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INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miejski w Świebodzicach:
- w dniu 20 grudnia 2019 r. (piątek) będzie czynny 

do godz. 13.30 (kasa Urzędu do godz. 12.45)
- w dniu 24 grudnia 2019 r. (wtorek) będzie czynny 

do godz. 12.00 (kasa Urzędu do godz. 11.00)
- w dniu 31 grudnia 2019 r. (wtorek) będzie czynny 

do godz. 12.00 (kasa Urzędu nieczynna)

W dniach 27 grudnia 2019 r. (piątek) i 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) 
Urząd Miejski w Świebodzicach będzie czynny w godzinach pracy Urzędu.
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W czwartek, 28 listopada, podczas XIX 
sesji Rady Miejskiej, wybrano nową 
Przewodniczącą Rady Miejskiej w 
Świebodzicach. W głosowaniu tajnym 
funkcję powierzono radnej Halinie 
Mądrej. Wcześniej większością głosów 
został odwołany, dotychczasowy 
przewodniczący Zdzisław Pantal.  
Po ogłoszeniu wyników wyborów, radni roz-
poczęli procedowanie pozostałych projek-
tów uchwał w sprawie: 
- zmian budżetu gminy na 2019 r.;
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Świebodzice na lata 2019-2025;
- określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości;

- ustalenia lokalizacji inwestycji mieszka-
niowej polegającej na budowie osiedla 27 
domów jednorodzinnych w zabudowie sze-
regowej i wolnostojącej;
- zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Świebodzicach;
- wyodrębnienia Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Świebodzicach ze struktur 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzi-
cach i utworzenia odrębnej jednostki orga-
nizacyjnej Gminy Świebodzice pod nazwą 
„Środowiskowy Dom Samopomocy w Świe-
bodzicach” i nadania jej Statutu;
- Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Świebodzice z Organizacjami Pozarządowy-
mi oraz podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na rok 2020;

- zamiaru przystąpienia do realizacji 
projektu pn.: „Budowa Schroniska dla 
zwierząt w Świebodzicach”- inicjatywa 
uchwałodawcza.
Decyzją radnych większość uchwał została 
przyjęta. W wyniku głosowania, stawki po-
datku od nieruchomości, pozostały na po-
ziomie ubiegłorocznym. Ponadto uchwała 
w sprawie Rocznego Programu Współ-
pracy Gminy Świebodzice z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2020,  nie została podjęta. W ocenie 
Rady, kwoty zabezpieczone w projekcie 
uchwały budżetowej, na działania organi-
zacji i stowarzyszeń, były relatywnie niskie 
w porównaniu do lat ubiegłych.

Rada Miejska w Świebodzicach
Nowa Przewodnicząca

W dniu 12 grudnia 2019 r. odbyła się XX sesja 
Rady Miejskiej w Świebodzicach.
Sesja ta została zwołana na wniosek burmi-
strza na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm). 
Burmistrz wnioskował o zwołanie sesji w tym 
trybie po raz pierwszy.

Porządek sesji
1. Otwarcie sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian 

porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady 

Miejskiej
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miej-

skiej o działaniach podejmowanych 
 w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z 

działalności w okresie między-
sesyjnym.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał 
w sprawie:
1) zmian budżetu gminy na 2019 

wraz r z autopoprawką do 
projektu uchwały

2) określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości

3) Rocznego Programu Współpra-
cy Gminy Świebodzice z Orga-
nizacjami Pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2020zmiany 
składu osobowego komisji stałych Rady 
Miejskiej w Świebodzicach

4) zmiany składu osobowego komisji sta-
łych Rady Miejskiej w Świebodzicach

8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9. Informacje dla radnych.
10. Zakończenie obrad.

W punkcie 3 obrad został zgłoszony przez 
radnego Krystiana Wołoszyna wniosek, aby 
projekt uchwały z punktu 7.3 został przenie-

siony do punktu 7.1. Zmiana porządku obrad 
wymaga m.in. zgody wnioskodawcy czyli 
burmistrza. Takiej zgody nie było. Ponadto 
grupa radnych przedłożyła własny projekt 
uchwały dot. Rocznego Programu Współpra-
cy Gminy Świebodzice z Organizacjami Poza-
rządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Mimo nie zachowania wymogów prawnych 
radni dalej procedowali, w wyniku czego 
uchwała została podjęta.

Do porządku obrad został wprowadzony 
nowy projekt uchwały, tym razem za zgodą 

burmistrza, w sprawie zmiany składu 
osobowego komisji stałych Rady Miej-
skiej w Świebodzicach.
Z uwagi na to, że radna Halina Mądra 
została wybrana na Przewodniczącą 
Rady, z tego też względu złożyła rezy-
gnację z pracy w komisjach rady. Na-
tomiast radny Zdzisław Pantal będzie 
pracował w Komisji Budżetu i Plano-
wania Przestrzennego oraz w Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Nie została podjęta uchwała w spra-
wie określenia wysokości stawki po-
datku od nieruchomości. Radni nie 
złożyli żadnych propozycji co do zmia-
ny stawek. Z tego tytułu do budżetu 
gminy nie wpłynie ok. 482 000 zł.

XX sesja Rady Miejskiej

Halina Mądra
Przewodnicząca Rady
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Co słychać 
w świebodzickich Radach, organach 
doradczych, opiniujących, konsultacyjnych?
Ich głos jest ważny dla Burmistrza Miasta Świebodzice Pawła Ozgi oraz Rady Miejskiej w Świebodzicach.

W dniu 2 grudnia w Miejskim Domu Kultury odbyły się obrady Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej w Świebodzicach.
Spotkanie inauguracyjne poprowadził burmistrz miasta Paweł 
Ozga oraz sekretarz miasta Sabina Cebula, którzy wraz z przewod-
niczącą Rady Miejskiej Haliną Mądrą, serdecznie powitali młodych 
radnych. Podczas posiedzenia obecni byli także radni Rady Miej-
skiej w Świebodzicach, kierownik wydziału Edukacji i Spraw Spo-
łecznych Zofia Choińska, a także Łukasz Cisoń radny Młodzieżowej 
Rady Powiatu Świdnickiego, radny Młodzieżowego Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego, członek Europejskiego Parlamentu Mło-

Młodzieżowa Rada Miejska Skład Młodzieżowej 
Rady Miejskiej
Balcerzak Zuzanna
Biała Hanna
Ciechowska Dominika
Grygiel Krzysztof
Grzebna Karolina
Jakubowski Damian
Kasiński Kacper
Kruk Pola
Nowak Jakub
Oleśkiewicz Anna
Sałata Monika
Sielewicz Dominika
Smykowski Tomasz
Szklarczyk Nicola
Świderska Natalia
Tokarski Antonii
Tokarski Stanisław
Wapczyńska Anna
Weber Angelika
Wojciechowski Monika
Wójcik Anna

dzieży, przewodniczący komisji ds. Edukacji, Transportu i Turystyki 
w Youth Network Regional (Norweski Parlament Regionów Euro-
pejskich).
Podczas obrad członkowie otrzymali statut Młodzieżowej Rady 
Miejskiej, ponadto uroczyście każdy z osobna odczytał tekst ślubo-
wania, a następnie zostały wręczone zaświadczenia potwierdzają-
ce wybór na radnego MRM. Dokument ten wręczył burmistrz mia-
sta Paweł Ozga oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra. 
Opiekunem Młodzieżowej Rady Miejskiej została radna Rady Miej-
skiej Zofia Marek.

