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Szanowni Mieszkańcy, 
w tym roku przypadł wyjątkowy jubileusz 30-lecia Samorządu Terytorialnego. 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze w pełni wolne 
wybory samorządowe. Wydarzenie to stanowiło punkt zwrotny w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozpoczęciu przemian 
administracyjnych, rozwoju miast i wsi. 
Przez minione 30 lat dynamicznie zmieniało się również nasze miasto. Powstały obiekty infrastruktury sportowej, instytucje kultury, 
miejsca dedykowane  świebodzickim seniorom. Ponadto dzięki atrakcyjnym terenom inwestycyjnym w mieście stale rozwijał się przemysł. 
Kolejne sukcesy świętowały największe zakłady z wieloletnią tradycją, jak: Termet S.A., ZPC Śnieżka S.A., Defalin Group S.A. Wiele uznanych 
firm związało swoją przyszłość z naszym miastem, lokując swoje zakłady na podstrefie WSSE: Kelvion Machine 
Cooling Sp. z o.o., Segepo Refa Sp. z o.o., Enwar Sp. z o.o. Świebodzice stały się miejscem przyjaznym mieszkańcom, 
inwestorom i turystom. 
Zmiany rozpoczęte trzy dekady temu nadal trwają, a ich efektem jest nie tylko poprawa jakości życia 
Świebodziczan, ale również zbudowanie świadomości wspólnego dobra o które należy dbać i stale rozwijać dla 
przyszłych pokoleń.
Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, których trud, praca i 
zaangażowanie budowały na przestrzeni lat wspólną historię Naszego Miasta. Mam nadzieję, że 
wszystkie podejmowane  obecnie i w przyszłości działania, przyczynią się do dalszych pozytywnych 
przemian w Naszej „Małej Ojczyźnie”.

Z wyrazami szacunku

Paweł OzgaPaweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

Zapowiedzi wydarzeń miejskich 12



2 Świebodzic
ŻycieLATO W MIEŚCIE

Lato w mieścieMiejski Dom Kultury

Wakacje w mieście nie muszą oznaczać nudy.  
Miasto Świebodzice przygotowało ciekawą ofertę 
wypoczynku dla mieszkańców, którzy nie planują 
w tym roku letnich wyjazdów. 

Miejski Dom Kultury zaprasza 
wszystkich chętnych do udzia-
łu w cyklu spotkań pn. „Kultu-
ralne piątki w MDK”. Obejmuje 
on koncerty, wystawy oraz 
warsztaty dla osób w różnym 
wieku, a najbliższe z nich to: 
▪ 24.07. godz. 17.00 Myszka 
Miki show - koncert dla dzieci; 
▪ 31.07. godz. 10.00 -18.00 
wystawa prac sekcji plastycz-
nej MDK; 
▪ 7.08. godz. 19:00 „Nic no-
wego pod słońcem” Sławomir 
Holland;
▪ 14.08. godz.10:00-18:00 
wystawa „Karol Wojtyła. Naro-
dziny”;
▪ 21.08. godz.19:00 koncert 
zespołu „Ślad”;
▪ 4.09. godz. 19:00 koncert 
Aleksandra Evseev – tenor 
balladowy.

Ponadto w ramach promowa-
nia aktywnego wypoczynku 
dzieci, młodzież i dorośli mogą 
uczestniczyć w zajęciach ta-
necznych, zumby, jogi, pilatesu. 
Wakacyjny grafik zajęć:
▪ wtorki: godz. 16:00 zajęcia ta-
neczne dla dzieci i młodzieży; 
▪ środy: godz. 16:00 Zumba 
Kids, godz. 17.30 pilates - 
zdrowy kręgosłup ( dla doro-
słych ), godz. 19:00 joga dla 
dorosłych; 
▪ czwartki: godz.16.30 gimna-
styka dla smyka, godz. 17.15 i 
18.15 joga dla dzieci. 
▪ cykl wydarzeń pn. „Kulturalne 
Piątki w MDK” w ramach któ-
rego mieszkańcy biorą udział 
w koncertach, wystawach i 
warsztatach tematycznych. 

„Wakacyjne przygody z Tęczową Gromadą” to nazwa półkolonii 
zorganizowanych dla podopiecznych świetlicy środowiskowej, 
pozostających w mieście. Od 29 czerwca do 24 lipca odbywają się 
zajęcia dla 39 dzieci.
W ramach zajęć uczestnicy odwiedzali basen, brali udział w grach i 
zabawach na świeżym powietrzu oraz jeździli na wycieczki. Pod-
czas jednej z nich młodzi wędrowcy zwiedzali Park Narodowy Gór 
Stołowych, Kopalnię Węgla w Nowej Rudzie. Niesamowitą przygodę 
przeżyli również na spływie kajakowym w Bardzie oraz na Festiwalu 
Szyfrów. Podopieczni świetlicy uczestniczyli także w pilotażu szy-
bowców na Gminnym Lądowisku oraz w ognisku zorganizowanym 
przez Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach, za co bardzo dzięku-
ją prezesowi TLS Dariuszowi Błaszczykowi.

Świetlica środowiskowa Tęczowa Gromada

Na zdjęciach wydarzenia, które już za nami i w trakcie realizacji

Przygody Tęczowej Gromady
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Miasto Świebodzice także z my-
ślą o mieszkańcach przygoto-
wało kilka ciekawych wydarzeń.  
Już 27 lipca zaplanowane jest 
w godz. 15:00-19:00 w Rynku  
Kino Sferyczne dla dzieci w 
różnym wieku (zapisy przyjmuje 
Wydział Promocji i Komunikacji 
Społecznej, tel. (74/ 666-95-71).
Ponadto w dniu 1 sierpnia odbę-
dzie się VIII Wałbrzyski Między-
narodowy Rajd Pojazdów Zabyt-
kowych „Śladami Księżnej Daisy” etap 
świebodzicki, który będzie polegał na przejeździe około 80 
zabytkowych aut przez Rynek. Pojazdy będzie można podzi-
wiać w godz. 8:30-10:00.  
9 sierpnia na Os. Piastowskim odbędzie się Memoriał im. 
Pawła Sosika.  Z kolei 22-23 sierpnia w Rynku zaplanowany 
jest Food Truck Port. Już teraz zapraszamy także na Ligę MTB 
Aglomeracji Wałbrzyskiej - Puchar Burmistrza Miasta, która 
odbędzie się w dniu 12 września, ul. Rekreacyjna 1, a także na 
Piknik Lotniczy, który w tym roku zaplanowany jest w dniach 
12-13 września na Gminnym Lądowisku. Więcej informacji na 
portalu miejskim www.swiebodzice.pl.

LATO W MIEŚCIE

Lato w mieście OSiR Świebodzice Sp. z o.o. zaprasza 
miłośników aktywnego odpoczynku 
na zajęcia Shape, Super Brzuch&uda i 
pośladki oraz wspólne treningi w ramach 
akcji „Rozbiegaj się w wakacje” (każdy 
wtorek, godz.18:30, ul. Rekreacyjna). 
Dodatkowo do dyspozycji mieszkańców 
są wszystkie obiekty sportowe: Wodne 
Centrum Rekreacji, basen odkryty, orliki i 
kręgielnia. 
Zajęcia sportowe dla dzieci prowadzą 
również Due Soccer i MKS Victoria Świe-
bodzice – sekcja piłki ręcznej.

Aktywnie lato spędzają również świebo-
dziccy seniorzy, którzy w Klubie Senior 
+ uczęszczają na zajęcia manualne, jogę, 
kinezyterapię, tańce oraz lekcje języka 
angielskiego, natomiast pomiędzy zaję-
ciami spotykają się na rozgrywki w tenisa 
stołowego oraz rozmowy przy kawie. 

OSiR Świebodzice Sp. z o.o.

Miasto Świebodzice

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2 organizuje półkolonie letnie dla dzieci w 
ramach projektu pn. Półkolonie z małym Inżynierem. W zajęciach 
planowanych w terminie od 17 do 21 sierpnia weźmie udział łącz-
nie ok. 84 uczestników w podziale na 12 grup. Uczestnicy mogli 
wybrać jeden z dwóch rodzajów zajęć: robotyka lub eksperymenty 
naukowe.

Miejska Biblioteka Publiczna

Szereg atrakcji dla osób pozostających w mieście przygotowała 
również Miejska Biblioteka Publiczna, co prawda nie organi-
zuje ona półkolonii, ale z myślą o swoich czytelnikach prowadzi 
zajęcia on-line. Wśród propozycji są zajęcia z programowania 
w ramach kodowania na dywanie, prelekcje ekologiczne i akcje 
czytelnicze. 

Klub Senior +
Nasi wspaniali seniorzy

Aktywne, sportowe Świebodzice

Sowa Świebodka odwiedziła basen
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Jubileusz 30-lecia Samorządu Terytorialnego 

Betlej Marek
Bujak Adam
Dobrzańska Maria
Dowgiało Przemysław
Dziwosz Ewa
Fedorowicz Tadeusz
Góra Władysław
Gruszka Tadeusz
Grzelak Anna
Gucwa Leszek
Kościelniak Barbara
Krawczyk Wiktor

Latuszek Wojciech
Mohyluk Eugeniusz
Pantal Zdzisław
Piwko Jan
Pofelski Adam
Serafin Halina
Sołek Wiesław
Szafraniec Mariusz
Szczepankowski Andrzej
Świtała Andrzej
Wysoczański Jan
Zając Witold

Minione trzy dekady to czas intensywnej 
pracy mieszkańców i samorządowców na 
rzecz powstania społeczeństwa obywa-
telskiego, stworzenia przestrzeni przyja-
znych mieszkańcom, rozwijania budow-
nictwa, poprawy infrastruktury drogowej. 
30-lecie samorządności to doskonała 

okazja do podsumowań i refleksji nad 
wszystkimi zmianami, jakich udało się 
dokonać samorządowcom i świebodzi-
czanom oraz nad kierunkami dalsze-
go rozwoju Świebodzic w celu stałego 
podnoszenia jakości życia mieszkań-
ców.   

