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740-LECIE ŚWIEBODZIC

Dawno temu na krańcach rozległej niziny, u podnóża gór powstał gród. Jego założycielem był najprawdopodobniej książę Henryk Brodaty, który wielu założonym przez siebie grodom na ziemiach Pogórza
Sudeckiego nadał prawa miejskie. Zapewne również

Życie

Świebodzic

Świebodzicom, skoro w roku 1279 Henryk IV Probus
nadał przywilej „mieszczanom naszym z miasta Fryborg”. Dokument ten spłonął w czasie wielkiego pożaru w 1774 roku, być może wraz z dokumentem o
nadaniu praw miejskich. Znany jest z nowożytnego

kopiarza i – wobec braku innych dokumentów – rok
1279 przyjmuje się dziś za rok nadania praw miejskich
Świebodzicom. W tym roku obchodzimy 740-lecie
tego symbolicznego faktu. Zobacz, jak pięknie wspólnie świętowaliśmy!

Miesiącem szczególnie obfitującym w wydarzenia jubileuszowe był czerwiec.
Mieszkańcy wysłuchali serii koncertów organowych w ramach IV Międzynarodowego Festiwalu Organowego im. Christiana Schlaga, odbywających się w
Kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Przed publicznością wystąpili: - Zuzanna i Maciej Bator – świdniczanie, wybitni muzycy, prowadzący Fundację Wspierania Kultury Muzycznej Chorda Auxit, która zajmuje się organizacją koncertów i międzynarodowych festiwali organowych, Stanislav Šurin z
Bratysławy, organista liturgiczny, kompozytor, twórca utworów organowych,
wokalno-instrumentalnych, wokalnych, Tadeusz Barylski, częstochowianin,
dyplomowany organista i pianista.
Frekwencja na każdym z koncertów była wysoka, dlatego podobne koncerty
będę w mieście na pewno nadal organizowane.

Dla Świebodzic i ich mieszkańców rok
2019 był wyjątkowy jeszcze pod innym
względem. W połowie czerwca świętowaliśmy też z okazji 150. urodzin Dworca Kolejowego. Z tej okazji wystąpiła orkiestra
kolejowa, a wszyscy chętni mogli nadać
przesyłki w utworzonym specjalnie w tym
dniu, mobilnym punkcie poczty peronowej.
Uroczystości były tym milsze, że świebodzicki dworzec przeszedł kompleksowy
lifting, a podróż tym środkiem lokomocji
znajduje coraz więcej zwolenników.

Do Świebodzic historyczną trasa przyjechał
specjalny pociąg. Podróż nawiązywała do początków kolei w naszym regionie.

Najsłodsze wydarzenie miejskie, Święto Czekolady w tym
roku odbyło się pod hasłem
"Ekoczeko". Rozpoczęła je jak
co roku znana i lubiana impreza biegowa "Polska biega
i ja też".

Uczczenia ponad 740-letniej historii miasta miało też inne oblicza. Na jedno popołudnie Park Miejski zamienił się w prawdziwy średniowieczny gród. Na ręce burmistrza miasta Pawła Ozgi
akt nadania praw miejskich Świebodzicom złożył sam książę
wrocławski Henryk Probus. Mieszkańcy mogli też przekonać się
jak wyglądało codzienne życie, dawne rzemiosła, a nawet powalczyć na miecze. Jeśli świebodziczanie wyrażą zainteresowanie, dołożymy wszelkich starań, aby podobne wydarzenia były
w mieście organizowane.

Jednym z niezwykłych wydarzeń jubileuszu 740-lecia nadania praw miejskich
Świebodzicom była Poczta
Szybowcowa. Stworzono ją
z inicjatywy Koła nr 1 Polskiego Związku Filatelistów
im. Pionierów Świebodzickiej Filatelistyki w Świebodzicach oraz Stowarzyszenia
Towarzystwa Lotniczego w
Świebodzicach przy wsparciu
Miejskiego Domu Kultury w
Świebodzicach i Poczty Polskiej. Przy tej okazji pasjonaci
filatelistyki zostali zaproszeni do uczestnictwa w V sympozjum Filatelistycznym.
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Niezwykle ciekawym wydarzeniem w mieście, które spotkało się z ogromną aprobatą i
zainteresowaniem mieszkańców miasta, była zakończona
niedawno wystawa pt. „Emil
Krebs – u granic geniuszu”.
Poświęcona wybitnemu świebodzickiemu poliglocie, zainicjowana wernisażem, który
odbył się w Miejskim Domu
Kultury 14 września, odniosła
duży sukces. Na wernisażu
pojawili się m.in. Eckhard Hoffmann, stryjeczny wnuk Emila
Krebsa, który wygłosił prelekcję poświęconą swojemu
genialnemu przodkowi, oraz
prof. Aleksander Marek Sadowski, współzałożyciel Fundacji Emila Krebsa dla Polski i
Wielojęzyczności z siedzibą w
Goerlitz.
Emil Krebs był wybitnym
człowiekiem. Władał 68 językami i to w stopniu biegłym.
W Świebodzicach się urodził,
jednak wiele lat spędził w
Chinach jako członek poselstwa niemieckiego.

Ulicami miasta przeszedł
barwny korowód. Takie jest
nasze miasto!

Znaczna część uroczystych obchodów jubileuszu 740-lecia miasta odbyła
się podczas tegorocznych Dni Świebodzic. Na zaproszenie władz miasta
przyjechały delegacje z miast partnerskich Hrušova, Jilemnic i Waldbröl.
Święto rozpoczął w tym roku barwny pokaz grupy mażoretek Prima ze Świdnicy połączony z uroczystym przemarszem ulicami na stadion przy ulicy Rekreacyjnej. Burmistrz Paweł Ozga, w podziękowaniu za trud i pracę włożone
na przestrzeni lat w rozwój wszystkich sfer i podnoszenie standardu życia
świebodziczan, przekazał uroczyście pamiątkowe dyplomy wszystkim byłym burmistrzom miasta.

Symboliczna
data - 1279
rok towarzyszyła całym
obchodom.

W związku z obchodami nie zabrakło w mieście również akcentów sportowych, a jednym z bardziej interesujących był Turniej Piłki Nożnej o Puchar OSiR Świebodzice rozegrany 29 września na Stadionie Miejskim im.
Ludwika Paluszaka przy ul. Rekreacyjnej. W zawodach udział wzięło 250
zawodników z 30 zespołów.

Podczas Dożynkowego zakończenia lata w Świebodzicach rolnicy przekazali na ręce włodarza
miasta tegoroczne plony. Później uczestnicy święta plonów wzięli udział w ciekawych konkurencjach i zabawie plenerowej z muzyką na żywo.
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Powodzenie Dni Świebodzic było niezaprzeczalne. Mieszkańcy bawili się dobrze i tłumnie. Powtórzymy to za rok.
Zgłaszajcie, kogo chcielibyście zobaczyć na scenie.

