będzie o 
Nich zawsze dbał. 

Życzenia oraz upominki przekazali 
także zaproszeni goście, w tym m.in.: 
Senator RP, Przewodnicząca Rady Miej-

skiej, Radni. Przedstawicielki 
seniorów: Janina Mikołajczak 
oraz Teresa Małecka wyraziły 
ogromne słowa wdzięczności 
za uruchomienie Klubu oraz za 
okazywaną troskę seniorom. 

Podczas uroczystości Dzie-
kan pobłogosławił nowy Klub 
Seniora +II, przekazał serdeczne 
życzenia seniorom. Miało miej-
sce także uroczyste przecięcie 
wstęgi, odbył się   także występ 

w wykonaniu Zespołu Melodia, człon-
kowie zespołu zaśpiewali kilka pięknych 
utworów, w tym jeden o Świebodzicach 
pn. „Kochamy Nasze Miasto”. Z kolei 
Teresa Małecka zarecytowała własnego 
autorstwa wiersz, napisany specjalnie 
na tą okazję, skierowany do uczestni-
ków nowej placówki. 

Wyświetlona została prezentacja 
obrazująca działalność Klubu Senior + 
na Os. Sudeckim, a na zakończenie na 
wszystkich czekał słodki poczęstunek.

Przypomnijmy,   że warunkiem 
uczestnictwa w placówce jest: zamiesz-
kiwanie na terenie Gminy Świebodzice, 
ukończenie 60 roku życia. 

Placówka przeznaczona jest dla 
osób nieaktywnych zawodowo. 

Gmina otrzymała z budżetu pań-
stwa dofinansowanie na  funkcjonowa-
nie placówki, które  wynosi: 97184,00 zł. 

Całkowita wartość zadania wynosi: 
222284,92 zł 

Dofinansowanie funkcjonowania 
placówki „Klub Senior + II w Świebo-
dzicach” z siedzibą przy ul. Osiedle WSK 
1, która zapewnia 15 miejsc wynosi: 
16990,00 zł. 

Całkowita wartość zadania: 
86818,75 zł.

Mistrzostwa Seniorów 
w bowlingu
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Ulica Radosna gotowa 

Remont Trójki zakończony 

Za Osiedlem Piastowskim 
na ulicy Radosnej jest już po-
wód do uśmiechu, gdyż z koń-
cem czerwca ukończono prace 
budowlane pn. „Budowa drogi 
gminnej wraz z infrastrukturą 
tworzącej ulicę klasy dojazdo-
wej”.  Rozbudowa znacząco po-
prawiła komfort użytkowników 
pieszych i zmotoryzowanych.

W ramach budowy wykona-
no  nawierzchnię drogi i chodni-
ka w kostce betonowej o długości 
około 220 mb, około 300 mb ka-
nalizacji deszczowej oraz oświe-
tlenie uliczne w technologii LED. 

Zadanie to zostało sfinanso-
wane z budżetu Gminy Świebo-
dzice i wyniosło  1 190 096,12 zł 
brutto.

W odbiorze uczestniczyli: Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Zastępca Burmistrza 
Tobiasz Wysoczański, Prezes ZGK Świebodzice Sp. z o.o. Sławomir Sprawka, 
Wykonawca zadania Dariusz Stańczyk Firma Stadar oraz Kierownik Wydziału 
Inwestycji i Remontów UM.

Dzieci i ich opiekunowie mogą się cieszyć 
z nowego placu zabaw w Parku Miejskim, 
który został zmodernizowany w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego 2020 oraz 2021. 

Miejsce to ma nową, bezpieczną na-
wierzchnię z poliuretanu oraz   nowe urzą-
dzenia zabawowe dla dzieci młodszych i star-
szych urwisów. Wokół placu powstał chodnik 
z kostki betonowej z myślą o rodzicach, którzy 
przemieszczają się z wózkami oraz o dzieciach 
na rowerkach. Uroczyste otwarcie wraz naj-
młodszymi użytkownikami terenu odbyło się 

Teren wokół Szkoły Podsta-
wowej nr 3 zmienił się nie do 
poznania, gdyż miejsce to od 
wielu lat nie było remontowane, 
a obecnie nabrało, nie tylko este-

tyki, ale stało się zdecydowanie 
bezpieczniejsze dla uczniów i 
pozostałych użytkowników.

Wykonano nawierzchnię od 
strony ulicy Wolności, chod-

W odbiorze uczestniczyli: Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Zastępca Burmi-
strza Tobiasz Wysoczański, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Jolanta Styr-
na-Grossman, Wykonawca Janusz Wróbel Firma Volt, Pracownicy wydziału 
Infrastruktury Technicznej i Remontów. 

nik od strony głównego wejścia 
do szkoły oraz  dla zwiększenia 
bezpieczeństwa drogę pożaro-
wą dodatkowo poszerzono. Zo-
stały wykonane nowe metalowe 
schody wejściowe do stołówki, 
mającej siedzibę na terenie bu-
dynku A.

