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Klub Senior+ ma się dobrze,
pomimo pandemii

Od 1 marca Klub Senior + wznowił swoją działalność,
jednak wszelkie zajęcia odbywają się w ściśle
określonym rygorze sanitarnym.
Wprowadzono podział na małe,
maksymalnie 5-osobowe grupy, a
wszystkie zajęcia odbywają się na
dużej sali, z uwagi na zachowanie
jak największego dystansu pomiędzy
uczestnikami. Klub Senior+ oferuje
zajęcia: taneczne, jogi, gimnastyki ogólnorozwojowej, kinezyterapii oraz pilates-zdrowy kręgosłup.
Uczestnicy korzystali z pływalni, a
także trenują w tenis stołowy. Na
zajęcia powróciła znaczna część zapisanych do Klubu seniorów. Również
seniorki z sekcji artystycznej tęskniły
za rękodziełem. Odstawiły na mo-

ment malarstwo, gdyż uczestnicy
doskonale odnajdują się przy sztaludze w swych domach, czego efekty są
na załączonych zdjęciach, a w Klubie
postawili na prace manualne, które doskonale wpływają na poprawę
sprawności dłoni u seniorów. Wraz z
wiosną i Świętami Wielkiej Nocy, nie
może zabraknąć kompozycji kwiatowych, a także przeróżnych ozdób
świątecznych, które zostaną przekazane m.in. samotnym seniorom, do
których od kilku miesięcy docierają
wolontariusze OPS w ramach programu „Wspieraj Seniora”. Ściany
Klubu zmieniły się nie do poznania.
Na jednej z nich zawisły także prace,
które przygotowywane były do wystawy „Świebodzice okiem Seniora”,
w tym także haftowany przez kilka

Świebodzic

miesięcy Ratusz. Wystawa z uwagi
na wprowadzone obostrzenia została
przeniesiona na późniejszy termin,
gdyż organizatorom zależy w szczególności na udziale publiczności,
jednakże wierzymy, że dojdzie do
skutku, a nasi artyści stworzą w tym
czasie kolejne piękne obrazy.
Otwarcie Klubu przyniosło jednak jeden najważniejszy efekt, seniorzy znów są razem. Bo za tym
najbardziej tęsknili, za sobą nawzajem.
Jak informuje nas Agata Koperska z Klubu Senior+ podopieczni są
zaszczepieni i pełni nowej, wiosennej energii.
Klub Senior+

Stowarzyszenie Senior Działalność Polskiego Związku
= Aktywny Obywatel
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
nie poddaje się
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w
Świebodzicach skupia w
swych szeregach mieszkańców
naszego miasta.

Działalność Stowarzyszenia
Senior = Aktywny Obywatel
w czasie pandemii jest
utrudniona. Żyjemy wszyscy
w trudnym czasie, ale
staramy się myśleć i działać
pozytywnie.
Nie chcemy zamykać się w domach, bo dla seniorów brak kontaktów ze znajomymi i przyjaciółmi to ogromny stres.
Dlatego mimo rzeczywistości,
jaka nas otacza, nie poddajemy się.
Umawiamy się na wspólne spacery
oczywiście z zachowaniem reżimu
sanitarnego.
Od 1 marca dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miejskiego w
Świebodzicach wznowiliśmy zajęcia Aerobiku na basenie. Niestety wraz z obostrzeniami mu-

sieliśmy przerwać zajęcia.
W okrojonym składzie odbywają się zajęcia wokalne. Gdy jedna grupa śpiewa z instruktorem,
druga grupa przygotowuje stroje.
Mamy nadzieję, że w tym roku odbędzie się przegląd zespołów wokalnych w Świdnicy, do którego
się przygotowujemy.
Na razie jeździmy palcem po
mapie i marzymy o wspólnych wyjazdach, które zawsze miło wspominamy. Opracowaliśmy plan
wycieczek. Są to krótkie i jeden
dłuższy wypad w Polskę.
Wszystko zarezerwowane, bo
nasi członkowie mają dość siedzenia
w domu i chętnych na wyjazdy nie
brakuje. Mamy nadzieję, że wrócimy
do normalności czego sobie i mieszkańcom naszego miasta życzymy.
Stowarzyszenie Senior = Aktywny Obywatel