Świebodzicka Rada Seniorów

Skład Świebodzickiej Rady Seniorów
Adamczyk Anna
Bachórz Bronisława
Brzozowska Elżbieta
Chrobak Elżbieta
Czernikowska Zofia
Gierwatowska Teresa
Małecka Teresa

Mazur Danuta
Mądrzak Halina
Mikulska Krystyna
Nowacka Antonina
Prucnal Marta
Respond Marianna
Sawa Henryk
Sztor-Marciniak Liana Pauletta

W ostatnim czasie odbyły się dwa posiedzenia Świe-
bodzickiej Rady Seniorów, pierwsze z nich w dniu 12 
listopada, w sali posiedzeń Ratusza Miejskiego.
W inauguracyjnym posiedzeniu uczestniczyli: bur-
mistrz miasta Paweł Ozga, sekretarz miasta Sa-
bina Cebula oraz  ówczesny przewodniczący Rady 
Miejskiej Zdzisław Pantal.
Burmistrz miasta serdecznie powitał zgromadzo-
nych seniorów, podkreślając, że seniorzy to bardzo 
liczna i ważna społeczność w naszym mieście i że 
zawsze będą ich wspierać w działaniach oraz ini-

cjatywach. Burmistrz miasta wręczył, ustępujące-
mu przewodniczącemu Rady Seniorów I Kadencji 
Henrykowi Sawie, okolicznościowy dyplom oraz 
pakiet materiałów promocyjnych za zasługi na 
rzecz seniorów.
Następnie przeprowadzone zostały wybory tajne, 
podczas których wybrano prezydium. Przewodni-
czącą została Antonina Nowacka, wiceprzewod-
niczącą Teresa Małecka, a sekretarzem Henryk 
Sawa. Serdecznie gratulujemy. Życzymy pięknych 
inicjatyw na rzecz osób starszych.

Drugie posiedzenie Świebodzickiej Rady Seniorów odbyło 
się w dniu 4 grudnia w Ratuszu Miejskim. Obrady rozpo-
częła przewodnicząca Antonina Nowacka.
Gościem spotkania był burmistrz miasta Paweł Ozga, 
który przywitał członków Rady i wyraził nadzieję na 
owocną współpracę. Następnie przystąpiono do rozmów 
zgodnie z przyjętym porządkiem.
Tematami obrad były:
▪ przygotowanie i przedyskutowanie propozycji do Planu 
Pracy na rok 2020;
▪ wybranie tematów, którymi powinna zająć się Rada w 
w roku 2020;
▪ przedyskutowanie propozycji dotyczącej utworzenia 
grup zadaniowych w Radzie Seniorów.
Po zaprotokołowaniu wniosków zakończono obrady.
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Co słychać 
w organizacjach pozarządowych?

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Koło Miejskie Polskiego Związku Niewidomych w 
Świebodzicach ma już 40 lat. Z tej okazji w Miej-
skim Domu Kultury spotkali się członkowie, zarząd, 
a także zaproszeni goście - osoby szczególnie za-
służone w działalności na rzecz osób niewidomych i 
słabowidzących.  Nowo wybrana Prezes Katarzyna 
Krzystek przybliżyła zebranym historię organizacji, 
a następnie zaprosiła do wysłuchania występów 
utalentowanych uczniów z Zespołu Szkół Muzycz-
nych im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu.   

Działalność organizacji pozarządowych jest niezwykle ważna w każdym społeczeństwie. To właśnie te podmioty 
działają prężnie na rzecz mieszkańców w wielu kwestiach, takich jak m.in. pośrednictwo, doradztwo, rozwijanie 
pasji, poprawa jakości życia osób potrzebujących, wykluczonych, chorych i wiele innych. Świebodzickie NGO-sy 
oprócz długiej i bogatej historii, mogą pochwalić się również wciąż nowymi inicjatywami, podejmowanymi na 
rzecz miasta i świebodziczan. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wydarzenia minionego miesiąca. 

Dzień Znaczka – obchody w Miejskim Domu Kultury 

Tegoroczne obchody Święta Znaczka, członkowie 
Polskiego Związku Filatelistów im. Pionierów Świe-
bodzickiej Filatelistyki w Świebodzicach, obchodzi-
li w Miejskim Domu Kultury, 21 listopada. Podczas 
uroczystości omawiano przygotowania do Krajowej 
Wystawy Filatelistycznej w Świebodzicach w 2020 
r. oraz dyskutowano nad planowaną publikacją pn. 
„Ruch Filatelistyczny w Świebodzicach 1950-2020”. 

Podczas obchodów 70 lecia 
Zorganizowanego Ruchu Numi-
zmatycznego, które odbyły się 
we Wrocławiu, uhonorowano 
dwóch zasłużonych działaczy 
koła PTN w Świebodzicach. Dy-
plomy i pamiątkowe medale za 
promowanie rozwoju numizma-
tyki i ochronę zabytków numi-
zmatycznych otrzymali prezes 
koła Kazimierz Chojnowski i 
członek zarządu koła Stanisław 
Pawlak.  

Świebodzickie Koło 
Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego 
uhonorowane medalem 
pamiątkowym 

Podczas obchodów Światowego Dnia Walki z Cu-
krzycą, Prezes Miejskiego Koła Polskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków Krystyna Michalska, otrzymała 
złotą odznakę za dwie dekady wytrwalej pracy na 
rzecz poprawy życia mieszkańców. Wyróżnienia za 
szczególne zasługi na rzecz koła, odebrali również 
burmistrz miasta Paweł Ozga i sekretarz miasta 
Sabina Cebula.

Okrągła rocznica Koła PZN w Świebodzicach

W listopadzie członkowie Polskiego Związku Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów zdawali ostatni – 7 egzamin z języków 
angielskiego, niemieckiego i informatyki, w ramach szkoleń 
Programu ALTAIR-2018. Jest to kompleksowy program na-
bywania umiejętności językowych i cyfrowych mieszkańców 
subregionu ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa oraz środków 
Własnych Polskiej Izby Młodych Przedsiębiorców. Ze względu 
na duże zainteresowanie szkoleniami, zarząd PZERiI planuje 
ich kontynuację w 2020 r. 

