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Szanowni Mieszkańcy,
Mam przyjemność przekazać w Państwa ręce trzeci już numer Życia Świebodzic, w którym opisujemy bieżące funkcjonowanie naszego miasta
i podsumowujemy najważniejsze wydarzenia.
Ostatnie tygodnie, to czas bardzo szczególny i w mojej ocenie niepowtarzalny zarówno dla Świebodzic, jak i jego mieszkańców. Panujący od początku
marca Koronawirus SARS-CoV-2 i ogłoszona w ślad za nim pandemia, znacząco wpłynęły na nasze codzienne funkcjonowanie. Mam tutaj na myśli nie
tylko naszą pracę, ale przede wszystkim troskę o nasze zdrowie, ograniczenia w poruszaniu się, spotkaniach z najbliższymi, czy wreszcie możliwości
spędzania wolnego czasu.
Bardzo się cieszę, że Świebodzice wraz z mieszkańcami podeszły do obecnej sytuacji bardzo poważnie i odpowiedzialnie. Podjęte przez nas
wszystkich działania sprawiły, że od dłuższego czasu liczba osób zarażonych pozostaje na niskim poziomie. Również skala inicjatyw zrealizowanych
przez samych mieszkańców, Miejski Dom Kultury oraz organizacje pozarządowe, jak chociażby te harcerzy Szczepu Harcerskiego IMAGO, czy
przedstawicieli Klubu Seniora – budzą podziw i uznanie. Chciałbym serdecznie podziękować za wszelkie oznaki aktywności społecznej i zapewnić, że
jak tylko będzie to możliwe będziemy Państwa wspierać w tych działaniach.
Pomimo trwających ograniczeń Świebodzice, jako miasto stara się normalnie funkcjonować, dlatego też w miarę możliwości realizujemy kolejne
miejskie inwestycje. Zachęcam do zapoznania się m.in. z przebiegiem nasadzeń w Parku Historycznym przy ul. Łącznej, rewitalizacją parku na Osiedlu
Piastowskim, jak również budową kolejnych odcinków kanalizacji, tym razem przy ulicy Długiej. Musimy mieć jednak świadomość, że najbliższe
miesiące to będzie trudny czas dla miejskich finansów. Już dziś widzimy spadki wpływów z podatków CIT i PIT, które na pewno
odbiją się na planowanych wcześniej wydatkach. Pozostajemy również w stałym kontakcie z lokalnymi przedsiębiorcami, dla
których przygotowujemy pomoc w miarę naszych, gminnych możliwości.
Szanowni Mieszkańcy, za nami długi weekend majowy. Ograniczone spotkania z rodziną i wirtualna majówka
z przyjaciółmi z pewnością na długo pozostaną w naszej pamięci. Jestem jednak przekonany, że takie zdyscyplinowanie
i odpowiedzialność pozwolą nam jeszcze szybciej pokonać epidemię. Jako Burmistrz wraz ze swoimi współpracownikami
oraz całą Radą Miejską wykonujemy nasze codzienne zadania i na bieżąco reagujemy na pojawiające się nowe wyzwania.
Wszyscy musimy jednak pozostać solidarni z potrzebującymi, odpowiedzialni za swoje zdrowie i w pełni nadziei czekać
końca pandemii, który z czasem na pewno nadejdzie.
Z wyrazami szacunku

Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice
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– raport działań burmistrza miasta Pawła Ozgi i jednostek podległych
Spotkanie burmistrza w sprawie ustalenia harmonogramu działań w mieście
5 marca br., z inicjatywy burmistrza miasta Pawła Ozgi
w Ratuszu spotkali się przedstawiciele władz miejskich,
świebodzickich przychodni i szpitala, członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz dyrekcja
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy. Tematem spotkania było uporządkowanie procedur i ustalenie wspólnych, spójnych
działań profilaktycznych, jakie powinny zostać podjęte
w Świebodzicach w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie. Podczas spotkania ustalono, że
wśród mieszkańców należy prowadzić szeroko zakrojoną akcję informacyjną zwiększającą świadomość na
temat przeciwdziałania chorobie COVID-19, a w przypadku podejrzenia zachorowania wskazania placówek,
do których można się zgłosić po pomoc.
Gmina Świebodzice już dwa tygodnie wcześniej podjęła pierwsze działania związane z dynamicznie zmie-

niającą się sytuacją epidemiologiczną. W instytucjach,
szkołach i środkach komunikacji publicznej dystrybuowano plakaty, ulotki. W placówkach oświatowych
odbyły się lekcje wychowawcze na temat profilaktyki
związanej z koronawirusem.

Zgodnie z sugestią burmistrza
miasta Pawła
Ozgi wszystkie
świebodzickie
przychodnie i
ośrodki zdrowia uruchomiły
dla mieszkańców dodatkowe linie telefoniczne, aby
móc sprawnie
udzielać również teleporad
pacjentom.

Zamknięcie placówek oświatowych, instytucji kulturalnych oraz obiektów sportowych
Dnia 11 marca br. w Ratuszu odbyło się kolejne spotkanie. Tym razem burmistrz zaprosił dyrektorów
placówek edukacyjnych i przedszkoli ze Świebodzic.
W spotkaniu uczestniczyli również: sekretarz miasta
Sabina Cebula oraz przedstawiciele Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Zofia Choińska oraz
Wojciech Orzel, a także przewodnicząca świebodzickiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
Urszula Kruczek. Tematem spotkania było ustalenie działań mających na celu ochronę zdrowia dzieci,
uczniów oraz nauczycieli w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie całego kraju. Burmistrz zaapelował do rodziców o
pozostawienie dzieci w domach, aby zwiększyć ich bezpieczeństwo. W trakcie spotkania uczestnicy otrzymali
informację, że równolegle decyzję o zamknięciu placówek oświatowych, edukacyjnych i opiekuńczych na terenie całego kraju od dnia 16 marca ogłosił premier RP.

Decyzją premiera i szefów poszczególnych resortów
od dnia 13 marca zamknięte zostały również wszystkie instytucje kultury (w tym kina, muzea), obiekty
sportowe, domy seniora, świetlice środowiskowe i
inne tego typu obiekty użyteczności publicznej. Początkowo ograniczenie miało obowiązywać do dnia 25
marca 2020 r., jednak w związku z nasilaniem się epidemii COVID-19 restrykcje przedłużono.
W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach poinformował, że wszelkie
sprawy dotyczące świadczeń z pomocy społecznej,
świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego można załatwić drogą elektroniczną. Pracownicy OPS od
tego czasu udzielają informacji drogą telefoniczną, w
związku z czym poproszono mieszkańców o ograniczenie osobistych wizyt w ośrodku. Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania instytucji oraz numerów

kontaktowych znaleźć można na stronie placówki pod
adresem: http://www.ops.swiebodzice.pl/.
Ministerstwo Rozwoju ogłosiło, że w ramach kolejnego etapu łagodzenia obostrzeń od 4 maja ponownie
otwarte zostaną biblioteki i instytucje kultury. Planowane jest również otwarcie żłobków i przedszkoli publicznych, od 11 maja.

W związku z epidemią zmieniony został również tryb pracy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
Każdy Klient przychodzący do Urzędu otrzymuje jednorazową maseczkę i obowiązkowo musi zdezynfekować dłonie dostępnym środkiem.
Urząd do odwołania nie będzie prowadził bezpośredniej
obsługi Klientów za wyjątkiem:
▪ Urzędu Stanu Cywilnego – załatwia sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
▪ Wydziału Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i
Działalności Gospodarczej – załatwia sprawy z zakresu
ewidencji ludności i dowodów osobistych,
▪ Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej – załatwiają
sprawy z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.
W budynkach Urzędu zostały utworzone punkty informacyjne znajdujące się na parterze, ul. Rynek 1 oraz ul.
Żeromskiego 27 czynne w godzinach pracy Urzędu, natomiast Kasa Urzędu czynna jest codziennie od godziny 9 00
– do godziny 13 00, we wtorki Kasa jest czynna do godziny
14 00.
Na parterze Urzędu przy ul. Rynek 1 oraz przy ul. Żerom-

skiego 27 ustawione są pojemniki, do których można składać pisma (nie potwierdzamy ich złożenia). Wszystkim pismom złożonym do pojemników w danym dniu zostanie
nadana pieczęć wpływu z danego dnia. Prosimy o zaufanie.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i elektronicznego.
▪ e -mail ogólny: swiebodzice@swiebodzice.pl
▪ e PUAP: (posiadając konto na www.epuap.gov.pl można
korzystać z elektronicznych usług, wysyłając wnioski do
urzędu, podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym)
▪ platforma e-urząd: https://eurzad.swiebodzice.pl/ (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego).
Przedsiębiorcy, których działalność uległa zawieszeniu
mogą złożyć zmieniającą deklarację w sprawie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmieniającą deklarację, uwzględniającą ilość odpadów powstających na terenie danej nieruchomości można przesyłać za pośrednictwem poczty lub złożyć elektronicznie
za pośrednictwem strony internetowej eurzad.swiebodzice.pl w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Wnioski i formularze dostępne są na stronie: https://www.