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

Nowy plac zabaw w Parku Miejskim 

w Dniu Dziecka. Pojawiło się mnóstwo 
dzieci z miasta wraz z rodzicami i opie-
kunami. Nie zabrakło również przed-
szkolaków z najbliższego Przedszkola 
nr 3 w Świebodzicach Niezapominaj-
ka, które przybyły w towarzystwie Dy-
rektor Beaty Gil oraz nauczycieli. 
Wszyscy zostali obdarowani słodycza-
mi i kolorowymi balonami przez Wła-
dze Miasta, a także pomysłodawczynię 
Antoninę Nowacką 

Serdecznie zapraszamy do wesołej 
i bezpiecznej zabawy.
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ZWiK ma fotowoltaikę Nowoczesny sprzęt do USG 
w Miejskim Ośrodku Zdrowia

Prelekcja  z okazji 743. lecia Świebodzic

Z początkiem lipca w Miejskim Ośrodku 
Zdrowia Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Se-
kretarz Miasta Sabina Cebula oraz Dyrektor 
MOZ Adrian Szewczyk odebrali od przedsta-
wiciela producenta Konrada Głowackiego no-
woczesny, wysokiej jakości 
aparat ultrasonogra-
ficzny do wykony-
wania badań USG, 
który został zaku-
piony w ramach 
środków wła-
snych Ośrodka. 

To już ko-
lejny aparat do 

Burmistrz Miasta Świebodzice Paweł Ozga, Zastępca Tobiasz Wysoczański, 
Prezes ZWIK Świebodzice Grzegorz Cabanek wraz z radą nadzorczą: Ryszard 
Kuc, Barbara Słotwińska, Grzegorz Sulima, Agnieszka Lendo-Kawałko, Alek-
sander Janik - odbiór instalacji

diagnostyki obrazowej, który będzie służył miesz-
kańcom naszego miasta, co oznacza jeszcze wyższy 

poziom świadczonych usług przez Miejski Ośrodek 
Zdrowia.

Amfiteatr w Parku Miejskim 
w nowej odsłonie

Pracownicy ZGK Świebodzice Spółka z o.o. pomalo-
wali amfiteatr w Parku Miejskim. Miejsce to ma służyć  
mieszkańcom, ich wypoczynkowi, dlatego  prosimy o 
nienanoszenie jakichkolwiek grafik, tak aby pozostało 
w estetycznym stanie.

Zapraszamy
do ukwiecania

Ponad 2 miliony dofinansowania 
na remont Targowiska Miejskiego

Rozstrzygnięto IV edycję 
Programu Inwestycji Strategicz-
nych dla gmin popegeerowskich. 
Gmina Świebodzice wnioskowała 
o dofinansowanie bardzo waż-
nej dla Mieszkańców inwestycji: 
Przebudowa i remont nawierzch-
ni wraz z odwodnieniem terenu 
Placu Targowego. Wniosek został 
rozpatrzony pozytywnie.

W piątek (15 lipca) Burmistrz 
Miasta Świebodzice Paweł Ozga 
wraz z Zastępcą Burmistrza To-
biaszem Wysoczańskim odebrali 
w Boguszowie-Gorcach promesę 
na  środki w wysokości 2 450 000 
zł, które umożliwią realizację za-
dania.

Wyrazy uznania i serdeczne 
podziękowanie kierujemy do Se-
kretarza Stanu, Pełnomocnika   
Rządu ds. Odnawialnych Źródeł 

Energii Ireneusza Zyski, któ-
ry wsparł te ważne dla miasta i 
świebodziczan inwestycje.

Należy przypomnieć, że jest 
to kolejne wysokie dofinansowa-
nie dla Gminy w ostatnim cza-
sie. Końcem maja Świebodzicom 
przyznano ponad 14 milionów 
złotych na inwestycje drogowe.

Łącznie jest to już kwota nie-
mal 17 milionów złotych, które 
pozwolą na realizację ważnych 
zadań inwestycyjnych, a tym sa-
mym dalszy rozwój naszego mia-
sta.

Celem Programu Inwestycji 
Strategicznych   jest dofinanso-
wanie samorządowych projek-
tów. Realizowany jest poprzez 
promesy inwestycyjne udzielane 
przez Bank Gospodarstwa Kra-
jowego.

Woda płynąca z kranów miesz-
kańców Świebodzic, dostarczana 
jest do miejskiej sieci wodociągowej 
poprzez dwie przepompownie wody, 
zlokalizowane na terenie miasta. 

Całodobowa praca pomp, 
pochłania duże ilości energii 
elektrycznej. Dlatego w celu po-
szukiwania oszczędności w funk-
cjonowaniu spółki, pod koniec 
2021 roku Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji, zawarła umowę na fi-
nansowanie budowy trzech instala-
cji fotowoltaicznych o mocy blisko 
50 kW każda. Wartość inwestycji 
to prawie 600 tys. złotych. Dzięki 
uzyskanej pożyczce od Towarzy-
stwo Inwestycji Społeczno-Ekono-

micznych S.A. całe przedsięwzięcie 
nie jest zbyt dużym obciążeniem 
finansowym dla spółki w bieżącej 
działalności. Nowe instalacje już 
pracują i dostarcza około 20% po-
trzebnej energii zasilającej stacje 
pomp. Wykorzystanie słońca do 
produkcji energii elektrycznej, na-
leży uznać za bardzo dobrą decyzję, 
dającą wymierne korzyści dla Spół-
ki a tym samym dla mieszkańców.