PZERiI podejmuje szereg
działań mających na celu integrację i aktywowanie środowiska
emerytów, rencistów i inwalidów,
poszukujących lepszych rozwiązań programowych.
Zarząd PZERiI w Świebodzicach prowadzi swoją działalność
w siedzibie przy ul. S. Żeromskiego 13-15, gdzie znajduje się „ Klub
Seniora”. Odbywają się tam próby
zespołu
śpiewaczo-tanecznego
„Świebodziczanie” w skład, którego wchodzi 14 osób, również przewodniczący Związku Aleksander
Jermakow.
Zespół w latach 2018 – 2020
wystąpił 72 razy z koncertami na
różnych imprezach, konkursach
oraz przeglądach, zdobywając
przy tym wiele sukcesów m.in.:
nagrodę publiczności na IX Festiwalu Muzyki Ludowej w Kobierzycach lub wyróżnienie za śpiew i
choreografię w Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Jeleniej Górze.
Na ogromne wyróżnienie zasługuje sukces z 2020 roku. W
„Przeglądzie Twórczości Arty-

stycznej Seniorów” w Jeleniej Górze, zespół „Świebodziczanie” zajął I miejsce na 27 występujących
zespołów z Dolnego Śląska.
Od 2018 r. świebodzicki oddział prowadzi pionierski program pn. „Mobilna Rehabilitacja w Domu Seniora”. Zgłoszeni
członkowie korzystają z wielu zabiegów, wykonywanych przez dyplomowanego fizjoterapeutę.
Związek Emerytów organizuje
również wyjazdy rehabilitacyjne
do ośrodków wypoczynkowych
oraz wycieczki, które cieszą się
dużym powodzeniem. Członkowie
Związku mieli okazję skorzystać

także z kursów w zakresie poznawania języków obcych, jak i umiejętności obsługi komputera.
W grudniu 2020 r. Zarząd
przekazał 19 paczek świątecznych
o łącznej wartości 1520 zł. dla najbardziej potrzebujących członków
Związku.
W dobie trwającej pandemii
COVID-19 Zarząd dokłada wszelkich starań, aby wesprzeć potrzebujących członków poprzez cykliczny kontakt telefoniczny oraz
pomoc w codziennych zadaniach
np. wyprowadzenie psa lub zakup
żywności i leków.
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
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625 tysięcy z budżetu Gminy
dla organizacji pozarządowych
► Ochrona i promocja zdrowia
► Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu
► Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego
Spotkania odbywały się w
przyjaznej atmosferze i były okazją do omówienia tegorocznych
planów działalności organizacji.
Zarządy stowarzyszeń podczas
rozmów doceniały współpracę z
Włodarzami miasta, dziękowały

Na zaproszenie Burmistrza
Miasta Pawła Ozgi oraz
Zastępcy Burmistrza Miasta
Tobiasza Wysoczańskiego w
dniach 2-4 marca do Ratusza
przybyły zarządy stowarzyszeń
i klubów sportowych.

Odbyło się podpisanie 36
umów przez 23 organizacje na
realizację zadań publicznych w ramach rozstrzygniętego konkursu
ofert. W tym roku pula środków
do pozyskania przez NGOsy wyniosła 625 tysięcy złotych. Środki
zostały przyznane na 3 zakresy:

za przyjazną współpracę oraz za
przyznane środki. Burmistrz wraz
ze swoim Zastępcą także wyrazili

słowa uznania dla ich pracy i zaangażowania na rzecz mieszkańców i rozwoju miasta.
Dla porównania przekazujemy
zestawienie środków dla NGOSów
na przestrzeni kilku ostatnich lat:
► 2018 r. (509 tys.)
► 2019 r. (610 tys.)
► 2020 r. (612 tys.)
► 2021 r. (625 tys.)

Wykaz organizacji, które podpisały umowy w 2021 r.
• KS Rekin
• MKS Victoria Świebodzice
• UKS Ameoli
• Akademia Piłkarska Champions
• Klub Piłkarski Due Soccer
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
• Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
• Stowarzyszenie BONA FIDE
• UKS Kinder-Volleyball
• Stowarzyszenie TAEKWON-DO TONG-IL
• Fighter Klub Kaczmarek Grodowski

• Klub sportowy GVT
• Koło PTTK Świebodzickie Łaziki
• Stowarzyszenie Wypożyczalnia Centrum
• Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie Klub Abstynenta ODNOWA
• Polski Związek Niewidomych
• Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze
• Centrum Edukacji Gerontologicznej
• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
• Polski Związek Filatelistów
• Stowarzyszenie Senior = Aktywny Obywatel
• Stowarzyszenie Dar Przyszłości
• LKKS Górnik Wałbrzych

