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Miasta Tobiaszem Wysoczańskim 
oraz Prezesem ZGK Świebodzice 
Sp. z o.o. Sławomirem Sprawką i 
Prezesem OSiR Świebodzice Sp. z 
o.o. Jarosławem Pizuńskim.

Wydarzenie zostało zaplanowa-
ne  w najdrobniejszych szczegółach, 
co jest koniecznością przy impre-
zach tak dużej rangi. 

Na początku organizatorzy 
przeprowadzili biegi najmłodszych 
uczestników, dostosowując dystans 
do wieku i kondycji dzieci. Następ-
nie pobiegli nieco starsi uczestnicy. 
O niezbędną rozgrzewkę zadbał 
„Rozbiegany Prowadzący” Jakub 
Graczykowski, nie dając zmarznąć 
żadnemu z uczestników. Dopełnie-
niem świetnego prowadzenia im-
prezy była energetyczna muzyka, o 
którą dbał DJ Pawlak. Wszystkich 
uczestników powitał Burmistrz na-
szego Miasta Paweł Ozga, składając 
serdeczne podziękowania Zbignie-
wowi Gucwie za organizację świet-
nej imprezy, z kolei Prezes Klubu 
wyraził słowa uznania dla Burmi-
strza za pomoc, jaką otrzymał w 
organizacji wydarzenia.

Burmistrz wraz z Prezesem 
życzyli wszystkim szczęśliwego 
dotarcia do mety.

Dzieci wystartowały po 
godzinie 10:00, a przybyły na 
bieg wraz ze swoimi rodzicami i 
opiekunami, którzy dopingowa-
li swoje pociechy. Główny bieg 
ulicami miasta na dystansie 5 
i 10 km ruszył o 12:00.  Trasa 
prowadziła z Rynku, ulicą Strze-
gomską na Ciernie i była wyłą-
czona na ten czas z ruchu pojaz-
dów oraz zabezpieczona przez 
Policję i Straż Miejską.

I miejsce na dystansie 5 km 
zajął Kacper Stępniak z Klubu 
GVT, bieg na 10 km wygrał Piotr 
Ławicki, reprezentant tego sa-
mego Klubu. Jak podkreśla Zbi-

gniew Gucwa dystans 10 km, który 
odbył się w Świebodzicach, jest bar-
dzo ważny, gdyż daje atest Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki.

Podczas biegu każdy uczestnik 
wyposażony był w specjalną opa-
skę biegową, a na linii mety czas był 
mierzony na specjalnym czytniku. 
W sumie w biegu wzięło udział oko-
ło 500 uczestników, we wszystkich 
kategoriach wiekowych. Zawodnicy 
reprezentowali wiele miast z całego 

Świebodzicka Piątka&Dycha
Imprezy biegowe w Świebodzicach zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem.  

Nie inaczej było 20 listopada, kiedy w Rynku wystartowała Świebodzicka 
Piątka&Dycha, Bieg zorganizowany przez Klub GVT zgromadził  

w niedzielne przedpołudnie prawdziwe tłumy. 

kraju, m.in. Wrocław, Bydgoszcz, 
Poznań.

Na zaproszenie Klubu GVT w 
imprezie uczestniczyli: Harcerze 
ze Szczepu Harcerskiego IMAGO, 
Wojsko Obrony Terytorialnej, OSP 
Dobromierz, którzy czuwali nad 
prawidłowym przebiegiem im-
prezy. Po dotarciu na metę każdy 
uczestnik mógł się rozgrzać gorącą 
herbatą, a najmłodsi mogli posilić 
się pyszną pizzą. 

Burmistrz Miasta Paweł 
Ozga i  Zastępca Burmistrza 
Tobiasz Wysoczański uhonoro-
wali na podium najlepszych za-
wodników. Medale pamiątkowe 
otrzymali wszyscy uczestnicy, 
zwycięzcy w swoich kategoriach 
otrzymali również okoliczno-
ściowe statuetki.

Imprezie towarzyszyła akcja 
charytatywna dla Antosia Sobec-
kiego, w namiotach sprzedawano 
ciasta.

Wszyscy uczestnicy biegu 
zgodnie powtarzali, że była to 
świetna i potrzebna w naszym 
mieście impreza sportowa. Wy-
razili również nadzieję na kolej-
ne edycje wydarzenia.

Zadanie zostało sfinansowa-
ne z Budżetu Gminy Świebodzi-
ce.

Od niedawna w Świebodzicach działa 
nowy klub sportowy – MKS SILESIA 
Świebodzice. Zarejestrowany w 
połowie września br. swoją nazwę 
i barwy zaczerpnął od pierwszego 
klubu sportowego, który powstał w 
Świebodzicach w 1911 roku i działał do 
roku 1945 r. - SV Silesia Freiburg.

Obecnie Klub posiada drużynę senio-
rek, biorącą udział w rozgrywkach II ligi 
piłki ręcznej kobiet. 

- Silesia jest klubem, który przede 
wszystkim stawia na wyrównywanie szans 

w sporcie. Jesteśmy otwarci na nowe osoby, 
które kochają sport nie tylko piłkę ręczną, 
nie stawiamy specjalnych wymagań i nie 
wywieramy presji na zawodnikach, by osią-
gnąć wyniki sportowe wszelkim kosztem. 
W klubie liczy się to, że wszyscy robią to, co 
kochają i rozwijają swoje pasje. Warto rów-
nież zaznaczyć, że nie pobieramy żadnych 
opłat od zawodników za udział w trenin-
gach i rozgrywkach ligowych, a nasz sztab 
szkoleniowy pracuje pro publico bono, nie 
pobierając wynagrodzenia. – mówią o swo-
im klubie twórcy.

Dzięki determinacji, ogromne-
mu wysiłkowi Prezesa Klubu GVT 
BMC 3SOFT Świebodzice Zbignie-
wa Gucwy, który prowadzi dzia-
łalność sportową wraz ze swoim 
bratem Andrzejem Gucwą oraz tatą 
Leszkiem Gucwą i świetnym szta-

bem pozytywnych ludzi działających 
w Klubie, zorganizowano wydarze-
nie, na które mieszkańcy naszego 
miasta czekali od dawna. Działania 
Klubu wsparł Burmistrz Miasta Pa-
weł Ozga, który uczestniczył w im-
prezie wraz z Zastępcą Burmistrza 

Nowy Klub Sportowy w mieście

Zawodniczki II Ligi Kobiet:
▪ Brandys Nicola;
▪ Dołhań Weronika;
▪ Drzewicz Aleksandra;
▪ Girczyc Natalia;
▪ Głowacka Weronika;
▪ Godyla Martyna;
▪ Gwiazda Jagoda;
▪ Hyży Zuzanna;
▪ Kaczmarczyk Emilia;
▪ Kaczmarczyk Klaudia

▪ Kanik Oliwia;
▪ Krzyszkowska Jadwiga;
▪ Lesińska Kalina;
▪ Markowska Oliwia;
▪ Mazur Dalia;
▪ Mazurkiewicz Nicole;
▪ Pichurska Małgorzata;
▪ Sarno Magdalena;
▪ Serafin Jagoda,
▪ Woźniak Karolina. 

Trenerzy: 
▪ Marek Gąsior - pierwszy trener, 
▪ Karol Marcyniuk - drugi 
trener/trener bramkarek
Zarząd klubu:
▪ Bartłomiej Markowski 
- Prezes Zarządu;
▪ Dariusz Kaczmarczyk 
- Wiceprezes Zarządu;
▪ Monika Kanik-Hyży 
- Wiceprezes Zarządu.
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We wtorek 15 listopada 
odbyło się ostatnie w tym 
roku posiedzenie Gminnej 
Rady Działalności Pożytku 
Publicznego.  Jest ona ważnym 
organem opiniująco doradczym 
w Gminie. W Świebodzicach 
Rada Pożytku działa już IV 
kadencję, a jej posiedzenia 
odbywają się regularnie. 

W 2022 roku Członkowie Rady 
obradowali 5 razy, a do najważ-
niejszych działań wypracowanych 
podczas spotkań na pewno należy 
uznać uchwałę w sprawie nada-
nia tytułu Honorowego Członka 

Gminna Rada Działalności 
Pożytku Publicznego 
podsumowała kolejny rok 

Gminnej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Pani Jadwidze Pichur-
skiej, Przewodniczącej poprzedniej 
kadencji, aktywnie działającej na 
rzecz świebodzickich organizacji 

pozarządowych oraz zaopiniowanie 
Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Świebodzice z organizacja-
mi pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego.

Przewodniczący Gminnej 
Rady Pożytku Karol Marcyniuk 
przy wsparciu Miasta Świebodzie 
zorganizował długo oczekiwane 
spotkanie miejskich organizacji 
pozarządowych. Przedstawicie-
le NGO-sów licznie stawili się w 
siedzibie Klubu Senior + na Osie-
dlu Sudeckim, aby rozmawiać 
o dotychczasowych działaniach 

oraz planach na nowe inicjatywy 
dla Mieszkańców. Spotkanie doty-
czyło określenia realnych potrzeb, 
planowanych kierunków rozwoju 
współpracy z Gminą Świebodzice. 
Konferencję poprowadził Przewod-
niczący Gminnej Rady Pożytku, 
a uczestniczyli w niej członkowie 
Gminnej Rady Pożytku: Sekretarz 
Miasta Sabina Cebula, Radna Rady 
Miejskiej Zofia Marek (reprezentu-
jąca jednocześnie Stowarzyszenie 
Wspólne Świebodzice), Radny Rady 
Miejskiej Adam Tobiasz (reprezen-
tujący jednocześnie Stowarzyszenie 

Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza obchodzony 
jest 5 grudnia. To okazja, aby 
podziękować wszystkim osobom 
bezinteresownie pomagającym. 