Marcin Daniec był
wielką
niespodzianką dla mieszkańców. Lubiany i
popularny kabarecista rozśmieszał
do łez.

Nasze seniorki na Dniach
Świebodzic. Miasto jest
wielopokoleniowe i jest tu
miejsce dla wszystkich.

Najmłodsi to wiedzą. Ci
mali obywatele otaczani są największą troską
miasta. To oni kiedyś
będą je budowali, gdy nas
już nie będzie.

Zaprosiliśmy
mieszkańców
także na Spacer historyczny
szlakiem Schlaga. Frekwencja
była imponująca.
Wspólnie szliśmy
też śladami Emila
Krebsa.

Podczas obchodów odbyła się prelekcja pasjonatki dziejów miasta Róży
Stolarczyk pt. „Świebodzice – Zapomniane Dziedzictwo”. Opowiedziała o
długich, często burzliwych losach Świebodzic. Przekonywała też zebranych, że warto zgłębiać te tajemnice i pielęgnować pamięć o historii
Kolejnym wydarzeniem jubileuszowym zorganizowanym przez Miejski
Dom Kultury, było spotkanie autorskie z Maciejem Zaboronkiem, historykiem i przewodnikiem. Podczas dwóch wykładów słuchacze w różnym
wieku dowiedzieli się, jak wyglądały „Świebodzice w średniowieczu”.

Gminne
lądowisko w Świebodzicach
na
dwa dni w roku,
zmienia się w
tętniące rozrywką i atrakcjami
serce
miasta.
Wszystko
za
sprawą Pikniku
Lotniczego. Tegoroczna edycja
odbyła się pod
hasłem "Głowa
do góry". Mieszkańcy podziwiali
ewolucje
powietrzne, zawody spadochronowe, a niektórzy
mieli okazję nawet polecieć balonem.

Z okazji 740-lecia miasta drukiem ukazała się
książka świebodziczanina
Rafała Wietrzyńskiego.
To kompleksowa historia
miasta. Od jego początków po dzień dzisiejszy.
Książka obowiązkowa na
półkach mieszkańców.
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Miasto się zmienia.
Co, gdzie i za ile?

Nic się w mieście nie dzieje? Nie ma inwestycji? Władze nic nie robią? Słyszysz takie głosy? To przeczytaj.
Oto twarde dowody na to, jak wiele rzeczy zrobio-

zdegradowane obszary oraz porządkują gospodarkę
wodno-ściekową, a także meliorację. Poniżej twarde
fakty i liczby.

no w ciągu zaledwie jednego roku w Świebodzicach. Nasze miasto się zmienia. Władze inwestują
w remonty, oświetlenie, drogi i chodniki, rewitalizują

► CIERNIE
Zobacz, co zrobiono na Cierniach przez ostatni rok
Wykonanie inwestycji związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej:
▪ Przy ul. Ciernie 168 w Świebodzicach wybudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz zlikwidowano
osadnik podczyszczający ścieki. Koszt: 19 990,99 zł
▪ W rejonie ulicy Ciernie 2, 3a i 3b wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej ks 200. Koszt: 25 643,02 zł
▪ Budynek nr 3b podłączono do sieci kanalizacyjnej.
Koszt 9 844,28 zł
▪ Remont przepustów melioracyjnych na drogach transportu rolnego usytuowanych na działce nr 165, obręb

Ciernie 4 i działce nr 128, obręb Ciernie 5.
Koszt: 28 000,00 zł
Pozostałe prace na terenie Cierni:
▪ Budowa chodnika przy przystanku Ciernie II i Ciernie IV
- wykonana została przy współpracy z Powiatem Świdnickim. Koszty Gminy: 15 000,00 zł
▪ Przy ul. Strzegomskiej-Przemysłowej (III ETAP) wykonane zostało oświetlenie a także doświetlenie przejścia
dla pieszych. Koszt: 103 320,00 zł
▪ Wykonano odmulenie z profilowaniem skarp rowu części działki nr 500 (obręb Ciernie 4). Koszt: 11 034,58 zł
▪ W trakcie realizacji jest budowa placu zabaw na Cierniach. Koszt: 128 000,00 zł

Oświata:
Szkoła Podstawowa Integracyjna wzięła udział w programie pn. „Szkolny Klub Sportowy”. Program ma na
celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności
fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela.
Ponadto szkoła dołączyła do ogólnopolskiego programu Pingpongowe Marzenia z PSE. Projekt szkoleniowy
skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ma
na celu wspieranie ich rozwoju sportowego w ramach
bezpłatnych, pozalekcyjnych zajęć tenisa stołowego. W
przyszłości zwiększy to potencjał medalowy zawodników reprezentacji Polski na arenie międzynarodowej.

► PEŁCZNICA
Zobacz, co zrobiono na Pełcznicy przez ostatni rok
▪ Na ulicy Świerkowej (skrzyżowanie ulicy Klonowej
z Cisową) w III etapie zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej wraz z wpustami oraz
wymianą istniejących włazów na studniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Koszt: 361 617,26 zł
▪ Budowa zatoki postojowej przy ul. Ofiar Oświęcimskich (opracowania dokumentacji projektowej w
trakcie realizacji). Koszt: 93 500,00 zł
▪ Wykonanie chodnika przy Os. WSK 1. Koszt:
11 000,00 zł
▪ Dalsza rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Zimny Dwór
Oświata:
Szkoła Podstawowa nr 4 otrzymała dofinansowanie
w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”
na zakup pomocy dydaktycznych, niezbędnych do
realizacji programów nauczania z wykorzystaniem
technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Wysokość dofinansowania: 14 000,00 zł

W mieście rewitalizowane są tereny zielone:
Świebodzice realizują od stycznia 2018 r. projekt unijny z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Rozwój
funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice
poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców”. Wartość dofinansowania
wynosi 3,5 mln zł, a całość szacowana jest na 7,5 mln zł.
Inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Po przeprowadzeniu kilku postępowań o zamówienie
publiczne, Gmina Świebodzice podpisała 26 stycznia 2018
roku umowę z Beatą Cabaj (umowa z poprzedniej kadencji),
prowadzącą działalność gospodarczą pn. GIARDINO Beata
Cabaj. Z uwagi na znaczne opóźnienia w realizacji zadania inwestycyjnego gmina w dniu 17 kwietnia 2019 r. odstąpiła od
umowy i podjęła decyzję o ogłoszeniu postępowania przetargowego dzieląc zadania, które mają być wykonane na 12
obiektach, na grupę zadań przedstawionych poniżej.