Wywiad z nowym prezesem OSiR Świebodzice Sp. z o.o.
Jarosławem Pizuńskim
W dniu 10 marca 2021 r.
stanowisko prezesa
świebodzickiego OSiR-u objął
doświadczony sportowiec,
siatkarz wielu klubów na
poziomie I i II ligowym,
trener z doświadczeniem
międzynarodowym – Pan
Jarosław Pizuński, któremu
serdecznie gratulujemy
oraz życzymy powodzenia
w pełnieniu nowych
obowiązków. Z funkcji prezesa
został odwołany Pan Mariusz
Gawlik, który zarządzał
spółką niespełna dwa lata.
Ustępującemu prezesowi
dziękujemy za współpracę,
życzymy sukcesów w dalszej
drodze zawodowej.
W marcu br. objął Pan
funkcję
prezesa
Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Świebodzicach. Czy nowe stanowisko
budzi w Panu bardziej nadzieję czy obawy? Czy zarządzanie
spółką jest dla Pana dużym
wyzwaniem?
Jestem bardzo mocno podekscytowany i traktuję to jako kolejne

wyzwanie w swoim życiu. Oczywiście w tej chwili emocje się bardzo
mocno ze sobą mieszają, ponieważ kierowanie tak dużą spółką
jest niewątpliwie bardzo dużym
wyzwaniem. Jako, że mój charakter przez wiele lat był kształtowany przez sport - nie boję się
wyzwań.
Czym zajmował się Pan
przed objęciem nowego stanowiska?
Moje życie od zawsze związane było ze sportem i ludźmi ze
świata sportu. Droga, jaką sobie
wyznaczyłem, nigdy nie była łatwa, ale jak to mówią - im bardziej
pod górkę tym widoki piękniejsze.
Przez wiele lat byłem zawodnikiem różnych klubów siatkarskich, więc praca w dużej grupie
nie jest mi obca. Pracowałem również w dużej firmie korporacyjnej
i choć wyniki miałem wysokie, postanowiłem zmienić otoczenie i
wrócić do sportu próbując swoich
sił już jako trener.
Jak długo był Pan trenerem
oraz jakie kluby sportowe Pan
trenował?

Swoją karierę trenera rozpocząłem w Austrii. I choć siatkówka nie jest tam bardzo popularna
to przez 2 lata w małej miejscowości, udało mi się stworzyć silny
ośrodek sportowy, który zajmuje
się szkoleniem dzieci i młodzieży.
Rok 2019 przyniósł kolejne zmiany. Wróciłem do kraju i razem z
Aqua Zdrój Wałbrzych walczyłem
o ligowe punkty i promocję sportu
wśród mieszkańców miasta i regionu, a zwłaszcza tych najmłodszych. W roku 2020 poproszono
mnie o powrót do Austrii i kontynuację pracy, na co oczywiście
się zgodziłem, choć nie była to łatwa decyzja, ponieważ panowała
pandemia. Kolejny lockdown w
Austrii spowodował, że wróciłem
przed świętami do kraju i znów
zaangażowałem się w sport z KPS
Chełmiec Wałbrzych, serwując
pozytywne emocje. Teraz jestem
w OSiR Świebodzice i zamierzam
pracować na rzecz sportu w gminie i regionie.
Czy zdążył się już Pan zapoznać z zespołem OSiR-u?
Pierwsze tygodnie to tak naprawdę zapoznanie się z nowym

otoczeniem. Ważne jest, aby stworzyć zgrany zespół ludzi, którzy
będą pracować z pasją i zaangażowaniem. Liczę na dobrą współpracę, dzięki której będziemy mogli
stale się rozwijać i poszerzać naszą
ofertę rekreacyjną.
Jakie są priorytetowe cele,
które chciałby Pan zrealizować
wraz z zarządem oraz jaka jest