W obecnej sytuacji gospo-
darczej i rosnącej cenie rynkowej 
energii elektrycznej, niższe koszty 
pozyskania energii, przełożą się na 
wysokość rachunków  mieszkań-
ców Świebodzic za  dostarczenie 
wody. 

Świebodzice, to miasto z fascynującą historią. 
Pielęgnujemy pamięć  o  Janie Mikuliczu Radec-
kim, Gustawie Beckerze i Emilu Krebsie. Bywali 
tu jednak książęta, królowie i cesarzowe, mieliśmy 

własnego - rycerza rozbójnika, budynki wzniesione 
przez Hochbergów, ale też podobozy Gross Rosen 
i tu miała miejsce akcja T4 – ślad nazistowskiego 
panowania. Trudne czasy powojenne to banda Wi-
cherka, ale też wspaniały lekarz doktor Szubin, któ-
ry wielu przywiezionym tu z wyzwolonych obozów 
więźniom uratował życie. O tych wszystkich cieka-
wych historiach opowiedziała z wielkim entuzja-
zmem podczas prelekcji w Miejskim Domu Kultury 
w dniu 14 lipca (czwartek) pasjonatka lokalnej hi-
storii, mieszkanka naszego miasta Róża Stolarczyk. 
Prelekcja odbyła się w ramach jubileuszu 743.lecia 
naszego miasta.

 Trwała ona blisko dwie godziny, prowadząca bar-
dzo chętnie wchodziła w interakcję ze słuchaczami i  
opowiadała na pytania.

Historia, to nie tylko niewiele znaczące dla  miesz-
kańca daty, to przede wszystkim ludzie, którzy to 
miasto tworzyli przez wieki, warto poznać ich losy, 
do czego gorąco zachęcamy z Panią Różą Stolarczyk. 
Organizatorem wydarzenia było Miasto Świebodzice 
przy współpracy z Miejskim Domu Kultury.

Nowa Dyrektor MDK
Miejski Dom Kultury w Świebodzi-

cach to kulturalne serce naszego miasta. 
Od 4 lipca nowym Dyrektorem jest Be-
ata Rejek.

Absolwentka wrocławskiego AWF-
-u, nauczyciel w-fu, instruktor z wielo-
letnim doświadczeniem w pracy z dzieć-
mi, młodzieżą i dorosłymi, organizator i 
współorganizator charytatywnych ma-
ratonów zumby na rzecz dzieci z pro-

blemami onkologicznymi, pasjonatka i 
instruktorka jazdy konnej.  Ale przede 
wszystkim osoba z głową pełną nowych 
pomysłów na rozwój Miejskiego Domu 
Kultury w Świebodzicach. 

Gorąco trzymamy kciuki za nową 
Dyrektor i życzymy jej niestającego za-
pału oraz satysfakcji z wykonywanej 
pracy.  
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Budżet Obywatelski to 
narzędzie, które pozwala 
Mieszkańcom podzielić się 
swoimi pomysłami na zmiany 
w mieście. Dzięki realizacji 
zgłoszonych projektów, 
miasta zyskują nowe ciekawe 
inicjatywy, a społeczność 
lokalna poczucie realnego 
wpływu na kształtowanie 
wizerunku swojej miejscowości. 

W Świebodzicach również po 
raz kolejny odbyło się zgłaszanie 
projektów i głosowanie nad Budże-
tem Obywatelskim.

Spośród 7 zgłoszonych projek-
tów, głosami świebodziczan do re-
alizacji wybrano dwa:
• „Zdrowy uśmiech naszych dzie-
ci – Profilaktyka stomatologiczna 
dzieci i młodzieży w szkole”; 

Wałbrzyski Rajd Pojazdów 
Zabytkowych to impreza, 
która na stałe wpisała się w 
kalendarz wydarzeń miejskich. 
Świebodzicki etap jubileuszowej 
X edycji odbędzie się już 6 
sierpnia (sobota), godz. 12:00 w 
Rynku.

W ramach promocji tego między-
narodowego wydarzenia  we wtorek 5 
lipca odbył się w Ratuszu briefing pra-
sowy. Uczestniczyli w nim: Burmistrz 
Miasta Paweł Ozga, przedstawiciele 
organizatora imprezy Stowarzyszenia 
Moto-Weteran: Pani Monika Urbań-
ska, Komandor Mirosław Korzec oraz 
Członek Stowarzyszenia Grzegorz Za-

Podczas ostatnich sesji 
Rady Miejskiej Mieszkańcy, 
którzy śledzili transmisję, 
mogli wielokrotnie usłyszeć 
wypowiedzi radnych 
opozycyjnych sugerujące, że w 
Gminie Świebodzice nie został 
uchwalony budżet na rok 2022.