Wybory, które odbyły się  27 maja 1990 r., 
stanowiły nowy początek samorządności w Polsce. 
Zapoczątkowały czas intensywnych przemian, 
inwestycji i rozwoju. W roku 2020 obchodzimy 
30-lecie tego ważnego faktu.   

KADENCJA 1990–1994
BURMISTRZ MIASTA - JAN WYSOCZAŃSKI - 
Przewodniczący Zarządu
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ - 
STANISŁAW SZELEWA

Basista Marian
Bydłowski Andrzej
Dąbrowski Franciszek
Dubarek Franciszek
Gorski Witold
Gucwa Leszek
Jaroszewski Tadeusz
Kopeć Albert
Kowalec Eugeniusz
Krumplewski Edward
Młodzik Stanisław
Mohyluk Eugeniusz
Otwinowski Jarosław
Piworowicz Jan – czł. Zarządu
Pławecka Ewa
Połoszczański Włodzimierz
Respond Marianna – czł. Zarządu
Sadowski Zbigniew
Sawa Henryk – czł. Zarządu
Sikorska Jolanta
Siodlarz Krystyna
Smaza Alfred – czł. Zarządu
Staniewski Edmund
Szelewa Stanisław – czł. Zarządu
Świtała Marek
Więcek Ryszard
Wiszniewska Elżbieta – czł. Zarządu
Wygoda Stanisław

KADENCJA 1994 – 1998
BURMISTRZ MIASTA -JAN WYSOCZAŃSKI - 
Przewodniczący Zarządu
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ -
STANISŁAW SZELEWA

Basista Marian – czł. Zarządu
Bieniada Grażyna
Bujak Adam
Bydłowski Andrzej
Czerw Marek
Dąbrowski Franciszek
Dubarek Franciszek
Fedorowicz Tadeusz
Gucwa Leszek
Humeńczuk Jerzy
Krawczyk Wiktor
Krzemiński Andrzej
Lachowicz Karol
Marchewka Katarzyna
Mohyluk Eugeniusz
Pierzchała Józef
Piworowicz Jan
Respond Marianna
Sawa Henryk – czł. Zarządu
Siodlarz Krystyna
Smaza Alfred – czł. Zarządu
Staniewski Edmund
Szelewa Stanisław – czł. Zarządu
Szozda Tadeusz
Śliwa Grzegorz
Więcek Ryszard
Wiszniewska Elżbieta – czł. Zarządu
Wygoda Stanisław

KADENCJA 1998 – 2002
BURMISTRZ MIASTA -LESZEK GUCWA -
Przewodniczący Zarządu
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ -
LESZEK HOŁOWATY

Andrzejewski Zbigniew
Bednarek Jan
Betlej Marek – czł. Zarządu
Cugier Tadeusz
Daszkiewicz Tomasz
Dobrzańska Maria – czł. Zarządu
Działek Stanisław
Fedorowicz Tadeusz – czł. Zarządu
Gmerek Wiesława
Góra Władysław
Gucwa Leszek
Hołowaty Leszek – czł. Zarządu
Janczak Alfred – czł. Zarządu
Kirklo Jerzy
Kocemba Marek
Kościelniak Barbara
Krawczyk Wiktor
Kruczek Urszula – czł. Zarządu
Latuszek Wojciech
Łyczba Ryszard – czł. Zarządu
Marciniak Zenon - czł. Zarządu
Opaliński Zbigniew – czł. Zarządu
Pantal Zdzisław
Pluta Jerzy
Romanowski Andrzej
Sawa Henryk
Sołowij Edmund 
Szelewa Stanisław
Szymecki Stanisław – czł. Zarządu
Wygoda Stanisław
Wysoczański Jan

Dobrzańska Maria
Dziwosz Ewa
Fedorowicz Jacek
Gąsior Marek
Góra Władysław
Gruszka Tadeusz
Horodecka Elżbieta
Kożuchowicz Bogdan
Krawczyk Wiktor
Kwadrans Łukasz
Olszówka Andrzej
Opaliński Zbigniew
Ozga Paweł

Pantal Zdzisław
Rolla Henryk
Siodlarz Krystyna
Sołowij Edmund
Sudor Krzysztof
Szafraniec Mariusz
Szozda Tadeusz
Szwarcbach Edward
Tomczak Waldemar
Walczak Roman
Wiszniewska Elżbieta
Wysoczański Robert
Zyska Ireneusz

KADENCJA 2002 – 2006
BURMISTRZ MIASTA - JAN WYSOCZAŃSKI  
(po raz pierwszy wybrany w bezpośrednich wyborach)
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ - WŁADYSŁAW GÓRA

KADENCJA 2006–2010
BURMISTRZ MIASTA - BOGDAN KOŻUCHOWICZ
PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ - ELŻBIETA HORODECKA
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Jubileusz 30-lecia Samorządu Terytorialnego 

W czwartek, 2 lipca, podczas konferencji 
prasowej w Ratuszu, burmistrz miasta 
Paweł Ozga przedstawił oficjalnie swojego 
nowego zastępcę. W spotkaniu udział wzięli 

również: sekretarz miasta Sabina Cebula oraz 
przedstawiciele lokalnych mediów. Powołany po 
8 miesiącach od zwolnienia poprzednika, dr inż. 
Tobiasz Wysoczański to 30-letni świebodziczanin 

i lokalny patriota – jak sam o sobie mówi. 
Zapewnia, że jest otwarty na szeroko rozumiany 
dialog społeczny, a najważniejszy dla niego jest 
harmonijny rozwój Świebodzic.

KADENCJA 2018-2023
BURMISTRZ MIASTA - PAWEŁ OZGA
PRZEWODNICZĄCY/CA RADY MIEJSKIEJ - 
ZDZISŁAW PANTAL/HALINA MĄDRA

Biały Patryk
Biały Sebastian
Bieniada Grażyna
Cichoń Marcin
Czekaj Tomasz
Dobosz Aneta
Dziwosz Ewa
Gąsior Marek
Klepiec Jan
Kościukiewicz Janusz
Kożuchowicz Bogdan
Kwadrans Łukasz
Łukawski Sławomir
Mądra Halina
Marek Zofia
Opaliński Zbigniew
Ozga Paweł
Pantal Zdzisław
Pofelski Adam
Szafraniec Mariusz
Tobiasz Adam
Wołoszyn Krystian
Żygłowicz Jacek

KADENCJA 2014–2018
BURMISTRZ MIASTA -
BOGDAN KOŻUCHOWICZ
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ -
ŁUKASZ KWADRANS

Błaszczyk Dariusz
Czekaj Tomasz
Dąbrowski Jarosław
Gąsior Marek
Jakubina Marek
Kirklo Jerzy
Klepiec Jan
Krzyśpiak Piotr
Kwadrans Łukasz
Łukawski Sławomir
Małecka Teresa
Marek Zofia
Olszówka Andrzej
Opaliński Zbigniew
Pantal Zdzisław
Podhalicz Lesław
Skalny Dariusz
Szafraniec Mariusz
Szozda Tadeusz
Wieczorek Przemysław
Wołoszyn Krystian
Żygłowicz Jacek

KADENCJA 2010–2014
BURMISTRZ MIASTA -
BOGDAN KOŻUCHOWICZ
PRZEWODNICZĄCA/CY RADY MIEJSKIEJ - 
ELŻBIETA HORODECKA/ŁUKASZ KWADRANS

Dobrzańska Maria
Fedorowicz Jacek
Góra Władysław
Gruszka Tadeusz
Gucwa Leszek
Horodecka Elżbieta
Kirklo Jerzy
Klepiec Jan
Kluk Wiesława
Kościukiewicz Janusz
Kożuchowicz Bogdan
Krawczyk Wiktor
Kwadrans Łukasz
Małecka Teresa
Olszówka Andrzej
Opaliński Zbigniew
Ozga Paweł
Pantal Zdzisław
Podhalicz Lesław
Skalny Dariusz
Szafraniec Mariusz
Szozda Tadeusz
Szwarcbach Edward
Wołoszyn Krystian
Wysoczański Robert
Zyska Ireneusz

Burmistrz Miasta ma nowego Zastępcę, 
został nim Tobiasz Wysoczański

Nowy zastępca burmistrza 
jest odpowiedzialny za sprawy 
związane z gospodarką miesz-
kaniową, edukacją i sprawami 
społecznymi, ochroną ludno-
ści, działalnością gospodarczą, 
gospodarką nieruchomościami, 
ochroną środowiska i zagospo-
darowaniem przestrzennym. 
Do chwili powołania na nowe 
stanowisko, Tobiasz Wysoczań-
ski był radnym powiatowym, 
sprawował funkcję przewod-
niczącego powiatowej Komisji 
Rewizyjnej oraz był członkiem 
Komisji Skarg, Wniosków i Pe-
tycji. Zasiadał również w Radzie 
Społecznej Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Opieki Zdro-
wotnej LATAWIEC w Świdnicy.
Nowemu zastępcy, życzymy 
wytrwałości i wielu sukcesów.