1. obiekt nr 1 - Staw Warszawianka
2. obiekt nr 2 - Skwer przy ul. Świdnickiej
3. obiekt nr 3 - Park Miejski
4. obiekt nr 4 - Trasa spacerowa (wzdłuż rzeki Pełcznicy)
5. obiekt nr 5 - Teren przy ul. Rekreacyjnej
6. obiekt nr 6 - Skwer Śnieżka
7. obiekt nr 7 - Park osiedlowy - planuje się: wykonanie nowego parku między ulicami Dąbrówki i Pileckiego,
8. obiekt nr 8 - Park Sportowy - planuje się: wykonanie nowego parku między ulicami Królowej Jadwigi i Księcia Bolka
9. obiekt nr 9 - Park historyczny przy ul. Łącznej
10. obiekt nr 10 - Trasa spacerowa Aleja Lip
11. obiekt nr 11 - Park przy ul. Jeleniogórskiej
12. obiekt nr 12 - Boisko sportowe ul. Ciernie
Obecnie trwają roboty budowlane na siedmiu obiektach:
- Na obiektach nr 2,3,5 i 6 roboty są wykonywane przez wy-

łonionego w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę
Dariusza Stańczyka
Koszt: 521 002,33 zł
- Na obiektach nr 4,10 i 12 roboty są wykonywane przez, wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, wykonawcę
Grzegorza Szmidlę
Koszt: 298 890,00 zł
- W trakcie postępowania o zamówienie publiczne są roboty
budowlane dla obiektu nr 9
Koszt: 185 593,34 zł
Dla pozostałych obiektów przygotowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Opracowanie dokumentacji
pozwoli gminie wszcząć postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych na ww. obiektach.
Roboty planuje się zakończyć do połowy 2021 roku. Dzięki
realizowanym inwestycjom nasze miasto będzie atrakcyjniejsze dla mieszkańców i przyjazne środowisku.
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Miasto się zmienia. Co, gdzie i za ile?

► ŚRÓDMIEŚCIE

Zobacz, co zrobiono w Śródmieściu przez ostatni rok
▪ Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie gminy Świebodzice, ul. Słowackiego 1, 1a, 2,
2a, 3, 4, 5, 5a i ul. Kopernika 8, 10 - prace obejmują dwa etapy: I etap przebudowa sieci kanalizacji
ogólnospławnej i przyłączy z likwidacją osadników
ścieków. II etap rewitalizacja związana z utwardzeniem nawierzchni terenu w podwórkach.
W chwili obecnej etap I został zakończony i trwa etap II.
Koszt: 1 362 370, 24 zł
▪ Na ulicy Jeleniogórskiej trwają intensywne prace rozbiórkowo-porządkowe. Wyburzane są stare komórki,
które do tej pory nie tylko szpeciły otoczenie, ale również mogły stanowić niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Miasto przeznaczyło 305 000 zł z budżetu na
rewitalizację ul. Jeleniogórskiej, w podziale na bieżący
rok (150 000,00 zł) i przyszły (155 000,00 zł).
▪ Wymieniono kotły gazowe w budynku Urzędu Miejskiego, ul. Żeromskiego 27. Koszt: 16 934,03 zł
▪ Zakończono inwestycje - rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie gminy Świebodzice
- ul. Krasickiego wraz z terenami przyległymi.
Koszt: 3 318 058,34 zł
- ul. Krasickiego wraz z terenami przyległymi - Etap V
Koszt: 434 293,39 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do budynków przy ul.
Piaskowej 3-5 w Świebodzicach wraz z terenami przyległymi. Koszt: 393 390,91 zł
Oświetlenie
▪ Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach
publicznych (etap II):
- Przejście na drodze krajowej nr 34 ul. Wałbrzyska
- Przejście na drodze krajowej nr 34 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Świebodzicach
Koszt: 52 753,04 zł
▪ Wymiana źródeł światła w oprawach oświetleniowych,
zamontowanych w nawierzchni łącznika pieszego między ul. Prusa i Krasickiego - 21 sztuk. Koszt:: 2 583,00 zł
▪ Wymiana uszkodzonego słupa oświetlenia drogowego
na Placu Dworcowym oraz montaż stylizowanego słupa
oświetlenia drogowego wraz z oprawą na ul. Piaskowej.
Koszt: 12 275,40 zł

Gospodarka wodno-ściekowa
▪ Wykonano przegląd hydrantów p/poż., w wyniku czego zlecono wymianę pięciu z nich.
▪ Wykonano remont kanalizacji sanitarnej oraz 2 studni
rewizyjnych przy budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych przy ul. Wałbrzyskiej 42-40 w Świebodzicach.
Koszt: 20 659,66 zł
▪ Wykonano przepięcie odpływu ścieków sanitarnych z
budynku przy ul. M. Kopernika 10 do instalacji budynku
przy ul. M. Kopernika 8, z uwagi na uszkodzone przyłącze budynku w jezdni ulicy. Koszt: 7 678,95 zł
▪ Wymieniono pompę zasilającą w fontannie na Placu
Jana Pawła II Koszt: 6 208,97 zł
▪ Przeprowadzono remont istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie OSiR Sp. z o.o. ul. Rekreacyjna w
Świebodzicach. Koszt: 55 694,40 zł
▪ W ramach porozumienia podpisanego z Państwowym
Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Legnicy realizowane jest zadanie pn. „Utrzymanie
koryta rzeki Pełcznicy w Świebodzicach wraz z poprawą
bezpieczeństwa korzystania z wód”. Koszt: 94 168,00 zł.
▪ Budowa sieci wodociągowej do budynków przy ul. Kolejowej 27a-27f - konieczność budowy sieci ma na celu
możliwość bezpośredniego zasilania nieruchomości przy
ul. Kolejowej 27a-27f. Planowany koszt wykonania sieci
w bieżącym roku 30 000,00 zł
Cmentarze - wydatki remontowe
▪ Cmentarz na ul. Wałbrzyskiej
- Remont elewacji zewnętrznej kaplicy cmentarnej.
Koszt: 96 258,68 zł
- Wymiana kanalizacji deszczowej odprowadzającej
wody opadowe z kaplicy cmentarnej do sieci kanalizacji
deszczowej - II etap. Koszt: 32 964,00 zł
- W trakcie realizacji jest remont schodów zewnętrznych kaplicy cmentarnej. Koszt: 44 500,00 zł
▪ Wykonanie bramy na Cmentarzu Żydowskim.
Koszt: 8 600,00 zł
▪ Cmentarz na ul. Kamiennogórskiej
- Remont schodów przy kaplicy cmentarnej.
Koszt: 10 000,00 zł
Pozostałe inwestycje, remonty, działania
▪ Wykonano przegląd drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa i stworzono plan nasadzeń na terenie
gminy. Koszt: 7 500,00 zł