Młodzi dla Świebodzic), Barba-
ra Kościelniak, Sekretarz GRDPP  
Pracownik Wydziału Promocji i Ko-
munikacji Społecznej  Patrycja Ko-
ściukiewicz-Janas, Paweł Dziurzyń-
ski (reprezentujący jednocześnie 
Polski Związek Filatelistów), a tak-
że Przewodnicząca Świebodzickiej 
Rady Seniorów Antonina Nowac-
ka oraz Kierownik Klubu Senior +  
Agata Koperska. Licznie stawili się 
przedstawiciele świebodzickich or-
ganizacji pozarządowych reprezen-
tujący: Polski Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów, Stowarzy-
szenie Senior=Aktywny Obywatel, 
Polski Związek Filatelistów, Cen-
trum Edukacji Gerontologicznej, 
Polski Związek Niewidomych, Sto-
warzyszenie Pomocy na rzecz Dzie-
ci i Młodzieży Niepełnosprawnej, 
Klub Sportowy Judo Świebodzice, 
Stowarzyszenie Wspólne Świebo-
dzice, Stowarzyszenie Obywatelskie 
Świebodzice, Klub Sportowy Rekin, 
Polskie Towarzystwo Numizma-

tyczne, MKS Victoria Świebodzice.
Na początku szczegółowo omó-

wiono ustawę o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, która 
jest podstawą do tworzenia Roczne-
go Programu Współpracy. Następ-
nie uczestnicy przeszli do dyskusji. 
Wśród omawianych kwestii poja-
wiły się tematy związane z  celami 
pożytku publicznego określonymi 
w RPW i ich dopasowaniem do 
profili działalności świebodzickich 
NGO-ów, promocją wydarzeń re-
alizowanych z dotacji otrzymanych 
z budżetu Gminy, uczestnictwa 
przedstawicieli organizacji w pra-
cach komisji konkursowych oraz 
konieczności nawiązania współ-
pracy na rzecz działań wspólnych 
pomiędzy podmiotami skupionymi 
w tych samych obszarach działania 
(federacje organizacji). Ze względu 
na bardzo duży odzew i w odpowie-
dzi na sugestie poszczególnych or-
ganizacji w przyszłości planowane 
są kolejne tego typu spotkania. 

W czwartek 8 grudnia do 
Miejskiego Domu Kultury 
na zaproszenie Burmistrza 
Miasta Pawła Ozgi oraz 
Zastępcy Burmistrza Tobiasza 

Wysoczańskiego przybyli licznie 
świebodziccy Wolontariusze. 
Sala szybko wypełniła się po 
brzegi. Wszystkich obecnych 
powitał Burmistrz Miasta, 
dziękując wolontariuszom 
za wspaniałą, pełną empatii 
postawę, jaką okazują przez cały 
rok, pomagając osobom chorym, 
niepełnosprawnym, starszym, 
często ratując im zdrowie i życie.

Burmistrz w swym wystąpieniu 
odniósł się do wielu ważnych obsza-
rów działania wolontariuszy, m.in. 
do czasu pandemii oraz pomocy 
obywatelom Ukrainy. Podziękował 
również za aktywne włączanie się w 
miejskie wydarzenia i wsparcie wie-
lu ważnych inicjatyw. Podkreślił, że 
taka postawa zasługuje na najwięk-
szy szacunek i wyrazy wdzięczności. 

Uroczystość Świebodzickich 
Wolontariuszy

zaprezentowali dwa utwory, pn. 
„Idź tam gdzie słyszysz śpiew” oraz 
„Piosenka o pomaganiu ludziom”. 
Występ spotkał się z ogromnym 
aplauzem publiczności. Burmistrz 
Miasta Paweł Ozga w podziękowa-
niu obdarował młodzież słodkościa-
mi. Ważnym punktem programu 
było uhonorowanie wolontariuszy, 
zrobili to razem Burmistrz Miasta 
Paweł Ozga wraz z Zastępcą Bur-
mistrza Tobiaszem Wysoczańskim, 
wręczając okolicznościowe dyplomy 
i bombonierki, ściskając wszystkim 
serdecznie dłoń i wykonując pamiąt-
kowe zdjęcia. Kierownik Wydziału 
Promocji i Komunikacji Społecznej 
Ilona Szczygielska w międzycza-
sie przybliżała wszystkim zgroma-
dzonym obszar działalności danej 
organizacji. To był wspaniały czas 
spędzony z wolontariuszami, którzy 
także wyrażali słowa podziękowania 
dla Burmistrza Miasta Pawła Ozgi 
za bardzo dobrą współpracę. Nasi  
bohaterowie bardzo chętnie wyko-
nywali także zdjęcia przy dekoracji, 
anielskich skrzydłach, które były 
przesłaniem,  do tego jakimi wspa-
niałymi są osobami.

Wolontariusze udali się także 
na słodki poczęstunek, kontynuując 
rozmowy dotyczące obecnych i no-
wych inicjatyw.

Pięknym akcentem uświetniają-
cym galę był występ utalentowanej 
młodzieży ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 pod kierunkiem Pani Nadziei 
Homendy, przy ogromnym wspar-
ciu Dyrektor placówki Pani Tere-
sy Walczak-Jusiel.  Młodzi artyści 
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Jednym z największych klubów 
sportowych działających 
w Świebodzicach jest KS 
Rekin, który zrzesza setki 
pasjonatów pływania w różnym 
wieku i szkoli wybitnych 
sportowców. Osiągane 

MKS Victoria Świebodzice to 
klub z wieloletnią tradycją. 
Zawodniczki sekcji piłki ręcznej 
odnoszą sukcesy na szczeblu nie 
tylko regionalnym, ale również 
krajowym, promując w ten 
piękny sposób miasto. W środę, 

KS Rekin z nowym Zarządem
sukcesy zawdzięcza zarówno 
uzdolnionym zawodnikom, jak 
i zaangażowanym Członkom 
Zarządu oraz kadrze trenerskiej. 

W czwartek (24 listopada) do 
Ratusza Miejskiego na zaproszenie 

Burmistrza Miasta Pawła Ozgi 
przybyli przedstawiciele ustę-
pującego oraz nowo wybrane-
go zarządu stowarzyszenia. 
Na spotkaniu były zarząd 
reprezentowali wielolet-
nia Prezes Klubu Barbara 
Kościelniak, były Skarbnik 
Andrzej Jachym  i Członkini 
Zarządu Jolanta Suława, nato-
miast „nową” kadrę zarządzają-
cą Prezes Agnieszka Gielata, oraz 
Skarbnik Anna Stec. W spotkaniu 
uczestniczył również Zastępca Bur-
mistrza Miasta Tobiasz Wysoczań-
ski.

Wizyta była okazją do podsu-
mowania długiej i owocnej współ-
pracy,  przekazania wyrazów uzna-
nia dla ustępującego Zarządu oraz 
złożenia życzeń wielu kolejnych nie-
zwykłych wyzwań. Nowemu Zarzą-
dowi włodarze życzyli wielu sukce-

sów, ciekawych pomysłów 
i niesłabnącego zapału do 
krzewienia kultury fizycz-
nej wśród świebodziczan. 
W wyraz uznania przeka-
zali byłej i obecnej Prezes 
upominkowe, okolicznościowe 
kosze. Barbara Kościelniak ser-
decznie podziękowała za wsparcie 

okazywane przez władze miasta 
zawodnikom i kadrze, natomiast 
Agnieszka Gielata wyraziła na-
dzieję na kolejne sportowe ini-
cjatywy podejmowane wspólnie 
z Miastem Świebodzice.

Szczypiornistki zostały docenione
23 listopada na zaproszenie 
Burmistrza Miasta Pawła Ozgi do 
Ratusza przybyły Prezes Klubu 
Agata Kalafut, trenerka piłki 
ręcznej Dominika Daszkiewicz-
Kwadrans i zawodniczki. W 
spotkaniu uczestniczył również 

swoich kwalifikacji przez zawod-
niczki. W uznaniu zasług klubu 
Burmistrz Miasta Paweł Ozga prze-
kazał na ręce Prezes Klubu Aga-
ty Kalafut piękne bluzy z herbem 
Świebodzic. Obecny czas jest dla 
szczypiornistek ze Świebodzic hi-
storyczny, gdyż jeszcze nigdy dru-
żyna nie plasowała się tak wysoko 
w rozgrywkach. Prezes Klubu ser-
decznie podziękowała włodarzom 
za świetną, dotychczasową współ-
pracę z miastem i wyraziła nadzieję 
na jej dalszy rozwój. 

Prezes MKS Victoria Świebodzice 
z dumą poinformowała, że dwie 
zawodniczki w ostatnim czasie się-
gnęły po szczególne wyróżnienia: 
Martyna Szczepanik dostała się do 
kadry Polski Juniorek 2006, zaś 
Elżbieta Chlebowska zakwalifiko-
wała się do specjalistycznej konsul-
tacji bramkarek ZPRP – Fabryka 
bramkarek. Burmistrz Miasta wraz 
z Zastępcą wyrazili słowa uznania 
za ogromne zaangażowanie, wy-
trwałą walkę o każde zwycięstwo, 
oraz determinację do ciągłych tre-
ningów oraz stałego podnoszenia 

Pani Jadwiga Pichurska to 
osoba, której w naszym mieście 
nie trzeba przedstawiać. 

Wieloletnia działaczka organi-
zacji pozarządowych pracujących 
na rzecz Mieszkańców, była Prze-
wodnicząca, a od czerwca br. rów-
nież Honorowa Członkini Gminnej 
Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego, była Naczelnik Miasta Świe-
bodzice. Przez wiele lat aktywnie 
działała w strukturach miejskiego 
i wojewódzkiego oddziału Związku 
Sybiraków, była również członkinią 
Stowarzyszenia Liga  Kobiet Pol-

skich. Obecnie Pani Jadwiga rów-
nież aktywnie włącza się w działa-
nia na rzecz innych za co 
została wyróżniona 
przez Burmistrza 
Miasta Pawła 
Ozgę podczas 
dorocznego 
Święta Wo-
lontariuszy. 