Na zdjęciu od lewej: burmistrz miasta Paweł Ozga, zastępca burmistrza 
miasta Tobiasz Wysoczański, sekretarz miasta Sabina Cebula Zastępca burmistrza miasta Tobiasz Wysoczański
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Inwestycje w mieścieW naszym mieście jest realizowanych 
kilka ważnych inwestycji

TERENY ZIELONE
Trwają intensywne prace nad realizacją kolejnych zadań 
w ramach unijnego projektu 
„Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie 
Świebodzice poprzez tworzenie i odnawianie terenów 
zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców”. Pa-
trząc na zakończone etapy, jak np.: Park Historyczny przy 
ul. Łącznej, który odzyskał dawny blask, ciężko uwierzyć, 
że niewiele brakowało, a miasto straciłoby dofinansowa-
nie i szansę na odnowę terenów zielonych. W 2020 roku 
minęło 3 lata od podpisania w siedzibie Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie umowy na realizację projektu.
W 2018 roku w przetargu prowadzonym przez władze 
poprzedniej kadencji, wyłoniono firmę, która podjęła się 
realizacji wszystkich 12 zaplanowanych zadań w syste-
mie ”zaprojektuj i wybuduj”. Szeroki zakres inwestycji oraz 

krótki czas na  jej realizację negatywnie odbiły się na po-
stępie prac. W wyniku ogromnych opóźnień (realizacje nie 
zostały rozpoczęte), Gminie groziła utrata dotacji. Bur-
mistrz miasta Paweł Ozga, bezpośrednio po objęciu sta-
nowiska i zapoznaniu się z zaistniałą sytuacją, zmuszony 
był nie tylko renegocjować terminy i warunki uzyskania 
dofinansowania, ale również wypowiedzieć umowę ów-
czesnemu wykonawcy. Sytuację udało się opanować, ale 
całą procedurę należało rozpocząć od początku w nowej 
formule. Zmiany wymagały też niektóre projekty. Bardzo 
cieszy nas fakt, że obecnie realizacja kolejnych działań dla 
grup zadań (po kilka Obiektów) lub dla pojedynczych za-
dań bardziej kosztownych, postępuje dynamicznie. W tej 
chwili pozostały jeszcze 2 inwestycje spośród 12, które 
są na etapie przeprojektowywania.
W  trakcie są obiekty nr: 8 i 11, a pozostałe obiekty nr 1 i 
7 będą realizowane jeszcze w tym roku.

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 – Os. Piastowskie;
8. obiekt nr 8 - Park Sportowy – Os. Piastowskie;
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.

Obiekt nr 9 – PARK HISTORYCZNY 
W czerwcu zakończone zostały prace w Parku Hi-
storycznym przy ul. Łącznej 49, z projektu unijnego 
pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w 
Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowie-
nie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia 
mieszkańców”. 
Głównym założeniem projektu zagospodarowania 
parku było przywrócenie dawnych walorów kompo-
zycyjnych. Zadanie obejmowało nasadzenia roślin 
pnących, bylin, krzewów i drzew, które występowa-
ły w pierwotnej kompozycji terenu oraz renowację 
istniejących trawników. Dla wygody odwiedzają-
cych zostały zamontowane ławki oraz stojak na ro-
wery. Park jest miejscem ogólnodostępnym i może 
cieszyć swoim widokiem każdego, kto będzie miał 
ochotę do niego zajść. Jest to cudowne miejsce na 
odpoczynek, a nawet pikniki rodzinne.

Na terenie parku znajduje się budynek mieszkal-
ny wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Willa 
wybudowana została w I połowie XIX w. W latach 
1819-1885 budynek należał do rodziny Gustava 
Beckera, założyciela fabryki zegarów w  Świebo-
dzicach. Sam park również jest zabytkowy, rosną 
w nim wiekowe lipy, klony oraz buki. Można tam 
podziwiać dwa pomniki przyrody: cis pospoli-
ty (Taxus baccata), o obwodzie pnia 187 cm oraz 
klon pospolity (Acer platanoides) o obwodzie pnia 
301 cm. Natomiast od ulicy Łącznej park ochrania 
ogrodzenie wykonane w stylu art deco  w latach 
20-tych XX wieku.

Obiekt nr 8 – PARK SPORTOWY

Trwają intensywne prace na terenie budowanego Parku 
Sportowego w ramach projektu pn. „Rozwój funkcji zdro-
wotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice, poprzez 
tworzenie i odnawianie terenów zieleni w celu poprawy 
jakości życia mieszkańców”. 
Wykonano większość ścieżek o nawierzchni mineralnej, 
ścieżek z kostki betonowej oraz ponad połowę długości 

toru dla rolkarzy. Ułożono kable oświetleniowe pod 30 lamp 
oświetlenia parkowego LED oraz rury osłonowe pod insta-
lację monitoringu. Wykonawca wykonał drenaż odwad-
niający i kończy układanie warstw konstrukcyjnych pod-
budowy nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. Wykonano 
roboty ziemne pod cztery ogrody deszczowe, gdzie podczas 
deszczu będzie gromadziła się woda, wykorzystana przez 
odpowiednio dobraną gatunkowo roślinność, wpływając 
pozytywnie na mikroklimat. Trwają prace agrotechniczne w 
celu poprawy struktury gleby. Niedługo rozpocznie się wy-

konywanie zaplanowanych nasadzeń. A do posadzenia jest 
niemało: 200 szt. drzew, ponad 1300 szt. krzewów, prawie 
1300 szt. bylin i roślin cebulowych. Nowy trawnik powstanie 
na powierzchni 13 800 m2. Wszystko wskazuje na to, że w 
przyszłym roku będziemy mogli się w pełni cieszyć nowym 
terenem rekreacyjnym, wypoczynkowym i sportowym jed-
nocześnie. Jednak już dzisiaj niektórzy, zarówno dzieci jak i 
ich opiekunowie, próbują korzystać z wykonanych ścieżek, 
na rowerkach, na rolkach, na deskorolkach zapominając, że 
to teren budowy, na który wstęp jest wzbroniony, o czym 
informują zamontowane wokół tabliczki.
Gmina, jako inwestor, apeluje do okolicznych mieszkań-
ców o przestrzeganie obowiązujących zakazów, rozwagę 
i wzmożoną opiekę nad małoletnimi.

Obiekt nr 11 – 
PARK PRZY UL. JELENIOGÓRSKIEJ
Rozpoczęły się prace, na terenie parku przy ul. Jelenio-
górskiej, związane z inwestycją w ramach projektu pn. 
„Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie 

Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów 
zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców”.
Przypomnijmy, że park powstanie na terenie byłego 
cmentarza ewangelickiego, który figuruje w Gminnej 
Ewidencji Zabytków. Z tego względu projekt był konsul-
towany z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków od-
dział w Wałbrzychu i uzyskał pozytywną opinię. Wszyst-
kie czynności związane z przeniesieniem ocalałych płyt 
nagrobnych zostały wykonane w 2002 roku, a w stycz-
niu 2019 roku uchwałą Rady Miejskiej zmieniono zago-
spodarowanie przestrzenne na teren zieleni publicznej 
urządzonej z zachowaniem wartości historycznych. 
Zostały wytyczone ścieżki i miejsca nasadzeń roślinno-
ści. Wykonawca rozpoczął korytowanie pod ścieżki, któ-
re będą nawiązywać do istniejącego na terenie cmenta-
rza historycznego systemu alejek. 

Park ten będzie kolejnym miejscem w Świebodzicach, 
gdzie będzie można spędzić czas na łonie natury.
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Kanalizacja deszczowa ul. Długa

W poniedziałek, 1 czerwca, na ulicy Długiej, odbył się odbiór prac 
budowlanych odcinka kanalizacji deszczowej w ramach realizacji 
zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie Gminy Świebodzice - Budowa kanalizacji deszczowej przy 
ul. Długiej w Świebodzicach”.
Inwestycja pozwoli na odprowadzanie wód deszczowych z od-
cinka ul. Długiej oraz ul. Sezamkowej. W ramach prac wykonano: 
kanał deszczowy DN500, wpusty deszczowe, studnie, separator 
oraz osadnik.

INWESTYCJE MIEJSKIE

Inwestycje w mieście
Zatoka postojowa przy 
Szkole Podstawowej nr 4 
Już jesienią rodzice dzie-
ci Szkoły Podstawowej nr 
4 im. Jausza Korczaka będą 
mogli bezpiecznie podwozić 
pociechy na zajęcia, jak rów-
nież odbierać. W pobliżu SP 4 
zostanie zrealizowana zato-
ka postojowa, a zaraz za nią 
chodnik dla pieszych. Termin 
zakończenia inwestycji – 30 
września 2020 r.

Nowy dach i remont auli w Szkole Podstawowej nr 3
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego od roku szkol-
nego 2020/2021 będzie miała nowy dach. Dzieci, nauczyciele, a także 
goście szkoły będą cieszyć się również, pięknie odmalowaną aulą. Umo-
wa z wykonawcą została podpisana w lipcu, natomiast termin zakoń-
czenia inwestycji wyznaczony jest na 30 września 2020 roku.