▪ Przed Ratuszem, za zgodą konserwatora zabytków,
został zamontowany maszt na flagę oraz tablica ogłoszeń. Koszt: 11 881,80 zł
▪ W Ratuszu Miejskim wykonywane są prace z zakresu
konserwacji technicznej i estetycznej piaskowcowego
portalu, przy głównych drzwiach wejściowych do budynku. Koszt: 20 910,00 zł
▪ W Ratuszu Miejskim pomalowano pomieszczenia biurowe Urzędu Stanu Cywilnego, klatkę schodową, wymieniono żyrandole, usunięto ciemne panele ścienne i wykonano
inne drobne prace, poprawiające wygląd i estetykę Urzędu.
Ponadto pomalowano pomieszczenia w budynku przy ul.
Świdnickiej 7 (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej)
▪ Na terenie targowiska w trakcie realizacji jest budowa toalety kontenerowej, półautomatycznej. Koszt:
150 000,00 zł
Edukacja:
▪ Przedszkolaki i uczniowie w Świebodzicach wkrótce
będą mogli uczyć się programowania za pomocą specjalnej maty edukacyjnej. Urządzenie trafi do Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej, która zdobyła grant od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w
ramach konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Projekt
„Zakoduj swoją przyszłość” zostanie zrealizowany do
końca 2019 roku. Jego celem jest pobudzenie kreatywności i nauka logicznego myślenia.
Inwestycje wykonane przez OSiR Świebodzice
Spółka z o.o.:
▪ Wykonano system monitoringu wizyjnego na basenie
odkrytym, ul. Rekreacyjna. Koszt: 21 000 zł
▪ Wykonano system nawadniania/zraszania trawiastej
płyty boiska piłkarskiego wraz z odtworzeniem murawy, stadion OSiR Świebodzice im. Ludwika Paluszaka
przy ul. Sportowej 15. Koszt: 96 000,00 zł
▪ Pomalowano szatnie, zakupiono zegar, zakupiono
ławki do szatni, oklejono okna folią przeciwsłoneczną).
Koszt: 32 000,00 zł
▪ Zakup pylonu reklamowego, dwustronnego z dibondu wraz z oświetleniem. Koszt:
9 500,00 zł
▪ Wykonanie schodów do Wodnego Centrum Rekreacji. Koszt:
23 739,00 zł
▪ Remont i wyposażenie zielonej sali.
Koszt: 26 146,29 zł

INWESTYCJE MIEJSKIE

Życie

Świebodzic

Miasto się zmienia. Co, gdzie i za ile?

► OSIEDLE PIASTOWSKIE

Zobacz, co zrobiono na Osiedlu Piastowskim przez
ostatni rok
▪ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Budowa wpustu deszczowego wraz z odcinkiem przyłącza
kanalizacji deszczowej w działce nr 488 (chodnik łączący ul. Łączną z ul. Mieszka I-go). Koszt: 14 700,00 zł.
Oświetlenie
▪ Na ulicy Mieszka I (parking pomiędzy sklepami „Biedronka” i „Dino”) zostały zamontowane trzy nowe,
podwójne wysięgniki wraz z trzema oprawami. Koszt:
7 760,14 zł
▪ Od ul. Dąbrówki do ul. Przechodniej została zamontowana nowa instalacja zasilania oświetlenia ulicznego,
ustawiono 20 sztuk nowych słupów stalowych z wysięgnikami wyposażonymi w oprawy LED (w ramach stałej
umowy z Tauron Polska Energia S.A.)

Program Maluch+
▪ W ramach realizacji programu „Maluch+” w Żłobku
Miejskim nr 2 utworzono dodatkowe miejsca dla sześciorga dzieci. Gmina otrzymała środki na bieżące ich
funkcjonowanie. Koszt: 39 600,00 zł
▪ W trakcie realizacji jest budowa placu zabaw dla dzieci
Koszt: 138 00,00 zł
▪ W Hali Widowiskowo-Sportowej zainaugurowano program „Sprawny Dolnoślązaczek” w roku 2019-2020.
Projekt „Sprawny Dolnoślązaczek” ma na celu zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia (w programie biorą
udział Szkoły Podstawowe nr: 2, 3, 4, Intergracyjna).
▪ Realizacja projektu „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów. Przedmiotem projektu
jest organizacja zajęć sportowych dla dzieci w Wodnym
Centrum Rekreacji w Świebodzicach. Udział w nim biorą
dzieci z klas I – III Szkoły Podstawowej nr 2. Projekt obejmuje organizację nauki pływania.

Oświata
▪ Realizacja projektu „Erasmus+” Songs of Joy
Udział w międzynarodowym projekcie wzięły 32 osoby z Finlandii, Niemiec, Francji, Bułgarii, które w dniach
6-12 października 2019 przebywały w domach uczniów
ze Szkoły Podstawowej nr 2. Koszt: 66 933,97 zł (poniesiony w tym roku)
▪ W Szkole Podstawowej nr 2 realizowany jest projekt pn. „Edukacja Warta Zachodu”, którego celem
jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i ponadpodstawowej, m.in.
poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych,
uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne uczniów oraz doposażenie pracowni
przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne do
nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych.

► OSIEDLE SUDECKIE
Zobacz, co zrobiono na Osiedlu Sudeckim przez
ostatni rok
▪ Realizacja programu Senior +
Wyposażenie Klubu Seniora w Świebodzicach, projekt dofinansowany w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 edycja 2019
moduł I. Kwota dofinansowania: 24 601,60 zł, co
stanowi 80% poniesionych kosztów.
▪ Na Os. Sudeckim 3a, 3b,3c, 3 d, 3e i 3f została
utwardzona nawierzchnia gruntowa kostką brukową. Koszt: 99 690,89 zł
▪ Realizowana jest inwestycja budowy oświetlenia na
Os. Sudeckim 9 (przy parkingu). Koszt: 61 131,00 zł

Inne podjęte na terenie Świebodzic działania:
▪ Zakupiono 12 kontenerów o pojemności 3,0 - 3,5 m3 na odpady biodegradowalne, które przekazano do ZGK Świebodzice
Sp. z o.o. Koszt: 69.999,15 zł
▪ Wykonano prace pielęgnacyjne na pomnikach przyrody. Koszt: 7
776,00 zł
▪ Wymieniono uszkodzone hydranty, wrzeciona na zasuwie hydrantowej. Koszt: 12 774,84 zł
▪ Odnowiono przejścia dla pieszych, miejsca postojowe na drogach
gminnych. Koszt: 35 000,00 zł
▪ Wykonano miejscowe naprawy nawierzchni asfaltowych na ulicach: Kasztanowa, Ciernie, pl. Dworcowy 2, Wolności, Świdnicka,
Ofiar Oświęcimskich, Długa, Ciernie-pętla, Kopernika, Prusa Koszt:
163 000,00 zł
▪ Strefa ochrony bezpośredniego ujęcia wody na zbiorniku Dobromierz - zadanie obejmuje działania polegające na wygrodzeniu
bezpośredniej strefy ochrony ujęcia wody w Dobromierzu. Zlecenie
zakończone w roku 2019 kwotą 88 115,00 zł
▪ Zakupiono Deszczomierz OTPG ogrzewany OT-017/18 - urządzenie umożliwia rejestrację wielkości rzeczywistego opadu na terenie
Gminy Świebodzice. Pomiary wielkości opadów są wykorzystywane
przy obliczaniu wielkości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z nieruchomości do kanalizacji deszczowej - wartość inwestycji 7 552,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
▪ Uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach wprowadzono ulgi na
wykup mieszkań komunalnych, podwyższono ulgi do 90% w przypadku wykupu ostatniego mieszkania lub równoczesnym wykupie
dwóch ostatnich mieszkań w budynku mieszkalnym, w którym po-