Członkowie PZERiI zakończyli egzaminy językowe i informatyczne w ramach Programu ALTAIR-2018 

Prezes Krystyna Michalska 
uhonorowana za 20 lat działalności

W dniu 7 grudnia w Miejskim Domu Kultury odbyło  się spotka-
nie podsumowujące całoroczną działalność Towarzystwa Lot-
niczego w Świebodzicach. W spotkaniu uczestniczył burmistrz 
miasta Paweł Ozga, sekretarz miasta Sabina Cebula, dyrek-
tor Miejskiego Domu Kultury Katarzyna Woźniak, prezes TLS 
Grzegorz Glegoła, a także członkowie stowarzyszenia. Prezes 
TLS  w interesujący sposób zreferował wszystkie działania i 
inicjatywy, a także serdecznie podziękował burmistrzowi mia-
sta Pawłowi Ozdze za bardzo bardzo dobrą współpracę. Słowa 
uznania oraz nadzieję  na dalszą, owocną współpracę wyrazili 
również włodarz miasta Paweł Ozga.

Podsumowanie roku w Towarzystwie Lotniczym

W sobotę, 14 grudnia, w sali 
gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Świebodzicach, 
odbyło się spotkanie opłat-
kowe harcerzy. Członkowie 
Szczepu Harcerskiego IMAGO 
im. Batalionu „Zośka” oraz 
zaproszeni goście, w tym se-
kretarz miasta Sabina Cebula, 
zasiedli do wspólnej wiecze-
rzy o godzinie 17:00. Na wigilii 
pojawiło się łącznie, aż 300 
osób. Pyszne, tradycyjne, wi-
gilijne potrawy przygotowały 
pracowite zuchy i ich opieku-
nowie. W radosnej atmosferze 
uczestnicy spotkania, wysłu-
chali życzeń złożonych przez 
komendanta szczepu Karola 
Marcyniuka. Podczas uroczy-
stości tradycyjnie uhonoro-
wano najbardziej zaangażo-
wanych rodziców i opiekunów 
podopiecznych szczepu, a tak-
że podziękowano całej kadrze 
za zaangażowanie i bezinte-
resowną pracę na rzecz krze-
wienia tradycji harcerskich.

Wigilia u harcerzy
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Miejski Dom Kultury w Świe-
bodzicach stale urozmaica 
i poszerza swoją ofertę za-
jęć dla mieszkańców. Obec-
nie prowadzi sekcje: taneczną 
(taniec nowoczesny, hip-hop, 
balet, Zumba Dance Cheerle-
aders), plastyczną dla dzieci i 
dorosłych. Ponadto w Miejskim 
Domu Kultury odbywają się za-
jęcia sensoryczne dla najmłod-
szych 1-3, a także działa chór 
dziecięcy. Dużym uznaniem cie-
szą się systematycznie organi-
zowane warsztaty florystyczne.
Bardzo dobrze została przyję-
ta, otwierająca serca na chęć 
niesienia pomocy innym akcja 
charytatywna na rzecz dwójki 
młodych świebodziczan Bian-
ki i Maćka, zmagających się z 
chorobą nowotworową. Wy-
darzenie uświetnił wyjątkowy 
koncert skrzypcowy YLO Violin. 
Dużą frekwencję zgromadziły, 
również obchody Święta Nie-
podległości. Mieszkańcy licznie 

Kulturalne Świebodzice
W gminie działalność kulturalną prowadzi Miejski Dom Kultury w Świebodzicach oraz 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej z placówkami bibliotecznymi dla 
dorosłych i dzieci. 

Świebodzice Paweł Ozga, Rada 
Miejska oraz liczne organiza-
cje pozarządowe złożyli kwiaty 
pod płytą upamiętniającą Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego.
Dalsza część obchodów odbyła 
się w Miejskim Domu Kultury. 
Po raz pierwszy zorganizowana 
została Wieczornica, przygoto-
wana przez harcerzy ze szcze-
pu IMAGO oraz MDK. 
Andrzejki zaś upłynęły w klima-
cie bluesowym, przy akompa-
niamencie zespołu „Ślad”.
Miejska Biblioteka Publicz-
na dysponująca zbiorem ok., 
50 tys. woluminów, prężnie 
działa na rzecz propagowa-
nia czytelnictwa i uczestnic-
twa mieszkańców (zwłaszcza 
najmłodszych) w życiu kultu-
ralnym miasta. Poza licznymi, 
wspaniałymi akcjami, takimi jak 
Human Library (Żywa Bibliote-
ka) czy Narodowe czytanie na 
uwagę zasługuje fakt, że MBP 
im. Marii Dąbrowskiej zosta-
ła w bieżącym roku zwycięz-
cą konkursu PSE „WzMOCNIJ 
swoje otoczenie”. Zajęcia z wy-
korzystaniem maty edukacyjnej 

„kodowanie na dywanie”, gier i 
innych pomocy dydaktycznych 
są skierowane do dzieci przed-
szkolnych i wczesnoszkolnych, 
a także osób dorosłych o szcze-
gólnych potrzebach edukacyj-
nych.

W duchu rywalizacji 
– Świebodzice na sportowo
Mieszkańcy Świebodzic mogą korzystać z bogatej bazy 
obiektów sportowych m.in.: Wodnego Centrum Rekreacji, 
Hali Sportowo-Widowiskowej, Siłowni, Kompleksu 
Piłkarskiego, odkrytego Kąpieliska Miejskiego, Kręgielni, 
Placu do Streetworkout’u, Boiska Piłkarskiego, siłowni pod 
chmurką oraz Skateparku.

Promocją zdrowego, aktyw-
nego stylu życia zajmuje się 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
często we współpracy z licz-
nymi w Świebodzicach kluba-
mi i organizacjami sportowy-
mi, m.in. MKS Victoria sekcje 
piłki nożnej i piłki ręcznej, Klub 
Taekwondo Taipan, Klub KO 
Gym MuayThai, pływacki Klub 
Sportowy Rekin, czy rowero-
we Stowarzyszenie Sportowo 
Rekreacyjne Junior Wałbrzych. 
Oferta imprez sportowych or-
ganizowanych w mieście jest 
niezwykle bogata. Obok reali-
zowanych corocznie znanych i 
lubianych wydarzeń takich jak 
np. kolarski Memoriał Pawła 

Sosika, Ogólnopolskie Zawody 
Pływackie, Zawody w wyci-
skaniu sztangi leżąc rozgrywki 
piłki nożnej, zawody sportów 
walki, stale pojawiają się nowe. 
Ponadto dzięki wspólnym wy-
siłkom władz miasta i MKS 
Victoria Świebodzice, po wielu 
latach przerwy, w 2019 r. do 
Świebodzic powrócił Turniej 
Piłki Ręcznej Kobiet Memoriał 
im. Edmunda Walczaka. W Hali 
Sportowo-Widowiskowej OSiR 
regularne zmagania sporto-
we, podejmują również młodzi 
świebodziczanie. Na początku 
grudnia odbył się szereg im-
prez sportowych z udziałem 
dzieci i młodzieży m.in. Mi-

kołajkowe zawody pływackie 
Klubu Sportowego Rekin, Gry i 
zabawy sportowe przedszkoli 
i klas „0”. Ostatnim z nich, cie-
szącym się dużym zaintereso-
waniem, był rozegrany przez 8 
zespołów Turniej Piłki Nożnej  
o puchar Burmistrza Miasta 
Świebodzice.