bip.swiebodzice.pl/ (prawe menu – Informator Interesanta)
Ponieważ Kasa w Urzędzie czynna jest w określonych
godzinach, w celu ograniczenia kontaktów zachęcamy do
uregulowania zobowiązań finansowych w następujący
sposób:
1) podatki – za pomocą bankowości elektronicznej na indywidualny numer konta podany na Decyzji podatkowej
lub na ogólny numer rachunku bankowego BNP Paribas
Bank Polska S.A. Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270,
2) opłatę z tytułu wieczystego użytkowania terenu oraz z
tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo
własności, jak również z tytułu czynszu dzierżawnego i
ratalnej sprzedaży lokali na numer rachunku bankowego
BNP Paribas Bank Polska S.A. Nr 09 1600 1462 1016
7846 5000 0003,
3) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
pomocą bankowości elektronicznej na indywidualny numer konta podany na zawiadomieniu lub na ogólny numer
rachunku bankowego BNP Paribas Bank Polska S.A. Nr 23
2030 0045 1110 0000 0418 8830
Wpłaty w kasie Urzędu przyjmowane będą poprzez terminal płatniczy.

Posiedzenie Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
19 marca br., burmistrz miasta zwołał kolejne posiedzenie
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na spotkaniu
omówiono sytuację epidemiologiczną w mieście, dotychczas
przeprowadzone działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 oraz ustalono dalsze
postępowanie.

Wzajemna pomoc
Gmina zakupiła 16 000 sztuk maseczek, płyny do dezynfekcji rąk oraz przyłbice zasponsorowane przez burmistrza.
Maseczki własnoręcznie uszyte dostarczali
harcerze ze Szczepu Harcerskiego IMAGO im.

Batalionu Zośka (Karol Marcyniuk - dowódca
Szczepu oraz Kuba Marcyniuk - harcerz), dyrektor i pracownicy Miejskiego Dom Kultury
oraz Agata Koperska z Klubu Senior +.

Świebodziccy harcerze szyją maseczki
Informacje Urzędu Miejskiego dla podatników
prowadzących działalność gospodarczą
W związku z epidemią koronawirusa informujemy podatników
prowadzących działalność gospodarczą, którzy mają lub będą
mieć problem z uregulowaniem podatków w terminie ustawowym, że istnieje możliwość złożenia indywidualnego wniosku
o ulgę w spłacie zobowiązania dotyczącego: podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
a także podatku od środków transportowych.
Zgodnie z art. 67b w powiązaniu z art. 67a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 900
z późn. zm.) organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym,
może:
• odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
• odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej
wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o
której mowa w art. 53a;
• umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki
za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań, w formach wskazanych
powyżej, nastąpi na indywidualny wniosek podatnika, w ramach pomocy de minimis. Wnioski należy przesyłać na adres
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice: elektronicznie za pośrednictwem platformy https://
eurzad.swiebodzice.pl/ lub https://epuap.gov.pl/ lub poprzez
umieszczenie korespondencji w pojemnikach znajdujących się
w Urzędzie Miejskim (ul. Rynek 1 lub ul. Żeromskiego 27) lub za
pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Wniosek o umorzenie można złożyć w odniesieniu do powstałej już zaległości podatkowej. W przypadku wniosku o
rozłożenie zaległości (bądź należności) na raty należy wskazać ilość rat i określić dzień do którego miesięczna rata zostanie opłacona.
Organ podatkowy ustala stan należności objętych wnioskowaniem na dzień wszczęcia postępowania tj. dzień złożenia podania, tym samym odsetki za zwłokę nie naliczają się od tego
dnia, aż do dnia wydania pozytywnej decyzji o udzieleniu ulgi.
Przypominamy, iż na chwilę obecną nie ma możliwości prawnych, pozwalających na nie naliczanie odsetek za zwłokę od
niezapłaconego w terminie podatku.
Więcej informacji można uzyskać telefonicznie:
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatek
od nieruchomości os. prawne (rozłożenie na raty, odroczenie
terminu płatności)– Wydział Egzekucji i Windykacji UM: tel. 74
666 95 67, tel. 74 666 96 38;
- podatek od nieruchomości os. fizyczne, podatek od nieruchomości os. prawne (umorzenie zaległości podatkowej), podatek
od środków transportowych - Wydział Finansowo-Budżetowy
UM tel. 74 666 95 66

W piękną inicjatywę pomocy
potrzebującym mieszkańcom
i służbom walczącym z epidemią koronawirusa, włączyli się aktywnie harcerze
ze świebodzickiego szczepu Imago. W czwartek, 9
kwietnia, piątek 17 kwietnia
i poniedziałek 27 kwietnia
dowódca zastępu Karol Marcyniuk i przedstawiciel szczepu Kuba Marcyniuk spotkali
się z burmistrzem Świebodzic
i przekazali łącznie 340 sztuk
bawełnianych
maseczek
ochronnych. Uszyły je matki
harcerzy wraz z Kubą, a inicjatywa zrodziła się z odruchu
serca i chęci niesienia pomocy
bliźnim w tym trudnym okresie. Maseczki zostały przekazane do Ośrodka Pomocy
Społecznej. Burmistrz Paweł
Ozga wyraził uznanie dla tej
szczytnej akcji i podziękował
w imieniu wszystkich potrzebujących.

Burmistrz przekazał maseczki ochronne szpitalowi
Dnia 24 marca burmistrz Paweł Ozga zaprosił do Urzędu Miejskiego prezes szpitala Mikulicz Sp. z o.o. Dorotę Piotrzkowską. Jednym
z punktów spotkania było przekazanie placówce maseczek ochronnych, tak niezbęd-

nych personelowi i pacjentom w obecnym
czasie. Za okazaną pomoc, zaangażowanie
i życzliwość burmistrz otrzymał wyrazy podziękowania złożone pisemnie przez zarząd
szpitala.
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– raport działań burmistrza miasta Pawła Ozgi i jednostek podległych
Bieżące działania informacyjne dla mieszkańców

Maseczki ochronne od pracowników Miejskiego Domu Kultury
Pracownice Miejskiego Domu Kultury
i dyrektor Katarzyna Woźniak, włączyły się aktywnie w szycie maseczek
na potrzeby mieszkańców Świebodzic. Po zorganizowaniu niezbędnych
sprzętów i materiału, niezwłocznie
rozpoczęły prace. Pierwsza partia
środków ochronnych (200 sztuk bawełnianych, kolorowych maseczek
wielokrotnego użytku) została rozdana bezpłatnie przed Ratuszem
Miejskim w czwartek 16 kwietnia,
seniorom, dzieciom i ich opiekunom.
Kolejne edycje akcji odbyły się w
dniach: 20 kwietnia i 23 kwietnia, a
maseczki były rozdawane wszystkim
potrzebującym mieszkańcom Świebodzic.
W dalszym ciągu maseczki są szyte
przez pracowników Miejskiego Domu
Kultury i rozdawane mieszkańcom. W
sumie zostało wydanych ponad 2000
sztuk.

Agata Koperska dostarcza maseczki i książki seniorom

W związku z zawieszeniem działalności Klubu Senior + w Świebodzicach Agata Koperska na co dzień zajmująca się organizacją
pracy Klubu, postanowiła wesprzeć najstarszych mieszkańców
naszego miasta i dostarcza im własnoręcznie uszyte maseczki
ochronne, by mogli bezpiecznie wyjść z domu.
Maseczki w pierwszej kolejności trafiły do uczestników Klubu
Seniora, a także innych osób, które dotychczas zgłosiły taką
prośbę. Organizatorka akcji chce dotrzeć w szczególności do
tych osób, które nie mają możliwości uzyskania takiej maseczki, gdyż korzystają wyłącznie z lokalnych osiedlowych sklepów,
które w swej ofercie takowych nie posiadają. Uszytych zostało
już ponad 200 sztuk i wszystkie zostały dostarczone pod drzwi.
Potrzebne bawełniane tkaniny oraz gumki zakupione zostały z własnych środków, w czym pomogli pozostali pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej. Maseczki szyte są na bieżąco,
więc prosi się wszystkich o wyrozumiałość.
Wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów Agata Koperska
uruchomiła także akcję zbiórki książek dla Seniorów, którzy po
zamknięciu biblioteki ucierpieli najbardziej. Przekazane przez
darczyńców książki trafiają do Seniorów, a po wznowieniu działalności Klubu zasilą Klubową biblioteczkę.