zostałe lokale są wykupione na własność. Spowodowało to zainteresowanie ich sprzedażą. Ponadto jest to ekonomicznie uzasadnione, gdyż powoduje znaczące obniżenie kosztów utrzymania takich
lokali, obciążających Gminę Świebodzice.
▪ Zwiększono promocję nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej, poprzez dodatkowe
zamieszczanie informacji o przetargach na stronie www.swiebodzice.pl. Dzięki temu działaniu bardzo wyraźnie wzrosła skuteczność przetargów na sprzedaż nieruchomości organizowanych przez
Gminę Świebodzice.
▪ W przeciągu ostatniego roku Gmina Świebodzice systematycznie poprawiała standard mieszkań komunalnych, tj. wykonywała
ogrzewanie, pokrycia dachowe, podłogi, ściany, elewacje, toalety,
wentylację, instalację gazową, instalację CO, drzwi, instalację elektryczną.
▪ Od dnia 1 stycznia 2019 r. na listach o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy oczekiwało łącznie 67 osób. W okresie od
stycznia do października br. przyznano 23 lokale, w tym:
najemcy lokali komunalnych o niskich dochodach składając wnioski
o przyznanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego w okresie
od stycznia do października otrzymali 844 dodatki mieszkaniowe na
łączną kwotę 89.670,87 zł oraz 592 dodatki energetyczne na łączną kwotę 7.915,63 zł. Z tego świadczenia skorzystało w tym okresie
136 gospodarstw domowych.
Komunikacja Miejska
▪ Uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach wprowadzono bezpłatną komunikację miejską. Zadanie realizuje ZGK Świebodzice
Sp. z o.o.

Oświata/zdrowie
▪ Przyznane zostały nagrody i stypendia za osiągnięte wyniki sportowe za rok 2018 (przyznane w marcu 2019r.). Koszt:
17 900 zł
▪ Przyznane zostały stypendia za wysokie wyniki w nauce,
osiągnięcia sportowe i artystyczne za rok szkolny 2018/2019.
Stypendia otrzymało 142 uczniów. Koszt: 43 350,00 zł
▪ Gmina sfinansowała dowóz uczniów niepełnosprawnych do
szkół. Koszt: 135 000 zł
▪ Gmina realizuje program szczepień dziewczynek z klas VII
szkół podstawowych, przeciw wirusowi HPV. Koszt: 52 718,00
zł
▪ Dofinansowano koszty kształcenia młodocianych pracowników. Koszt: 108 132,00 zł
▪ W ramach zapewnienia wszystkim uczniom dostępu do nowoczesnej, cyfrowej edukacji powstał program Ogólnopolska
Sieć Edukacyjna (OSE). Sieć ta ma zapewnić szkołom dostęp do
szybkiego Internetu, usług i treści edukacyjnych oraz bezpieczeństwa sieci.
▪ Gmina Świebodzice realizuje projekt pn. „E-aktywni mieszkańcy Województwa Dolnośląskiego i Lubuskiego” – „E-aktywni mieszkańcy Gminy Świebodzice”. Celem projektu jest
podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców,
niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych
w celach zawodowych, edukacyjnych i rekrutacyjnych. W ramach realizowanego projektu zakupione zostały komputery,
które po zakończeniu szkoleń zostaną przekazane do świebodzickich szkół. Koszt dofinansowania: 84 000,00 zł
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ŚWIEBODZICKA OŚWIATA

Życie

Świebodzic

Kredą zapisane
Co w oświacie piszczy?
Odwiedziliśmy świebodzickie placówki oświatowe, by zobaczyć, co się w nich dzieje. Przeczytajcie o najważniejszych inicjatywach.
Przedszkole nr 2

Jestem starszakiem

W październiku w naszym przedszkolu odbyło się wyjątkowe
święto. Dzieci z najstarszych grup: Jeżyki, Pszczółki, Stokrotki
i Sówki zostały oficjalne pasowane na starszaka – dzielnego
przedszkolaka.
15 października dzieci w galowych strojach z dumą recytowały
wiersze, śpiewały piosenki i prezentowały przygotowane układy
taneczne. Kulminacyjnym punktem uroczystości było złożenie

oficjalnego ślubowania w obecności zgromadzonych rodziców,
nauczycieli i pań dyrektorek, które zaczyna się tak: „Dziesięć
reguł starszaka znam, każdą z nich już w sobie mam”. Następnie
dyrektor Alicja Mokrzyńska, zatwierdzając dojrzałość i starania
dzieci, pasowała każdego starszaka symboliczną kredką, co
przypieczętowało wcześniej złożoną przysięgę. Nominowanym
dzieciom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy oraz słodkie
upominki. Dla wszystkich dzieci były to na pewno niezapomniane
chwile, pełne emocji i pozytywnych wrażeń, a w oku niejednego
rodzica zakręciła się łza dumy i radości.

Szkoła Podstawowa nr 1

Przegląd Małych Form Teatralnych

Szkoła Integracyjna

Konkursu Wiedzy o Prawie

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 wzięli po raz pierwszy i zapewne
nie ostatni udział w XVIII już Przeglądzie Małych Form Teatralnych,
który odbywał się 19 marca w Teatrze Miejskim w Świdnicy. Mali
aktorzy zaprezentowali się w przedstawieniu pt. „Nie ma tego
złego”. Oparte było ono na bajkach, takich jak „Czerwony kapturek”,
„Jaś i Małgosia”, „Szewczyk Dratewka” czy „Królewna Śnieżka”. Dzieci
doskonale wczuły się w swoje role odgrywane na deskach prawdziwego
teatru! Występ wzbogaciły kolorowe dekoracje i wspaniale dobrany
podkład muzyczny. Umiejętności aktorskie zostały docenione przez
publiczność, a dzieci spisały się na medal. Liczymy na kolejne takie
sukcesy naszych uczniów.

Uczennica naszej szkoły została laureatką okręgowego etapu IV
Edycji Ogólnopolskiej Akademii Wiedzy o Prawie.
Konkurs Wiedzy o Prawie organizowany jest przez Centrum
Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w ramach
programu „Szkoła bliższa prawu”. Eliminacje do niego odbyły się
w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Jedna z naszych uczennic
z ósmej klasy Kalina Bartosiewicz została laureatką II etapu
konkursu. Otworzyło jej to drzwi do finału. Przystąpiła do niego w
środę 22 maja w Warszawie wraz z 22 uczniami z całej Polski. Finał
konkursu został przeprowadzony w siedzibie Sądu Najwyższego
przy placu Krasińskich w Warszawie. Finaliści musieli wykazać
się w publicznym wystąpienie przed komisją oraz uczestnikami,
opiekunami oraz radcami. Był to znakomity popis oratorski w
wykonaniu młodych uczestników.