i chętnie świętowali, oglądając 
inscenizację historyczną przed-
stawioną przez grupę GSH ze 
Świdnicy.
Podniosłym momentem był 
wspólnie odśpiewany hymn 
Polski, a także uroczyste wznie-
sienie flagi na maszt. Dobrze 
przyjęty został także uroczysty 
przemarsz na Mszę Św. w in-
tencji Ojczyzny do kościoła pw. 
św. Mikołaja. Burmistrz Miasta 

 Uroczystości patriotyczne - 11 listopada 

 Koncert charytatywny - YLO Violin  

 Warsztaty SQUISHY 

 Sekcja HIP - HOP  NAŁOGI - DROGA DONIKĄD 

Andrzejkowy koncert bluesowy  - zespół „Ślad” 

 Turniej piłki nożnej o puchar 
 Burmistrza Miasta Świebodzic 

 Mikołajkowe zawody pływackie KS Rekin 



6 Świebodzic
Życie

Oświetlenie parkingu przy kręgielni
Zakończono inwestycję pn. „Budowa oświetlenia placu przy ul. Rekreacyjnej w Świe-
bodzicach”. W celu oświetlenia parkingu przed kręgielnią zostały wybudowane trzy 

latarnie oświetlenia drogowego z źró-
dłami światła LED, wyposażone w 
funkcje automatycznego ograniczenia 
strumienia świetlnego do 50%, insta-
lowane na słupach aluminiowych, 
stożkowych 5 m typu parkowego. 
Jest to pierwszy etap kompleksowe-
go oświetlenia powierzchni parkingu, 
które przyczyni się do poprawy bez-
pieczeństwa mieszkańców.
Wartość zamówienia to 28 167,00 
zł Termin wykonania inwestycji: gru-
dzień 2019 r.

INWESTYCJE MIEJSKIE

Inwestycje w mieścieGmina Świebodzice pozyskała środki finansowe
W dniu 25 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, 
pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem opera-
cyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę w 
sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania 
dla osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 Efek-
tywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 
mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 typ 3.3 e Modernizacja systemów 
grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania 
emisji kominowej, wyłącznie projekty w formie grantowej. Gmina zade-
klarowała chęć przystąpienia do projektu w grudniu ubiegłego roku.
Świebodzice, dzięki przystąpieniu do projektu partnerskiego pn. „Wy-
miana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach miesz-
kalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, w którym 
Liderem jest Miasto Świdnica, pozyskały środki finansowe na dofinan-
sowanie swoim mieszkańcom wymiany tzw. „kopciuchów” na ekolo-
giczne źródła ciepła, w postaci tzw. grantów. Inwestycje planowane są 
do realizacji w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej w latach 2020-2022.
Umowa grantowa na rzecz realizacji  projektu została zawarta w dniu 
11.06.2019 r.
Szczegóły dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie przez miesz-
kańców Świebodzic zostaną określone w późniejszym terminie. Nabór 
wniosków grantowych ruszy w roku 2020, o czym niezwłocznie poinfor-
mujemy za pomocą strony internetowej.

Nowe wiaty przystankowe zostały zamontowane
Stare i zniszczone wiaty przystankowe zostały usunięte, w ich miejsce 
zostały zamontowane nowe i estetyczne. Siedem wiat szklanych zosta-
ło ustawionych na Cierniach, z kolei jedna, blaszana, w kolorze szarym 
przy ul. Jeleniogórskiej. W każdej z nich zostały zamontowane drewniane 
ławki.
Realizacja tego zadania poprawi komfort osób korzystających z komu-
nikacji miejskiej.  Ich wygląd w dużej mierze będzie zależał od miesz-
kańców, dlatego ważnym jest wspólne dbanie o ich wygląd i prawidłowe 
użytkowanie.
Koszt realizacji zadania z budżetu Gminy Świebodzice to ok 46 600,00 zł.
Nowe wiaty przystankowe, zamontowane w Cierniach i na ul. Jeleniogór-
skiej, wzbudziły zainteresowanie mieszkańców miasta. Najwięcej pytań 
i błędnych informacji, powielanych w mediach, dotyczy jednej wiaty na 
ul. Jeleniogórskiej, która w przeciwieństwie do pozostałych 7 szklanych 
jest wykonana z szarego metalu.
Różnica spowodowana jest miejscem montażu. Wiaty szklane dosko-
nale nadają się do ustawiania na terenach, gdzie jest dużo wolnej prze-
strzeni. Ze względu na swoją specyficzną budowę, nie nadają się do 
wkomponowywania w zwartą miejską architekturę, jak zabudowa ulicy 
Jeleniogórskiej. Zadanie sfinansowane z budżetu Gminy Świebodzice ma 
na celu przede wszystkim służyć mieszkańcom oczekującym na auto-
bus.

Kolejne nasadzenia w Świebodzicach
W Świebodzicach posadzono 87 sztuk drzew. Koszt nasadzeń wyniósł 
31.555,00 zł i sfinansowano go z budżetu Gminy.
Poniżej przedstawiamy specyfikację i lokalizację nowych drzew:
• 12 szt. drzew gatunku głóg jednoszyjkowy wzdłuż ulicy Towarowej;
• 7 szt. drzew gatunku grochodrzew biały wzdłuż ulicy Krótkiej;
• 12 szt. drzew gatunku grochodrzew biały wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury;
• 3 szt. drzew gatunku brzoza bro-
dawkowata wzdłuż ulicy Stawowej;
• 3 szt. drzew gatunku lipa drobnolist-
na wzdłuż ulicy Stawowej;
• 8 szt. drzew gatunku grab pospo-
lity skrzyżowanie ulic Metalowców i 
Sportowej;
• 5 szt. drzew gatunku wiśnia „Kan-
zan”, wzdłuż ulicy Osiedle Sudeckie 
(przy pawilonie);
• 4 szt. drzew gatunku klon polny 
wzdłuż ulicy Puławskiego;
• 33 szt. drzew gatunku lipa drobno-
listna wzdłuż ulicy Kolejowej.

Remont drogi
W dniach od 10 grudnia do 15 grudnia, dzięki prowadzonym rozmowom bur-
mistrza miasta Pawła Ozgi z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 
odbył się remont drogi krajowej nr 35 w obrębie skrzyżowania z ulicą Świdnic-
ką. Powierzchnia wyremontowanego odcinka wyniosła 900 m. Zakres robót 
obejmował sfrezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy ścieralnej 
i odtworzenie oznakowania poziomego. Łączny koszt prac wyniósł 53 000 zł. 
Wykonawcą prac było Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów 
Spółka z o.o., ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica.

Rozbiórka budynku, ul. Piaskowa 6
Miejski Zarząd Nieruchomości dokonał rozbiórki budynku komunalnego przy ul. Pia-
skowej 6, prowadzone prace są na ukończeniu. Po zakończeniu planowanych prac roz-
biórkowych teren zostanie uporządkowany i przekazany do dyspozycji Urzędu Miej-
skiego w Świebodzicach.