Budżetu na rok 2022 radni w 
istocie nie uchwalili, dlatego  w dniu 
16 lutego ustaliła go Regionalna Izba 
Obrachunkowa. Pierwsze zmiany  
budżetu gminy zostały zapropono-
wane przez Burmistrza na sesję wy-
znaczoną na 14 marca.

Uchwała w sprawie zmiany bu-
dżetu Gminy na rok 2022 została 
przyjęta wraz z wniesionymi przez 
radnych podczas obrad zmianami, w 
głosowaniu podczas LVIII sesji Rady 
Miejskiej w dniu 14 marca br. Jednak 
w wyniku nieumyślnej,  nieprawi-
dłowej interpretacji przez Skarbnika 
Gminy wniesionych do dokumentu 
zmian,  22 marca do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej oraz Wojewody 
Dolnośląskiego przesłane zostały do-
kumenty różniące się od rzeczywiście 
podjętych na sesji. Niezwłocznie po 
wykryciu pomyłki Burmistrz Mia-
sta zwrócił się pismem do organów 

nadzoru o niepublikowanie uchwały 
ze względu na błędne zapisy. Kopię 
pisma otrzymała również Przewodni-
cząca Rady Miejskiej Halina Mądra. 
Kolejnym krokiem podjętym przez 
Skarbnik Miasta było skorygowanie 
tekstu uchwały i przekazanie go do 
Przewodniczącej celem potwierdze-
nia i podpisania w dniu 30 marca, że 
jest on zgodny z faktycznie podjętym. 
Pismo to pozostało bez odpowiedzi. 
Wielokrotnie podczas kolejnych po-
siedzeń Rady Miejskiej radni Klubu 
Wspólne Świebodzice podkreślali, 
że kolegium Regionalnej Izby Obra-
chunkowej we Wrocławiu 13 kwiet-
nia stwierdziło nieważność uchwały 
LVIII/335/2022 w sprawie zmian 
budżetu Gminy Świebodzice. Jest to 
prawdą. Jednak radni nie wspomi-
nają o bardzo ważnym zapisie w sen-
tencji uchwały RIO, który brzmi: „w 
wersji przedłożonej w dniu 22 marca 
2022 r.”, co oznacza, że nie dotyczą 
skorygowanej wersji, przekazanej do 
podpisu Przewodniczącej Rady po raz 
kolejny w dniu 17 maja. Co więcej, w 
orzecznictwie Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego można przeczy-
tać, że jeśli zachodzi różnica w tre-
ści między uchwałą przyjętą na sesji 
Rady Miejskiej a podpisaną i przesła-

ną do organów nadzoru Wojewody 
za obowiązującą, należy uznać wersję 
pierwotną, gdyż podstawowe znacze-
nie ma wynik głosowania radnych.

Regionalna Izba Obrachunko-
wa pismem z dnia 29 kwietnia do 
Przewodniczącej Rady Miejskiej Ha-
liny Mądrej wskazała, że należy nie-
zwłocznie podpisać i przekazać do 
Izby uchwały podjęte przez Radę na 
sesji w dniu 14 marca. Niestety Prze-
wodnicząca tego nie zrobiła. 

Burmistrz Miasta Paweł Ozga 
wielokrotnie tłumaczył, jak przebie-
gała cała procedura, jednak część 
radnych nadal świadomie wprowa-
dzała Mieszkańców w błąd.

Na LXI sesji Rady Miejskiej w 
dniu 15 czerwca br. Burmistrz Mia-
sta zwrócił się do Sekretarz Miasta 
Sabiny Cebuli, aby raz jeszcze krok 
po kroku merytorycznie wyjaśniła, 
jaka była chronologia wydarzeń. 
Sekretarz dwukrotnie długo i rze-
czowo omawiała punkt po punkcie, 
jak zmieniała się sytuacja dotycząca 
dokumentów. Przedstawiła również 
szczegółową  prezentację dla Miesz-
kańców oglądających obrady i osób 
zebranych w Sali Posiedzeń, dodat-
kowo radni otrzymali przed posie-
dzeniem komplet dokumentów, z 

którymi mogli się zapoznać. Były 
wśród nich projekty uchwał, orze-
czenia RIO, kopia korespondencji 
wymienianej między Przewodniczą-
cą Rady, RIO i mecenasem.

Jednak nawet takie argumen-
ty nie przekonały opozycji, która 
za całą sytuację winiła Burmistrza, 
jednocześnie nie potrafiąc wskazać, 
jaki właściwie w dokumencie według 
nich  jest jeszcze błąd.

Na  tej samej sesji miał być proce-
dowany projekt w sprawie kolejnych 
zmian w budżecie Gminy,  jednak ze 
względu na szereg uwag zgłaszanych 
przez radnych, Burmistrz Miasta 
jako wnioskodawca zdjął go z po-
rządku obrad.