Za cało-
kształt zasług 
C z ł o n k o w i e 
Gminnej Rady 
Działalności Po-
żytku Publicznego 

postanowili uhonorować Panią Ja-
dwigę w sposób szczególny. Prze-
wodniczący Gminnej Rady Pożyt-
ku Karol Marcyniuk zwrócił się do 
Burmistrza Miasta Pawła Ozgi o 
możliwość złożenia serdecznych 
podziękowań podczas sesji, którą 
mogą obejrzeć wszyscy Mieszkańcy. 
W środę, 30 listopada br., podczas 
LXIX sesji Rady Miejskiej Bur-
mistrz w imieniu władz samorządo-
wych złożył Pani Jadwidze ogrom-
ne wyrazy uznania za wieloletnią, 

wzorową działalność  na rzecz 
Gminnej Rady Działalno-

ści Pożytku Publicz-
nego, a w szczegól-

ności organizacji 
i stowarzyszeń 
działających na 
terenie miasta. 
J e d n o c z e ś n i e 
życzył zdrowia i 

wytrwałości w po-
dejmowanych dzia-

łaniach.
Do życzeń dołączyła 

również dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 1 Elwira Kirklo-Rusek, która 
przybyła na uroczystość z uczennicą 
klasy piątej, Zastępca Burmistrza 
Tobiasz Wysoczański, Członkowie 
Gminnej Rady Działalności Pożyt-
ku Publicznego: Teresa Małecka,  
Barbara Kościelniak, Paweł Dziu-
rzyński,  Radni Rady Miejskiej oraz 
obecni na Sali Mieszkańcy Świebo-
dzic. Warto wspomnieć, że Szkoła 

Uhonorowanie zasług Pani Jadwigi Pichurskiej

Podstawowa nr 1 stara się o nadanie 
imienia Sybiraków.

Pani Jadwiga odebrała z rąk 
Burmistrza piękny okolicznościowy 
grawer oraz kwiaty, a od Dyrekcji 
SP nr 1 własnoręcznie wykonany 
stroik świąteczny. W pięknych sło-
wach podziękowała za pamięć, ży-
czyła również wszystkim Mieszkań-
com miasta zdrowia i wszelkiego 
powodzenia. 

Zastępca Burmistrza Miasta 
Tobiasz Wysoczański.

Włodarze naszego miasta ser-
decznie pogratulowali zarówno 
kadrze szkoleniowej, jak i szczy-
piornistkom osiąganych sukcesów. 
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W ramach programu „Zielony Transport 
Publiczny” Gmina Świebodzice zakupi dwa 
nowoczesne, ekologiczne, niskopodłogowe 
autobusy elektryczne oraz wybuduje dwie 
stacje ładowania typu plug-in o łącznej mocy 
180 kW. Umowy z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na dofinansowanie zakupu pojazdów wraz z 
budową towarzyszącej infrastruktury zostały 
podpisane we wto-
rek 11 października 
przez  przedstawi-
cieli 6 gmin dol-
nośląskich, w tym 
Burmistrza Miasta 
Świebodzice Pawła 
Ozgę, a w spotka-
niu wzięli udział 
również Pełnomoc-
nik ds. Odnawial-

nych Źródeł Energii Sekretarz w Minister-
stwie Klimatu Ireneusz Zyska, Wiceprezes 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski, 
Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa. 
Koszt inwestycji to 5 530 012 zł, otrzymana 
dotacja: 3 359 759 zł.  Kwota dofinansowania 
stanowi  74,73% kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia.

Gmina Świebodzice zakupi 
dwa autobusy elektryczne

INWESTYCJE

Budowa małej obwodnicy
pośredniego dojazdu do obiektów 
OSiR’u. 
W czwartek (8 grudnia) Burmistrz 
Miasta Paweł Ozga w towarzystwie 
wykonawcy z firmy Kobylarnia, 
Prezes Spółdzielni Mieszkanio-
wej Elżbietą Krzan, Inspektorem 
nadzoru Anetą Śmieszną oraz 
p.o. Kierownika Wydziału Inwe-
stycji, Remontów i Infrastruktury 
Technicznej Urzędu Miejskiego 
Magdaleną Osiewacz-Drab doko-
nali symbolicznego wbicia szpadli, 
czym zainaugurowali budowę. W 
wydarzeniu uczestniczyli również: 
Sekretarz Miasta Sabina Cebula, 
Prezes ZWiK-u Grzegorz Caba-
nek, Prezes ZGK Sławomir Spraw-
ka oraz Prezes OSiR-u Jarosław 
Pizuński.
Zadanie jest kilkuletnie, ma za-
kończyć się w roku 2024 r.  
Wykonawca: Kobylarnia S.A.

W połowie października br. rozpoczęły się 
prace budowlane na ulicy Fieldorfa związa-
ne z zadaniem pn. „Uzbrojenie terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe w Świebodzi-
cach - budowa komunikacji i infrastruktury 
dla planowanej budowy zespołu 20 domków 

W Sali posiedzeń Ratusza Miejskiego 
5 września podpisana została umowa z 
wykonawcami zadania pn. „Budowa ko-
lektora kanalizacji deszczowej w ul. Ol-
szańskiej w Świebodzicach”. Głównym 
celem projektu jest zwiększenie bez-
pieczeństwa przeciw-
powodziowego na 
terenie naszego 
miasta poprzez 
budowę tejże 
kanalizacji. 
W ramach zada-
nia przewidziana 
jest budowa ko-
lektora kanalizacji 
deszczowej, który zosta-
nie poprowadzony w pasie drogowym ul. 
Olszańskiej z wylotem do rzeki Pełcznicy. 
Kolektor będzie odprowadzał wody opa-

Nowa droga na ulicach 
Fieldorfa i Andersa

„Zielone znaczy jedź!” – 
roślinne wiaty przystanków 

W mieście zostały obsadzone roślinami 
wiaty przystankowe przy ulicy Piłsudskiego 
(koło Śnieżki) i Osiedla Piastowskiego ul. 
Piasta 54 (przy zjeździe do ul. 3 Maja). Nie 
tylko zdobią przystanki, tworząc je bardziej 
przyjaznymi i komfortowymi dla oczeku-
jących na autobus, ale zwiększają ponadto 
ilość tlenu, pochłaniają zanieczyszczenia i 
pyły zawieszone. Zmieniają punktowo mi-
kroklimat przy betonowych chodnikach 
i asfaltowej, nagrzewającej się od słońca, 
nawierzchni jezdni.   Nasadzenia roślin zi-
mozielonych poprawiają walory estetycz-
ne przestrzeni miejskiej oraz polepszają 
jej mikroklimat. Dodatkowo nasadzenia te 
wspierają lokalną różnorodność biologiczną 
i zmniejszają miejską wyspę ciepła.
Projekt oraz wykonanie: ZGK Świebodzice 
Sp. z o. o.
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Kanalizacja deszczowa 
w ulicy Olszańskiej

dowe i roztopowe z terenów aktywizacji gospodar-
czej oraz z terenów ul. Olszańskiej w Świebodzi-
cach. Przed wylotem wód do rzeki Pełcznicy będą 

one podczyszczane w osadnikach i separatorach.
Wykonawca: AD-BUD Pawłowski Adrian. 

Wartość zadania: 3 976 782,27 zł brutto.
W tym:
wkład Gminy Świebodzice: 1 840 798,99 
dofinansowanie: 2 135 983,28

jednorodzinnych w rejonie ul. Dąb-
rówki w Świebodzicach, ul. Fieldorfa 
i Andersa – nawierzchnia”. 
Kwota umowy opiewa na   1 815 
726,00 zł.
Wykonawcą zadania jest Firma Pro-
dukcyjno - Usługowo - Handlowa 
„VOLT”.

Zadanie zrealizowane w ramach programu „WzMOCnij 
Swoje Otoczenie”, którego organizatorem są Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne S.A.

7 września 2022 r. podpisana została ko-
lejna umowa na realizację długo oczekiwa-
nej inwestycji w naszym mieście, a przede 
wszystkim przez mieszkańców Osiedla Pia-
stowskiego pn. „Budowa małej obwodnicy 
wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie 
Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach” 

Inwestycja pozwoli usprawnić poruszanie 
się po osiedlu. Jest to inwestycja wyczeki-
wana przez Mieszkańców, połączenie ul. 
Królowej Elżbiety z ul. Dąbrówki pozwoli 
na ominięcie centrum osiedla.
Dzięki nowej drodze będzie usprawniony 
ruch samochodowy oraz możliwość bez-

Całkowita wartość inwestycji 11 110 603,00 zł,
Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu roz-
woju Dróg - edycja 2022 - 4 150 000,00 zł.