Pogarszający sie stan techniczny bu-
dynku i jego wady konstrukcyjne stwa-
rzały potencjalne zagrożenie dla jego 
użytkowników. Wykonana w 2016 
roku ocena stanu technicznego budyn-
ku jak i wydane orzeczenie techniczno-
-ekonomiczne wykluczało opłacalność 
remontu tej kamienicy. Lokatorom tego 
budynku gmina zapewniła bezpieczne 
lokale mieszkalne, dostosowane do 
potrzeb poszczególnych rodzin.
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Nowy plac zabaw został oddany do użytku
W dniu 22 listopada dokonano odbioru technicznego placu zabaw w 
ramach programu „Maluch+ 2019” przy Żłobku Miejskim nr 2 w Świe-
bodzicach” na Osiedlu Piastowskim.
Nawierzchnia placu zabaw została wykonana z tworzywa sztuczne-
go, która zapewni bezpieczne korzystanie z estetycznych i kolorowych 
urządzeń rekreacyjnych. Plac został ogrodzony. Wartość zadania to 
132.654,21, z tego: 88.000,00 zł - środki z wnioskowanego dofinan-
sowania, 50 654,21 zł - środki z budżetu Gminy.

Inwestycje w mieście Rewitalizacja zdegradowanych terenów 
na terenie Gminy Świebodzice
16 grudnia odbył się  odbiór przedmiotu zamówienia: „REWITALIZACJA ZDEGRA-
DOWANYCH OBSZARÓW NA TERENIE GMINY ŚWIEBODZICE”. 
Nowo wyremontowany odcinek drogi przyczyni się i poprawi nie tylko estetykę 
miasta, ale na pewno będzie służył naszym mieszkańcom.
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację dwóch etapów:
Etap I – Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i przyłączy z likwidacją 
osadników ścieków w rejonie budynków ul. Słowackiego 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a ul. 
Kopernika 8, 10 w Świebodzicach.
Etap II - Rewitalizacja ulicy Słowackiego w Świebodzicach wraz z otoczeniem.
 Realizacja tych etapów objęła:
▪ przebudowę nawierzchni jezdni, chodników i placów (podwórek) z wyekspono-
waniem starych bruków i utworzeniem terenów zielonych oraz wydzielenie strefy 
rekreacyjnej (kącik rekreacyjny),
▪ przebudowę schodów w bramie miejskiej,
▪ renowację starej studni i pompy,
▪ renowację historycznego muru kościelnego oraz historycznych murów ceglanych,
▪ przebudowę ogrodzeń z siatki,
▪ przebudowę oświetlenia ulicznego,
▪ rozbiórkę  części  budynków  gospodarczych  (komórek lokatorskich),
▪ budowę boksów dla pojemników na śmieci,
▪ przebudowę kanalizacji ogólnospławnej średnicy 250mm, 200mm i 160mm,
▪ budowę studzienek kana-
lizacyjnych z kręgów beto-
nowych średnicy 1000mm,
▪ budowę studzienek in-
spekcyjnych średnicy 425 
mm,
▪ przebudowę istniejących 
i budowę projektowanych 
wpustów deszczowych,
▪ likwidację osadników 
przepływowych ścieków.
Wartość inwestycji to  
1 362 370,24 zł.

W dniu 5 grudnia odbył się odbiór końcowy zadania realizowanego na 
Obiektach nr 4, 10 i 12,  stanowiącego część projektu pn. „Rozwój funkcji 
zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i 
odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców”, 
dofinansowanego w ramach Działania 2.5 Oś priorytetowa II Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Roboty budow-
lane zostały wykonane przez świebodzicką  firmę „OGRODY” Grzegorz 
Szmidla. Wartość umowna robót budowlanych wyniosła 298 890,00 zł, 
w tym wartość robót objętych dofinansowaniem w wysokości 85 % opie-
wała na ponad 92 tys. zł. 

Obiekt nr 4 to trasa spacerowa 
wzdłuż rzeki Pełcznicy
Zadanie obejmowało rewitalizację 
istniejącej zieleni poprzez renowację 
1200 m2 trawnika oraz posadzenie 
667 sztuk roślin okrywowych (bluszcz 
pospolity i barwinek) w celu zabezpie-
czenia skarp ziemnych przed dalszą 
erozją wietrzną i wodną.
Posadzono także trzy drzewa i 85 
sztuk krzewów: wierzby purpurowej i 
bzu czarnego. W strefie wejściowej na 
ścieżkę od ulicy Wiejskiej  został wy-
budowany plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej i plac wypo-
czynkowy o nawierzchni mineralnej. Wokół placu  i wzdłuż ścieżki 
zamontowano nowe ławki i kosze.

Obiekt nr 10 to trasa spacerowa do Książa, tzw. Aleja Lip
W ramach zadania wykonano rewaloryzację historycznej alei drzew położo-
nej na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego.  Uporządkowano ist-
niejącą zieleń i uzupełniono aleję o gatunek pierwotnej kompozycji, tj.  lipę 
drobnolistną 
sadząc 20 
sztuk mło-
dych drzew.
P o n a d t o , 
trasa spa-
cerowa zy-
skała  nową 
n a w i e r zc h -
nię ścieralną 
oraz nowe 
stylowe lam-
py oświetle-
niowe  typu 
LED.

Obiekt nr 12 to teren boiska 
sportowego do piłki nożnej 
zlokalizowany przy ulicy  
Ciernie
W zakresie odbieranego zadania 
była wyłącznie regeneracja na-
wierzchni murawy boiska i  pobocza 
(łącznie ponad 12 tys. m²). Poprzed-
ni wykonawca dokonał nasadzeń 
drzew (11 szt.) i krzewów (170 szt.) 
oraz  zamontował piłkochwyty, 
bramki i 30 sztuk krzesełek.
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Świątecznie w mieścieOkres przedświąteczny  płynie w naszym mieście 
radośnie, klimatycznie i rodzinnie. Odbyło się 
szereg wydarzeń wprowadzających mieszkańców 
w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. 
Świebodziczanie chętnie uczestniczyli w 
imprezach, spotkaniach organizowanych 
przez Burmistrza Miasta, Miejski Dom Kultury 
oraz organizacje pozarządowe.  Cieszymy 
się, że mogliśmy ten czas spędzić razem z 
Mieszkańcami.

Warsztaty świąteczne

W Miejskim Domu Kultury w dniu 2 i 13 grudnia odbyły się warsztaty, 
podczas których mieszkanki wykonywały piękne stroki oraz ozdoby 
świąteczne. Warsztatom towarzyszyła wesoła, przyjazna atmosfera.