W związku z rosnącym niepokojem społecznym i pojawiającymi się w przestrzeni publicznej niezweryfikowanymi informacjami, dotyczącymi sytuacji epidemicznej burmistrz Paweł Ozga regularnie publikuje apele do mieszkańców.
Nagrania miejskiej telewizji internetowej, uzupełniają artykuły i apele publikowane na świebodzickiej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Z informacji przekazywanych przez burmistrza można dowiedzieć się
m.in. jak zmienia się liczba osób objętych kwarantanną, jaka jest obecnie liczba
zakażonych oraz ilu świebodziczan pokonało chorobę.

Ponadto w przekazach podkreślane jest zaangażowanie różnych jednostek w
podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.
ZGK Świebodzice Sp. z o.o. regularnie dezynfekuje autobusy po każdym kursie
oraz przystanki autobusowe. Ponadto od 20 kwietnia dezynfekowane są również chodniki.
Kilkakrotnie w ciągu dnia nadawane były komunikaty o zachowaniu dystansu i
środków ochronnych przez policjantów komisariatu miejskiego podczas patroli, przez miejski radiowęzeł nadawany jest również komunikat przypominający
nam o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.
Wydawane komunikaty są również okazją do przekazania podziękowań,
wszystkim osobom, które z racji wykonywanego zawodu nie mogą realizować
hasła #zostanwdomu za ich pracę na rzecz reszty społeczeństwa.

Społeczna akcja drukowania przyłbic
ochronnych
Świebodziczanie Damian Kłapiński, Jakub Gadecki i
Piotr Żukowski zainicjowali akcję społecznego drukowania przyłbic ochronnych na potrzeby szpitali
i ośrodków zdrowia. Pierwszy z wymienionych 7
kwietnia odwiedził burmistrza miasta w Ratuszu.
Podczas spotkania przybliżył cele i ideę akcji, opowiedział o zbiórce, którą prowadzą za pomocą portalu zrzutka.pl, pod adresem: https://zrzutka.pl/
pdzbnm. Cały dochód ze zbiórki przeznaczony jest
na zakup materiałów do dalszej produkcji środków
ochronnych. Ponadto Pan Damian przekazał na
ręce burmistrza 100 szt. przyłbic, które przekazane zostały do szpitala oraz dla straży miejskiej i
OPS. Za pomoc w rozpowszechnieniu informacji o
zbiórce funduszy pod hasłem: „I Ty możesz pomóc
uporać się z wirusem” oraz aby nagrodzić wpłaty
od darczyńców ze Świebodzic, organizatorzy akcji
obiecali wyposażyć w przyłbice świebodzickie instytucje, które tego potrzebują. Burmistrz miasta
podziękował za przekazane środki ochronne i wyraził pełne poparcie dla prowadzonej inicjatywy
włączając się w „zrzutkę”.

#BrawaDlaWas
Mieszkańcy Świebodzic wspólnie z pracownikami
Urzędu Miejskiego w dniu 7 kwietnia o godz. 13.00
włączyli się w ogólnopolską akcję #BrawaDlaWas.
Okazując brawami wdzięczność lekarzom, pielęgniarkom i całemu personelowi medycznemu za ich ciężką
pracę.

Na bieżąco informacje podawane są
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

www.swiebodzice.pl
(baner koronawirus- informacje)
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Pomimo epidemii koronawirusa w naszym mieście
realizowanych jest kilka ważnych dla mieszkańców inwestycji.
Na jakim są etapie? Więcej w raporcie poniżej.
TERENY ZIELONE

W ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko Gmina Świebodzice realizuje projekt pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu
poprawy jakości życia mieszkańców. Składa się on z 12 zadań, a każde z nich to odrębny Obiekt położony w różnych
częściach miasta:
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 - między ulicami Dąbrówki
i Pileckiego;

Inwestycje w mieście
Życie

Świebodzic

8. Obiekt nr 8 - Park Sportowy - 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.
W ubiegłym roku Gmina Świebodzice wypowiedziała
umowę (podpisaną 26 stycznia 2018 r.) firmie, która
podjęła się realizacji całego projektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj“. Niestety nie sprostała wyzwaniu.
Gmina musiała ponownie rozpisać przetarg na realizację
tych zadań. Jednak została zmieniona formuła.
Zamiast jednego przetargu na wszystkie zadania (Obiekty) zdecydowano o ogłaszaniu postępowań kolejno dla
grup zadań (po kilka Obiektów) lub dla pojedynczych za-

Obiekt nr 9 - PARK HISTORYCZNY
W ramach realizowanego projektu unijnego pn. „Rozwój
funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu
poprawy jakości życia mieszkańców” trwają prace przy ul.
Łącznej.
Głównym założeniem projektu zagospodarowania terenu jest przywrócenie dawnych walorów kompozycyjnych
parku. Nowy układ komunikacyjny jest oparty o istniejący historyczny układ ścieżek. Główna oś kompozycyjna to
ścieżka prowadząca od głównej bramy do budynku mieszkalnego. Projekt zakłada adaptację istniejących drzewostanów i krzewów, usunięcie zamierających lub martwych
samosiewów oraz renowację istniejących trawników. W

Obiekt nr 7 - PARK OSIEDLOWY

Planowane jest wykonanie nowego parku między ulicą Dąbrówki a ulicą Rotmistrza Witolda Pileckiego, związane z projektem pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie
Świebodzice, poprzez tworzenie i odnawianie terenów zieleni w
celu poprawy jakości życia mieszkańców. Budowa rozpocznie się
jeszcze przed wakacjami, a planowany koniec to kwiecień 2021r.
Oś kompozycji parku ma tworzyć centralnie usytuowana aleja spacerowa, przecinająca plac wypoczynkowy. Teren zostanie
zagospodarowany poprzez wprowadzenie ścieżek, placyków
oraz elementów małej architektury, m.in.: ławki, kosze na śmieci,

dań bardziej kosztownych.
Takie rozwiązanie pozwala na sukcesywną ich realizację
przez różnych wykonawców.
Dotychczas zostały zakończone roboty na obiektach nr:
2, 3, 4, 5, 6,10, 12. Obecnie trwają prace na terenie Parku
Historycznego (Obiekt nr 9) i Parku Sportowego (Obiekt
nr 8), natomiast dla Obiektów nr 7 i 11 trwa przygotowanie procedury przetargowej. Natomiast dla Obiektu nr 1
przygotowywana jest dokumentacja projektowa. Zakończenie zadania zaplanowane jest na czerwiec 2021 r.

zakresie składu gatunkowego projekt wprowadza gatunki
drzew występujące w pierwotnej kompozycji drzewostanu,
formy krzewiaste, także kwitnące, rośliny pnące, byliny oraz
rośliny okrywowe, zarówno kwitnące, jak i zimozielone. W
parku zostaną zamontowane ławki oraz stojak na rowery.
Obecnie trwają intensywne prace związane z budową ścieżek i nasadzeniami roślinności. Już niebawem Park przy ul.
Łącznej będzie doskonałym miejscem do wypoczynku. Zadanie zostanie zakończone do końca czerwca bieżącego
roku.

Obiekt nr 8 – PARK SPORTOWY

Rozpoczęły się prace na terenie kolejnej inwestycji w ramach
projektu pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w
Gminie Świebodzice, poprzez tworzenie i odnawianie terenów
zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców”. Budowa

Parku Sportowego między ulicami Królowej Jadwigi i Księcia
Bolka. Celem jest zbudowanie parku z terenami zielonymi, a
także poszerzenie oferty gier sportowych i aktywnej rekreacji
oraz wypoczynku dla wszystkich mieszkańców Gminy Świebodzice. W projekcie przewidziano szereg miejsc do atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu. Przy istniejącym już boisku
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zostanie uporządkowany teren strefy do Street Workout’u, a
oprócz ścieżek spacerowych, wokół parku powstanie tor dla
amatorów jazdy na rolkach. Dodatkowo zostanie zbudowane
boisko wielofunkcyjne (do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej)
z centralnie położonym kortem tenisowym, wyposażony w
oświetlenie sterowane, które umożliwi treningi i przeprowadzanie zawodów sportowych. Całość zostanie odpowiednio
ogrodzona. Nową, niezwykłą atrakcją dla najmłodszych, będzie wodny plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni. Cały teren
będzie wzbogacony o ogrody deszczowe, nowe trawniki oraz
nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych, które będą
sprzyjać wypoczynkowi oraz aktywności fizycznej. W parku
zostaną zamontowane, oprócz tradycyjnych ławeczek, siedziska w formie kamieni, a przy jednym z ogrodów deszczowych
zostanie zbudowana ława o długości 20 m. Nie zabraknie też
stojaka na rowery. Cały teren będzie oświetlony latarniami LED
i dla bezpieczeństwa użytkowników monitorowany. Inwestycja
zostanie zakończona do 30 kwietnia 2021 roku.