ZDALNA SZKOŁA

W dniu 21 kwietnia Gmina Świebodzice podpisała umowę o dofi-
nansowanie na zakup komputerów do świebodzickich szkół w ra-
mach projektu grantowego „Zdalna Szkoła” dofinansowanego z 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
Dzięki otrzymanemu wsparciu w wysokości 80 000 zł samorząd 
zakupił 30 laptopów dla świebodzickich szkół. Nowy sprzęt będzie 
służył zarówno uczniom, jaki i nauczycielom w trudnym czasie na-
uki, w warunkach zagrożenia koronawirusem. Grant w wysokości 
80 000 w całości pochodzi z funduszy europejskich.
W dniu 28 kwietnia w Ratuszu Miejskim, burmistrz miasta Świe-
bodzice Paweł Ozga, przekazał nowy sprzęt na ręce dyrektorów 
szkół. Laptopy odebrały: dyrektor Szkoły Podstawowej Integracyj-
nej Magdalena Stąpor, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Teresa 
Walczak-Jusiel, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Jolanta Styrna-
-Grossman, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Dorota Uzar.
Laptopy zostały przekazane świebodzickim placówkom oświato-
wym, w celu usprawnienia zdalnej nauki.

ZDALNA SZKOŁA +
Dnia 1 czerwca 2020 roku Gmina Świebodzice po raz drugi pozyska-
ła grant  w wysokości 75 000 zł w ramach programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszech-
ny dostęp do szybszego Internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacja pro-
jektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej sie-
ci Edukacyjnej.  
W piątek, 3 lipca, w Ratuszu odbyło się spotkanie zastępcy bur-
mistrza miasta Tobiasza Wysoczańskiego z Dyrektorkami świebo-
dzickich szkół podstawowych. Wizyta związana była z projektem 
grantowym „Zdalna Szkoła +” dofinansowanym z Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. W ramach otrzymanego przez 
Gminę Świebodzice wsparcia w wysokości 75 000 zł samorząd za-
kupił kolejne 25 laptopów i przekazał po 5 sztuk dla:
- Szkoły Podstawowej nr 1;
- Szkoły Podstawowej nr 2 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania;
- Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Broniewskiego;
- Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka;
- Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. H. Sienkiewicza.

ZGK Świebodzice Sp. z o.o. 
W lipcu odbyły się kolejne cząst-
kowe remonty nawierzchni na 
ulicach: Długiej, Ofiar Oświęcim-
skich, Siennej i Kolejowej. Prace 
wykonało w ramach zadań wła-
snych ZGK Świebodzice Sp. z o.o., 
tj. utrzymania dróg.  

Granty dla Szkoły Podstawowej nr 4
Gmina Świebodzice otrzymała środki finansowe z rezerwy części 
oświatowej subwencji ogólnej  w kwocie 46 677,00 zł na wyposa-
żenie sal dydaktycznych, niezbędnych do realizacji podstawy pro-
gramowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej 
nr 4 im. Janusza Korczaka w Świebodzicach. Dzięki dofinansowaniu 
nowe wyposażenie trafi do sal: geografii, biologii, fizyki i chemii. 

E-AKTYWNI
W Gminie Świebodzice organizowane są darmowe 
szkolenia w ramach projektu ”E-AKTYWNI MIESZ-
KAŃCY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I LU-
BUSKIEGO” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Regionalnego w ramach POPC na lata 
2014-2020, których celem jest podniesienie kom-
petencji cyfrowych mieszkańców. Zapraszamy 
wszystkie osoby, które ukończyły 25 rok życia na 
bezpłatne szkolenia, na które można się zapisać 
pod numerem telefonu 74 645 63 09 lub na e-mail:  
ilona.rubis@swiebodzice.pl.
W zależności od potrzeb mogą być one realizowa-
ne z następujących tematów:

▪ Rodzic w Internecie;
▪ Mój biznes w sieci;
▪ Moje finanse i transakcje w sieci;
▪ Działam w sieciach społecznościowych;
▪ Tworzę własną stronę internetową (blog);
▪ Rolnik w sieci;
▪ Kultura w sieci.
Szkolenia będą odbywały się w dogodnych dla 
Mieszkańców terminach w Urzędzie Miejskim w 
Świebodzicach, ul. Rynek 1. Prowadzone będą 
przez profesjonalnych, doświadczonych instruk-
torów, którzy zadbają o przekazanie wiedzy w do-
godnej dla Mieszkańców formie. Dla uczestników 
szkoleń będzie dostępny catering.

Na zdjęciu burmistrz miasta Paweł Ozga oraz 
dyrektor Szkoły Podstawowej Integracyjnej 

Magdalena Stąpor

Na zdjęciu zastępca burmistrza miasta 
Tobiasz Wysoczański oraz dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 4 Dorota Uzar
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Lokalne formy wsparcia

Cztery świebodzickie pary 
obchodziły w ostatnim czasie 
jubileusz długoletniego pożycia 
małżeńskiego. 
W środę, 10 czerwca, w Sali Ślu-
bów świętowali wspólnie z bliski-
mi Państwo Halina i Zbigniew Ba-
naszkiewicz oraz Krystyna i Jerzy 
Pyka. Jubileusz ten miał charakter 
wyjątkowy nie tylko ze względu na 
wspólnie przeżyte ponad 50 lat, 

ale również dlatego, że obie pary 
ślub brały tego samego dnia, 27 
grudnia 1969 r. w Świebodzicach. 
W imieniu Prezydenta RP pamiąt-
kowe medale za długoletnie po-
życie przekazał Parom burmistrz 
miasta Paweł Ozga, a wzruszającą 
przemowę wygłosiła kierownik 
USC Aleksandra Szymecka. 
Państwo Krystyna i Leszek Stoch-
niałek świętowali złote gody 4 lip-

ca. W Urzędzie Stanu Cywilnego 
z Jubilatami spotkali się zastępca 
burmistrza miasta Tobiasz Wy-
soczański i zastępca kierownika 
USC Monika Kak. W otoczeniu 
najbliższych Państwo Stochniałek 
wysłuchali życzeń i przyjęli z rąk 
zastępcy burmistrza pamiątkowy 
medal za długie i zgodne pożycie 
małżeńskie. Para ślub brała 24 
grudnia 1969 r. w Świebodzicach. 
Rocznicę 50 lat pożycia małżeń-
skiego świętowali również Pań-
stwo Halina i Stanisław Kowal-
czyk, którzy wstąpili w związek 
małżeński 8 listopada 1969 r. w 
Świebodzicach. W ceremonii, któ-
ra odbyła się w sobotę,18 lipca, 
oprócz szanownych  Jubilatów i ich 
bliskich udział wzięli również za-
stępca burmistrza miasta Tobiasz 
Wysoczański  i zastępca kierowni-
ka Urzędu Stanu Cywilnego Moni-
ka Kak. Para została uhonorowana 
przez Prezydenta RP medalami, 
które w jego imieniu przekazał za-
stępca burmistrza. 
Wszystkim Jubilatom serdecznie 
gratulujemy i życzymy wielu kolej-
nych wspólnych lat spędzonych w 
zdrowiu i szczęściu. 

Jubilaci ze Świebodzic

Jubilaci Państwo Krystyna i Leszek Stochniałek

Jubilaci: Państwo Halina i Zbigniew Banaszkiewicz oraz Krystyna i Jerzy Pyka Jubilaci Państwo Halina i Stanisław Kowalczyk
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W dniu 18 maja 2020 r. radni Rady 
Miejskiej w Świebodzicach podjęli  
uchwały w sprawie:
▪ przejęcia od Powiatu Świdnic-

kiego prowadzenia Branżowej 
Szkoły I stopnia,

▪ utworzenia i prowadzenia Szkoły 
Branżowej II stopnia w Świebo-
dzicach,

▪ utworzenia i prowadzenia przez 
Gminę Świebodzice Technikum,

▪ utworzeniu Zespołu Szkół w 
Świebodzicach .

Z dniem 1 września 2020 r. utwo-
rzony zostanie Zespół Szkół w 
skład, którego wchodzą w.w pla-
cówki.

Podjęcie uchwały umożliwiło bur-
mistrzowi miasta Pawłowi Ozdze 
podjęcie dalszych działań związa-
nych z utworzeniem i funkcjono-
waniem szkół od 1 września 2020 
r., uczniom natomiast na kontynu-
ację kształcenia na terenie Gminy 
Świebodzice bez dojeżdżania do 
innych miejscowości. Warto przy-
pomnieć, że Powiat Świdnicki przy-
jął uchwałę dot. likwidacji szkoły 
branżowej I stopnia w Świebodzi-
cach. W tej sytuacji nie pozosta-
wało nic innego, jak podjąć dzia-
łania zmierzające do prowadzenia 
szkoły zawodowej przez Gminę 
Świebodzice, to było priorytetem 
dla Burmistrza.  Jednak nie było to 

łatwe zadanie, ale już teraz wiemy, 
że bardzo słuszne, należało zrobić 
wszystko, aby świebodzicka mło-
dzież mogła kontynuować naukę 
w swoim miejscu zamieszkania. 
Miasto stworzy miejsca do dalszej 
nauki, a my zachęcamy naszą mło-
dzież do skorzystania z oferty.
Obecnie Gmina Świebodzice jest 
w trakcie działań zmierzających 
do przejęcia majątku szkoły od Po-
wiatu Świdnickiego.
Szkołom nadane zostały statuty i 
akty założycielskie.
Lista kandydatów przyjętych do 
placówki oświatowej zostanie 
opublikowana  na portalu miej-
skim oraz na stronie szkoły w 
dniu 19 sierpnia. Obecnie trwa 

nabór pracowników kadry peda-
gogicznej, a także prowadzone są  
czynności administracyjne zwią-
zane z uruchomieniem dziennika 
elektronicznego LIBRUS. Ponadto 

XXX sesja Rady Miejskiej

Zespół Szkół w Świebodzicach 
- to dobra decyzja

wykonywane są prace remonto-
we.  Placówka zostanie przygoto-
wana do rozpoczęcia roku szkol-
nego zgodnie z wymogami Stacji  
Sanitarno - Epidemiologicznej.