Wśród zarzutów skierowanych 
do Burmistrza w sprawie uchwały 
dotyczącej budżetu Gminy Świebo-
dzice na bieżący rok pojawiały się 
głosy, wskazujące jako najprostsze 
rozwiązanie, ponowne przedłożenie 
pod głosowanie całego pierwotnego  
projektu z 14 marca 2022 r. uzupeł-
nionego o przyjęte dotychczas zmia-
ny. Burmistrz przychylił się do tej 
sugestii, chociaż powyższy projekt 
już raz został przyjęty w głosowaniu. 
Kolejną sesję na jego wniosek zwoła-
no na 29 czerwca. W porządku obrad 

znalazły się dwa projekty uchwał w 
sprawie:
• zmian budżetu gminy Świebodzice 
na 2022 r., 
• przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Świebodzice na 
lata 2022-2027.

Posiedzenie zaraz po rozpoczę-
ciu zostało, bez podania racjonalnej 
przyczyny, odroczone przez Prze-
wodniczącą Rady Miejskiej do 12 
lipca br. 

Biorąc pod uwagę wszechstronne 
działania podjęte przez Burmistrza 
Miasta w celu wyjaśnienia sytuacji, 
absolutnie nie można zgodzić się z 
powielanym przez opozycję twier-
dzeniem, że przez 3 miesiące nie ro-
bił on nic w tej sprawie. Zachowanie 
radnych i Przewodniczącej świadczy 
tylko o ich złej woli, gdyż błąd zo-
stał naprawiony w marcu, ale nadal 
prowadzona jest narracja mająca 
obciążyć całą winą za zaistniałą sy-
tuację Burmistrza Miasta. Potwier-
dza to fakt, że Przewodnicząca Rady 
uzasadniała odmowę podpisania 
skorygowanych dokumentów argu-
mentem, że nie są one nadal zgodne 
ze stanem faktycznym, jednak nie 
potrafiła wskazać w jakim punkcie, 
również  radni nie wyjaśnili dokład-
nie, co wg nich jest jeszcze nieprawi-
dłowe w dokumencie.

Po wznowieniu obrad 12 lipca, 
uchwała w sprawie zmian budżetu 
Gminy Świebodzice na rok 2022 zo-
stała przyjęta 8 głosami za, przy 12 
wstrzymujących się (jeden radny był 
nieobecny).

• „Bezpieczny i przyjazny plac za-
baw na Osiedlu Piastowskim”.

Głosowanie odbyło się 18 i 
19 marca br. Zgodnie z zapisa-
mi uchwały Rady Miejskiej NR 
XXII/163/2020 projekty zweryfi-
kowano formalnie i merytorycznie 
w kolejności ustalonej przez wynik 
głosowania. Ze względów formal-
nych drugi z wybranych projektów 
nie może zostać zrealizowany (te-
ren, którego dotyczy objęty jest re-
alizacją innego zadania). Dlatego 
po zweryfikowaniu puli środków, 
jakie pozostaną w ramach BO, 
uwzględniając realizację zwycię-
skiego projektu,  jako drugie zosta-
nie wykonane zadanie pod nazwą 
„Zakup przenośnego pyłomierza 
typu DUSTAIR z GIG-u (Główny 
Instytut Górnictwa) produkcji fir-
my EMAG.”

Uchwała w sprawie budżetu Gminy 
Świebodzice na rok 2022 wyjaśnienie

dzona o nieobecności większej części 
Radnych.

Głos zabrali również uczestniczący 
w spotkaniu wieloletni radni Zdzisław 
Pantal, Janusz Kościukiewicz i Jan Kle-
piec, którzy wyrazili swoją dezaprobatę 
dla takich działań ze strony Przewod-
niczącej oraz nierównego traktowania 
przez nią członków poszczególnych 
ugrupowań w Radzie Miejskiej. 

Na koniec Burmistrz Miasta Pa-
weł Ozga odpowiedział na pytania 

dziennikarzy.
Wyjaśnił, że obecnie nie ma jesz-

cze zagrożenia utraty środków, jed-
nak Rada Miejska musi zdawać so-
bie sprawę, że torpedowanie każdej 
propozycji działania zgłoszonej przez 
Burmistrza, skończy się dla Gminy 
stagnacją. Zwrócił uwagę, że do koń-
ca kadencji pozostał jeszcze ponad 
rok i można ten czas spożytkować z 
korzyścią dla Mieszkańców Miasta, 
działając wspólnie ponad podziałami.

tów. Odniósł się również do dwóch 
sytuacji, w jakich Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Halina Mądra bez po-
dania przyczyny przerwała obrady, w 
drugim przypadku nie podając nawet 
terminu ich wznowienia. Poinformo-
wał, że właśnie podczas tego przerwa-
nego posiedzenia omawiane miały 
być dwa bardzo ważne dla funkcjono-
wania Gminy dokumenty, dotyczące 
budżetu i wieloletniej prognozy finan-
sowej. Szczególnie w kontekście środ-
ków zewnętrznych przyznanych na 
planowane, istotne dla Mieszkańców 
inwestycje. Zaznaczył, że na sali po-
siedzeń było 10 Radnych, wystarczyło 
poczekać przysłowiowe 15 minut, a z 
dużą dozą prawdopodobieństwa, zja-
wiłaby się  jeszcze jedna osoba (jak to 
miało miejsce wiele razy wcześniej), 
co umożliwiłoby normalne proce-
dowanie uchwał. Przewodnicząca 
jednak niezwłocznie po stwierdzeniu 
braku kworum odroczyła obrady, co 
może świadczyć o tym, że była uprze-