Obiekt nr 11 – PARK PRZY UL. JELENIOGÓRSKIEJ Zabytków oddział w Wałbrzychu i uzyskał opinię pozytywną.
W ramach projektu pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice, poprzez tworzenie i odnawianie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców” będzie realizowana następna inwestycja związana
z terenami zielonymi – Park przy ul. Jeleniogórskiej. Zostanie
on wykonany na terenie byłego cmentarza ewangelickiego,
który figuruje w gminnej ewidencji zabytków. Z tego względu
projekt był konsultowany z Wojewódzkim Konserwatorem

budki dla owadów, stojak na rowery itp. jak również aranżacjami
roślinnymi m.in. ogrodami deszczowymi. W parku mieszkańcy
znajdą miejsce dla siebie, niezależnie od wieku. W samym środku
będzie znajdował się plac zabaw dla najmłodszych, składający
się z dwóch części: dla dzieci w wieku 2-5 lat oraz dla dzieci w
wieku 6-12 lat. Zwolennicy aktywnego spędzania czasu wolnego
będą mogli poćwiczyć na siłowni terenowej, znajdzie się również
miejsce na odpoczynek i zakątek dla miłośników gry w szachy, a
to wszystko w otoczeniu zielonych płuc osiedla. Parkowe ogrody
deszczowe będą zapobiegać szybkiemu wchłanianiu wody przez
grunt, co jest dobrym rozwiązaniem w okresie suszy. Wpłyną
także na zwiększenie ilości roślinności i będą korzystnie oddziaływać na samopoczucie mieszkańców oraz jakość powietrza.
Całość kompozycji przestrzennej zieleni, będzie mieć charakter
krajobrazowy ze swobodnym układem drzew i krzewów, otaczających place wypoczynkowe. Park będzie oświetlony i monitorowany dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.

Pierwsze wzmianki o istnieniu cmentarza można przeczytać
w kronikach z 1832 roku. W roku 1934 została wybudowana niewielka kaplica cmentarna, po której zostały nieznaczne
ślady fundamentów. Ostatni pochówek odbył się 67 lat temu.
W lipcu 2002 roku przeniesiono ocalałe płyty nagrobne na
cmentarz przy ul. Kamiennogórskiej.
Uchwałą Rady Miejskiej w maju 2019 roku został zamknięty
cmentarz komunalny, dzięki której został uregulowany stan
prawny działki. W związku z tym przestrzeń można zagospodarować jako park z zachowaniem wartości historycznych. W założeniu projektu jest Ogród Upamiętniający Kaplicę Cmentarną, fragment pozostałego fundamentu zostanie
wyeksponowany wśród zieleni oraz oznaczony tabliczką
informującą o charakterze miejsca. Natomiast ścieżki w parku będą nawiązywać do istniejącego na terenie cmentarza
historycznego systemu alejek. Jedna ze ścieżek będzie prowadzić do terenu Sali Królestwa Świadków Jehowy. Na terytorium parku rosną m.in. kasztanowce, klony, topole, jesiony.
Podczas budowy planuje się jeszcze nowe nasadzenia drzew
i krzewów w szczególności gatunków zieleni leśnej oraz renowację trawników. Wszelkie prace, jakie będą wykonywane,
związane z porządkowaniem i nasadzeniem zieleni, będą się

Jakim powietrzem oddychamy?

Dzięki wsparciu firmy DZT Service Sp. z o.o. w Świebodzicach w lutym br. na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stefana Żeromskiego 27 został zamontowany czujnik środowiskowy mierzący stężenie w
powietrzu pyłu zawieszonego PM10, PM 2,5. Dodatkowo urządzenie mierzy wilgotność, ciśnienie
oraz temperaturę powietrza.
Mieszkańcy Świebodzic mogą na bieżąco monito-

Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Długiej
Na ul. Długiej (odcinek od ul. Wysokiej do ul. Sezamkowej) trwają prace związane
z zadaniem pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy
Świebodzice - Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Długiej w Świebodzicach”.
Inwestycja pozwoli na odprowadzenie wód deszczowych z ul. Długiej, a zwłaszcza z
ulicy
Sezamkowej,
które w ostatnim czasie mocno się rozbudowują.
Na odcinku ulicy w
trakcie trwania robót
jest zmieniona organizacja ruchu. Planowany termin zakończenia
zadania to 29 maja
2020 r.
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Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła

Obecnie trwają prace nad podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” przez Lidera – Miasto Świdnica, z Instytucją
Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Ogłoszenie naboru wniosków na wymianę tzw. „kopciuchów” planowane było na przełomie
kwietnia i maja br. Jednakże z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 termin ten zostanie przesunięty do czasu opanowania
sytuacji w kraju, co umożliwi zorganizowanie niezbędnych spotkań i szkoleń. Przypominamy,
iż o dofinansowanie mogą starać się właściciele lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Świebodzic. Wysokość dofinansowania będzie wynosiła do
70% wydatków kwalifikowalnych tj. 10 tys. zł do mieszkania, a 25 tys. zł do domu.
Prosimy o śledzenie miejskiej strony internetowej, gdzie zostanie umieszczona dokumentacja konkursowa, tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.
Niezależnie od powyższego dofinansowania gmina Świebodzice ma zabezpieczone w
budżecie środki własne na wymianę pieców. Zadanie to prowadzi wydział Gospodarki
Nieruchomościami, Oczrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego.

odbywać z zachowaniem wartości historycznych. Park będzie
miejscem spaceru i zadumy.

rować jego jakość na terenie miasta. Wyniki pomiarów są dostępne online pod adresem: https://
panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=1516. Zamontowany został też ekran LED w Szkole Podstawowej nr 3, na którym jest wyświetlany wynik
pomiarów jakości powietrza.
Możliwość analizy stanu jakości powietrza spełnia
także bardzo ważną rolę w edukacji ekologicznej
społeczeństwa.

Nowa śmieciarka

W dniu 30 kwietnia do ZGK Świebodzice Spółka
z o.o. została dostarczona na podstawie umowy
leasingowej nowa śmieciarka MAN TGS 26.430. W
odbiorze nowego sprzętu uczestniczył burmistrz
miasta Świebodzice Paweł Ozga, sekretarz miasta
Sabina Cebula, prezes ZGK Świebodzice Spółka z
o.o. Grzegorz Cabanek, przedstawiciel firmy SHN
PRESS Spółka z o.o. Marek Hawro oraz przedstawiciel firmy MAN Maciej Wiatrak.
Nowy pojazd, spełnia normy czystości spalin euro
6. Koszt śmieciarki wyniósł ok 894 000 zł. Gmina Świebodzice dofinansowała zakup śmieciarki
w wysokości 87 000 zł. Pojazd został wzięty w leasing na 6 lat. Decyzja o zakupie śmieciarki
została podjęta w ubiegłym roku i podyktowana była tym, iż stara maszyna była już mocno wyeksploatowana, minęło dwadzieścia lat od jej zakupu. Ładowność nowej wynosi 10 ton, będzie
wykorzystywana w celu wywożenia odpadów z terenu Gminy Świebodzice do Przedsiębiorstwa
Utylizacji Odpadów w Zawiszowie.
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Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach w pełnej gotowości,

niosą pomoc innym
Sezon wiosenny na Gminnym Lotnisku w Świebodzicach
kojarzył się co roku z latającymi szybowcami i samolotami
turystycznymi. Odbywały się loty widokowe, szkoleni byli
przyszli adepci lotnictwa szybowcowego.