Na podstawie harmonogramu re-
krutacji do szkół ponadpodstawo-
wych na rok szkolny 2020/2021 
Zespół szkół w Świebodzicach 
prowadzi rekrutację:

► Szkoła Branżowa I stopnia –  
60 miejsc

► Szkoła Branżowa II stopnia – 
20 miejsc

► Technik informatyk –  
16 miejsc

► Technik grafiki i poligrafii cyfro-
wej – 16 miejsc

Na podstawie ilości złożonych 
wniosków zarówno do Technikum 
jak i do szkoły Branżowej, już wie-

my, że to strzał w dziesiątkę. Mło-
dzi ludzie to przyszłość naszego 
miasta i dlatego warto w nich in-
westować.

Absolwent Szkoły Branżowej 
może zdecydowanie więcej.

2 Jest to szkoła, która umożliwia 
zdobycie zawodu.
2 Płatne praktyki zawodowe.
2 Płatne staże wakacyjne.
2 Możliwość podjęcia dobrze 

płatnej pracy.
2 Po ukończeniu Szkoły Bran-

żowej I stopnia (3 lata) można 
pójść do pracy.
2 Można pracować i kontynu-

ować naukę w Szkole Branżo-
wej II stopnia (2 lata), zdobyć 
tytuł technika i zdać maturę.
2 Po zdaniu matury można pra-

cować i rozpocząć studia.

W poniedziałek, 29 czerwca, 
zakończyła się XXX sesja Rady 
Miejskiej w Świebodzicach. 
Rozpoczęta 24 czerwca, została 
przerwana na wniosek jednego 
z radnych, dla którego kością 
niezgody okazały się środki na 
remont lokalnego szpitala.
Podczas I części posiedzenia obra-
dowano nad przesunięciem środków 
finansowych w wysokości 500 000 
zł, zabezpieczonych w tegorocznym 
budżecie miasta na remont bloku 
operacyjnego szpitala Mikulicz. In-
westycja, która ma być sfinansowana 
wspólnie przez Gminę Świebodzice 
i spółkę EMC Szpitale stanęła pod 
znakiem zapytania na wniosek rad-
nego Sebastiana Białego. Przesunię-
cie ww. środków nie było związane z 
przedłożonym projektem uchwały w 
sprawie zmian budżetu, nie opinio-
wała go również Komisja Budżetu i 
Planowania Przestrzennego, której 
przewodniczącym jest radny Seba-
stian Biały. 
Po długiej debacie, podczas której za-
równo Burmistrz Miasta Paweł Ozga, 
jak i niektórzy radni wyrazili zdanie, że 
przyjęcie wniosku będzie działaniem 
na szkodę miasta, gdyż spowoduje 
zamknięcie świebodzickiego szpitala 
i przekształcenie go w Zakład Opie-

kuńczo-Leczniczy, wnioskodawca 
wycofał wniosek.
Wspieramy szpital w jego działa-
niach, mimo, że jesteśmy udziałow-
cem mniejszościowym. Kolejny krok 
związany z oddziałem chirurgicznym 
w mojej ocenie jest bardzo ważny i 
powinien być priorytetem dla wszyst-
kich bez względu na opcję polityczną 
- podkreślił Burmistrz Świebodzic 
Paweł Ozga.

Sesja pełna niezgody
Na poniedziałkowym posiedzeniu 
Rady Miejskiej nie był obecny Bur-
mistrz Miasta Paweł Ozga, który 
poinformował w środę, że ponie-
działkowy termin wyklucza jego 
udział w obradach ze względu na 
zaplanowany wcześniej wyjazd. Rad-
ni nie uwzględnili tego faktu. Dodać 
też należy, że w niedzielę, czyli dzień 
przed sesją odbyła się I tura wyborów 
Prezydenta RP. Za przygotowanie 
administracyjno - techniczne, w tym 
odbiór materiałów z wyborów zaan-
gażowani są pracownicy urzędu, o 
czym burmistrz  również wspominał 
na sesji w dniu 24.06.2020 r.
Drugą cześć sesji rozpoczęło wystą-
pienie Sekretarza Stanu, Pełnomoc-
nika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł 
Energii, świebodziczanina Ireneusza 

Zyski, który poinformował radnych i 
mieszkańców o wysokości wsparcia 
jaką otrzymają gminy w ramach tzw. 
tarczy inwestycyjnej. Gmina Świe-
bodzice może wnioskować o kwotę 
1 412 825 zł. Wiceminister odniósł 
się w swoim wystąpieniu również 
do polityki informacyjnej Burmistrza 
Miasta, która w jego ocenie jest pro-
wadzona nieprawidłowo. Wystąpie-
nie posła spotkało się z ostrą krytyką 
ze strony radnego Rady Miejskiej Zbi-
gniewa Opalińskiego, który wskazał, 
że było ono agitacją wyborczą, na 
którą nie powinno być zgody Prze-
wodniczącej podczas sesji Rady Miej-
skiej.
W toku obrad radni Rady Miejskiej 
przyjęli również projekty uchwał w 
sprawie zmian budżetu gminy na 
2020 r. i zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Gminy Świebo-
dzice na lata 2020-2026. Jednogło-
śnie zatwierdzono sprawozdanie 
finansowe i przyjęto raport o sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia 
w Świebodzicach. Ponadto uchwalo-
no projekt dotyczący ustalenia zasad 
i trybu przyznawania stypendiów dla 
uzdolnionych uczniów pobierających 
naukę na terenie Gminy Świebodzice.

Wniosek mieszkańców 
z zastrzeżeniami radnych opozycji 
Kolejnym punktem obrad było nada-
nie nazwy ulicy biegnącej w granicach 
działek 82/1, 73, 76 położonych w 
obrębie Pełcznica 1 – Szybowcowa. 
Projekt spotkał się z negatywnym 
przyjęciem przez radnych klubów 
Wspólne Świebodzice i Obywatel-
skie Świebodzice, którzy próbowali 
podważyć jego sensowność, zarzu-
cali ingerowanie w ład przestrzenny 
ulic, a nawet posuwali się do nieuza-
sadnionego kpienia z nazwy, jak np. 
radny Sebastian Biały, który zapro-
ponował w zamian m.in. oponową. 
Wartym podkreślenia jest fakt, że 
projekt uchwały trafił pod obrady 
rady na wniosek mieszkańców, wła-
ścicieli nieruchomości położonych 
przy omawianej ulicy i to właśnie oni 
jako mieszkańcy miasta zapropono-
wali taką nazwę, podkreślając usy-
tuowanie traktu w sąsiedztwie lądo-
wiska gminnego. Podobna sytuacja 
miała miejsce podczas XXVIII sesji 
Rady Miejskiej w dniu 11 maja 2020 
r., kiedy radni nie przyjęli, a wcześniej 
ośmieszyli inicjatywę władz miasta, 
aby na cześć najstarszych mieszkań-
ców miasta kładkę pieszą na rzece 
Pełcznicy nazwać Kładką Stulatka. 
Ostatecznie w przypadku ulicy Szy-
bowcowej, inaczej niż w maju, projekt 
uchwały został przyjęty 7 głosami 
radnych, podczas gdy 11 wstrzymało 
się od głosu.

Długą dyskusję wśród obradują-
cych wywołał projekt uchwały in-
tencyjnej, dotyczący przystąpienia 
Miasta Świebodzice do opracowa-
nia i wdrożenia „Miejskiego Planu 
Adaptacji do zmian klimatu”. Na 
wniosek merytoryczny Wiceprze-
wodniczącego Tomasza Czekaja do 
projektu wprowadzono poprawkę, 
aby przygotowanie ww. dokumentu 
odbyło się „wewnątrz urzędu w ra-
mach zatrudnienia przez pracowni-
ków Urzędu Miejskiego”. Obszerne 
wyjaśnienia kierownika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami, 
Ochrony Środowiska i Zagospoda-
rowania Przestrzennego na temat 
specyficznego charakteru opraco-
wania i konieczności przygotowania 
go przez osoby posiadające odpo-
wiednie przygotowanie merytorycz-
ne oraz zaplecze techniczne, nie zo-
stały wzięte pod uwagę przez część 
radnych i projekt z poprawką został 
przyjęty.
W toku dalszego procedowania radni 
podjęli uchwałę zmieniającą Uchwa-
łę w sprawie przyjęcia lokalnego 
programu wyrównywania szans 
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 
z terenu gminy Świebodzice, a na-
stępnie w głosowaniu jawnym wy-
brali dwójkę radnych Rady Miejskiej: 
Zofię Marek i Adama Tobiasza na 
członków Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego IV kadencji.
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promocja miasta, wybory prezydenckie

To ludzie tworzą miasto i bardzo się cieszymy, że tak chętnie i mocno większość z Państwa angażuje się 
w jego dobry wizerunek. Ostatnie miesiące nie były łatwe dla nikogo, czas nagle zwolnił, na wszystko 
było więcej pytań niż odpowiedzi. Strach i niepewność to dwa słowa, które najczęściej przewijały się 
każdego dnia. Miasto pełne życia musiało zmierzyć się z niewidzialnym wrogiem i zrobiło to w sposób 
mistrzowski. Najcenniejszym darem jaki mamy, jest nasze życie, a zdrowie jest jego fundamentem, 
więc czymś naturalnym jest, że traktujemy je priorytetowo. O tych działaniach pisaliśmy w poprzednim 
numerze Życia Świebodzic. Na pewno świat będzie wyglądać teraz inaczej, a my musimy nauczyć się 
żyć w nowych realiach.