Pana wizja na dalsze funkcjonowanie OSiR w Świebodzicach?
Jako priorytet postawiłem
sobie aktywizację sportową większej grupy ludzi. Między innymi chcę reaktywować rozgrywki
międzyszkolne w mieście, a także
stworzyć rozgrywki międzyzakładowe. Mam nadzieję, że uda się
przyciągnąć kluby sportowe, które na naszych obiektach mogłyby
się bardzo dobrze przygotować
do rozgrywek. Niestety brak bazy
noclegowej jest dużym minusem, ale znajdziemy rozwiązania.
Wodne Centrum Rekreacji posiada ogromny potencjał, zwłaszcza
strefa odnowy biologicznej, czyli
sauny, jednak będą potrzebne inwestycje.
Czego
możemy
życzyć
Panu na nowej drodze kariery
zawodowej?
Trzymajcie mocno kciuki.
Reszta z pewnością przyjdzie w
odpowiednim czasie.
Trzymamy mocno kciuki,
życzymy Panu wielu sukcesów.
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850 paczek dla mieszkańców
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Dobiegła końca jedna z największych akcji wydawania paczek
żywnościowych w Świebodzicach, pochodząca z Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, która została
zorganizowana przez Burmistrza Miasta Pawła Ozgę.
Przez siedem dni wydano 650
paczek świątecznych. Pracowników
Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy
od 18 marca z wielkim zaangażowaniem przez kilka godzin dziennie wydawali produkty żywnościowe potrzebującym mieszkańcom,
wsparli żołnierze 16 Dolnośląskiej
Brygady Obrony Terytorialnej oraz
Komendant Straży Miejskiej w
Świebodzicach Łukasz Gil. Dzięki,
którym paczki zostały dostarczone
do miejsca zamieszkania osób nie-

pełnosprawnych oraz osób, które
ze względu na różne okoliczności
nie mogły odebrać ich osobiście, za
co składamy szczególne podziękowania. Przy zaangażowaniu Pani
Urszuli Folkman - pracownika socjalnego OPS akcja rozwożenia paczek do ponad 30 lokalizacji znajdujących się we wszystkich zakątkach
Świebodzic przebiegła nad wyraz
sprawnie. Pracownicy OPS czuwali
nad tym, aby w miejscu odbioru paczek nie dochodziło do zgromadzeń

Dzień Dziecka
zapowiada się
bardzo ciekawie

Trwają przygotowania do
nowej edycji Dnia Dziecka,
która w tym roku zaplanowana
jest na 29 maja i odbędzie
się przy ul. Rekreacyjnej na
terenie kompleksu sportowego.
Impreza zapowiada się bardzo
ciekawie.

Jedno z najpiękniejszych świąt
będzie miało wymiar sportowy,
gdyż towarzyszyć mu będzie odmieniona formuła MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej, której organizatorem jest Ludowy Kolarski
Klub Sportowy Górnik Wałbrzych
w ramach przyznanej dotacji z budżetu Gminy w wysokości 7 tys.
zł. W spotkaniu organizacyjnym
dotyczącym przygotowań, które
odbyło się z inicjatywy Burmistrza
Miasta Pawła Ozgi oraz Zastępcy
Burmistrza Miasta Tobiasza Wy-

soczańskiego, uczestniczył także
Prezes LKKS Górnik Wałbrzych
Mateusz Rosiak oraz Prezes OSiR
Świebodzice Spółka z o.o. Jarosław Pizuński. Już teraz możemy
poinformować, że na terenie miasta i placówek oświatowych będzie
przeprowadzana szeroka kampania promocyjna zachęcająca dzieci
i młodzież do udziału w zawodach.
Z inicjatywy Włodarzy miasta zostaną wprowadzone nowe kategorie wiekowe dla uczestników MTB
(od 3 do 14 lat, z podziałem wiekowym). Planów i pomysłów jest
dużo, mamy nadzieję, że uda się je
zrealizować.
W organizację wydarzenia będzie zaangażowany LKKS Górnik
Wałbrzych oraz OSiR Świebodzice Spółka z o.o. Przebieg imprezy
będzie uzależniony od obowiązujących w danym czasie obostrzeń.

co m.in. ułatwił specjalnie stworzony
harmonogram, a także przestrzegane były kluczowe w dobie pandemii zasady: dezynfekcja, dystans,
maseczka. Nadzór nad przebiegiem
akcji sprawowali:
Burmistrz Miasta
Świebodzice
Paweł Ozga, Zastępca
Burmistrza Miasta
Świebodzice
Tobiasz Wysoczański,
Dyrektor OPS Robert Sysa, Zastępca
dyrektora OPS Beata Jankiw. Akcja
spotkała się z uznaniem mieszkańców,