Gminne Lotnisko spełnia swoje
funkcje i jest jednym z elementów
identyfikujących Świebodzice na
mapie Polski i nie tylko. Okazywało
się ono przydatne już wielokrotnie. Ze świebodzickiego lądowiska
korzystały chociażby samoloty
gaśnicze sprowadzone z Lubina,
które brały udział w akcji gaszenia
lasu na wałbrzyskim Konradowie.
Lądowisko było także zapleczem
dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, podczas akcji
ratunkowej prowadzonej w związku z zawaleniem się kamienicy w
Świebodzicach.
W związku z ogłoszonym stanem
epidemii i rozporządzeniem premiera dot. ruchu lotniczego, w terminie 23.03-3.05 lądowisko Świebodzice EPWC było niedostępne
dla ruchu lotniczego za wyjątkiem
lotów ratowniczych, gaśniczych,
dla potrzeb walki z epidemią oraz
służb państwowych tj. Policji, straży granicznej, wojskowych i innych
służb państwowych. Od 4 maja To-

warzystwo Lotnicze w Świebodzicach, na mocy decyzji Ministerstwa
Sportu, wznowiło działalność. O
tym jak ważne jest jego funkcjonowanie przekonaliśmy się po raz
kolejny 12 kwietnia br. Do Świebodzic przyleciał samolot typu M18
DROMADER z lotniska Wrocław-Szymanów i na naszym Lotnisku
tankował wodę, która była zrzucana w postaci bomby wodnej na
jądro pożaru, który wybuchł w lesie
koło Lutomii. Za sterami samolotu
znajdował się jeden z najbardziej
doświadczonych w gaszeniu pożarów pilot Mirosław Adamczak. Samolot tankował wodę na naszym
lotnisku w celu skrócenia czasu cyklu gaśniczego. Dzięki zastosowaniu lotniczych środków zwalczania
pożarów, ogień został szybko opanowany. Lotnisko w przyszłości ma
docelowo obsługiwać ruch turystyczno-sportowy, dyspozycyjny
oraz pełnić funkcje szkoleniowe,
rekreacyjne i sportowe. Po rozbudowie zapewni obsługę ruchu tu-

rystyczno-biznesowego Aglomeracji Wałbrzyskiej. Usytuowanie
przyszłego lotniska w obszarze
oddziaływania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stanowi doskonałą bazę pod rozwój
zarówno ze względu na możliwość
przemieszczania się właścicieli,
kadry zarządzającej i specjalistów
z umiejscowionych tam przedsiębiorstw. Tym samym, obecność
lotniska może być dla niektórych
inwestorów argumentem za zlokalizowaniem na tym obszarze
kolejnych firm. To z kolei mogłoby
wpłynąć na wzrost zatrudnienia i
rozwój regionu. Podejmowane są
w dalszym ciągu plany rozwoju i
doposażenia Gminnego Lotniska.
Gmina Świebodzice otrzymała pozwolenie na budowę lotniska sportowo - dyspozycyjnego, ale należy
jeszcze uzupełnić dokumentację
w Urzędzie Lotnictwa Cywilne-

go. Zlecono operat geodezyjny z
pomiarem wysokości przeszkód
lotniczych zbocza góry Sosnówki
i słupów linii 110 kV: S-215 relacji
Świebodzice – Graby, S-216 relacji
Świebodzice– Pawłowice – Paszowice oraz S-219 relacji Graby –
Jawor.
W czasie pandemii koronawirusa
prezes Towarzystwa Lotniczego
w Świebodzicach Grzegorz Glegoła zaangażowany był w transport

powietrzny środków ochronnych
do walki COVID-19, przekazanych
przez rząd chiński. W miesiącu
kwietniu kilkakrotnie na warszawskim lotnisku Okęcie wylądował samolot Boeing 767, który
pilotował prezes TLS. Na co dzień
Grzegorz Glegoła pracuje jako pilot
liniowy, pierwszy oficer, zastępca
kapitana w samolocie towarowym.
O tym jak ważna jest pomoc innym, nie tylko w czasie epidemii, wie doskonale skarbnik TLS
w Świebodzicach, pasjonat motoryzacji Fabrizio Bosetti. Wziął on
udział w tegorocznym rajdzie Paryż-Dakar, a przy okazji rywalizacji
wsparł akcję Caritas misja: Uratuję Cię. Wraz ze swoim teamem
przetransportował 15 ton mleka
w proszku dla potrzebujących dzieci.
W dniu 29 kwietnia burmistrz miasta Paweł Ozga oraz sekretarz
miasta Sabina Cebula w Ratuszu
Miejskim pogratulowali obydwu
Panom wielkiej odwagi, bohaterstwa, zaznaczając, że są dumni
z ich postaw, a także zaangażowania na rzecz naszego miasta, jego
rozwoju oraz promocji. Jednocześnie wyrażając nadzieję na dalszą,
owocną współpracę z samorządem.

Pakiet pomocowy dla świebodzickich NGO-sów
Mając na względzie jak ważny w życiu każdej społeczności
jest trzeci filar, burmistrz miasta Paweł Ozga przygotował
pakiet pomocowy dla NGO. Skorzystać z niego będą mogły
wszystkie organizacje działające w mieście, a jest ich obecnie ponad 30.
- Jak ważne w życiu każdego miasta są organizacje pozarządowe
widzimy codziennie, biorąc udział w realizowanych przez nie działaniach edukacyjnych, rekreacyjnych, czy sportowych. Jestem niezwykle dumny, że również w tym trudnym i wymagającym czasie,
przedstawiciele wielu świebodzickich NGO-sów, ruszyli bez wahania do pomocy służbom i mieszkańcom mierzącym się z epidemią COVID-19. Myślę, że nie tylko ja jestem im za to ogromnie
wdzięczny - podkreśla burmistrz miasta Paweł Ozga. - Jednak
dzisiaj organizacje pozarządowe, które zazwyczaj śpieszą z bezinteresowną pomocą i ogromnym wsparciem innym, dzisiaj same
go potrzebują. Dlatego przygotowaliśmy pakiet rozwiązań, które
mogą je wspomóc na miarę możliwości gminy - wyjaśnia.
Pakiet został opracowany w oparciu o bieżące potrzeby i zagrożenia w działaniu podmiotów, wywołane panującą epidemią COVID-19 oraz trudnościami jakie napotkają podczas
wznawiania działań.
1. W przypadku zawieszenia działalności, w szczególności

wynikającej z rozporządzeń Ministra Zdrowia oraz zaleceń
Wojewody Dolnośląskiego, organizacje wynajmujące lokale gminne, będą mogły wnioskować o zwolnienie z opłaty
czynszowej na okres obowiązywania tych uregulowań.
2. Po zakończeniu obostrzeń i wznowieniu działalności przez
okres tzw. rozruchu, czyli przez trzy miesiące, organizacje o
których mowa w punkcie 1 zostaną zwolnione z 50-proc.
czynszu, a ponadto płatności za wspomniane 3 miesiące będą mogły rozłożyć na raty i spłacać przez 6 kolejnych miesięcy. Zwolnienia i karencja będą przyznawane na wniosek
organizacji.
3. Organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego mogą ubiegać się o zastosowanie preferencji w postaci
umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty
w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Celem zapewnienia ciągłości współpracy organizacji pozarządowych z Gminą Świebodzice, burmistrz zdecydował, że
umowy na realizację zadań publicznych zostaną podpisane.
Środki w ramach umowy zostaną przekazane sukcesywnie w
miarę likwidowania ograniczeń wynikających z ogłoszonego
stanu epidemii, po złożeniu przez przedstawicieli organizacji

zaktualizowanych harmonogramów działań. Ponadto każde
podanie o zmianę terminu realizacji zadania w obrębie bieżącego roku kalendarzowego, będzie rozpatrywane indywidualnie i w miarę możliwości pozytywnie.
5. Burmistrz zadeklarował także, że skieruje apel do właścicieli nieruchomości, wynajmujących lokale organizacjom pozarządowym o solidarność w czasie kryzysu i zmniejszenie
wysokości pobieranych czynszów na okres epidemii.
Ponadto organizacje pozarządowe i podmioty o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą ubiegać się o dofinansowanie
części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych
od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne.
Pomoc realizowana jest przez Powiatowy Urząd Pracy w
Świdnicy. Wszystkie informacje, regulaminy i wnioski można
pobrać ze strony: https://swidnica.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje.
W ramach świadczonej pomocy zachęcamy przedstawicieli
organizacji pozarządowych, aby kontaktowali się bezpośrednio z Wydziałem Promocji i Komunikacji Społecznej tut. Urzędu Miejskiego pod numerem: (74) 666-95-71, celem uzyskania informacji, porad lub wyjaśnień w kwestiach związanych z
funkcjonowaniem w czasie epidemii i po jej ustąpieniu.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Życie

Świebodzic
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Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane na realizację zadań publicznych w 2020 roku
Ochrona i Promocja Zdrowia

Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu
L.P.

NAZWA ORGANIZACJI

TYTUŁ ZADANIA

KWOTA DOTACJI

L.P.

NAZWA ORGANIZACJI

TYTUŁ ZADANIA

KWOTA
DOTACJI

1.