Edukacja

Kasztanowce i edukacja co mają ze sobą 
wspólnego? Matury jak to zwykło bywać 
zaczynają się w chwili, gdy kwitną Kaszta-
nowce. W tym roku niestety nie można było 
użyć tego bardzo popularnego w Polsce 
określenia:
„TUŻ PRZED MATURĄ KWITŁY KASZTANY…”, 
ponieważ matury odbyły się z miesięcznym 
opóźnieniem. Uczniowie przygotowywali 
się do egzaminu dojrzałości w domach, a 
lekcje prowadzone były zdalnie, kontakt z 
nauczycielem był możliwy jedynie przez 
komputer podłączony do sieci Internet. 
Wszystko bardzo skomplikowane, jednak 
udało się przygotować uczniów do egzami-

nów. Identyczna procedura była w przypad-
ku ósmoklasistów. Zdalna nauka i końcowy 
egzamin już w formie klasycznej, jednak w 
pełnym rygorze sanitarnym. W Świebo-
dzicach również odbywały się egzaminy, a 
dobra organizacja zarówno wśród kadry dy-
daktycznej jak i ze strony uczniów, pozwoliły 
przejść przez te ważne dni bez dodatkowe-
go stresu, którego na pewno nie brakowało 
z powodu rangi egzaminów. Wysokie wyniki 
plus punkty za oceny na świadectwie dadzą 
pierwszeństwo na listach przyjęć na uczel-
nie, a w przypadku klas ósmych na listach do 
szkół średnich. Za wszystkich bardzo mocno 
trzymał kciuki Burmistrz Paweł Ozga, który 
doskonale wie, że młodzi ludzie to przy-
szłość Naszego Miasta.

Wybory prezydenckie

Czas każdych wyborów to niewątpliwie 
duże wydarzenie, natomiast jeżeli mówi-
my o wyborach prezydenckich, wiemy, że 
chodzi o coś bardzo ważnego dla każdego 
obywatela RP.
W tym roku sytuacja z wyborami wyglądała 
zupełnie inaczej niż zawsze. Pierwszy ter-
min wyborów ustalony został na 10 maja 
przez Marszałek Sejmu. Wybory, które mia-
ły odbyć się w formie korespondencyjnej, 
finalnie odwołano ze względu na pande-
mię, jaką wywołał wirus COVID-19. Wybory 
przesunięto na 28 czerwca. W tym terminie 
odbyły się one już w formie tradycyjnej, jed-
nak ze wsparciem korespondencyjnym dla 
osób, które wolały taką właśnie formę gło-
sowania. Natomiast poza granicami kraju, 
Polacy mogli głosować jedynie korespon-
dencyjnie. Pierwsza tura wyborów nie dała 
końcowego rozstrzygnięcia i potrzebna była 
druga tura głosowania. W niej spotkali się 
Andrzej Duda oraz Rafał Trzaskowski. Gło-
sowanie, które odbyło się 12 lipca, również 

w formie tradycyjnej i korespondencyjnej 
zakończyło ubieganie się o fotel głowy pań-
stwa.
Głosami wyborców, nieznaczną przewagę 
uzyskał Andrzej Duda (51% ), a to oznacza, 
iż będzie kontynuował swoją prezydenturę, 
którą rozpoczął w roku 2015. Bardzo wysoka 
frekwencja w całym kraju, bo niemal 70%, po-
kazuje, że obywatele chcą mieć realny wpływ 
na to co dzieje się w ich Ojczyźnie. W Świe-
bodzicach oddano głosów ważnych 10 889.
W naszym mieście Rafał Trzaskowski uzy-
skał 6 082 głosy (55,85 %), Andrzej Duda 
otrzymał 4 807 głosów (44,15 %). W na-
szym mieście łączna frekwencja wyniosła 
64,09 %.
Z informacji przekazanej przez komendan-
ta Straży Miejskiej Łukasza Gila wynika, że 
w Świebodzicach wybory przebiegały bez 
zakłóceń. Dziękujemy członkom Obwodo-
wych Komisji Wyborczych za zaangażowa-
nie, sprawne działania i dobrą współpracę 
z pracownikami Urzędu Miejskiego w Świe-
bodzicach w zakresie technicznej organizacji 
wyborów.

Flaga Świebodzic w różnych 
zakątkach świata

Aktywność to słowo, za którym idzie mnó-
stwo możliwości. Nasi mieszkańcy posta-
nowili udać się na wycieczki, a zamiast misia 
zapakowali flagę w teczkę. Flaga Świebo-
dzic odwiedziła w tym roku: Algierię, Me-
diolan, Afrykę Północną, Dominikanę, Dolinę 
Bobru, Gminne Lądowisko w Świebodzi-
cach. Za każdym razem zabiera ją w świat 
Grzegorz Glegoła z Towarzystwa Lotnicze-
go w  Świebodzicach, na co dzień pracujący 
jako pilot liniowy statku powietrznego Bo-
eing 767 Cargo, pierwszy oficer. Oczywiście 

nasza flaga to nieodłączny element każdej 
wyprawy naszych lokalnych „Łazików”. To 
pokazuje jak bardzo jesteśmy dumni z tego 
skąd pochodzimy i gdzie mieszkamy. Flaga 
Świebodzic również towarzyszyła uczest-
nikom wielkiego sprzątania Książańskiego 
Parku Krajobrazowego. Na portalu miejskim 
www.swiebodzice.pl stworzyliśmy spe-
cjalne miejsce, w którym na bieżąco publi-
kujemy nadesłane od Państwa fotografie. 
Gorąco zachęcamy mieszkańców do prze-
syłania zdjęć z flagą Świebodzic na adres: 
ilona.szczygielska@swiebodzice.pl. Mamy 
nadzieję, że znajdzie się ona w każdej torbie 
podróżnej.

„Świebodzickie Łaziki”

Turystyka to spacery, wycieczki rowerowe, spływ kajakiem czy pon-
tonem. Wszystko to na dobre wpisało się w życie naszych miesz-
kańców, ponieważ jest to ciekawy sposób na aktywny wypoczynek 
i integrację. Prężnie działająca grupa PTTK „Świebodzickie Łaziki” 
zrzesza coraz większą liczbę osób spragnionych przygód. Grupa, 
która powstała w 2016 r. ma za sobą liczne wyprawy m.in.: spływ 
kajakami w Dolinie Baryczy, wycieczki rowerowe po Izerach, czy też 

spacer po Błędnych Skałach oraz Szczelińcu Wielkim. Każde spotka-
nie to inna, ciekawa historia. Łaziki po krótkiej przerwie związanej z 
epidemią wracają na kolejne wyprawy i zapraszają wszystkich chęt-
nych, którzy chcą dołączyć do nich. 
Pamiętajmy skrót PTTK czyli Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kra-
joznawcze, to ludzie, którzy naprawdę kochają turystykę. Wszelkie 
niezbędne informacje znajdziemy pod adresem: www.facebook.
com/pttk.swiebodzice oraz mdk.swiebodzice.pl/kolo-pttk-swiebo-
dzickie-laziki/.

Lokalna turystyka – razem stwórzmy poradnik

Niektórym mieszkańcom bardziej odpowiada kameralne obcowanie 
z przyrodą, jednak docierały do nas informacje, że nie wszyscy wie-
dzieli, gdzie mogą się udać. Urząd Miejski wyszedł naprzeciw ocze-
kiwaniom i przygotował kilka propozycji, które od początku czerw-
ca cyklicznie publikowane są zarówno na portalu miejskim (www.
swiebodzice.pl), jak i na profilu Facebook Miasto Świebodzice. Krótki 
opis wraz z galerią i filmikiem dają podgląd na atrakcje oraz promują 
turystykę lokalną. Jednymi z takich, ciekawych miejsc są okolice Cisu 
Bolko oraz wąwozu Pełcznicy.

Mieszkaniec Świebodzic spotkany w okolicach Cisu Bolko podczas 
spaceru, tak opisał to miejsce: „Gdy chwilę się zastanowimy, ile lat 
ma to drzewo, [przyp. ok. 600] ile widziało, ile przeżyło, możemy się 
tylko zachwycać i troszkę zazdrościć takiej długowieczności. To na-
sze wspólne dobro, więc dbajmy o nie, aby kolejne pokolenia mogły 
za kilkadziesiąt lat podziwiać je tak, jak my robimy to dziś”.
 W tworzeniu poradnika czynny udział biorą mieszkańcy, nadsyłając 
fotografie z miejsc, które odwiedzili. Ponieważ takich interesujących 
miejsc w naszym regionie jest naprawdę mnóstwo, a opinia i porady 
innych są zawsze cenne. Wszystkie propozycje dostępne są na stro-
nie https://www.swiebodzice.pl/turystyka/ 
Do zobaczenia na szlaku.