Mikołajkowe Gry i Zabawy Sportowe przedszkoli i klas „0”

W Hali Sportowo-Widowiskowej świebodzickiego OSiR-u odbyły się 
Mikołajkowe Gry i Zabawy Sportowe przedszkoli i klas „0”.  4 grud-
nia, dzieci reprezentujące świebodzickie placówki, zmierzyły się w 
różnorodnych dyscyplinach sportowych, m.in. sztafecie plażowej 
i na torze przeszkód.  Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła Szko-
ła Podstawowa Integracyjna, drugie miejsce zajęła grupa Misie z 
Przedszkola Niezapominajka. Trzecie miejsce zajęły aż dwie grupy: 
Puchatki z Chatki Puchatki i Stokrotki z Przedszkola im. Jana Pawła 
II. Tuż za podium uplasowały się Króliczki z Chatki Puchatka, a za 
nimi Stokrotki z Niezapominajki.

Mikołajki

W dniu 6 grudnia odbyła się radosna 
impreza, której głównym bohaterem 
był bardzo lubiany i wyczekiwany przez 
dzieci Mikołaj. W tym roku organizato-
rem imprezy Mikołajkowej był Miejski 
Dom Kultury, który zapewnił ciekawy 
program artystyczny. Tego dnia rozbły-
snęła choinka w Rynku, którą razem z 
dziećmi zapalił burmistrz miasta Paweł 
Ozga. Odbyły się także bardzo ciekawe 
występy sekcji muzycznej, tanecznej. 
Serca mieszkańców skradły cheerle-
aderki, które zaprezentowały  swoje 
umiejętności na scenie. Dzieci pięknie 
śpiewały kolędy, a nasze czterolatki po 
raz pierwszy wystąpiły na scenie. Po-
mimo niskiej temperatury i silnego wia-
tru dzieci bawiły się doskonale.
W tym roku została podjęta decyzja, że 
Mikołaj z dwoma reniferami zostanie 
ustawiony przed  Ratuszem. Cieszy nas, 
że pomysł się spodobał.
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Świątecznie w mieście

Osoby nagrodzone w konkursie na Kartkę Świąteczną

Nagrody
1. Joanna Mikus – Świetlica Środowiskowa ,,Tęczowa Gromada”
2. Dominik Kruszka – Szkoła Podstawowa Integracyjna
3. Jakub Garula – Przedszkole nr 2
4. Kamila Pochroń - Świetlica Środowiskowa ,,Tęczowa Gromada”
5. Maksymilian Rum – Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyj-
nymi
6. Patryk Mleczek – Szkoła Podstawowa nr 4
7. Antonina Izydorczyk - Przedszkole ,,Kraina Marzeń”
8. Adam Kędzierski – Środowiskowy Dom Samopomocy

Wyróżnienia
• Przedszkole nr 2: Hanna Wojciechowska, Karol Rajnik, Mateusz 
Kujawa, Adrian Sychowski, Adam Kierczyński, Hanna Kryszak
• Przedszkole nr 3 Niezapominajka: Dominik Słowik, Hanna Lewiń-
ska, Alicja Tarapata
• Niepubliczne Przedszkole ,,Koniczynka”: Krystian Tomaszek
• Niepubliczne Przedszkole ,,Kraina Marzeń”: Filip Derewiecki, Kira 
Muratova
• Szkoła Podstawowa nr 2: Amanda Wasung, Bartosz Gauze, Julia 
Meges, Ewa Stawiak, Hanna Malarczyk
• Szkoła Podstawowa nr 3: Brajan Malinowski, Andrzej Wutte, Oli-
wier Kulesza, Marcel Runo, Patrycja Ostrowska, Nadia Zając, Natalia 
Świderska
• Szkoła Podstawowa nr 4: Alan Wilk, Amelia Kowalczyk, Magdale-
na Surma, Jakub Laśkiewicz, Zuzanna Grzeleńska, Zofia Sobel, Eryk 
Kurdzielewicz, Kamil Walichnowski, Michał Laśkiewicz, Maksymilian 
Jaros, Jakub Poznański
• Szkoła Podstawowa Integracyjna: Jakub Zarzycki, Mikołaj Mo-
mot, Mateusz Ber, Daniel Kłos, Rafał Karwecki
• Zespół Szkół Specjalnych: Maksym Pawłowski, Marek Kucharec
• Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach: Aleksandra Koła-
kowska, Brygida Prochera
• Centrum Rozwoju, Kultury i Nauki przy Podstawowej Szkole In-
tegracyjnej: Katarzyna Dominik, Maja Dominik
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzicach: Mariusz 
Kędzierski, Roman Górski, Judyta Boratyn
• Klub Seniora: Zofia Okińczyc, Genowefa Kuriata, Janina Rogoziń-
ska
• Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci: Zenon Chwesiuk, Damian 
Dybaś, Marcin Cichaczewski
• Świetlica Środowiskowa „Tęczowa Gromada”: Vanessa Grodec-
ka, Aleksandra Węgierska, Amanda Olejkiewicz, Alicja Usień
• Miejski Dom Kultury: Maja Rybińska

Gry i zabawy w wodzie

W dniu 6 grudnia z okazji Mikołajek OSiR Świebodzice Sp. z o.o. i Stowarzysze-
nie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Świebodzicach 
zorganizowali gry i zabawy w wodzie. Zawody odbyły się w Wodnym Cen-
trum Rekreacji. Ich uczestnikami byli podopieczni ośrodków dla osób niepeł-
nosprawnych z powiatów wałbrzyskiego i świdnickiego.
W wodnych zmaganiach rywalizowało 6 drużyn, ze Świebodzic, Świdnicy, 
Wałbrzycha, Mokrzeszowa, Jaskulina. Zawodnicy zmagali się w 4 różnych 
konkurencjach. Wygrali podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy ze 
Świdnicy. II miejsce zajęli wychowankowie Środowiskowego Domu Samopo-
mocy ze Świebodzic, III Warsztatów Terapii Zajęciowej z Mokrzeszowa. Tuż 
za podium uplasowali się gospodarze Turnieju. V miejsce wywalczył zespół 
Powiatowego Środowiskowego Dom Samopomocy z Wałbrzycha, a VI zajął 
Dom Pomocy Społecznej z Jaskulina. Uczestnicy otrzymali puchary, medale 
oraz słodycze.

Udział w konkursie 
pn. Świdnicka Szopka 
Bożonarodzeniowa

Podopieczni sekcji plastycz-
nej Miejskiego Domu Kultury 
wzięli udział w konkursie na 
Najpiękniejszą Szopkę Bożo-
narodzeniową.
Czekamy z niecierpliwością na 
wyniki konkursu, trzymamy 
mocno kciuki.

Konkursy na Kartkę Świąteczną i Ozdobę Choinkową

Rozstrzygnięte zostały dwa 
bardzo lubiane przez najmłod-
szych konkursy na Kartkę 
Świąteczną i Ozdobę Choinko-
wą.
Do Urzędu Miejskiego wpłynę-
ło bardzo dużo ciekawych, mi-
sternie przygotowanych prac. 
Komisje konkursowe miały 
trudny wybór, gdyż każda pra-
ca była wyjątkowa. Wręczenie 
nagród w konkursie na Ozdobę 
Choinkową odbyło się w dniu 6 
grudnia podczas Mikołajek, z 
kolei wręczenie nagród w kon-
kursie na Kartkę Świąteczną 
w dniu 16 grudnia w Miejskim 
Domu Kultury.