Klub Sportowy REKIN

Zajęcia treningowe
KS „Rekin”

40 000 zł

1.

Niezbędna kropla
w oceanie potrzeb

19 000 zł

2.

Stowarzyszenie
BONA FIDE

XI Turniej Ośrodków Kuratorskich
apelacji wrocławskiej
w halową piłkę nożną

Stowarzyszenie Pomocy
na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej

2 500 zł

2.

Szkolenia tematyczne

2 000 zł

3.

Stowarzyszenie
BONA FIDE

Kulturystyka – styl życia, pomysł na
życie na terenie Gminy Świebodzice

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków Koło Miejskie
w Świebodzicach

7 000 zł

3.

4.

Świebodzicka Amatorska Liga
Mistrzów

Mobilna rehabilitacja
w Domu Seniora

4 500 zł

Stowarzyszenie
BONA FIDE

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

1 200 zł

4.

Polski Związek Niewidomych

Wyjazd zdrowotny

4 700 zł

5.

Stowarzyszenie
BONA FIDE

Kickboxing, jako alternatywa
spędzania wolnego czasu dzieci
i młodzieży
na terenie Gminy Świebodzice

20 000 zł

5.

Stowarzyszenie SENIOR =
AKTYWNY OBYWATEL

Ruch to zdrowie seniora

900 zł

6.

W zdrowym ciele zdrowy duch

700 zł

Sekcja piłki nożnej/piłki ręcznej

300 000 zł

Stowarzyszenie SENIOR =
AKTYWNY OBYWATEL

7.

Stowarzyszenie SENIOR =
AKTYWNY OBYWATEL

Ruch to zdrowie – Aqua Aerobik

1 700 zł

8.

Stowarzyszenie CharytatywnoOpiekuńcze

„Dla zdrowia żyć
w zgodzie z naturą”

6 000 zł

9.

Centrum Edukacji Gerontologicznej

„Czy my się czasem nie znamy?
Problematyka zaburzeń pamięci
w wieku senioralnym”

1 500 zł

6.
7.
8.

MKS VICTORIA ŚWIEBODZICE
UKS AMEOLI

Organizacja zawodów łuczniczych

Organizowanie wycieczek
Koło PTTK Świebodzickie Łaziki turystycznych – aktywność fizyczna
dla każdego

15 000 zł
7 500 zł

9.

Stowarzyszenie
Wypożyczalnia - Centrum

Turniej warcabowy

700 zł

10.

Polski Związek Niewidomych

Wyjazd
na Spartakiadę

1 500 zł

11.

Stowarzyszenie Akademia
TAEKWON-DO TONG-IL

„Ćwicz i wygraj zdrowie”

8 000 zł

12.

Ludowy Kolarski Klub Sportowy
„Górnik Wałbrzych”

„Wyścig kolarski
– Memoriał Pawła Sosika”

10 000 zł

13.

Ludowy Kolarski Klub Sportowy
„Górnik Wałbrzych”

„Liga MTB XC Aglomeracji
Wałbrzyskiej 2020
– Wyścig nr 6 w Świebodzicach”

6 000 zł

Polski Związek Wędkarski Koło
Miejskie nr 28 w Świebodzicach

Organizacja imprez, zawodów
i rozgrywek sportowych

800 zł

Uczniowski „Klub Sportowy
Akademia Piłkarska
Champions”

„Prowadzenie szkolenia
i udział we współzawodnictwie
sportowym stowarzyszeń
i klubów sportowych
prowadzących działalność
na terenie miasta Świebodzice.
Organizacja Turniejów Sportowych:
Przedszkoliada 2020,
Turniej Mikołajkowy 2020
(Champions Cup)”

6 000 zł

14.

15.

Stowarzyszenie Klub Piłkarski
Due Soccer

Szkolenie w piłce nożnej
dla dzieci i młodzieży

15 000 zł

17.

Stowarzyszenie Towarzystwo
Lotnicze w Świebodzicach

„Organizacja zawodów
spadochronowych
o Puchar Burmistrza Świebodzic”

18 000 zł

18.

UKS „Kinder-Volleyball”

Organizacja przygotowań
zawodników
i uczestnictwa reprezentantów
klubów
w zawodach, olimpiadach
i mistrzostwach

4 000 zł

19.

Fundacja Rozwoju Regionalnego
„Kobold”

„Aktywne Świebodzice”

3 000 zł

20.

Stowarzyszenie
Charytatywno-Opiekuńcze

„DZIEŃ SPORTU – SPORTOWE
ROZGRYWKI”

1 600 zł

21.

ZHP Szczep Harcerski „IMAGO”
im. Batalionu „Zośka”

IX Zuchowy rajd
„Czerwonego Misia”

8 000 zł

22.

Stowarzyszenie Fighter
Kaczmarek Grodowski

Zajęcia sportowe

15 000 zł

23.

Stowarzyszenie
Wypożyczalnia - Centrum

I integracyjny tydzień sportu
Niepełnosprawni sprawni aktywni

2 300 zł
493 100 zł

41 000 zł

Kultura, Sztuka oraz Ochrona Dziedzictwa Narodowego
L.P.

NAZWA ORGANIZACJI

TYTUŁ ZADANIA

KWOTA DOTACJI

1.

Stowarzyszenie Promocji Sztuki i
Rzemiosła TARGIRA

Festiwal Sztuki
i Rzemiosła TARGIRA-ART

11 000 zł

Fundacja F-XXI

,,Zabytkowo i klockowo”

600 zł

Polski Związek Emerytów,
Rencistów
i Inwalidów

„ Klub Seniora – Seniorzy Jutra”

12 000 zł

Polski Związek Filatelistów
Koło nr 1 w Świebodzicach

Krajowa Wystawa
Filatelistyczna „Rok Olimpijski
– Tokio 2020”

6 000 zł

5.

Stowarzyszenie Senior =
Aktywny Obywatel

„Senior sprawny intelektualnie”

2 500 zł

6.

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków Koło Miejskie w
Świebodzicach

Wyjazd do opery

1 500 zł

7.

Stowarzyszenie Towarzystwo
Lotnicze w Świebodzicach

Festiwal Lotniczy

18 000 zł

8.

Stowarzyszenie
Charytatywno-Opiekuńcze

Z kulturą
i sztuką przez życie

3 000 zł

2.
3.

16.

SUMA

SUMA

4.

SUMA

54 600,00

Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie
KWOTA
DOTACJI

L.P.

NAZWA ORGANIZACJI

TYTUŁ ZADANIA

1.

Fundacja F-XXI

Klockowe
L-maszyny – warsztaty
techniczne dla dzieci
SUMA

800 zł

800 zł
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Młodzi artyści zostali docenieni
przez burmistrza miasta
Przed świętami Wielkiej Nocy
zostały rozstrzygnięte dwa
miejskie konkursy plastyczne:
na Najpiękniejszą Kartkę
Świąteczną oraz na Ozdobę
Wielkanocną. Pomimo tego,
że placówki oświatowe były
zamknięte przedszkolaki oraz
uczniowie nie zrezygnowali
z przygotowania pięknych,
kolorowych prac. Burmistrz
miasta postanowił docenić
starania uczestników
konkursów, nagradzając
wszystkich za zaangażowanie i
kreatywność w trudnym czasie
pandemii.
Wyjątkowo w tym roku kartki
świąteczne nie zostały wydrukowane ze względu na obostrzenia. Kolorowe prace z życzeniami
świątecznymi powędrowały do
adresatów po raz pierwszy drogą
elektroniczną.
Z wiadomych względów nie zostało zorganizowane spotkanie
z laureatami, ale jak zapewnia
burmistrz miasta Paweł Ozga, po
ustaniu epidemii wszyscy zostaną uhonorowani dyplomami oraz
symbolicznymi
upominkami.

Uczestnikom obydwu konkursów
serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział.