Mała Obwodnica
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Świebodzice stawiają na zeroemisyjność

Postępujące prace na ulicy Bocznej

seł na Sejm Izabela Katarzyna 
Mrzygłocka, Zastępca Burmi-
strza Miasta Tobiasz Wyso-
czański, Sekretarz Miasta Sa-
bina Cebula, Szef Aglomeracji 
Wałbrzyskiej Prezydent Miasta 
Wałbrzycha dr Roman Szełe-
mej wraz z Samorządowcami z 
sąsiednich Gmin, Radny Rady 
Miejskiej Jan Klepiec, Prezesi 
Spółek Miejskich, kierownicy 
Urzędu Miejskiego, Komendant 
Straży Miejskiej w Świebodzi-
cach, Przedstawiciel Banku 
Gospodarstwa Krajowego Piotr 
Buzar, Przedstawiciele SLT Gro-
up, Mercedes Benz Polska oraz 
Renault Truck Polska. 
Tradycyjnego poświęcenia pojazdów 
dokonał Dziekan Dekanatu Świebo-
dzickiego Proboszcz Parafii pw. Św. 
Mikołaja Jozef Siemasz.
Renault Trucks przekazało Bur-
mistrzowi Miasta Pawłowi Ozdze 
klucze do pierwszego w 100% 
elektrycznego pojazdu przezna-
czonego do zbiórki odpadów, któ-
ry zasili flotę Spółki ZGK i będzie 
odbierał odpady z terenu naszego 
miasta. 
Mercedes Benz Polska wręczyło 
klucze do dwóch pojazdów, któ-
re będą służyć Straży Miejskiej i 
świebodzickim wodociągom. 
Czwarty z zakupionych pojazdów 
to elektryczna zamiatarka Tenax 
Electra 2.0, która do Świebodzic 
przyjechała 5 września i od tego 

Budowa ulicy Bocznej to 
kolejna ważna dla Miesz-
kańców Świebodzic inwe-
stycja drogowa. Umowa 
na realizację zadania pn. 
Budowa ulicy Bocznej w 
Świebodzicach – etap II 
została podpisana 27 paź-
dziernika 2022 r.  
Obecnie trwają tam in-

Na ul. Zamkowej dzięki 
inicjatywie Radnego Rady 
Miejskiej Jana Klepca 
wykonano remont na-
wierzchni przy posesji 
14-15. Utwardzono teren i 
wyłożono go  płytą otwo-
rową co zwiększy nie tylko 
bezpieczeństwo porusza-
nia się po nim, ale również 
estetykę otoczenia.
Wykonawca: ZGK Świebo-
dzice Sp. z o.o.
Zadanie zostało wykonane 
ze środków budżetu Gmi-
ny Świebodzice.

2 listopada odbył się uroczysty odbiór pojazdów elektrycz-
nych zakupionych w ramach realizacji zadania „Zakup ta-
boru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Świebodzice wraz 
z budową stacji ładowania”. 
W spotkaniu udział wzięli również: Wiceminister ds. 
Odnawialnych Źródeł Energii Sekretarz Stanu Ireneusz 
Zyska, Senator RP Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Po-

czasu jest wykorzystywana do 
sprzątania ulic i dbania o po-
rządek w mieście. 
Jak podkreślił w swoim wystą-
pieniu Wiceminister Ireneusz 
Zyska to bardzo ważna dla mia-
sta inwestycja, dzięki której 
pojazdy elektryczne będą nie 
tylko spełniać swoją funkcję 
służbową, ale również wpływać 
na poprawę jakości powietrza.
Nowe pojazdy oglądały dzie-
ci z Przedszkola nr 2, które 
następnie zostały zaproszone 
przez pracowników spółki 
ZGK do udziału w edukacyj-
nych warsztatach dotyczą-
cych prawidłowej segregacji 

odpadów. Jak podkreślali zgod-
nie w swoich wypowiedziach 
zarówno Burmistrz Miasta, jak 
i zaproszeni goście to właśnie z 
myślą o najmłodszych i ich przy-
szłości, warto decydować się na 
wszelkiego rodzaju inwestycje 
poprawiające jakość powietrza. 
Ponadto Burmistrz przypomniał 
również, że Gmina podpisała w 
ubiegłym miesiącu umowę na za-
kup dwóch, nowoczesnych, ekolo-
gicznych, niskopodłogowych auto-
busów w ramach realizacji zadania 
„Zielony Transport Publiczny”.  
Na realizację zadnia Gmina Świe-
bodzice pozyskała dofinansowanie 
w kwocie  3 227 987,65 zł w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład, 
natomiast Gminę Świebodzice zakup 
wszystkich aut kosztował 360 000 zł. 

Ulica Zamkowa wyremontowana 
dla Mieszkańców

Elektromobilność to przyszłość, od której nie ma odwrotu, a w 
gruncie rzeczy to normalne zjawisko. W Świebodzicach nasze 
spojrzenie kierujemy w przyszłość, myślimy już o nowych 
czasach, a tym samym rozpowszechniamy nową technologię, 
która poprowadzi Nas na wyższy poziom rozwoju

tensywne prace przy budowie nawierzchni wraz 
z oświetleniem ulicznym typu LED, które zostało 
załączone. W ramach robót drogowych wykonano 
ok. 75% podbudowy pod nawierzchnię z kostki. 
Obecnie trwa montaż wpustów deszczowych oraz 
układanie krawężników drogowych.
Zadanie o łącznej wartości 697 776,54 zł finanso-
wane jest ze środków budżetu Gminy. Wykonaw-
ca, firma WIT-BRUK Roboty Ziemne Brukarstwo, 
zobowiązała się zakończyć inwestycję do lipca 
2023 r., jednak dokłada wszelkich starań, aby na-
stąpiło to szybciej.

Pierwsza taka w Polsce elektryczna 
śmieciarka
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Planowane przebudowy dróg w 2023 roku
Szanowni Mieszkańcy w roku 2023 planowane są prze-
budowy dróg ulic: Siennej, Kasztanowej, Prusa, Sienkie-
wicza, Szkolnej, Kopernika, Drogi Węglowej, Młynarskiej.
Kwota wniskowanych środków: 9 970 250,00 zł
Deklarowana kwota udziału własnego: 524 750,00 zł

ul. Sienna

ul. Kasztanowa

ul. Droga Węglowa

ul. Prusa

ul. Szkolna

W związku z dużym zainteresowaniem węglem 
w preferencyjnej cenie informujemy, że Gmina 
Świebodzice nadal przyjmuje wnioski na zakup węgla. 

Każde gospodarstwo domowe ze Świebodzic ogrzewające 
mieszkanie/dom piecem na węgiel/ekogroszek może dokonać 
od Gminy Świebodzice zakupu węgla po preferencyjnej cenie 
2.000 zł brutto za tonę.

Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla ka-
miennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione 
osoby fizyczne, które:
▪ spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego;
▪ posiadają główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowe-

go: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powie-
trza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec 
kaflowy na paliwo stałe;

▪ posiadają źródło ogrzewania zgłoszone do CEEB (Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków);

▪ nie zakupiły na dane źródło ogrzewania węgla po cenie niższej 
niż 2000 zł brutto za tonę (oświadczenie składane we wnio-
sku o zakup preferencyjny paliwa stałego).

Zmienione rozporządzenie, które weszło w życie 3 grudnia 
2022 r., umożliwia przeniesienie niewykorzystanego w 1. okresie 
zapotrzebowania na następny okres (od 1 stycznia 2023 r.). No-
welizacja zakłada, że w przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. 
nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu pali-
wa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość 
paliwa stałego powiększa limit na 2. okres. Tym samym mieszka-
niec, który w 1. okresie złoży wniosek na mniejszą ilość węgla niż 
maksymalna (np. 1 000 kg), będzie mógł ująć w przyszłorocznym 
wniosku tę niewykorzystaną cześć limitu (w podanym przypadku 
500 kg; czyli jego wniosek będzie dotyczył 1 500 kg, powiększony o 
500 kg). Zmiana ta będzie dotyczyć również zakupów dokonanych 

przed wejściem w życie zmiany rozporządzenia, a więc będzie jed-
noznacznie korzystna dla mieszkańców, którzy wnioskowali o 
mniejszą ilość węgla w preferencyjnej niż 1 500 kg.

Jak zakupić od gminy węgiel po preferencyjnych cenach?
Pobierz wniosek: 
▪ ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, 

wzór do pobrania na stronie www.swiebodzice.pl ,
▪ ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebo-

dzicach, wzór do pobrania na stronie www.ops.swiebodzice.pl/,
▪ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach, ul. Świdnic-

ka 7 w godzinach pracy,
▪ w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. 

Żeromskiego 27, parter w godzinach pracy,
▪ w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Ry-

nek 1, I piętro w godzinach pracy.
Złóż wniosek:
▪ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach ul. Świdnic-

ka 7, w godzinach pracy;
▪ w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. 

Żeromskiego 27, parter w godzinach pracy;
▪ w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Ry-

nek 1, I piętro w godzinach pracy;
▪ elektronicznie wyłącznie za pośrednictwem platformy e-PU-

AP na adres skrytki Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebo-
dzicach /OPS_Swiebodzice/SkrytkaESP, przed wysłaniem 
wniosek należy podpisać profilem zaufanym bądź podpisem 
kwalifikowanym.

WAŻNE:
► Złożenie zapotrzebowania wstępnego nie oznacza złożenia 

wniosku na zakup.
► Złożenie wniosku o zakup preferencyjny węgla jednoznacz-

nie wiąże się ze złożeniem na niego zamówienia.
► Jednocześnie informujemy, że węgiel dostępny jest luzem. 

Workowanie i koszt transportu węgla do gospodarstw do-
mowych ponosi Kupujący.

► Dodatkowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu: 74-
666-95-81.
Informujemy, że Gmina Świebodzice podpisała umowę ze 

spółką Tauron Wydobycie SA z siedzibą w Jaworznie, która 
została wskazana jako podmiot uprawniony do prowadzenia 
sprzedaży paliwa stałego na terenie niektórych gmin powiatów: 
świdnickiego oraz wałbrzyskiego. 

Dostępny obecnie sortyment to:
Zakład Górniczy Sobieski / Zakład Górniczy Janina

Sortyment Wymiar ziarna Wartość opałowa
dolny górny

Orzech 25 mm 80 mm 22,0 – 24,0 MJ/kg
Groszek II Jaret 5mm 25 mm 22,0 – 24,0 MJ/kg

 
Cena za 1 tonę węgla dla mieszkańców gminy Świebodzice 

jest niezależna od sortymentu i wynosi 2000 zł brutto. Cena nie 
zawiera transportu węgla ze składu do miejsca zamieszkania.