Przedszkole nr 3

Jak bezpiecznie bawić się!

Na terenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 odbył się „Bezpieczny Dzień
Zabaw”. 11 czerwca w konkurencjach sportowych, propagujących aktywny
i zdrowy tryb życia, uczestniczyły trzy drużyny - reprezentacja Szkoły
Podstawowej nr 4 w Świebodzicach, Szkoła Podstawowa Integracyjna w
Świebodzicach i nasi wychowankowie z przedszkola, z grupy „Stokrotki”. W
każdym z zadań zawodnicy musieli wykazać się wiedzą, dotyczącą numerów
alarmowych, zasad udzielania pierwszej pomocy, znajomością pojazdów
uprzywilejowanych, a także sprytem, szybkością i dokładnością. Konkurencje
polegały na udzielaniu pomocy misiowi. Dzieci niczym prawdziwi strażacy
wyjeżdżały do wypadku, gasiły pożar, wyciągały gruzów misia, odczytywały
wskazówki, jak pomóc misiowi, ale również zapewniały poszkodowanemu
bezpieczny transport na plastikowych noszach. Nie zabrakło też pokazu
wozów straży pożarnej i radiowozu policyjnego. Dzieci spotkały się również z
ratownikiem medycznym, który odpowiadał na wszystkie pytania dotyczące
fachowej pomocy przedmedycznej. Po przeliczeniu punktów okazało się, że
pierwsze miejsce zajęły dzieci z grupy „Stokrotki”.

Szkoła Podstawowa nr 4

Disce Puer

Szkoła Podstawowa nr 3

NOoE

„Narada Obywatelska o Edukacji” to ogólnopolska akcja
międzyśrodowiskowych narad dotyczących edukacji. W naszej szkole
taka narada odbyła się 2 kwietnia, łącząc w swej dyskusji nauczycieli,
uczniów, rodziców i władze samorządowe. Tematem rozmów oraz
warsztatów prowadzonych metodą world cafe była między innymi
aktualna sytuacja w oświacie, wspólny namysł nad kondycją szkoły i
pożądanymi kierunkami zmian czy kluczowe postulaty wykraczających
poza kwestie płacowe.
„Naradę Obywatelską o Szkole” zorganizowano między innymi po to,
by wspólnie zastanowić się, jakiej edukacji i jakiej szkoły oczekują
różne środowiska, a nie tylko nauczyciele; Uczestnicy zastanawiali
się czego uczy szkoła, do czego przygotowuje czy jaka jest rola szkoły
w społeczności lokalnej. W efekcie udało się wypracować wnioski,
które zostały zebrane, opracowane, a następnie będą sukcesywnie
wprowadzane w życie szkoły.

Nasi ósmoklasisty wzięli udział w tegorocznej edycji
interdyscyplinarnego konkursu Disce Puer organizowanego przez I
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego
Paderewskiego w Wałbrzychu. W tym roku w konkursie wzięło
udział 147 uczniów ze szkół podstawowych powiatu wałbrzyskiego i
świdnickiego.
Konkurs miał charakter dwustopniowy. Pierwsza część składała się z
dwóch testów obejmujących wiedzę pogrupowaną w dwóch blokach
przedmiotowych: humanistyczno – językowym oraz matematyczno –
przyrodniczym. Zawody finałowe przeprowadzane były w formie quizu.
Udział w konkursie miał charakter indywidualny, ale ustalana była
również klasyfikacja drużynowa, obejmująca wyniki uzyskane
przez uczniów szkoły. Naszą szkołę reprezentowali Karina Lamczyk,
Katarzyna Powrózek,
Paulina Woszczyna,
Hubert Cytarzyński i
Krystian Wojdat. Wyniki
uzyskane przez uczniów
uplasowały nas na II
miejscu. W klasyfikacji
indywidualnej Hubert
Cytarzyński zajął II
miejsce i otrzymał
tytuł laureata, a Karina
Lamczyk zdobyła tytuł
finalistki zajmując X
miejsce.

Szkoła Podstawowa nr 2

Erasmus + Song Of Joy 2020

„Song of Joy 2020 - a new rythm for Europe” – tak brzmi tytuł kolejnego
już projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w ramach
międzynarodowego projektu Erasmus +. Wraz z uczniami z czterech szkół
z Francji, Finlandii Bułgarii i Niemiec świebodzicka szkoła realizuje zadania
skupiające się wokół 250. rocznicy narodzin Ludwiga van Beethovena. Projekt,
nad którym prace trwały prawie rok, zakładał współpracę i działania wokół
tematów muzycznych odnoszących się do wartości: przyjaźni, równości i
braterstwa. Motywem przewodnim wspólnych działań jest wyrażanie, poprzez
muzykę, taniec i śpiew, idei zawartych w utworze „Oda do radości” („Song of
Joy”) do muzyki Beethovena. W ramach projektu zaplanowano wizyty uczniów
wraz z opiekunami w Finlandii (marzec 2019), Bułgarii (maj 2019), Polsce
(październik 2019) oraz w Niemczech (maj 2020), gdzie odbędzie się finał
wszystkich działań.

STRATEGIA ŚWIEBODZIC 2021-2027

Życie

Świebodzic

Pracujemy nad nową
strategią miasta!
W Świebodzicach trwają prace nad jednym z najważniejszych dokumentów dla miasta.
Władze samorządowe pracują nad nową Strategią Rozwoju Miasta. To bardzo ważny dokument, który będzie wskazywał kierunki rozwoju miasta na lata 2021-2027 - mówi burmistrz miasta Paweł Ozga.
Zainteresowani mieszkańcy mogli się z dokumentem już zapoznać. W mieście odbył się
cykl konsultacji.

Miejski Dom Kultury

Konsultacje rozpoczęto 2 września. Pierwsze z pięciu spotkań odbyło się w
Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach. Uczestniczył w nim m.in. burmistrz
miasta Paweł Ozga, sekretarz miasta Sabina Cebula, członkowie organizacji pozarządowych, przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Jadwiga Pichurska, członkowie tej Rady, prezesi spółek, dyrektorzy jednostek
organizacyjnych oraz kierownicy wydziałów UM. Obecny był też twórca dokumentu dr Jerzy Tutaj.