Laureaci konkursu pn. ,,Najpiękniejsza
Kartka Wielkanocna”
Aneta Izydorek - Środowiskowy Dom
Samopomocy w Świebodzicach
Celina Jędrzejewsk - Środowiskowy Dom
Samopomocy w Świebodzicach
Miguel Łakatosz - Dom Pomocy
Społecznej Dla Dzieci w Świebodzicach
Daniel Socha - Dom Pomocy Społecznej
Dla Dzieci w Świebodzicach
Anna Gauze - Szkoła Podstawowa nr 2 w
Świebodzicach
Hanna Kryszak - Przedszkole nr 2 w
Świebodzicach
Kryspin
Długoszewski
Szkoła
Podstawowa nr 2 w Świebodzicach
Natalia Świderska - Szkoła Podstawowa
nr 3 w Świebodzicach
Osoby wyróżnione:
Bartosz Gauze - Szkoła Podstawowa nr 2
Amanda Wasung - Szkoła Podstawowa
nr 2
Wiktoria Żelichowska - Szkoła Podstawowa nr 2
Maja Michalik - Szkoła Podstawowa nr 2
Tomasz Mirek - Szkoła Podstawowa nr 2
Karolina Malarczyk - Szkoła Podstawowa
nr 2
Amelia Piątek - Szkoła Podstawowa nr 2
Hubert Szymczak - Szkoła Podstawowa
nr 2
Anita Łukawska - Szkoła Podstawowa nr
2

Świebodzic

Henryka Biniaszeska - Szkoła Podstawowa nr 3
Anna Romaczyk - Chatka Puchatka Niepubliczne Przedszkole Językowe
Roksana Czernecka - Środowiskowy Dom
Samopomocy w Świebodzicach
Andrzej Wantuch - Środowiskowy Dom
Samopomocy w Świebodzicach
Andrzej Radliński - Środowiskowy Dom
Samopomocy w Świebodzicach
Roman Górski - Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzicach
Mariusz Kędzierski - Środowiskowy Dom
Samopomocy w Świebodzicach
Dawid Wyraźny - Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci w Świebodzicach
Mateusz Winczewski - Dom Pomocy
Społecznej Dla Dzieci w Świebodzicach
Marek Kucharec - Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci w Świebodzicach
Patryk Fryzeł - Dom Pomocy Społecznej
Dla Dzieci w Świebodzicach
Jakub Zyga - Dom Pomocy Społecznej Dla
Dzieci w Świebodzicach
Agata Malarczyk - Przedszkole nr 2
Marcel Łukawski – Przedszkole nr 2
Nadia Sanetra - Przedszkole nr 2
Magdalena Potoczna
Witold Wójcik

ŚWIEBODZICKA OŚWIATA

Życie

Świebodzic

Cykl spotkań informacyjnych

W dniach 4, 5 i 10 marca br. w szkołach podstawowych na terenie miasta odbył się cykl
spotkań. Akcja informacyjna miała na celu zaprezentowanie rodzicom uczniów klas 8 oferty
świebodzickich placówek ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. W spotkaniach
udział wzięli: burmistrz miasta Paweł Ozga, sekretarz miasta Sabina Cebula, a poprowadziła
je Pani Magdalena Pawiłojć.
W spotkaniach uczestniczyli również: Przewodnicząca ZNP Urszula
Kruczek, kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Zofia
Choińska, a także dyrektorzy i na-

Laureaci konkursu pn. ,,Najpiękniejsza
Ozdoba Stołu Wielkanocnego”
Maja Michalik, Szkoła Podstawowa nr 2
Kacper Pelc, Szkoła Podstawowa nr 2
Hubert Szymczak, Szkoła Podstawowa
nr 2
Martyna Szymczak, Szkoła Podstawowa
nr 2

uczyciele ze świebodzickich szkół
oraz rodzice uczniów klas ósmych.
Tematyka zebrań spotkała się z
dużym zainteresowaniem rodziców. Dla wszystkich uczestników

Komputery dla świebodzickich szkół Pamięć o ofiarach wciąż żywa
W dniu 21 kwietnia Gmina Świebodzice podpisała
umowę o dofinansowanie
na zakup komputerów do
świebodzickich szkół w ramach projektu grantowego
„Zdalna Szkoła” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2014-2020.
Dzięki
otrzymanemu
wsparciu w wysokości 80 000 zł samorząd zakupił 30 laptopów, nowy sprzęt będzie służył
zarówno uczniom jaki i nauczycielom w trudnym
czasie nauki, w warunkach zagrożenia koronawirusem. Grant w wysokości 80 000 w całości
pochodzi z funduszy europejskich.
W dniu 28 kwietnia w Ratuszu Miejskim, bur-

mistrz miasta Świebodzice Paweł Ozga przekazał
nowy sprzęt na ręce dyrektorów szkół. Laptopy
odebrały: dyrektor Szkoły
Podstawowej Integracyjnej
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 oświatowym, w celu usprawnienia
zdalnej nauki.

W środę, 8 kwietnia, minęły
trzy lata od katastrofy budowlanej w Świebodzicach.
Świebodziczanie pamiętali o
tragicznym wybuchu gazu,
w wyniku którego runęła
kamienica przy ul. Krasickiego 28. Zginęło 6 osób, w
tym dwoje dzieci.
Wstrząsające, pełne bólu
chwile i pamięć o tych, którzy odeszli, na zawsze pozostaną w sercach mieszkańców naszego
miasta. Jak co roku w miejscu katastrofy
złożone zostały kwiaty w barwach miejskich oraz symboliczny znicz.
Uczczono pamięć ofiar:

czone są rynny i spusty. Ponadto przycinane są
żywopłoty i porządkowane gazony. Pomieszczenia są gruntownie czyszczone i odkażane.
Odbywa się także przegląd i naprawa instalacji
elektrycznej, a także instalowany jest reduktor
ciśnienia na instalacji ciepłej wody użytkowej.
Z kolei w Wodnym Centrum Rekreacji są m.in.:
montowane liczniki ściekowe
i zakładane płytki na ścianie w holu głównym.
Ponadto odbywa się przechlorowanie filtrów
i systemów cyrkulacji wody basenowej, odbywają się prace porządkowe podbasenia,
wymieniane są lampy basenowe oraz naprawiane jest oświetlenie w saunach. Odbywa
się także naprawa pęknięć, spuchnięć tynków
i malowanie ścian w łazienkach i przebieralniach, przegląd i naprawa instalacji elektrycz-

przygotowano foldery informacyjne, dotyczące poszczególnych
kierunków kształcenia proponowanych w ramach szkoły branżowej I i II stopnia oraz technikum.
W każdej placówce spotkanie
rozpoczynał burmistrz miasta,
który witał zebranych i przybliżał
poruszane tematy, podkreślając
jak ważne jest nie tylko utrzymanie, ale i rozwijanie szkolnictwa
ponadpodstawowego w gminie.
Następnie przedstawiana była
prezentacja multimedialna, podkreślająca zalety kontynuowania
edukacji w miejscu zamieszkania
oraz przybliżająca każdy z proponowanych młodym mieszkańcom

Dobra Szkoła - Blisko Domu
- Mirosław Ożga
- Mirosław Kłosowski
- Anna Wiśniewska
- Maria Palmowska
- Tomasz Darłak
- Marcin Darłak

Prace porządkowe i konserwacyjne na obiektach OSiR
Z uwagi na epidemię koronawirusa obiekty
sportowe w naszym mieście są częściowo
zamknięte (od 4 maja zostały uruchomione
przy ul. Rekreacyjnej: boisko Orlik, boisko
z bieżnią, skate-park a także boisko na Os.
Piastowskim Blisko Boisko i stadion przy ul.
Sportowej). OSiR Świebodzice Spółka z o.o.
z myślą o użytkownikach czas przerwy wykorzystuje prowadząc liczne prace porządkowe i
techniczne w swoich obiektach oraz na terenach przyległych. W normalnych warunkach
funkcjonowania przerwa taka miała zwykle
miejsce we wrześniu.
W Hali Sportowo-Widowiskowej naprawiane są
m.in. futryny i drzwi wewnętrzne do przebieralni,
toalet i pomieszczeń gospodarczych, na dachu
hali prowadzone są naprawy dekarskie, czysz-
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nej. Doprowadzana jest instalacja internetowa
do komputerów analizujących skład wody basenowej i centrali wentylacyjnej w celu możliwości zdalnego diagnozowania i serwisowania.
A ponadto prowadzony jest przegląd i naprawa
instalacji elektrycznej.
W kompleksie sportowym przy ul. Sportowej
15, odbywają się prace pielęgnacyjne na boisku
naturalnym oraz na boisku z trawą syntetyczną.
Przy ul. Rekreacyjnej 1 trwa przegląd i naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach
socjalnych ORLIK. Ponadto wykonywana jest
korekta drzew i krzewów, porządkowane są
gazony i żywopłoty, a także realizowany jest
montaż ogrodzenia panelowego od strony brodzików dziecięcych.

Prace nad
raportem
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem raportu o stanie Gminy
Świebodzice. Obowiązek opracowania tego dokumentu wynika z
art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza miasta w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk,
programów i strategii, uchwał rady
gminy i budżetu obywatelskiego.
Raport zostanie przekazany radnym i podany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji
Publicznej w terminie do dnia 31
maja.