Osoby nagrodzone w konkursie na Ozdobę Choinkową:
Przedszkola
• I miejsce Michał Pasieczny - Niepubliczne Przedszkole Językowe „Chatka Puchatka”
• II miejsce Mateusz Kirklo - Przedszkole Nr 3
• III miejsce Hanna Kryszak - Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
Wyróżnienia:
• Kamil Kulesza - Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
• Natalia Sklavenas - Przedszkole Nr 3
• Adam Trólka - Oddział „0” przy Szkole Podstawowej Integracyjnej
• Judyta Łapacz - Oddział „0” przy Szkole Podstawowej Nr 4
• Krystian Tomaszek - Przedszkole Niepubliczne Koniczynka

Szkoły Podstawowe klasy I-III
• I miejsce Anastazja Filipczyk - Szkoła Podstawowa Nr 4
• II miejsce Aleksandra Wołowiec - Szkoła Podstawowa Nr 1
• III miejsce Maja Dominik - Szkoła Podstawowa Integracyjna
Wyróżnienia:
• Dawid Wyraźny - Zespół Szkół Specjalnych
• Jakub Benko - Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
• Katarzyna Drewiniak - Szkoła Podstawowa Nr 1

Szkoły Podstawowe klasy IV-VIII
• I miejsce Jakub Zarzycki - Szkoła Podstawowa Integracyjna
• II miejsce Weronika Rus - Szkoła Podstawowa Nr 4
• III miejsce Hubert Szymczak - Szkoła Podstawowa N 2 z Oddziałami Integracyjnymi
Wyróżnienia:
• Witold Wójcik - Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
• Maksymilian Jaros - Szkoła Podstawowa Nr 4
• Marcel Pilarski - Szkoła Podstawowa Nr 3

Adam Kędzierski

Antonina Izydorczyk Dominik Kruszka

Jakub Garula

Joanna Mikus Kamila Pochroń

Maksymilian Rum Patryk Mleczek
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Odwiedziliśmy świebodzickie placówki oświatowe, by zobaczyć, co się w nich dzieje. 
Przeczytajcie o najważniejszych inicjatywach. 

Kredą zapisane
Co w oświacie piszczy?

Szkoła Podstawowa nr 1

„Szkoła do hymnu”
Ten szczególny dla Polaków dzień „Święta Odzyskania Niepodległości” 
w Szkole Podstawowej nr 1 został uczczony apelem, który rozpoczął 
się odśpiewaniem hymnu narodowego punktualnie  o godzinie 
11:11 wraz z zaproszonymi gośćmi: burmistrzem miasta Świebodzic 
Pawłem  Ozgą, Zofią Choińską kierowniczką Wydziału Edukacji i Spraw 

Społecznych, Janem Klepcem wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, 
Księdzem Proboszczem Józefem Siemaszem oraz z przedstawicielami 
Związku Sybiraków. Dzieci z klasy pierwszej i drugiej zaprezentowały 
z tej okazji piękne patriotyczne wiersze o naszej ojczyźnie i zaśpiewa-
ły piosenkę o Polsce. Cała uroczystość przebiegała w poważnej, donio-
słej atmosferze, a odświętne mundurki i biało–czerwone kotyliony 
dodawały charakteru i znaczenia temu wyjątkowemu spotkaniu.

Szkoła Podstawowa nr 2

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
W dniu 20 listopada Szkoła Podstawowa nr 2  włączyła się w 
obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowa-
nego przez UNICEF. Z tej okazji 20 listopada, czyli w 30-stą 
rocznice uchwalenia Konwencji Praw Dziecka mieli DZIEŃ NA 
NIEBIESKO. Uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły ubrani 
na niebiesko lub z elementami niebieskimi. W klasach I-III 
uczniowie udekorowali drzwi i sale w wykonane przez siebie 
prace. W starszych klasach IV-VIII przeprowadzono lekcje 
wychowawcze połączone z konkursem wiedzy.

Szkoła Podstawowa nr 3

BohaterON
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 3 po raz drugi wzięli udział 
w niecodziennej lekcji historii. 
Niecodziennej, bo przeżytej we 
własnym sercu i myślach. Mieli oni 
szansę zastanowić się nad znacze-
niem Powstania Warszawskiego 
w historii naszego kraju i wyrazić 
swoją wdzięczność Powstańcom 
w listach i na samodzielnie wyko-
nanych kartkach pocztowych. W 
akcji wzięli udział uczniowie klasy 5A, 7A, 8B oraz kilka innych osób.
„Powstanie Warszawskie” zapisało się na kartach historii jako jedno 
z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Było 
uosobieniem kluczowych wartości, takich jak patriotyzm, wolność czy 
determinacja w przeciwstawianiu się wrogom. W tym samym czasie 
odchodzą od nas ostatni Powstańcy, którzy odgrywają fundamen-
talną rolę w podtrzymywaniu pamięci, przedstawiając wydarzenia 
tamtych dni z bezpośredniej perspektywy. Ludzie Ci zasłużyli na 
naszą wdzięczność, pamięć i szacunek - akcja BohaterON pozwala 
każdemu na wyrażenie tego w symboliczny sposób.

Szkoła Podstawowa nr 4

„Wieczór w bibliotece”
W Szkole Podstawowej nr 4  uczniowie z koła bibliotecznego wzięli udział w odby-
wającym się cyklicznie wydarzeniu czytelniczym „Wieczór w bibliotece”.
Młodsi uczestnicy rozpoczęli to niezwykłe spotkanie od zajęć plastycznych, podczas 
których tworzyli piękne zakładki do książek. Ciężka praca została nagrodzona 
słodkim poczęstunkiem, po którym rozpoczęło się wspólne głośne czytanie książki 
B. Mull „Baśniobór”. Dość późna pora, zmrok i palące się świece sprzyjały niesamo-
witym opowieściom, które z wielkim entuzjazmem snuli wszyscy uczestnicy tego 
uroczego spotkania. W takiej oto atmosferze postanowili zwiedzić szkołę po zmroku 
i tym niecodziennym akcentem zakończyć wieczór w bibliotece.
Starsi członkowie aktywu w równie miłej atmosferze, przy stole pełnym smakoły-
ków, zaopatrzeni w duże pokłady dobrego humoru przybyli na wieczorne spotkanie 
w bibliotece szkolnej, podczas którego poznali poruszającą historię o dającej wspar-
cie rodzinie, przyjaźni, samotności i znajdowaniu swojego miejsca na 
ziemi. Razem z bohaterami powieści 
przeżywali trudne chwile, z którymi 
przyszło im się zmierzyć. 
„Zostań, jeśli kochasz”, bo o tej 
właśnie książce mowa, to bestseller 
napisany przez G. Forman, który opo-
wiada o potędze miłości i wyborach, 
których każdy z nas musi dokonywać. 
Na podstawie książki powstał wzru-
szający film, który wszyscy  obejrzeli.
Wieczór w bibliotece to wydarzenie, 
które zdecydowanie należy zaliczyć do 
bardzo udanych i wartych powtórze-
nia.