Pełcznica i Miejski Dom Kultury

9 i 13 września mieszkańcy spotkali
się w Szkole Podstawowej nr 4 oraz
w Miejskim Domu Kultury. Główne
sugestie zgłaszane przez obecnych na
spotkaniach mieszkańców dotyczyły
m.in. oferty dla rodzin z dziećmi, gamy
usług lekarskich, terenów zielonych,
likwidacji barier architektonicznych
oraz zwiększenia płynności jazdy w
centrum miasta. Pojawiły się również głosy, dotyczące podjęcia działań
zmierzających do zwiększania świadomości ekologicznej świebodziczan
czy udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Śródmieście

Kolejne spotkanie zorganizowano 20 września w Miejskim Domu Kultury. Rozmowy dotyczyły między innymi turystyki i rozwoju Gminnego Lądowiska. Świebodzice posiadają już promesę na jego powstanie, projekt i pozwolenie na budowę. Podczas konsultacji obecny na spotkaniu prezes Towarzystwa Lotniczego
w Świebodzicach Grzegorz Glegoła podkreślił, że rozwój Gminnego Lądowiska
wpisuje się w powstającą Strategię i jest szansą na rozwój miasta. Głos w dyskusji zabrała także Jadwiga Pichurska, przewodnicząca GRDPP, która podkreśliła, że rozmowy na temat przyszłości Świebodzic i konsultowanie decyzji z
mieszkańcami są bardzo ważne.

SZEŚĆ PRIORYTETÓW ROZWOJU MIASTA
Ciernie

Drugie spotkanie konsultacyjne odbyło się 6 września w Szkole Podstawowej
Integracyjnej w Cierniach. Mieszkańcy byli tu również zainteresowani tematem.
Chętnie zgłaszali swoje propozycje i uwagi. Interesowały ich głównie kwestie
inwestycyjne.

Urząd Miejski

23 września konsultacje przeniosły się do miejskiego Ratusza. Tym razem wypowiedzieć mogli się radni Rady Miejskiej w Świebodzicach. Podczas spotkania projekt
strategii zreferował dr Jerzy Tutaj. Mówił, że jej tworzenie opierało się na sześciu celach priorytetowych. Miasto ma się tak rozwijać, by być przyjazne dla mieszkańców,
a jednocześnie atrakcyjne dla gości i bogate w ofertę dla przedsiębiorców.

rewitalizacja i
mieszkalnictwo

wizerunek,
promocja,
komunikacja
i współpraca

przedsiębiorczość
i cyfryzacja

infrastruktura
inwestycji
i ochrona
środowiska

kultura,
sport,
rekreacja
i turystyka

edukacja,
ochrona
zdrowia
i bezpieczeństwo
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
O obrazie Świebodzic zawsze decydowali niezależni i świadomi mieszkańcy. Dziś swoją aktywność wyrażają między innymi działając w organizacjach pozarządowych. W Świebodzicach funkcjonuje prawie 40
takich organizacji o przeróżnych profilach. W mieście powołana została też Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, która jest
organem doradczym, opiniującym i konsultacyjnym, a jej głównym zadaniem jest przede wszystkim współpraca z organizacjami pozarządowymi. Szanujemy tak samo głos dojrzałych i młodych mieszkańców
miasta. Dlatego w mieście powołana została Rada Seniorów oraz w
trakcie ukonstytuowania jest Młodzieżowa Rada Miejska.

Jesteśmy
Życie

Świebodzic

W tym roku miasto wsparło świebodzickie organizacje pozarządowe kwotą
610 000,00 zł.
To o ponad 100 000,00 zł więcej niż rok temu.

Klub PTTK Łaziki Świebodzickie przez cały rok dumnie zdobywa kolejne
szczyty z trzepoczącą na wietrze flagą miasta. Nasza duma!

1. Stowarzyszenie
Wypożyczalnia Centrum
ul. Sienkiewicza 30, 58-160 Świebodzice
• Integracyjne Spotkanie Poetyckie dla Dzieci
i Młodzieży z placówek specjalnych i integracyjnych
– dotacja 1 000,00 zł.
• Świebodzicki Dzień Akceptacji i Zrozumienia „Pod
Wspólnym Dachem Nieba” - dotacja 1 400,00 zł.
2. Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Parkowa 4, 58-160 Świebodzice
• Niezbędna kropla w oceanie potrzeb
– dotacja 17 000,00 zł.
3. Polski Związek Wędkarski
Koło Zakładowe "Termet" S.A.
ul. Długa 13, 58-160 Świebodzice
4. Stowarzyszenie Obywatelskie
Świebodzice
ul. Ciernie 21 B, 58-160 Świebodzice
5. Stowarzyszenie Promocji
Sztuki i Rzemiosła TARGIRA
ul. Osiedle Sudeckie 2C/7, 58-160 Świebodzice
• IX Festiwal TARGIRA-art. 2019
– dotacja 25 000,00 zł.
6. Związek Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Wojennych
ul. Żeromskiego 13-15, 58-160 Świebodzice
7. Polski Komitet Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 28, 58-160 Świebodzice
8. Związek Sybiraków
ul. Żeromskiego 13-15, 58-160 Świebodzice

9. Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze
im. Bł. Marii Teresy Gerhardinger przy Domu
Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach
ul. A. Mickiewicza 8, 58-160 Świebodzice
• My sport uprawiamy, dlatego świetnie
wyglądamy – dotacja 2 000,00 zł.
• Zdrowie to skarb o który chcę dbać
– dotacja 2 000,00 zł.
• Cztery Pory Roku – z kultura i sztuką przez życie
– dotacja 4 000,00 zł.
10. Klub Sportowy REKIN Świebodzice
ul. Mieszka Starego 4, 58-160 Świebodzice
• Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizacje
zawodów pływackich – 40 000,00 zł.
11. Miejski Klub Sportowy
VICTORIA Świebodzice
ul. Sportowa 15, 58-160 Świebodzice
• Prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz Ligi piłki
ręcznej – dotacja 350 000,00 zł.
12. Polski Związek Niewidomych
Koło Świebodzice
ul. Piłsudskiego 28, 58-160 Świebodzice
• 40 lat koła PZN – dotacja 3 000,00 zł.
• Ochrona Zdrowia – wyjazd na turnus
rehabilitacyjny – dotacja 6 500,00 zł. (mały
grant,19A)
13. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Koło w Świebodzicach
ul. Wolności 13, 58-160 Świebodzice
14. Polski Związek Filatelistów
Koło Nr 1 w Świebodzicach
im. Pioniera Świebodzickich Filatelistów
ul. Wolności 13, 58-160 Świebodzice

W lutym Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków obchodziło piękny jubileusz
20-lecia działalności
Koła Miejskiego w
Świebodzicach. Od
początku swojego
istnienia organizacja prężnie działa na
polu uświadamiania,
jak radzić sobie z cukrzycą, pomaga osobom leżącym, ale też
organizuje wszelkiego rodzaju imprezy
integracyjne

15. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Miejskie w Świebodzicach
ul. Piłsudskiego 28, 58-160 Świebodzice
• Ochrona Zdrowia – dotacja 2 000,00 zł.
• Kultura – dotacja 1 500,00 zł.
16. Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
ul. Żeromskiego 13-15, 58-160 Świebodzice
• Mobilna rehabilitacja w Domu Seniora
– dotacja 6 000,00 zł.
• Jesień życia – WIOSNA MOŻLIWOŚCI
– dotacja 14 100,00 zł.
17. Fundacja REM
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 58-160 Świebodzice
18. Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1E/6,
58-160 Świebodzice
19. Stowarzyszenie Bona Fide
ul. Osiedle Sudeckie 10, 58-160 Świebodzice
• XI Turniej Ośrodków Kuratorskich apelacji
wrocławskiej w halowa piłkę nożną
– dotacja 2 000,00 zł.
• Brydż – alternatywna forma spędzania czasu
– dotacja 1 000,00 zł.
• Niedzielni Oldboye 1989 Świebodzice
– dotacja 2 000,00 zł.
• Kulturystyka – styl życia, pomysł na życie
na terenie Gminy Świebodzic
– dotacja 7 000,00 zł.
• Świebodzicka Amatorska Liga Mistrzów w piłkę
nożną halową – dotacja 1 000,00 zł.
• Kickboxing jako alternatywa spędzania
wolnego czasu dzieci i młodzieży
- dotacja 25 000,00 zł.

y razem!
Życie

Świebodzic

20. Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej
Koło w Świebodzicach
ul. Św. Ojca Pio 18, 58-160 Świebodzice

21. Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach
ul. Wolności 13, 58-160 Świebodzice
• Organizacja zawodów spadochronowych o puchar
burmistrza Świebodzic – dotacja 7 500,00 zł.
• Organizacja Festiwalu Lotniczego
– dotacja 5 000,00 zł.
22. Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie
Klub Abstynenta ODNOWA
ul. Parkowa 4, 58-160 Świebodzice
• Przeciwdziałanie alkoholizmowi – prowadzenie
Klubu Abstynenta – dotacja 20 000,00 zł.
23. UKS AMEOLI
ul. Wałbrzyska 33, 58-160 Świebodzice
• Szkolenie łucznicze dzieci, młodzieży i osób
dorosłych oraz udział w zawodach łuczniczych
– dotacja 15 000,00 zł.
24. Stowarzyszenie
SENIOR = AKTYWNY OBYWATEL
ul. Osiedle Sudeckie 10, pawilon handlowy, I piętro
58-160 Świebodzice
• Seniorzy w Akcji – dotacja 5 000,00 zł.
25. Stacja Profilaktyki Zdrowotnej
i Pomocy Doraźnej
ul. Piasta 24/3, 58-160 Świebodzice
26. Kościół Zielonoświątkowy Misja 24 "Centrum
Chrześcijańskie"
Zbór w Świebodzicach
ul. Wiejska 24, 58-160 Świebodzice

27. Koło PTTK Świebodzickie Łaziki
ul. Wolności 13, 58-160 Świebodzice
• Organizacja wycieczek turystycznych – aktywność
fizyczna dla każdego – dotacja 7 500,00 zł.
28. Fundacja "Dogonić Marzenia"
ul. Wałbrzyska 33, 58-160 Świebodzice
29. Klub Honorowych Dawców Krwi
ul. Wolności 13, 58-160 Świebodzice
30. Stowarzyszenie
Akademia Taekwondo Tong-Il
ul. Ciernie 101B, 58-160 Świebodzice
31. Związek Nauczycielstwa Polskiego
ul. Piłsudskiego 28, 58-160 Świebodzice
32. SZCZEP HARCERSKI "IMAGO"
im. Batalionu "ZOŚKA"
ul. Wolności 23, 58-160 Świebodzice
33. KLUB DYSKUSYJNY ŚWIEBODZICE
ul. Henryka Brodatego 7/4
58-160 Świebodzice
34. UKS Akademia Piłkarska
Champions Świebodzice
• Organizacja przygotowań zawodników i
uczestnictwo reprezentantów klubu w zawodach
sportowych, organizacja turniejów sportowych
– dotacja 10 000,00 zł.
35. Szkółka Piłkarska
DUE SOCCER ŚWIEBODZICE
ul. Królowej Elżbiety 36, 58-160 Świebodzice
• Szkolenie w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży
– dotacja 10 000,00 zł

We wrześniu w siedzibie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów odbyła się uroczystość upamiętniająca 70-lecie przyjazdu do Świebodzic pierwszej grupy Harbińczyków. Prezes Dolnośląskiego Klubu Harbińczyka Aleksander Jermakow
uczestniczył w obchodach 70. rocznicy ustanowienia Chińskiej Republiki Ludowej
oraz 70. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami i Polską

Życie

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

36. Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne
JUNIOR Wałbrzych (organizacja nie pochodzi
ze Świebodzic, otrzymała jednak dotację na
aktywność dla mieszkańców)
• Liga MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej – Edycja
Świebodzice – dotacja 6 000,00 zł. (mały grant, 19A)
• Międzynarodowy Wyścig Kolarski- Memoriał Pawła
Sosika – dotacja 10 000,00 zł. (mały grant, 19A)
37. Fundacja F-XXI (organizacja nie pochodzi
ze Świebodzic, otrzymała jednak dotację na
aktywność dla mieszkańcow)
• Klockowe L-maszyny – warsztaty dla dzieci –
dotacja 500,00 zł.

Skład Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego
▪ Jadwiga Pichurska - Związek Sybiraków - Przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
▪ Sabina Cebula - sekretarz miasta
▪ Patrycja Kościukiewicz-Janas – pracownik
Wydziału Promocji, Pozyskiwania Środków
Finansowych i Strategii - sekretarz GRDPP
▪ Małgorzata Grudzińska – dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej
▪ Ilona Szczygielska – zastępca kierownika
Wydziału Promocji, Pozyskiwania Środków
Finansowych i Strategii
▪ Zofia Marek – radna Rady Miejskiej
▪ Sebastian Biały – radny Rady Miejskiej
▪ Danuta Biernacka– Polski Związek Emerytów,
Rencistów, Inwalidów
▪ Krystyna Michalska– Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków Koło Miejskie w Świebodzicach
▪ Marianna Respond - Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków Koło Miejskie w Świebodzicach
▪ Krystyna Skoczylas– Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej
▪ Karol Marcyniuk – Szczep harcerski IMAGO
im. Batalionu „Zośka”

Skład Świebodzickiej Rady Seniorów
1. Anna Adamczyk
2. Bronisława Bachórz
3. Elżbieta Brzozowska
4. Elżbieta Chrobak
5. Zofia Czernikowska
6. Teresa Gierwatowska
7. Teresa Małecka
8. Halina Mądrzak

9. Danuta Mazur
10. Krystyna Mikulska
11. Antonina Nowacka
12. Marta Prucnal
13. Marianna Respond
14. Henryk Sawa
15. Liana Pauletta
Sztor-Marciniak

Międzynarodowy Dzień Inwalidy zorganizowany przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Koło Rejonowe w Świebodzicach świętowano w naszym mieście po raz 25.

Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach
ul. Świdnicka 15
58-160 Świebodzice

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