Spotkanie z mediami 
dotyczące sytuacji w Gminie

i Adam Pofelski.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga 

przypomniał na wstępie, że od dwóch 
lat nie otrzymał absolutorium, a w 
ubiegłym roku odbyło się referendum 
w sprawie jego odwołania przed koń-
cem kadencji. Podkreślił, że najniższa 
w kraju frekwencja jasno pokazała, 
jakie było zdanie Mieszkańców na 
ten temat. Poruszona została również 
kwestia wielu nieprawidłowości w 
działaniu Rady Miejskiej, w tym zwo-
łania ubiegłorocznej sesji absolutoryj-
nej miesiąc po terminie i związanej  z 
tym reakcji Wojewody Dolnośląskie-
go. Burmistrz zaapelował do Radnych 
opozycyjnych o opamiętanie i za-
przestanie działań na szkodę Gminy. 
Przypomniał, że to świebodziczanie 
wybrali ich na swoich reprezentan-

Niechęć części Radnych Rady 
Miejskiej w Świebodzicach do 
współpracy z Burmistrzem jest 
faktem, o którym nikogo nie 
trzeba już przekonywać. Jednak 
należy pamiętać także o tym, że 
każde działanie lub zaniechanie 
ze strony Radnych niesie za sobą 
określone konsekwencje dla 
Gminy i jej Mieszkańców.

W tej właśnie sprawie we wtorek, 
5 lipca Burmistrz Miasta Paweł Ozga, 
spotkał się na briefingu prasowym z 
lokalnymi i regionalnymi mediami.

W spotkaniu udział wzięli rów-
nież: Zastępca Burmistrza Tobiasz 
Wysoczański, Sekretarz Miasta Sabi-
na Cebula, Radni RM: Janusz Kościu-
kiewicz, Zdzisław Pantal, Jan Klepiec 

Rajd Pojazdów Zabytkowych już w sierpniu
jąc. W ramach tegorocznego Rajdu do 
naszego miasta przyjedzie ok. 50 aut 
z Czech, Niemiec oraz z Polski. Jak 
zapewniają organizatorzy, emocji nie 
zabraknie. 

Podczas spotkania Burmistrz 
Miasta docenił zaangażowanie 
Stowarzyszenia w realizację tego 
wydarzenia, które doskonale pro-
muje nasze miasto. Warto dodać, 
że członkowie Stowarzyszenia to lu-
dzie z ogromną pasją, którą realizu-
ją każdego dnia. Nie inaczej było w 
dniu briefingu, na który przyjechali 
oni zabytkowymi autami: Fiatem 
600, Saabem 90 oraz Mustangiem, 
które zaparkowały tuż przed wej-
ściem do Ratusza. 

Serdecznie zapraszamy do 
udziału w świebodzickim etapie 
tegorocznego Rajdu, wydarzenie 
współfinansowane jest z budżetu 
Gminy Świebodzice. 

Wybrano zadania do realizacji w 
ramach Budżetu Obywatelskiego
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ROZMAITOŚCI

BIBLIOTEKA 
- AKTYWNIE!
Pierwsze półrocze pracy biblioteki na różnych 
polach edukacji kulturalnej za nami.  

Często pojawiają się pytania: ,,Czy biblioteki to tylko 
wypożyczanie książek’’? Na pewno, ale spektrum na-
szych działań jest bardziej rozległe. W zaprezentowanej 
poniżej IKONOGRAFICE  udało się zebrać najbardziej 
powtarzalne działania, które wyróżniają nas szczególnie. 
Ponadto zamieściliśmy plan pracy na jesienno-zimowe 
miesiące. 

Zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Świebodzicach.  Na dorosłych czekamy  przy ul. Świdnic-
kiej 15, a na dzieci i młodzież w  Oddziale Dziecięcym przy 
ul. Wolności 23. Liczymy na obecność stałych Użytkowni-
ków, ale również  zachęcamy pozostałych  świebodziczan 
do przekroczenia progu naszych placówek i  uczestnictwa 
w wydarzeniach czytelniczo-kulturalnych. 

O poszczególnych imprezach edukacyjnych będziemy 
informowali na bieżąco w lokalnej prasie, stronach inter-
netowych biblioteki i miasta, a  także tablicach ogłosze-
niowych. 

Do zobaczenia w placówkach Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Świebodzicach!