Warto przypomnieć, że Powiat
Świdnicki przyjął uchwałę dot. likwidacji szkoły branżowej I stopnia
w Świebodzicach. W tej sytuacji
nie pozostawało nic innego, jak
podjąć działania zmierzające do
prowadzenia szkoły zawodowej
przez Gminę Świebodzice. Nie jest
to łatwe zadanie, ale uważamy, że
należy zrobić wszystko, aby świebodzicka młodzież mogła kontynuować naukę w swoim miejscu
zamieszkania. Miasto stworzy
miejsca do dalszej nauki, a my zachęcamy naszą młodzież do skorzystania z oferty. Do 31 sierpnia
organem prowadzącym dla szkoły
branżowej I stopnia jest powiat
świdnicki, dlatego nabór do I klasy
będzie prowadził powiat, ale gmina
przejmie prowadzenie klas zawodowych branżowych I stopnia od 1
września. Dla uczniów w zasadzie
nic się w tym przypadku nie zmieni. Natomiast nabór do technikum
będzie prowadzić gmina. O szczegółach będziemy informować na

Życie

Uprzejmie informujemy, że w związku z czasowym
ograniczeniem funkcjonowania szkół postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas
I publicznych szkół ponadpodstawowych , z wyjątkiem publicznych szkół policealnych , publicznych
branżowych II oraz publicznych szkół dla dorosłych stopnia ,będzie przeprowadzone w nowych
terminach określonych przez właściwego ministra
do spraw oświaty i wychowania.

miasta kierunków nauki. Wiele
pytań rodziła kwestia przywrócenia w Świebodzicach technikum
zawodowego. Na wszystkie pytania wyczerpującej odpowiedzi
udzielała uczestnikom sekretarz
miasta. Ostatnie z cyklu spotkań
zaplanowane było na 12 mar-

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE?
Decyzja o kierunku kształcenia i wyborze zawodu
to jedno z ważniejszych decyzji w życiu młodego
człowieka. Powinna być starannie przemyślana
i podjęta na podstawie rzeczowej, obiektywnej
oceny własnych możliwości oraz sytuacji na rynku
pracy. Zespół Szkół w Świebodzicach przygotował
ofertę kształcenia na rok 2020/2021 uwzględniając potrzeby lokalnego rynku pracy.
Najszybciej można uzyskać kwalifikacje w Szkole
Branżowej I stopnia lub w Technikum zawodowym, a my dajemy taką możliwość.

ca w Szkole Podstawowej nr 3.
Niestety ze względu na ogłoszony w Polsce stan zagrożenia
epidemicznego i związane z nim
zamknięcie placówek oświatowych, organizatorzy zdecydowali
o przesunięciu go na późniejszy
termin.
CO NAS WYRÓŻNIA?
Współpracujemy z najlepszymi przedsiębiorcami z
regionu. Dzięki praktyce
realizowanej wyłącznie u
pracodawców uczniowie z
łatwością odnajdują się na
rynku pracy i znajdują dobre
zatrudnienie po zakończeniu
szkoły!
Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami pod nr tel. 531213-896.

bieżąco. Informacji można zasięgać w Urzędzie Miejskim, osoba do kontaktu: kierownik wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
Zofia Choińska tel. (74) 666-95-11 oraz u p.
Magdaleny Pawiłojć, tel. 531 213 896. Pamiętamy, że technikum w Świebodzicach
nie cieszyło się zainteresowaniem. Mamy
nadzieję, że z roku na rok wypracujemy kierunki interesujące dla młodzieży. Technikum
wymaga odpowiedniej bazy, którą będziemy
sukcesywnie rozwijać. Droga Młodzieży, z
uwagi na ogłoszony stan epidemii, nie ma
możliwości organizacji spotkań bezpośrednich, ani też wizytowania firm, co mieliśmy
w planach. Zachęcamy zatem do kontaktu
telefonicznego i odwiedzajcie naszą stronę
internetową i FB.
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ROK PAPIESKI

Życie

100 urodziny
świętego Jana Pawła II

Świebodzic

We wtorek, 18 maja 1920 r., w Wadowicach urodził
się Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Rok
2020 został uznany rokiem papieskim, a w maju będzie
obchodzona setna rocznica urodzin tego Wielkiego
Polaka. Swój ponad 26 letni pontyfikat rozpoczął 16
października 1978 r. W 15 rocznicę śmierci Papieża
(2 kwietnia br.) burmistrz miasta Świebodzice Paweł
Ozga złożył kwiaty pod pomnikiem, poświęconym jego
pamięci. W tym roku gest ten miał wymiar symboliczny,
bowiem wszystkie obchody odwołano ze względu na
panującą epidemię koronawirusa.
Święty Jan Paweł II zajmował ważne miejsce również w sercach
świebodziczan. Świadczy o tym fakt, że 16 października 2003 r.
zostało mu przyznane honorowe obywatelstwo miasta. Dla upamiętnienia życia i pontyfikatu Papieża Polaka 5 kwietnia 2005 r.
ówczesne władze miasta zmieniły nazwę placu
w centrum miasta na Plac Jana Pawła II, a 16 października tego
samego roku odsłonięto tam jego pomnik. Granitowy monument
przedstawiający sylwetkę Jana Pawła II wykonał pochodzący z Poznania rzeźbiarz Andrzej Biernacki, zaś materiał podarował właściciel kopalni Zimnik Stanisław Schmidt.
Pomnik to nie jedyna rzecz poświęcona
pamięci papieża. Przy wejściu do Domu
Pomocy Społecznej Sióstr de Notre Dame
w 2008 r. wmurowano tablicę upamiętniającą wizytę Karola Wojtyły, wtedy jeszcze
księdza, który nocował
tam podczas wycieczki rowerowej
4 września 1956 r.
Z opowieści sióstr
wynika, że wraz z
grupą młodzieży
przyjechał wieczorem na nocleg. Rano odprawił mszę świętą
w kaplicy zgromadzenia,
po
czym ruszył w
dalszą trasę.
Ponadto 2 czerwca 2005 r. Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, zlokalizowanemu na Osiedlu Piastowskim, nadano imię Jana Pawła II. Placówka sławi
swojego patrona w pięknym hymnie, napisanym przez
kadrę przedszkola do melodii Roberta Friedricha „Tato”:
„(…)Ref.
Jan Paweł II papieżem był,
On kochał dzieci ze wszystkich sił,
zawsze wesoło uśmiechał się,
mocno przytulał Ciebie i mnie.(…)”
Polonistka ze Szkoły Podstawowej nr 2 Małgorzata Chojda-Ozga stworzyła tomik poezji poświęconej
Ojcu Świętemu pt. „Dobro powszednie”. Utwory pisane
były przez prawie dekadę, a każde dzieło zawdzięcza
swój indywidualny charakter, faktowi, że było pisane
dla innego wykonawcy. Utwory Pani Małgorzaty były
prezentowane i nagradzane podczas kolejnych edycji
Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Jana Pawła II ” Arka”. Dla upamiętnienia 11 rocznicy
śmierci papieża, w Miejskim Domu Kultury, twórczość
tę zaprezentowali uczniowie i nauczyciele Gimnazjum
nr 2, a występ odbył się 5 kwietnia 2016 roku.
Pontyfikat Jana Pawła II był niezwykły pod wieloma
względami. Wierni zapamiętali go przede wszystkim

nie jako niedościgłą „głowę Kościoła Katolickiego”,
ale jako człowieka, który chciał być blisko ludzi. Jako
papież Karol Wojtyła od początku do niemal końca
posługi jeździł po całym świecie, aby spotkać się z
wiernymi. Przez ilość podróży nazywano go „Papieżem-Pielgrzymem”. Pontyfikat papieski w liczbach
prezentuje się imponująco:
- 104 - pielgrzymki zagraniczne;
- 135 - odwiedzonych krajów;

Zapraszamy serdecznie
Mieszkańców do
wspólnego zaśpiewania

”Barki”

z okien i balkonów.
Pieśń popłynie
z głośników miejskiego
radiowęzła

18 maja,
o godzinie 19:00.
Uczcijmy wspólnie ten
niezwykły jubileusz.

- 2382 - wygłoszone przemówienia;
- 543 dni czas pielgrzymowania;
- 1 162 615
- przebytych
kilometrów
podczas Papieskich pielgrzymek zagranicznych.
W
historii
papież Polak
zapisał się
również jako
osoba z ogromnym dystansem do siebie i poczuciem humoru. Do dziś
wśród wiernych krążą liczne anegdoty na temat spotkań z Ojcem Świętym.
Jan Paweł II zmarł w Watykanie 2 kwietnia 2015 r. W pogrzebie uczestniczyło wg oficjalnych źródeł od 2-4 milionów wiernych i było to jedno z największych zgromadzeń
w historii świata.