Na ratunek „Bolkowi”

Podczas tworzenia lokalnego 
poradnika turystycznego od-
wiedziliśmy Cis „Bolko”. Nie-
stety, to co zobaczyliśmy na 
miejscu nie napawało opty-
mizmem. Barierki ochronne, 
które mają chronić drzewo zo-
stały zniszczone. Na tą chwilę 
ciężko stwierdzić czy działa-
nia te zostały spowodowane 
przez wandali, czy zrobiły to 
zwierzęta leśne. Uszkodzenia 
zostały zgłoszone natych-
miast do wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami, Ochrony 
Środowiska i Zagospodaro-
wania Przestrzennego. To co 
wydarzyło się dalej pokazuje, 
jak dobrze zorganizowaną grupę tworzą ludzie, pracujący w Urzę-
dzie Miejskim w Świebodzicach. Pracownik Urzędu Miejskiego Jarek 
Pizuński wyszedł z pomysłem utworzenia grupy ratującej Cis Bolko.
Z kolei kierownik wydziału Sławomir Sprawka, skontaktował się z 
Nadleśnictwem Wałbrzych oraz Strażą Ochrony Środowiska i zapro-
ponował, że jeżeli tylko Nadleśnictwo dostarczy niezbędny mate-

riał, pracownicy UM 
gotowi są podjąć się 
naprawy uszkodzeń. 
Decyzja została pod-
jęta natychmiast. 
Nadleśnictwo do-
starczyło materiał 
niezbędny do wy-
konania ogrodzenia, 
natomiast kierow-
nik wydziału wraz z 

dwójką pracowników 
Mirosławem Białym 
i Jarkiem Pizuńskim 
oraz Burmistrzem 
Pawłem Ozgą i Stra-
żą Ochrony Środo-
wiska po godzinach 
pracy przystąpili do 
działań naprawczych. 
Drzewo znów jest 
bezpieczne.
Zapraszamy na spa-
cery po naszych pięk-
nych okolicach. 

#GaszynChallenge

GaszynChallenge to historia Wojtusia, który zachorował na SMA 
(rdzeniowy zanik mięśni). Ogromny nakład finansowy potrzebny 
na leczenie chłopca, zmusił rodziców do zorganizowania zbiórki 
potrzebnych pieniędzy. W tym przypadku chodziło o 9.000.000 zł 
(dziewięć milionów złotych)!!!
Sytuacja z wirusem sprawiła, że rodzice powoli tracili nadzieję na 
to, że uda się w takich okolicznościach zebrać tak ogromną sumę. 
Pierwszym bohaterem okazał się strażak, który wpłacił pieniądze, 
zrobił dziesięć pompek i nominował do wyzwania kolejne 5 osób, a 
całość nagrał telefonem i wrzucił do sieci. Proste, a jak się później 
okazało bardzo skuteczne. Chęć pomagania opanowała cały kraj, a 
następnie wykroczyła po za jego granice. Efekt, zebrana potrzebna 
suma pieniędzy, to cieszy, ale to nie koniec, akcja jest dalej kon-
tynuowana, można pomóc kolejnym chorym na SMA. Oczywiście 
Świebodzice nieraz pokazały, że są gotowe do pomagania i tym ra-
zem bardzo mocno zaangażowały się w kampanię zbiórki pienię-

dzy, pod hasłem GaszynChallenge. Pierwszą nominację otrzymali 
Strażnicy Miejscy, którzy po wykonaniu zadania pod przewodnic-
twem komendanta SM Łukasza Gila, nominowali kolejnych, tym 
samym kontynuując na terenie Gminy wspaniałą akcję, do której 
przyłączyli się m.in. Urząd Miejski w Świebodzicach na czele z bur-
mistrzem miasta Pawłem Ozgą oraz sekretarz miasta Sabiną Ce-
bulą, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Świebodzicach z radnymi, 
OSiR Świebodzice Spółka z o.o. wraz z prezesem Mariuszem Gaw-
likiem, Miejski Dom Kultury z dyrektor Katarzyną Woźniak, Ośrodek 

Pomocy Społecznej z dyrektorem Robertem 
Sysą, uczniowie szkół wraz dyrektorami: 
Szkoła Podstawowa Integracyjna, Szkoła 
Podstawowa nr 2, Klub Sportowy „Rekin” 
Świebodzice, MKS „Victoria” Świebodzice, 
Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach, 
Młodzi dla Świebodzic.
Wszyscy po wykonaniu zadania zebrane pie-
niądze przekazali na pomoc w leczeniu cho-
rych na SMA. Jesteśmy dumni ze wszystkich 
uczestników, którzy wzięli udział w tej szla-
chetnej akcji. Brawo!!!

Flaga Świebodzic w Chinach 
(Shenzhen)

Flaga 
Świebodzic na 
Dominikanie 
(Puerto Plata)

Flaga Świebodzic w Afryce Północnej 
(Algieria)

Flaga Świebodzic w Dolinie Bobru (Świebodzickie Łaziki)

Flaga Świebodzic w 
Mediolanie

Gminne Lądowisko w 
Świebodzicach

Mirosław Biały 
w akcji

Burmistrz miasta Paweł Ozga 
wraz z kierownikiem Sławo-
mirem Sprawką naprawiają 
ogrodzenie

Rada Miejska w Świebodzicach

Straż Miejska w Świebodzicach

Urząd Miejski w Świebodzicach
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Życie

Z ŻYCIA MIASTA

Turystyka, akcje społeczne, 
promocja miasta, wybory prezydenckie

Lekkie podsumowanie

Wydarzenie jakie miały miejsce w ostat-
nich dwóch, trzech miesiącach, pokazują, że 
mieszkańcy Świebodzic tworzą bardzo zin-
tegrowane społeczeństwo. Społeczeństwo, 
któremu bliski jest drugi człowiek i bardzo 
chętnie pomagamy sobie wzajemnie. To cie-
szy, że pomimo tylu różnic, wszyscy jesteśmy 
tak naprawdę tacy sami. Wszystkich nas łą-
czy krew, którą tak chętnie dzielimy się pod-
czas każdej zbiórki organizowanej w naszym 

mieście. Jedna z akcji poboru krwi, odbyła się 
specjalnie dla naszej mieszkanki Pani Bogusi 
Banaś, która nagle zachorowała i walcząc o 
powrót do zdrowia potrzebuje krwi. Podczas 
akcji uzbierano ok. 12 litrów życiodajnego 
płynu. Sprzątanie Parku, zbiórka pieniędzy 
chorych na SMA, zbiórka pieniędzy na kon-
trowersyjnie nałożoną karę dla Pani Kata-
rzyny Woźniak dyrektor Miejskiego Domu 
Kultury za rozdawanie maseczek mieszkań-
com. Te wszystkie akcje pokazują że zawsze 
byliśmy, jesteśmy i będziemy jednością.

SprzątnijMy razem Książański Park Krajobrazowy

Pod takim hasłem stowarzyszenie „Czysty Wałbrzych” zorganizo-
wało zbiórkę odpadów na obszernym terenie Parku Książańskiego. 
Park to również dobro Świebodzic i jego mieszkańców, dlatego bur-
mistrz miasta Paweł Ozga, który bardzo wspiera tego typu inicjaty-
wy, objął wraz z prezydentem Wałbrzycha Romanem Szełemejem 
honorowy patronat nad całym wydarzeniem. Akcja, która początko-
wo miała być małą zbiórką odpadów, dzięki zaangażowaniu się wie-
lu partnerów rozrosła się do ogromnych rozmiarów. Co oczywiście 
cieszy, ponieważ takie działania pokazują, iż wielu osobom zależy na 
czystym środowisku. Niestety, to ludzie powodują, że środowisko 
jest coraz bardziej zanieczyszczone, na szczęście tego typu spotka-
nia, to dobra okazja do edukacji wszystkich, bez względu na wiek, 
jak istotna dla naszego zdrowia jest jego dobra kondycja. Obowiązki 
organizacyjne zostały podzielone na wszystkich partnerów, Świebo-
dzice zadbały o worki na odpady, środki ochrony oraz płyny anty-

bakteryjne. Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej zajął się pro-
mocją wydarzenia na terenie Gminy Świebodzice oraz przygotował 
pamiątkowe gadżety. ZGK Świebodzice Spółka z o.o. zadbał o kon-
tenery na odpady. Aktywny udział w wydarzeniu wzięli: burmistrz 
miasta Paweł Ozga, zastępca burmistrza Tobiasz Wysoczański, kie-
rownicy wydziałów oraz pracownicy UM, mieszkańcy Świebodzic, 
klub sportowy Taekwondo Taipan Świebodzice, KS Rekin, Klub HDK 
Świebodzice, stowarzyszenie Senior Aktywny Obywatel, Klub Senior 
+, PTTK „Świebodzickie Łaziki”, Szczep Harcerski IMAGO oraz wiele, 
wiele innych osób oraz instytucji o dobrych sercach. Był to również 
czas na podsumowanie działań i chwilę refleksji, wszyscy zgodnie 
mówili, że tylko od nas zależy jak będzie wyglądał świat za kilka lub 
kilkanaście lat. Wspólnie czas wykorzystano, aby się lepiej poznać i 
wymienić spostrzeżenia, które na pewno zostaną wykorzystane w 
przyszłości. Oczywiście cała akcja okazała się ogromnym sukcesem. 
Wszystkim uczestnikom należą się ogromne brawa i słowa uznania.

Nowa Pani Prezes MKS Victoria Świebodzice

Zmiana warty, tak słowami wstępu można powiedzieć o sytuacji jaka 
powstała w klubie MKS Victoria Świebodzice. Klubem sportowym, w 
którym są dwie sekcje: piłki nożnej i piłki ręcznej, zarządzać będzie 
Pani Agata Kalafut. Zmiana na stanowisku, jest wynikiem walnego ze-
brania, na którym w formie głosowania wybrano nową Panią prezes 
oraz v-ce prezesa, został nim Euzebiusz Wojdat. Poprzednie wybory 
odbyły się w roku 2016 i to właśnie wspomniany Pan Wojdat, objął 
wówczas stery w klubie. Euzebiusz Wojdat to człowiek, który jest bar-

dzo mocno związany z klubem. Początkowo kibic, później zawodnik 
piłkarski, a następnie prezes. Teraz swoim doświadczeniem będzie 
wspierał Panią Agatę jako jej zastępca. Agata Kalafut, pełniła już w 
klubie funkcję sekretarza oraz v-ce prezesa, tak więc zna klub i wie jak 
nim zarządzać. Victoria Świebodzice to klub z bogatą historią oraz tra-
dycjami, więc i funkcja prezesa bardzo odpowiedzialna. Niewątpliwie 
jej dodatkowym atutem, jak sama mówi są podjęte w ubiegłym roku 
studia na kierunku Sport Plus- zarządzanie w sporcie. Pierwszą decy-
zją nowej pani prezes było odświeżenie herbu klubowego.
Gratulujemy i życzymy sukcesów.