Podsumowanie styczeń-czerwiec 2022
Miejska Biblioteka Publiczna

ODWIEDZINY I WYPOŻY-
CZENIA STACJONARNE
• Użytkownicy zarejestrowani w 
bibliotece – 4069 osób
• Liczba odwiedzin – 11 149 osób
• Liczba wypożyczonych książek – 
24 849 egz.
• Liczba wypożyczonych audiobo-
oków – 355 egz.
• Liczba wypożyczonej prasy – 111 
egz.
• Odwiedziny w czytelni interne-
towej – 425 osób
ODWIEDZINY I WYPOŻY-
CZENIA WIRTUALNE
• Liczba wejść na stronę interne-
tową – 10 789
• Liczba wejść na katalog OPAC 
(MAK+) – 3 788
• Liczba osób korzystających z 
platformy LEGIMI – 90 osób
• Liczba wypożyczeń z platformy 
LEGIMI (ebooki, audiobooki) – 3 
616 egz.
• Liczba osób korzystających z 
platformy IBUK LIBRA – 6 osób
• Liczba wypożyczeń z platformy 
IBUK LIBRA – 118 egz.
LEKCJE BIBLIOTECZNE 
DLA ŻŁOBKÓW, 
PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
• Przysposobienie czytelnicze
• Biblioteczny Escape Room
• Cztery żywioły
• Baśnie i legendy z czterech stron 
świata
• Kodowanie offline z Ozobotami
• Kodowanie na dywanie
• Rodzinne kodowanie w Przed-
szkolu nr 3 „Niezapominajka”
Ogółem 845 osób
SPOTKANIA CZYTELNICZE
• Z ciekawymi ludźmi: spotkanie 
z polskimi weteranami misji w 
Afganistanie i Iraku
• Autorami książek: spotkanie au-
torskie z Agatą Bizuk; spotkanie 
autorskie z Alicją Skirgajłło
• Regionalne: „Mateusz Mykyty-
szyn w ogniu pytań”; „W poszu-
kiwaniu historii Świebodzic. Szla-
kiem gasthofów”;
• Pozostałe formy: Teatrzyk „Kró-
lowa Śniegu”; projekcje filmowe
Ogółem 355 osób
OBCHODY WAŻNYCH DNI
• 30 Finał WOŚP
• Przedstawienia teatralne „Kra-
snoludki zapraszają, Marię Ko-
nopnicką przedstawiają” 
• Międzynarodowy Dzień Książki 
dla Dzieci
• Dzień Samolotów z Papieru
• XXI Ogólnopolski Tydzień Czy-
tania Dzieciom
• Bookcrossing czyli uwalniamy 
książki z Marią Konopnicką
Ogółem 400 osób
WYDARZENIA W RAMACH 
TYGODNIA BIBLIOTEK
• Spotkanie autorskie z Michałem 
Szulimem

• Prelekcja Krzysztofa Wieczorka, 
właściciela Pałacu w Strudze
• Projekcja filmowa
• Biblioteczne Pogotowie Książko-
we
• Wyjazd do Pałacu w Strudze
Ogółem 183 osoby
DYSKUSYJNE KLUBY 
KSIĄŻKI
• Agata Bizuk: “Zielona 13”
• Podróż po Przyjaźń – poznajemy 
świat „Małego Księcia”
• Anna Kamińska: “Wanda: opo-
wieść o sile życia i śmierci”; Elż-
bieta Sieradzińska; “Wanda Rut-
kiewicz: jeszcze tylko jeden szczyt”
• Alicja Skirgajłło: “Romans mafijny”
• Joanna Bator: „Gorzko, gorzko”
• Warsztaty z Barbarą Supeł
• „Wspomnienia Śląskiego Księcia 
Bolko von Pless”
Ogółem 173 osoby
IMPREZY WYJAZDOWE
„Kultura zaczyna się od 
biblioteki”
• Koncert Noworoczny w wykona-
niu Książęcej Orkiestry Salonowej 
na Zamku Książ w Wałbrzychu
• „U Bacha na urodzinach” czyli 
biblioteka na koncercie w Koście-
le Pokoju
• Festiwal Ensamble w Zamku 
Książ
• „Festiwal Twórczej Wyobraźni” 
w Starej Kopalni w Wałbrzychu
Ogółem 70 osób  
DZIAŁANIA PODEJMOWA-
NE PRZEZ BIBLIOTEKĘ
• Koncert charytatywny zespołu 
AMICIS dla dzieci uchodźców z 
Ukrainy uczęszczających na zaję-
cia biblioteczne
• Kurs języka polskiego dla dzieci 
uchodźców z Ukrainy
• Kurs języka polskiego dla doro-
słych uchodźców z Ukrainy
• Zajęcia biblioteczne dla dzieci 
uchodźców z Ukrainy
POZYSKANE FUNDUSZE
• Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego „Infrastruktu-
ra bibliotek 2021-2025” – 500 
000,00 zł
• Biblioteka Narodowa „Zakup 
nowości wydawniczych dla biblio-
tek” – 5 385,00 zł
• Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego „Sieć na kulturę 
w podregionie wałbrzyskim” – 6 
laptopów z oprogramowaniem
• Instytut Książki „Mała książka 
– wielki człowiek” – wyprawki 
czytelnicze
ZAKUPIONE ZBIORY
książki – 46 egz., prasa – 13 tytu-
łów, LEGIMI (ebooki, audiobo-
oki) – 139 480 egz., LIBRA IBUK 
(ebooki) – 6 698 egz., dary – 220 
egz.
Dostępne usługi
• Płatne: skan, wydruk, ksero
• Bezpłatne: dostęp do Internetu

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

Wyniki I turnieju
1. Łukasz Jurkojć/
    Patryk Foltynowicz

2. Radosław Dusza/
    Radosław Nowak
3. Kamil Gmyr/
    Jędrzej Jasnos 

Grand Prix 
w siatkówce 
plażowej
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Szanowni Mieszkańcy, otrzymaliśmy 14 
czerwca bardzo smutną informację o poża-
rze, jaki strawił dom jednej z nauczycielek 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Świebodzicach.