Mieszkańcy, którzy złożyli wniosek o preferencyjny zakup 
paliwa stałego dla gospodarstwa domowego i wniosek ten zo-
stał pozytywnie zweryfikowany, będą według kolejności złoże-
nia wniosków powiadamiani telefonicznie o dostępności węgla. 
Po opłaceniu faktury mieszkaniec otrzyma informacje niezbęd-
ne do odbioru węgla. Więcej informacji pod numerem telefonu 
74 666 95 81.
Do wydawania węgla na terenie Gminy Świebodzice wybrany 
został następujący skład:
Skład Opału Marek Rajca
ul. Stacyjna 2, 58-306 Wałbrzych
dzielnica Szczawienko (wjazd od ul. Wrocławskiej na dworzec 
towarowy PKP Wałbrzych-Szczawienko)
tel.: 74 840-83-77, 604-695-186.

Przedłużony termin przyjmowania wniosków 
na zakup opału w preferencyjnych cenach 

Pierwszy transport węgla ze Śląska dotarł do składu opało-
wego na Szczawienku (Wałbrzych) w poniedziałek 12 grudnia. 
Niezwłocznie, bo już dzień później rozpoczęła się dystrybucja 
węgla dla wszystkich Mieszkańców, którzy złożyli wniosek o 
zakup w preferencyjnej cenie 2000,00 zł za tonę. Prawidłowy 
i sprawny przebieg dystrybucji nadzorował Zastępca Burmi-
strza Miasta Tobiasz Wysoczański, który spotkał się w tym 
celu z właścicielem składu Panem Markiem Rajcą. 

- Dostawy dla Mieszkańców odbywają się bez jakichkol-
wiek przeszkód i realizowane są na bieżąco. Dokładamy wszel-
kich starań, aby zakupiony przez Gminę węgiel, jak najszybciej 
trafił do Mieszkańców. – zapewnia Zastępca Burmistrza. 

Każda osoba, która dokonała wpłaty oraz otrzymała faktu-
rę, będzie mogła odebrać węgiel w składzie. Przypominamy, 
że koszt dowozu węgla na teren gminy Świebodzice wynosi 
40,00 zł.

ul. Sienkiewicza

Trwa dystrybucja węgla 



8 Świebodzic
ŻycieWYDARZENIA

Program Quality International 
ma na celu uhonorowanie 
podmiotów, które przykładają 
dużą wagę do utrzymywania 
wysokich standardów w zakresie 
jakości. W tym roku tytuł laureata 
oraz Złote Godło po raz trzeci 
przyznane zostało Gminie 
Świebodzice. 

Godło oraz statuetkę QI 2022 
odebrał Burmistrz Miasta Paweł Ozga 
podczas odbywającego się 22 listo-
pada w Katowicach Europejskiego 
Forum Biznesu. Medal QI 2022 przy-
znany został w kategorii QI Services za 
Mistrzowskie Świebodzice – program 
promocji aktywności sportowej miesz-
kańców gminy oraz realizacja inwesty-

rozwoju,  przy zachowaniu stabilno-
ści finansów i wysokiej jakości zarzą-
dzania. Oceny dokonuje niezależna 
kapituła złożona z przedstawicieli or-
ganizacji samorządowych, organizacji 
pozarządowych, władz publicznych 
i przedstawicieli redakcji „Rzeczpo-
spolitej” pod przewodnictwem byłego 
premiera RP prof. Jerzego Buzka. 

Tegoroczna bardzo wysoka po-
zycja Gminy Świebodzice świadczy 
o dobrym przygotowaniu na bieżące 
i nadchodzące wyzwania.

Opublikowano wyniki XVIII  
edycji prestiżowego Rankingu 
Samorządów „Rzeczpospolitej” 
2022. W kategorii gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich 
Świebodzice uplasowały się na 
bardzo wysokiej 61 pozycji na 
881 ocenianych. 

Jest to najwyższa lokata spośród 
wszystkich gmin powiatu świdnic-
kiego, a także jedna z wyższych w 
województwie dolnośląskim:
• Jawor miejsce 63;
• Świdnica miejsce 143;
• Żarów miejsce 237; 
• Strzegom miejsce 297;
• Jaworzyna Śląska  miejsce 324;
• Dzierżoniów miejsce 487.

Ranking Samorządów od 18 lat 
jest jednym z najbardziej wiarygod-
nych i prestiżowych w Polsce. W ba-
daniu oceniane są  dokonania miast 
i gmin pod kątem zrównoważonego 

Świebodzice najlepszą 
gminą powiatu 
w prestiżowym Rankingu 
Samorządów 
„Rzeczpospolitej”

Świebodzice nagrodzone po raz trzeci 
Złotym Godłem Najwyższej Jakości

Świebodziccy seniorzy bardzo 
prężnie działają w naszym 
mieście organizując wiele 
ciekawych inicjatyw i wydarzeń. 
Miesiąc październik był bardzo 
ważny dla naszych kochanych 
seniorów, ponieważ obchodzili 
swoje święto Dzień Seniora 
oraz Miedzynarodowy Dzień 
Osób Starszych. Z tej okazji w 
Świebodzicach odbyły się dwa 
bardzo ciekawe wydarzenia, 
które zostały bardzo dobrze 
przygotowane.

Mowa tu o VI Senioraliach, któ-
rych data przypadła 8 października, 
odbyły się pod honorowym patro-
natem Burmistrza Miasta Pawła 
Ozgi.  W organizację wydarzenia 
był zaangażowany Przewodnicza-
cy Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Aleksander 
Jermakow. Uroczystość rozpoczęła 
się w sercu naszego miasta, czyli w 
Rynku. Włodarz Świebodzic Bur-
mistrz Miasta Paweł Ozga przeka-
zał na ręce Przewodniczącego klucz 
do miasta. W wydarzeniu wzięli 
udział także: Sekretarz Miasta Sa-
bina Cebula, Poseł na Sejm Izabela 
Katarzyna Mrzygłocka, Prezes OSiR 

Świebodzice Spółka z o. o. Jarosław 
Pizuński, Przewodnicząca Rady Se-
niorów Antonina Nowacka, Radny 
Rady Miejskiej Jan Klepiec oraz za-
proszeni goście. Szanownym senio-
rom życzenia złożyli razem Ksiądz 
Proboszcz Zdzisław Wojtowicz, 
Burmistrz Miasta Paweł Ozga oraz 
Sekretarz Miasta Sabina Cebula, 
serdecznie witając seniorów, ży-
cząc radości, kolejnych długich lat 
w zdrowiu i pogodzie ducha, doce-
niając zaangażowanie i aktywność 
seniorów w naszym mieście.

Bardzo miłym punktem programu 
uroczystości był barwny korowód, któ-
ry przeszedł pod pomnik Jana Pawła II,  
by tam odśpiewać Barkę oraz złożyć 
kwiaty.

Zaraz po tym uczestnicy Seniora-
liów udali się do hali widowiskowo-
-sportowej.

Senioraliom towarzyszyła świet-
na atmosfera, wypełniona uśmie-
chem, życzliwością. Pokaz talentów 
zaprezentowały nastepujące zespoły: 
Olszaniacy, Listek Koniczyny, Retro, 
Żeliszowianie, Irysy, Swojacy, Jarzębi-
na, Miłek, Jaworzynianie, Remis 1:1, a 
także zaprzyjaźniona z PZERiI Joanna 
Siwarska.  Burmistrz Miasta docenia-
jąc bardzo duże zaangażowanie Prze-

cji rozbudowy i modernizacji 
infrastruktury sportowo-re-
kreacyjnej.

Najwyższa Jakość Qu-
ality International jest 
największym, ponadbran-
żowym konkursem promu-
jącym jakość, który skupia 

przedsiębiorców, instytucje oraz 
samorządy z całego kraju i zza gra-
nicy. Od wielu lat patronat nad Pro-
gramem sprawują: Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski 
Komitet Normalizacyjny oraz Kate-
dra Zarządzania Procesowego Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie. Kapituła złożona z niezależnych 
ekspertów gwarantuje bezstronność 
oceny.

Gala wręczenia odznaczeń zwycię-
skim podmiotom, była zwieńczeniem 
Europejskiego Forum Biznesu, pod-
czas którego samorządowcy, przedsię-
biorcy oraz przedstawiciele organizacji 
otoczenia biznesu omawiali najważ-
niejsze zagadnienia dotyczące sytuacji 
w Polsce. Jednym z panelistów był 
Burmistrz Miasta Świebodzice, któ-

ry uczestni-
czył w debacie 
d o t y c z ą c e j 
zrównoważo-
nego rozwoju 
gmin w Polsce. 
Głównym or-
g a n i z a t o r e m 
wydarzenia jest 
wydawca „Fo-
rum Biznesu”.

wodniczącego Aleksandra Jermakowa 
oraz seniorów przekazał upominkowy 
kosz oraz słodkie pakiety dla uczestni-
ków.

Wszystkie zespoły otrzymały oko-
licznościowe puchary, dyplomy oraz 
upomianki. Zadanie zostało zrealizo-
wane w ramach przyznanej dotacji z 
budżetu Gminy Świebodzice.

Świetną inicjatywę podjęli także 
nasi seniorzy z Klubu Senior + pod 
przewodnictwem Agaty Koperskiej 
Kierownik Klubu. Seniorzy świętowali  
na Balu, zorganizowanym w Miejskim 
Domu Kultury w dniu 8 października.

W uroczystości uczestniczyli nasi 
kochani Seniorzy, jak również zapro-
szeni goście: Burmistrz Miasta Paweł 
Ozga, Sekretarz Miasta Sabina Cebula, 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
Robert Sysa, Kierowniczka Klubu Aga-
ta Koperska, Opiekun Klubu Senior + II  
Adam Fijałkowski, Prezes Spółki 
OSIR   Jarosław Pizuński, Dyrektor 

Nasi seniorzy świętowali
Miejskiego Domu Kultury Beata Rejek 
oraz pracownicy MDK i trenerzy per-
sonalni.