Szkoła Integracyjna

„uDOSTĘPniacze”
Szkoła Podstawowa Integracyjna wzięła udział w ogólnopolskim konkursie „uDO-
STĘPniacze”, który polegał na przeprowadzeniu lekcji o dostępności w kontekście 
funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz osób napotykających różnorodne 
trudności na swej drodze, a następnie wykonaniu plakatu (lub innej formy) pt. „Świat 
bez barier”. W konkursie udział wzięli uczniowie klasy V- Jan Ozga, Antonina Janicka 
oraz Alicja Szcześniak. To dzięki nim, szkoła, jako jedna z około stu, zakwalifikowała 
się do warsztatów prowadzonych przez trenerów - panią Ewelinę Mikułę oraz pana 
Michała Krajdę. W warsztatach wzięli udział uczniowie klas IV, V, VI, VII oraz VIII, a 
także chętni nauczyciele. Koordynatorem projektu w SPI została pani Magdalena Pół-
torak. Na warsztatach uczniowie wykonywali zadania, polegające na tym, że wcielali 
się w osoby niesłyszące, niewidome, niepełnosprawne ruchowo- chodzące o kulach 
oraz ze złamaną ręką. Warsztaty były poparte ogromnym doświadczeniem i wiedzą 
prowadzących. Minęły szybko i w miłej atmosferze, wyzwalając zaangażowanie, 
empatię i wrażliwość uczniów biorących udział w wydarzeniu.

Przedszkole nr 3

Światowy Dzień Życzliwości 
i Pozdrowień
21 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień 
Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych uczynków i 
pozytywnych emocji. Oryginalna nazwa święta brzmi 
Hello World Day i symbolizuje cel tego dnia, czyli mó-
wienie „hello” („cześć”) do przynajmniej dziesięciu osób 
dziennie. Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w 
ponad 180 krajach. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi 
na drugiego człowieka, wzbudzenie w nich pozytywnych 
emocji. Jest to apel przeciwko codziennym problemom. 
Przesłanie akcji jest proste: bądźmy życzliwi codziennie, 
a nie tylko od święta. Pamiętajmy, że pozytywna energia, 
którą przekazujemy światu - wraca do nas z nawiązką! Tę wspaniałą ideę postanowiło 
uczcić Przedszkole nr 3 w wyjątkowy sposób. W tym dniu każdy nosił kolorowy emotikon przypięty do ubrania, odbył się występ 
artystyczny przedszkolaków, na który przybyli zaproszeni goście, przybyła także pani dyrektor szkoły podstawowej nr 3- Jolanta 
Styrna- Grosmann. Niespodzianką dla najmłodszych dzieci był występ młodzieży szkolnej, która przedstawiła teatrzyk p.t.  
„O Wiewiórce Łupiskórce”. Na koniec uroczystości na wszystkich czekała słodka niespodzianka

Przedszkole nr 2

Dbajmy o zdrowie
26.11.2019 r. w ramach realizacji tematu kompleksowego „Dbajmy o zdro-
wie” dzieci z grupy „JEŻYKI” wybrały się na wycieczkę do Apteki Piastowskiej 
na Osiedlu Piastowskim. Celem wycieczki było poznanie pracy farmaceuty, 
wyglądu i wyposażenia apteki. Pani Małgosia farmaceutka pokazała 
dzieciom różne krople, syropy, tabletki, maści oraz zioła, które pomagają na 
różne dolegliwości. Te wszystkie medykamenty ułożone były wg porządku 
alfabetycznego a dzieci, mogły odczytywać ich nazwy. Niektóre z nich, 
rozpoznawały, mówiąc, że mają takie w domu. Przedszkolaki miały również 
możliwość zobaczyć wnętrze apteki z bliska. Oglądały pomieszczenia 
niedostępne dla klientów apteki jak: magazyn, receptura - w którym robi 
się leki na zamówienie np. maści. Podczas miłej pogadanki pani Małgosia 
wytłumaczyła, co to jest recepta, kto ją przepisuje i jak można ją realizować 
oraz podała bardzo ważną informację: „Dzieci nie mogą same zażywać 
lekarstw”. Zobaczyły, gdzie można oddać przeterminowane leki. Przedszko-
laki dowiedziały się, że praca w aptece jest bardzo ważna i odpowiedzialna. 
Na zakończenie wycieczki dzieci pięknie podziękowały p. Małgosi za 
poświęconą uwagę i ciekawe opowiadanie o pracy w aptece i zostały 
obdarowane pysznymi witaminowymi lizakami.
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DLA MIESZKAŃCÓW

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfro-
wych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z 
mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekru-
tacyjnych. W ramach realizowanego projektu zakupione zostaną 
komputery, które po zakończeniu szkoleń zostaną przekazane 
do świebodzickich szkół.

Dofinansowanie: 84 000,00 PLN

Zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 25 rok życia 
i zamieszkują na terenie Świebodzic na bezpłatne szkolenia.

W zależności od potrzeb mogą być one realizowane 
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 godzinach popołudniowych 
w dni robocze lub w weekendy (sobota i niedziela) w budynku 
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek 1 (sala posie-
dzeń). Prowadzone będą przez profesjonalnego i doświadczo-
nego instruktora.

Harmonogram na najbliższe szkolenia:
18-19.01.2020 – „Działam w sieciach społecznościowych”
25-26.01.2020 – „Moje finanse i transakcje w sieci”
08-09.02.2020 – „Kultura w sieci”
15-16.02.2020 –„Mój biznes w sieci”
22-23.02.2020 – „Tworzę własną stronę internetową (blog)”

Zgłoszenia można dokonać za pomocą wypełnionego formularza 
drogą elektroniczną na adres: joanna.szynalska@swiebodzice.pl 
ilona.rubis@swiebodzice.pl lub telefonicznie 74 645 63 09.

Link do zapisów on-line:
http://www.bip.swiebodzice.pl/e-aktywni-zapisy/457

„E-aktywni mieszkańcy 
Gminy Świebodzice” 

- cykl bezpłatnych szkoleń
Gmina Świebodzice realizuje projekt pn. 

„E-aktywni mieszkańcy Gminy Świebodzice”, 
dla którego otrzymała dofinansowanie w formie grantu 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020.
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Miasto Świebodzice wpisując się w ogólnopolski program ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt (jak również po wielu głosach 
mieszkańców), idąc za przykładem sąsiednich miast, rezygnuje z organizacji „Sylwestra miejskiego” oraz pokazu fajerwerków.

W trosce o dobro zwierząt, wspólnie ze wszystkimi organizacjami samorządowymi oraz szkołami organizujemy akcję 
„ZAMIAST FAJERWERKA DLA ZWIERZAKA WYŻERKA”. 

Zebrana karma dla zwierząt i koce zostaną przekazane na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy.
Mamy nadzieję, że mieszkańcy Świebodzic chętnie włączą się w tą szlachetną akcję.
Już nie raz okazaliście Państwo wielkie serca – zróbmy to i tym razem !!!