Jak informuje Dyrektor SP nr 4 Anna 
Nowak, już ruszyła zbiórka pomocowa na 
rzecz poszkodowanej. Wpłaty przyjmowa-
ne są na konto Rady Rodziców nr: 64 1090 

2356 0000 0001 4202 7173 z dopi-
skiem Alicja.

Ponadto uczennice klasy 7 c, 
gdzie poszkodowana jest wycho-
wawcą, zaplanowały na 21 czerwca 
(wtorek) kiermasz ciast w szkole, z 
którego cały dochód zostanie prze-
kazany na pomoc nauczycielce.

Wszystkich chętnych zapra-
szamy do włączenia się w pomoc i 
udzielenie wsparcia.

Potrzebne wsparcie
Codziennie każdy z nas wykonuje sze-

reg rutynowych czynności, jak zakupy, 
czy porządki, ale nikt nie przypuszcza, że 
w jednej z takich chwil może runąć jego 
świat. Tak właśnie stało się 15 czerwca br., 
kiedy w mieszkankę Cierni Panią Elżbie-
tę, która wyszła jedynie wyrzucić śmieci, 
wjechał rozpędzony, pijany kierowca.

Sprawcę wypadku zatrzymali świad-
kowie zdarzenia i przekazali organom ści-
gania, gdzie usłyszał zarzuty umyślnego 
spowodowania wypadku drogowego.

Poszkodowana doznała bardzo po-
ważnych obrażeń, m.in. złamania kręgo-
słupa, urazu głowy. Teraz czeka ją długa i 
ciężka walka o powrót do zdrowia i dwój-

ki dzieci, które czekają na nią w domu.
Zbiórkę środków na rehabilitację roz-

poczęło Stowarzyszenie na rzecz Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej. 
Pomóc może każdy, dokonując dobro-
wolnej wpłaty. Zrzutka prowadzona jest 
na stronie: https://zrzutka.pl/cp29sf.

Zachęcamy do pomocy.

Piknik LotniczyPiknik Lotniczy 3-4.09.2022 r.
godz: 10:00 - 19:00

Bezpłatne testy na krew utajoną są 
już dostępne dla mieszkańców Gminy 
Świebodzice.
Testy można odebrać w:
• Samodzielnym Publicznym Zakła-
dzie Opieki Zdrowotnej
Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebo-
dzicach, ul. Aleje Lipowe 15,
informacje dotyczące wykonania testu 
można uzyskać pod numerem telefo-
nu: 74 664 59 51; 74 664 59 52.

Badanie wykonuje się samodzielnie w 

domu. Próbkę należy zwrócić wraz z wy-
pełnioną ankietą. Próbka następnie trafia 
do Dolnośląskiego Centrum Onkologii, 
Pulmonologii i Hematologii we Wrocła-
wiu, gdzie zostaje poddana analizie.

Testy na krew utajoną w kale pozwa-
lają szybko i bezboleśnie wykonać bada-
nie, dzięki któremu zyskujemy informa-
cję o ewentualnych zmianach w obrębie 
jelita grubego. Testy są pierwszym eta-
pem w diagnostyce raka jelita grubego. 
Jeśli dadzą wynik pozytywny, trafiamy 
na kolejne badanie, już bardziej precy-
zyjne, jakim jest kolonoskopia. Dla wie-
lu pacjentów pozytywny wynik testu jest 
impulsem i motywacją do wykonania 
tego badania. W przypadku niepoko-
jących zmian pacjent trafia na ścieżkę 
onkologiczną w Dolnośląskim Centrum 
Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, 
zatem ma zagwarantowaną komplekso-
wą opiekę onkologiczną.
Kto może skorzystać z testu?
• Osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależ-

nie od wywiadu rodzinnego
• Osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają 
krewnego pierwszego stopnie, u które-
go rozpoznano raka jelita grubego.
• Osoby w wieku 25 – 49 lat, ze stwier-
dzoną mutacją genetyczną

Serdeczne podziękowania dla Pana 
Marcina Krzyżanowskiego - Wicemar-
szałek Województwa Dolnośląskiego 
za zaproszenie do projektu w tak waż-
nej sprawie, jaką jest zdrowie Dolno-
ślązaków.

Gmina Świebodzice jest kolejnym punktem na mapie 
Dolnego Śląska promującym profilaktykę raka jelita grubego