Nowy Pan Prezes TLS w Świebodzicach

W dniu 7 lipca (środa) w Ratuszu Miejskim odbyło się spotkanie z 
nowo wybranym i byłym zarządem Towarzystwa Lotniczego w 
Świebodzicach.
Uczestniczyli w nim: burmistrz miasta Świebodzice Paweł Ozga, za-
stępca burmistrza miasta Tobiasz Wysoczański, sekretarz miasta Sabi-
na Cebula. Były zarząd Towarzystwa Lotniczego reprezentowali: prezes 
Grzegorz Glegoła, skarbnik Fabrizio Bosetti, a nowy: prezes zarządu TLS 
Dariusz Blaszczyk, wiceprezes Ireneusz Rydzewski, skarbnik Jarosław 
Najdek oraz sekretarz Wojciech Biczysko. Z powodów zawodowych w 
spotkaniu nie mógł uczestniczyć wiceprezes Łukasz Jaworski.
Przebiegało ono w przyjaznej atmosferze i było okazją do podsumo-
wania działań poprzedniego zarządu TLS w Świebodzicach.
Przez osiem lat Towarzystwem Lotniczym w Świebodzicach dowo-
dził wyjątkowy człowiek Grzegorz Glegoła, na co dzień pracujący 
jako pilot liniowy statku powietrznego Boeing 767 Cargo, pierwszy 
oficer. Ten czas był wypełniony profesjonalną pracą prezesa, który 
był bardzo zaangażowany w rozwój awiacji w naszym mieście, do-
kładał wszelkich starań przy organizacji cyklicznych pikników lotni-
czych, zawodów spadochronowych. Zainicjował imprezę pn. Zawo-
dy szybowcowe na celność lądowania.
Dla Grzegorza Glegoły priorytetem zawsze było bezpieczeństwo pi-
lotów oraz uczestników imprez.
Doskonale promował miasto na terenie kraju i poza jego granicami, 
za każdym razem podróżując ze świebodzicką flagą. Prezes Towa-
rzystwa Lotniczego w Świebodzicach odchodząc z funkcji zadekla-
rował, że będzie współpracował z TLS, a także służył wiedzą i do-
świadczeniem.
Podziękował Burmistrzowi Miasta Pawłowi 
Ozdze, Sekretarz Miasta Sabinie Cebuli, a także 
Burmistrzowi poprzedniej kadencji, pracowni-
kom, prezesom spółek oraz dyrektorom jedno-
stek za dużą pomoc i zrozumienie. Jak oświadcza 
Grzegorz Glegoła charakter pracy zmusza go do 
częstego, długiego pobytu poza Europą, co unie-
możliwia sprawne, bieżące kierowanie organiza-
cją. Jak twierdzi, przekazanie władzy odbyło się 
w sposób płynny i ma nadzieję, że nowe władze 
stowarzyszenia pełne energii, będą kontynu-
owały rozwój lotnictwa w Świebodzicach, z sa-
tysfakcją dla lotników i mieszkańców.

Burmistrz Miasta Świebodzice Paweł Ozga podczas spotkania po-
dziękował prezesowi oraz skarbnikowi za zaangażowanie, rozwój 
awiacji w Świebodzicach oraz za bardzo dobrą współpracę z samo-
rządem. Przekazał na ich ręce pamiątkowy drzewiec z podziękowa-
niami. Z kolei Burmistrz i Sekretarz otrzymali wraz ze słowami uzna-
nia wizualizację witraża z kaplicy lotników w Kościele Garnizonowym 
we Wrocławiu.
Podczas spotkania Burmistrz miasta pogratulował także nowemu 
zarządowi, przekazując najlepsze życzenia.
Z informacji jaką przekazał Dariusz Błaszczyk, nowy prezes TLS, 
były radny Rady Miejskiej, świebodzicki przedsiębiorca, wynika, że 
poprzeczka została mu wysoko postawiona. Bardzo docenia pracę 
poprzedniego prezesa i chce kontynuować działania, inicjatywy na 
rzecz Gminnego Lądowiska, społeczności lokalnej.
Jak podkreśla Dariusz Błaszczyk to wielkie wyzwanie prowadzić sto-
warzyszenie po rządach poprzedniego prezesa, jednak jak zapewnia 
będzie czerpał z jego wiedzy i kontynuował podjęte działania. Stawia 
na zaszczepienie wśród osób młodych pasji latania, tak jak to uczynił 
w przypadku jego osoby Grzegorz Glegoła.

Podczas spotkania Grzegorz Glegoła przekazał 
swojemu następcy pins Towarzystwa Lotni-
czego w Świebodzicach.
Priorytetem dla Dariusza Błaszczyka jest bez-
pieczeństwo pilotów i promocja Gminnego 
Lądowiska. Jak zapewnia burmistrz miasta 
Świebodzice Paweł Ozga, także dołoży wszel-
kich starań, aby rozwijać Gminne Lądowisko. 
W planach jest powstanie placu zabaw, elek-
tryfikacja, wybudowanie ścieżki rowerowej na 
Gminne Lądowisko, a także utworzenie w Ze-
spole Szkół w Świebodzicach kierunku technika 
mechanika lotniczego.

Tomasz Wierzbicki znalazł szablę pruską

W dniu 9 lipca w Ratuszu Miejskim burmi-
strza miasta Świebodzice Pawła Ozgę od-
wiedził mieszkaniec miasta Tomasz Wierz-
bicki.
Pan Tomasz to pasjonat historii, w szczegól-
ności tej lokalnej. To nie jedyna jego pasja, 
lubi również chodzić na piesze wycieczki, in-
teresuje się piłką nożną. W latach dziewięć-
dziesiątych był zawodnikiem MKS Victoria 
Świebodzice. Pan Tomasz Wierzbicki na 
spotkanie do burmistrza miasta przybył z 
nietypowym przedmiotem, który znalazł 
podczas ostatniego spaceru po naszym 
mieście. Jest to XIX-wieczna, paradna szabla 
pruska, którą znalazł na obrzeżach miasta. 
Tomasz Wierzbicki wybrał się z rodziną na 
piknik. Rozkładając koc, natknął się na ko-
rzeń, chciał go wyrwać, by móc wygodnie 
usiąść. Nagle zauważył wbitą w ziemię sza-
blę. Wyciągnięty z ziemi przedmiot wywołał 
u Pana Tomasza duże zdziwienie. Bez chwili 
wahania, postanowił wręczyć znalezisko 

burmistrzowi miasta Pawłowi Ozdze.
W przekazaniu szabli uczestniczył także 
zastępca burmistrza Tobiasz Wysoczański. 

To wyjątkowe spotkanie 
było okazją do rozmów 
o historii Świebodzic, a 
także inicjatywie utwo-
rzenia Izby Regional-
nej w naszym mieście. 
Burmistrz miasta Paweł 
Ozga dziękując Toma-
szowi Wierzbickiemu, 
zaznaczył, że chciał-
by, aby szabla została 
umieszczona jako eks-
ponat w naszym mie-
ście. Znalazca otrzymał 
również pamiątkowy 
upominek.

Świebodka w nowej odsłonie

Ambasadorem Świebodzic jest Sowa Świe-
bodka, która zwyciężyła w konkursie na 
maskotkę, promującą miasto. Wybór Sowy 
wiąże się z jej powszechnym występowa-
niem na naszych terenach. Potwierdzono, 
aż cztery gatunki tj.: puszczyk, puchacz, só-
weczka oraz włochatka.
9 lipca (czwartek) burmistrz miasta Paweł 
Ozga otrzymał miły upominek Sowę Świe-
bodkę od mieszkanki Świebodzic Izabeli 
Dib-Dakkak. Maskotka przekazana burmi-
strzowi miasta jest wykonana na szydełku, 
w całości z włóczki i wypełniona wkładem 
antyalergicznym.
Pani Izabela od urodzenia jest Świebodzi-
czanką i na pewno wielu mieszkańców zna 
ją jako skromną, ale wielkiego talentu osobę. 
Potrafi wydziergać prawie wszystko, na spe-

cjalne zamówienia. Często swoje prace odda-
je na rzecz osób potrzebujących, aby można 
było je zlicytować w różnych akcjach chary-
tatywnych. Burmistrz miasta Świebodzice w 
podziękowaniu wręczył twórczyni materiały 
promujące miasto. Dziękujemy Pani Izabeli i 
życzymy nieustającej weny twórczej.

Świebodzicka grupa na czele z burmistrzem miasta Pawłem 
Ozgą i zastępcą Tobiaszem Wysoczańskim

Spotkanie organizacyjne, przygotowania do sprzątania

XIX-wieczna 
szabla pruska

Burmistrz miasta Paweł Ozga 
wraz z Tomaszem Wierzbickim

Spotkanie w Ratuszu Miejskim z nowym 
i ustępującym zarządem TLS

Panowie: Grzegorz Glegoła były 
prezes i obecny prezes Dariusz 
Błaszczyk

Pani Iza przekazała burmistrzowi 
miasta piękną Świebodkę
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