Kierownik Agata Koperska skiero-
wała do seniorów oraz gości serdeczne 
słowa dziękując za pracę  na rzecz klu-
bu. Następnie głos zabrał Burmistrz 
Miasta Paweł Ozga, życząc seniorom 
długich lat w zdrowiu, nieustającej 
pogody ducha, energii do podejmo-
wania nowych wyzwań, życzliwości 
i szacunku. Podziękował za wielkie 

zaangażowanie, bardzo dobrą współ-
pracę z samorządem oraz nieustającą 
chęć do działania. Podkreślał że nasi 
Seniorzy są wszechstronnie uzdolnie-
ni, chętnie biorą udział w akcjach i im-
prezach organizowanych przez Miasto 
Świebodzice. Zawsze uśmiechnięci i 
pełni optymizmu. Podczas uroczysto-
ści Burmistrz uhonorował także Agatę 
Koperską za zasługi na rzecz Klubu 
Senior + wręczając Jej kosz ze słody-
czami i podkreślając jak bardzo ważną 
rolę pełni w codziennej pracy na rzecz 
seniorów.

Jak na tak ważną uroczystość 
przystało nie zabrakło występów wo-
kalnych i tanecznych. Nasi seniorzy 
mile zaskoczyli wszystkich, byli ubrani 
w biało-czarne stroje, dekoracja rów-
nież komponowała się z ich ubiorem.

Brawa dla seniorów, pozdrawiamy 
Was serdecznie.
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Tegoroczne dyktando Miejskie o Pióro Burmistrza 
Miasta Świebodzice Pawła Ozgi okazało się nie lada 
wyzwaniem.

To już dziewiąta edycja tego wydarzenia, które od-
było się 23 listopada i cieszy się coraz większym zainte-
resowaniem. W tym roku zapisała się rekordowa ilość 
97 uczestników,  jednak przybyło 77 osób, w tym 7 do-
rosłych i 70 uczniów. O piękny wystrój szkoły zadbały 
Pani Agnieszka Różycka i Karolina Mielnik, którym 
serdecznie dziękujemy. Uczestników dyktanda i zapro-
szonych gości powitał serdecznie dyrektor pla-
cówki Łukasz Kucemba, głos zabrał również 
Burmistrz Miasta, który życzył wszystkim 
biorącym udział powodzenia.  Nagrody 
oraz dyplomy zwycięzcom wręczyli: 
Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Zastęp-
ca Burmistrza Tobiasz Wysoczański 
oraz gospodarz tego wydarzenia Łu-
kasz Kucemba. Wśród zaproszonych 
gości byli: kierownik wydziału Eduka-
cji i Spraw Społecznych Alicja Pawlica, 
dyrektorzy placówek oświatowych; Teresa 
Wlaczak-Jusiel, Anna Nowak, Elwira Kirklo-

-Rusek. Prace oceniało jury w składzie: Krystyna 
Pac-Marcinkowska, Agnieszka Kaczmarek, 

Jolanta Bieniasz. Wszystkim laureatom 
serdecznie gratulujemy.

Laureaci dyktanda:
Osoby dorosłe:
1 miejsce: Adam Żelichowski;
2 miejsce: Mieczysław Sowiński;
3 miejsce: Aniela Gucwa;

Młodzież:
1 Miłosz Piotrowski;

2 Anna Brzeziak;
3 Sarah Ngoli.

Pięćdziesięcioosobo-
wa grupa młodzie-
ży wraz z opie-
kunami została 
uroczyście powi-
tana w auli SP nr 
2. Była to piękna 
uroczystość w 
której udział wzieli 
przede wszystkim 
młodzież z miasta partner-
skiego Hrušov na Słowacji. 

W wydarzeniu, które odbyło się 
11 października  udział wzięli: Bur-
mistrz Miasta Paweł Ozga, Dyrektor 
SP nr 2 Teresa Walczak-Jusiel, Za-
stępcy Dyrektora: Renata Kaczmarek 
oraz Dorota Piwko, Przewodnicząca 
ZNP Urszula Kruczek, opiekunowie 
młodzieży ze Słowacji.

Prowadzący powitali Gości w ję-
zyku polskim i angielskim, wszyscy 
wspólnie odśpiewali Odę do Radości. 
Głos zabrał Burmistrz Miasta Paweł 
Ozga, który bardzo przyjaźnie zwrócił 
się do młodzieży i opiekunów, życzył 
wszystkim udanego pobytu, pięknych 
relacji, świetnych nastrojów, a przede 
wszystkim niezapomnianego poby-
tu, podczas którego młodzież pozna 
kulturę obydwu krajów, a także zgłę-
bi wiedzę o Świebo-
dzicach. Burmistrz 
przekazał na ręce 
opiekuna grupy kosz 
wypełniony słodko-
ściami z lokalnej fir-
my ZPC Śnieżka S.A. 
Głos zabrała także 
Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 2 Teresa 
Walczak-Jusiel oraz 
przedstawiciele z 
miasta Hrušov, któ-

W imieniu Zespołu Szkół w 
Świebodzicach informujemy, 
że rozstrzygnięto Wojewódzki 
konkurs plastyczny i 
fotograficzny „Wędrówki 
szlakiem wartości” w oparciu 
o myśl przewodnią: „Drzewo 
pozbawione korzeni upada, 
człowiek też” Andrzeja 
Majewskiego.

Jego laureatką została uczenni-
ca świebodzickiej placówki. Noemi 
Śliwa z klasy 2A szkoły branżowej 
zdobyła 1. miejsce w konkursie pla-
stycznym i 2. miejsce w konkursie 
fotograficznym.

Konkurs odbył się pod patrona-
tem honorowym Marszałka Woje-
wództwa Dolnośląskiego, Prezydenta 
Miasta Wrocławia, Dolnośląskiego 

Atmosfera podczas wernisażu 
Wioletty Rybarczyk była 
wyjątkowa, otworzyła go 
Dyrektor Miejskiego Domu 
Kultury Beata Rejek, która 
pogratulowała autorce prac 
pięknej wystawy, podkreślając 
jak dużym zainteresowaniem, 
cieszą się prowadzone w MDK 
przez Panią Wiolettę  „Warsztaty 
Wyobraźni” dla dzieci.  

Wernisaż malarski  pn. „Koło 
Snu” na długo pozostanie w naszej 
pamięci. Wydarzenie, które zostało 
zorganizowane 2 grudnia w Miejskim 
Domu Kultury, odwiedziła rekordowa 
liczba osób, w tym Burmistrz naszego 
Miasta Paweł Ozga, Zastępca Burmi-

Uczennica Zespołu Szkół 
laureatką wojewódzkiego 
konkursu

Kuratora Oświaty, Księdza Arcybi-
skupa Metropolity Wrocławskiego 
i Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych.

Poniżej prezentujemy niesa-
mowite, wzbudzające wiele uczuć i 
refleksji zwycięskie prace, a Noemi 
gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów.

Przyjaciele ze Słowacji 
w Szkole Podstawowej nr 2

rzy wzajemnie powitali 
wszystkich zgroma-

dzonych, dziękując 
za możliwość spo-
tkania.

Utalentowane 
uczennice zapre-

zentowały układ ta-
neczny. Ciekawym na-

wiązaniem do wymiany 
młodzieży w ramach projektu 

Erasmus + było ułożenie na tablicy 
liter, tworzących całość nazwy pro-
jektu i komentarz słowny.

Gospodarze, czyli grono pedago-
giczne, uczniowie zadbali o to, aby 
nasi przyjaciele czuli się u nas bardzo 
dobrze, świetnym pomysłem był ta-
niec, który szybko zintegrował mło-
dzież ze Słowacji i Polski. Zaraz po 
występie uczestnicy zostali ugoszcze-
ni pysznymi wypiekami przygotowa-
nymi przez rodziców dzieci ze szkoły. 
To był dopiero początek kilkudnio-
wej wizyty w Świebodzicach. Nasi 
przyjaciele odwiedzili m.in. jedną z 
lokalnych firm Promont, jak również 
Burmistrza Miasta Pawła Ozgę w Ra-
tuszu Miejskim. W ramach projektu 
młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 
2 pojedzie na Słowację w ustalonym 
wspólnie terminie.

IX Świebodzickie dyktando za nami

To był piękny czas

strza Miasta Tobiasz Wysoczański, 
Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyń-
ska, Poseł na Sejm Izabela Katarzyna 
Mrzygłocka, Radny Rady Miejskiej 
Jan Klepiec, Dyrektor Miejskiego 
Domu Kultury Beata Rejek, byłe Pa-
nie Dyrektorki Katarzyna Woź-
niak oraz Aneta Sterna, 
Prezes OSiR Świebo-
dzice Spółka z o.o. 
Jarosław Pizuń-
ski, Kierownik 
Klubu Senior 
+ Agata Ko-
perska, Prezes 
Stowarzyszenia 
Senior Aktywny 
Obywatel Irena 
Czapkowska, Kie-

rownik Wydziału Promocji i Komu-
nikacji Społecznej Ilona Szczygielska, 
przedstawiciel Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Gosia Kwiecińska, wycho-
wawczyni ze szkoły średniej Krzysz-
tofa Grzegorek, rodzina i przyjaciele 
autorki prac, mieszkańcy Świebodzic.

Następnie głos zabrał Burmistrz 
Miasta Paweł Ozga, bardzo gratulując 
zorganizowania pięknej wystawy, pa-
sji, Burmistrz podkreślił zaangażowa-
nie Wioli jako pracownika Wydziału 

Promocji. Serdeczne życzenia 
złożyła także Wioletcie 

Rybarczyk Senator 
Agnieszka Kołacz-

-Leszczyńska oraz 
Poseł Izabela 
Katarzyna Mrzy-
głocka, Panie 
pogratulowały 
wspaniałej pasji, 

życzyły dalszego 
rozwijania skrzydeł. 

Następnie kierownik 
Wydziału Promocji przy-

bliżyła osobę Wioletty Rybarczyk, 
empatycznej, zawsze gotowej do 
pracy, pomocy i działania. Zaraz po 
życzeniach Wioletta Rybarczyk ser-
decznie podziękowała wszystkim za 
przybycie, w szczególności osobom, 
które dały Jej siłę do działania i przy-
czyniły się, że autorka prac odważyła 
się zorganizować wystawę. Kolejka do 
gratulacji i życzeń była bardzo długa.

W tym dniu każdy chciał uścisnąć 
Wiolę i pogratulować i tak właśnie się 
stało. Goście uczestniczący w wysta-
wie obdarowywali artystkę kwiatami. 
Następnie nadszedł długo wyczekiwa-
ny czas delektowania się wspaniałymi 
pracami autorki, które przedstawiały 
głównie różnobarwne twarze, maski 
kobiet oraz motywy roślinne. Wysta-
wa jest bardzo kobieca, co również 
podkreślali uczestnicy wystawy, in-
spirowana jest sztuką secesyjną, która 
jest bliska sercu Wioletty Rybarczyk.

Serdecznie zapraszamy do obej-
rzenia wystawy, która jest otwarta do 
końca stycznia 2023 r., z wyłączeniem 
okresu: od 10-31 grudnia br.
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W tym roku przypada 104. 
rocznica odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Z tej 
okazji 10 listopada w Szkole 
Podstawowej nr 1 odbył się 
piękny apel patriotyczny 
przygotowany przez uczniów 
klasy czwartej dla młodszych 
koleżanek i kolegów.

Scenariusz wydarzenia stworzy-
ła Pani Justyna Gąsior. Uczestni-

ków i zaproszonych gości: Radnego 
Rady Miejskiej Jana Klepca. Prze-
wodniczącą ZNP Urszulę Kruczek 
oraz Księdza Parafii pw. św. Miko-
łaja Michała Gibka powitała ser-
decznie Dyrektor placówki Elwira 
Kirklo-Rusek. Następnie wyjaśniła, 
szczególnie najmłodszym uczniom 
historię utraty i odzyskania przez 
Polskę Niepodległości.

Później zaczął się występ pod-
czas którego uczniowie pięknie opo-

wiedzieli o tym, jak 
ciężka była walka o 
odzyskanie wolno-
ści naszego kraju. 
Wspólnie odśpie-
wano również 
„Rotę”. Na koniec 
apelu wręczono 
dyplomy i wyróż-
nienia laureatom 
konkursu pla-
stycznego Polska-
-Moja Ojczyzna.

Tegoroczne obchody 104. 
rocznicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości rozpoczęły się 
Mszą Świętą w Intencji Ojczyzny 
w kościele pw. Św. Mikołaja 
w Świebodzicach, na której 
zakończenie wspólnie z Zespołem 
Melodia odśpiewana została Rota. 
Organizatorem uroczystości był 
Miejski Dom Kultury.

W uroczystości udział wzięli m.in: 
Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Sekre-
tarz Miasta Sabina Cebula, Starosta 
Powiatu Świdnickiego Piotr Fedo-
rowicz, Dyrektor Biura Poselskiego 
Ireneusza Zyski Sekretarza Stanu, 
Pełnomocnika Rządu ds. Odnawial-
nych Źródeł Energii Marek Olszew-
ski, Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Halina Mądra, Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Tomasz Czekaj oraz 
Radni Rady Miejskiej, przedstawicie-
le Związku Sybiraków, przedstawicie-
le Związku Kombatantów Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Wojennych, Przewodnicząca Świe-
bodzickiej Rady Seniorów Antoni-
na Nowacka, Dyrektorzy placówek 

oświatowych, Uczniowie, Przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń, Dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych, Prezesi spółek oraz 
Pracownicy Urzędu Miejskiego.

Po zakończonej Mszy Św. wszyscy 
uczestnicy wydarzenia w skupieniu 
udali się pod płytę upamiętniającą 
Marszałka Józefa Piłsudskiego przy 
kościele pw. Św. Mikołaja. Następnie 
Burmistrz Miasta Paweł Ozga wyraził 
uznanie dla Mieszkańców za bardzo 
liczny udział w uroczystościach oraz 
przytoczył słowa z kazania – „My jako 
Naród, często mamy różne poglądy, 
natomiast w tak uroczystym dniu, 
jak dzisiaj powinniśmy być wszyscy 
razem i cieszyć się z tego święta, że 
potrafimy się uśmiechać do siebie i 
tu w tej Małej Ojczyźnie powinniśmy 
tym bardziej szanować się, uśmiechać 
i mieć pełen szacunek do siebie”.

W imieniu Sekretarza Stanu 
Ireneusza Zyski głos zabrał Marek 
Olszewski, życząc między innymi 
Świebodziczanom w dniu Narodowe-
go Święta Niepodległości radosnego 

Moja Mała Ojczyzna to finał 
konkursu miejskiego, który miał 
miejsce w Szkole Podstawowej 
nr2 z oddziałem Integracyjnym. 
Zaproszonych gości powitała 
serdecznie Teresa Walczak-
Jusiel wraz uczniami. Zaraz po 
tym nastąpiła prezentacja filmu 
promującego miasto.   

Konkurs przebiegał w dwóch 
kategoriach. Pierwsza kategoria: 
komiks w formie rysunku, a druga 
komiks z wykorzystaniem aplikacji/
animacji.

Tematem przewodnim konkursu 
były zabytki, historia miasta Świe-
bodzice lub postaci związanych z na-
szym miastem.

W uroczystym rozdaniu nagród 
udział wzięli: Burmistrz Miasta Paweł 
Ozga, Dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 2 Teresa Walczak-Jusiel, Zastępca 
Dyrektora, Dorota Piwko,   Dyrektor 
SP nr 1 Elwira Kirklo-Rusek, Dyrektor 
SP nr 4 Anna Nowak, Dyrektor SP w 

104. rocznica Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości

świętowania 104. rocznicy Odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości.

Po uroczystych przemówieniach 
odśpiewano Hymn Polski, następ-
nie  złożono kwiaty pod płytą upa-
miętniającą Marszałka Józefa Piłsud-
skiego.

Kwiaty złożyli:
▪ W imieniu Mieszkańców Burmistrz 
Miasta Świebodzice Paweł Ozga i 

Sekretarz Miasta Sabina Cebula;
▪ Starosta Powiatu Świdnickiego 
Piotr Fedorowicz;
▪ W imieniu Sekretarza Stanu, Peł-
nomocnika Rządu ds. Odnawialnych 
Źródeł Energii Marek Olszewski;
▪ Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Halina Mądra i Wiceprzewodniczą-
cy Tomasz Czekaj;
▪ Delegacja świebodzickich placówek 
oświatowych;
▪ Dyrektor Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej;
▪ Prezes ZWiK Świebodzice Sp. z 
o.o.;
▪ Prezes ZGK Świebodzice Sp. z o.o.;
▪ Przedstawiciel OSiR Świebodzice 
Sp z o.o.;
▪ Przedstawiciele Służb Mundu-
rowych Policji, Straży Miejskiej i 
Straży Pożarnej;
▪ Przedstawiciele Związku Komba-
tantów Rzeczypospolitej Polskiej i 
Byłych Więźniów Wojennych;
▪ Przedstawiciele Związku Sybira-
ków;
▪ Przedstawiciele Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
▪ Przedstawiciele Klubu Senior +;
▪ Przedstawiciele Stowarzyszenia 
Senior=Aktywny Obywatel;
▪ Przedstawiciele Forum Wspierania 
Inicjatyw Lokalnych;

▪ Przedstawiciele Partii Prawo i 
Sprawiedliwość w Świebodzicach;
▪ Przedstawiciel Stowarzyszenia 
Obywatelskie Świebodzice;
▪ Przedstawiciele Stowarzyszenia 
Polska 2050;
▪ Przedstawiciele Stowarzyszenia 
Młodzi dla Świebodzic;
▪ Delegacja Miejskiej Biblioteki 
Publicznej;
▪ Dyrektor Miejskiego Domu Kul-
tury;
▪ Harcerze Szczepu IMAGO im. 
Batalionu Zośka;
▪ Przedstawiciel I Sudeckiej Drużyny 
Harcerzy Virtus;
▪ Bractwo Św. Józefa. Działające 
przy parafii pw. Św. Mikołaja;
▪ Przedstawiciele Polskiego Związku 
Niewidomych;
▪ Przedstawiciele Stowarzyszenia 
Pomocy na rzecz Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej;
▪ Delegacja Domu Pomocy Społecz-
nej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr 
Szkolnych de Notre Dame;
▪ Przedstawiciele Klubu Sportowego 
Rekin;
▪ Przedstawiciele Miejskiego Klubu 
Sportowego Victoria Świebodzice.

Przy płycie upamiętniającej 
Wszystkich Polaków walczących o 
niepodległą Polskę, przy Ratuszu 
także złożono kwiaty i zapalono zni-
cze.

Apel patriotyczny 
w „Jedynce”

Patriotycznie w Szkole 
Podstawowej nr 2

Cierniach Łukasz Kucemba, Dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej Beata 
Wiciak,  nauczyciele oraz uczniowie.

Najbardziej wyczekiwaną chwi-
lą było wręczenie nagród laureatom 
konkursu, którego dokonał Bur-
mistrz Miasta Paweł Ozga, dzięku-
jąc nauczycielom za zorganizowanie 
tego wspaniałego konkursu, który 
promował lokalną historię. Nie za-
brakło akcentu muzycznego, wszyscy 
zaśpiewali piosenkę o Świebo-
dzicach, której motywem 
przewodnim był czas, 
a konkretnie Gu-
stav Becker.

W kategorii 
komiks rysu-
nek zwycię-
żyli:
► 1 miejsce 
- Laura Krzy-
żewska uczennica 
Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Świebodzicach,

► 2 miejsce - Bartosz Szydłowski 
uczeń ze Szkoły Podstawowej Inte-
gracyjnej w Świebodzicach
► 3 miejsce - Nadia Brandys ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Świebo-
dzicach.

Przyznano wyróżnienia dla 
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w kategorii komiks rysunek dla Ma-
teusza Kaczorowskiego, Adrianny 
Załupskiej, oraz ze Szkoły Podstawo-
wej Integracyjnej dla Daniela Kłosa i 
ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej 
dla Klaudii Dybał.

W kategorii animacja, aplikacja 
zwyciężyli:

► 1 miejsce Zbigniew Gul i Ja-
kub Kuźmiński ze Szkoły 

Podstawowej nr 2 w 
Świebodzicach
► 2 miejsce San-
dra Martynów 
ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w 
Świebodzicach
► 3 miejsce Ka-
mila Natanek ze 

Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Świebo-

dzicach.
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ŚWIĄTECZNIE

Mikołajki w przedszkolu 
to ważne wydarzenie 
dla wszystkich dzieci. 
Przedszkolaki od samego rana 
z niecierpliwością wyczekiwały 
Gościa z prezentami. 

Święty Mikołaj 6 grudnia ra-
zem z Zastępcą Burmistrza Miasta 
Tobiaszem Wysoczańskim oraz 
Kierownikiem Wydziału Edukacji i 
Spraw Społecznych Alicją Pawlicą 

W Świebodzicach świąteczny 
nastrój zaczął się od 
symbolicznego rozświetlenia 
choinki stojącej przy Ratuszu 
Miejskim, a wszystko zaczęło 
się od przybycia wyjątkowego 
Gościa.

Oczywiście 6 grudnia wszyscy z 
nas, a przede wszystkim najmłodsi 
czekali na przybycie Mikołaja. Punk-
tualnie o godz. 13:00 przed Ratuszem 
Miejskim zjawili się Mikołajowie i 
Śnieżynki z jednostek oraz spółek 
miejskich: MDK-u, OPS-u, MZN-u, 
OSIR-u i ZWiK-u, MBP oraz Wydzia-
łu Promocji i Komunikacji Społecznej 
na spotkanie z Burmistrzem Miasta 
Pawłem Ozgą, Zastępcą Burmistrza 
Tobiaszem Wysoczański oraz Sekre-
tarz Miasta Sabiną Cebulą. 

Następnie po krótkiej odprawie 
Mikołaje i Śnieżynki wyruszyli w róż-
ne części miasta, aby obdarowywać 
mieszkańców słodkościami.

Przed Ratuszem Miejskim o godz. 
15:30 zgromadziło się wielu Miesz-
kańców ze swoimi pociechami, po 
chwili usłyszeli z oddali dochodzący 
odgłos dzwoneczków i przed Ratusz 
bryczką zaprzęgniętą w pięknego ko-
nia zajechał Mikołaj w towarzystwie 

Mikołaj odwiedził 
Przedszkola

odwiedzili świebodzickie przed-
szkola i oddziały przedszkolne.

Wszystkie maluchy zostały ob-
darowane słodkościami, natomiast 
Dyrekcja i grono pedagogiczne 
wyrazami uznania za wytrwa-
łą i pełną zaangażowania pracę. 
Dzieci podziękowały za miłą niespo-
dziankę, a Gości obdarowały ser-
decznym uśmiechem i wspólnym 
grupowym zdjęciem.

Nasi kochani Seniorzy z Klubu 
Senior +  przyłączyli się do 
dekorowania Ratusza na Święta. 

Kierownik Klubu Senior + Aga-
ta Koperska wyszła wraz z seniora-
mi ze świetną inicjatywą wykona-
nia papierowych gwiazdek, które 
świebodziccy seniorzy przygotowa-
li w ramach zajęć manualnych, aby 
wprowadzić klimat Mikołajek oraz 
Świąt Bożego Narodzenia. Kierow-
nik   wraz z Panią Ireną Czapkow-
ską Prezes Stowarzyszenia Senior 
Aktywny Obywatel i Danutą Wi-

śniewską z Klubu Senior + przy-
kleiły gwiazdki w oknach Ratusza 
oraz w budynku na ul. Że-
romskiego jak również 
w OSiR  Świebodzi-
ce Spółka z o.o. 
Natomiast pra-
cownicy ZGK 
Ś w i e b o d z i c e 
Spółka z o.o. 
wraz z pracow-
nikami wydziału 
Promocji i Komu-
nikacji Społecznej 
zawieszali świąteczne 

Miła niespodzianka na Święta
girlandy w oknach Ratusza. Dzię-
kujemy również Dyrektor Przed-

szkola Nr 2 Alicji Mokrzyń-
skiej oraz Zastępcy 

Dyrektora Violetcie 
Żygłowicz za pięk-

ne udekorowa-
nie świątecznej 
ramki, która 
zachęcać będzie 
M i e s z k a ń c ó w 

do wykonywania 
zdjęć przed wej-

ściem do Ratusza.

Święta tuż, tuż...

Burmistrza Miasta Pawła Ozgi. 
Włodarz wszystkich serdecznie 

przywitał, a następnie zaprosił dzie-
ci do odliczania, po którym rozbłysła 
świebodzicka choinka oraz iluminacje. 

Na hali sportowo-widowiskowej 
OSiR-u odbyła się druga część za-
bawy mikołajkowej zorganizowanej 
przez Miejski Dom Kultury, OSiR 
Świebodzice Sp. z o.o. oraz Klub Se-
nior+. Na dzieci czekały słodkości, go-
rąca herbata, animacje i zabawy oraz 
występy artystyczne sekcji muzycznej 

Organizatorami Mikołajek byli: 
Miejski Dom Kultury, OSiR Świebodzice 

Spółka z o.o., Klub Senior +. 
W Mikołajkach uczestniczyli również: 

ZGK Świebodzice Spółka z o.o., 
ZWiK Świebodzice Spółka z o.o., 

Biblioteka Miejska, 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Miejski Zarząd Nieruchomości, 
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 

oraz Wydział Promocji 
i Komunikacji Społecznej, ZPC Śnieżka.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy 
wszystkim za wspaniałą zabawę.

Świąteczny autobus udostępniony przez spółkę ZGK 
i udekorowany przez Przedszkole nr 3

Bardzo mnie cieszy możliwość wspólnego, rodzinnego 
świętowania Mikołajek w naszym mieście.

MDK. Piękny występ zaprezentowały 
Seniorki z Klubu Senior +, które nie 
tylko zatańczyły do świątecznego Twi-
sta, ale również wraz z animatorkami 
nauczyły kroków wszystkich chęt-
nych. Każdy uczestnik bez względu 
na wiek bawił się wybornie.

Podczas zabawy wręczone zostały 
nagrody i wyróżnienia w dwóch kon-
kursach: na najładniejszą e-kartkę 
bożonarodzeniową oraz na najpięk-
niejszą ozdobę.

Wśród osób biorących udział w 
Mikołajkach można było spotkać 
m.in. Radnego Rady Miejskiej Jana 
Klepca, Dyrektor MDK Beatę Rejek, 
Prezesa OSiR’u Jarosława Pizuńskie-
go, Prezesa spółki ZGK Sławomira 
Sprawkę, Kierownik Klubu Senior+ 
Agatę Koperską, Prezes Stowarzysze-
nia Senior= Aktywny Obywatel Irenę 
Czapkowską,   przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych oraz dzieci ze 
świebodzickich szkół i przedszkoli.

Pięknie przystrojony POKÓJ MOKOŁAJA, 
wykonany przez Miejski Dom Kultury

Pięknie wykonana ramka przez 
Przedszkole nr 2, w której wszyscy radośnie 
robili sobie zdjęcie z Mikołajem
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Z okazji  Świąt Bożego Narodzenia,
życzymy spokoju, radości i rodzinnego ciepła.

A rok 2023 niech przyniesie 
artystyczne aspiracje i natchnienia,

niech Miejski Dom Kultury 
gości Państwa jak najczęściej.

Wszystkiego dobrego

Dyrektor i zespół Miejskiego Domu Kultury 
w Świebodzicach

Wesołych Świąt!
Świąt Bożego Narodzenia

wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek;

Nowego Roku spełniającego 
wszelkie marzenia,

pełnego optymizmu, wiary, 
szczęścia i powodzenia,

życzy:

Zarząd i Pracownicy
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

w Świebodzicach

Radosnych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wiele szczęśliwych chwil, 
sukcesów i wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym Nowym Roku 

życzy

Zarząd i Pracownicy Spółki ZGK Świebodzice

Zrywając ostatnie kartki z kalendarza,
pragniemy podziękować Państwu 

za udaną współpracę,
i wyrazić życzenie, by nadchodzący rok

przyniósł jej kontynuację, a także wiele sukcesów
w realizacji zamierzeń i nowe, ciekawe wyzwania.

Życzą 

Pracownicy 
Miejskiego Zarządu Nieruchomości 

w Świebodzicach

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
a także Nowego 2023 roku 

w imieniu SP ZOZ Miejskiego Ośrodka Zdrowia 
życzę Naszym pacjentom 

i wszystkim Mieszkańcom Świebodzic 
wszystkiego co najlepsze 

i oczywiście dużo ZDROWIA.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Zdrowia

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy przede wszystkim niegasnącej nadziei.

Życzymy spokoju, wytchnienia,
odpoczynku od codzienności i trudu życia,

życzliwości przy wigilijnym stole
oraz obecności tych, których kochamy.

Życzymy wszystkim mieszkańcom Świebodzic
zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności w Nowym 2023 Roku.

Dyrekcja oraz Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej

w Świebodzicach   