którzy serdecznie dziękowali za
otrzymane wsparcie. Niestety miał
miejsce jeden incydent, który jest
dla nas bardzo niezrozumiałym i
krzywdzącym, godzi w pracę wszystkich osób, które z wielkim zapałem
organizowały zbiórkę. Osoba podająca się za świebodzickiego redaktora poinformowała telefonicznie
jednostkę wojskową we Wrocławiu,
o tym, że podczas akcji wraz z paczkami rozdawane są ulotki wyborcze. Było to oczywiście nieprawdą.
Przykre jest to, że tego typu akcja,
w którą zaangażowało się wiele ludzi o dobrych sercach, m.in. wspaniali pracownicy OPS oraz lokalni
przedsiębiorcy, przedstawiana jest
w negatywnym, kłamliwym świetle. Działanie to z pewnością miało
przeszkodzić i wywołać zamieszanie
w prawidłowym przebiegu akcji, a o
mało nie spowodowało wstrzymania
akcji. Jak podkreśla dyrektor Ośrod-

ka Pomocy Społecznej Robert Sysa
pomimo krzywdzącego i nieprawdziwego zgłoszenia, którego dokonał
„redaktor” akcja okazała się sukcesem. Nieprawdą jest, że akcji wydawania paczek towarzyszyła agitacja
polityczna.
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy w
dniu 1 kwietnia Ośrodek Pomocy
Społecznej dodatkowo dla dwustu
najbardziej potrzebujących rodzin
przekazał mięsne produkty żywnościowe.

W Świebodzicach
oddano 11 litrów krwi

Pełni empatii, skromni, zawsze
gotowi do niesienia pomocy
potrzebującym, tacy są
świebodziccy krwiodawcy.
Podczas pierwszej w tym roku
akcji poboru krwi, która odbyła się
w dniu 9 marca licznie stawili się w
Rynku. Dzięki gotowości 28 bohaterów o wielkich sercach i sprawnej pracy Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
uzbieraliśmy w Świebodzicach 11
litrów życiodajnego płynu. W organizację akcji, jak zawsze włączył
się Urząd Miejski w Świebodzicach, który chętnie służy pomocą
techniczną i dokłada wszelkich starań, aby dobrze promować akcję.
Świebodzickie zbiórki wspiera Burmistrz Miasta Paweł Ozga, który
jest honorowym krwiodawcą. Wraz

ze swoim Zastępcą Tobiaszem
Wysoczańskim oraz Sekretarz
Miasta Sabiną Cebulą spotkali się
w dniu zbiórki z krwiodawcami.

Paniom zostały wręczone kwiaty,
które ufundowała Aleksandra Sokołowska właścicielka kwiaciarni
„Dalia”. Natomiast wszyscy krwiodawcy tego dnia zostali poczęstowani słodkościami, które przekazała firma ZPC Śnieżka S.A.
Serdecznie dziękujemy krwiodawcom za dar serca, który niesiecie i już teraz zapraszamy do
udziału w kolejnych akcjach poboru krwi organizowanych w mobilnym punkcie w Rynku w dniach:
11 maja, 13 lipca, 14 września, 16
listopada.
W czasie pandemii każdemu
krwiodawcy oddającemu krew
przysługują dwa dni wolnego od
pracy, a także jak zawsze pakiet
regeneracyjny w postaci 4500 kalorii - 8 czekolad.

Z ŻYCIA MIASTA

Życie

Świebodzic

Szkoły zaopatrzone
w Różowe Skrzyneczki
Dzięki zaangażowaniu
Pełnomocniczki ds. Kobiet
Justyny Gąsior do wszystkich
szkół podstawowych, a
także do Zespołu Szkół w
Świebodzicach i Liceum
Ogólnokształcącego
zostały przekazane różowe
skrzyneczki na darmowe
środki higieniczne
przeznaczone dla uczennic.
Pani Justyna Gąsior w dniu 19
marca podzieliła się w Ratuszu z
Zastępcą Burmistrza Miasta Tobia-

szem Wysoczańskim tą dobrą informacją. Główną ideą akcji jest uświadamianie i edukowanie dziewczynek
na temat pełnego dostępu do środków higieny. Ze środków umieszczonych w różowej skrzyneczce można
skorzystać zupełnie za darmo lub
wspomóc, dokładając środki higieny
osobistej. Liczba skrzyneczek w mieście sukcesywnie zwiększa się, dwie
pierwsze zostały zamontowane ze
wspólnej inicjatywy dyrektor Miejskiego Domu Kultury Katarzyny

Wożniak oraz Pani Justyny Gąsior w
MDK oraz OSiR Świebodzice Spółka
z o.o.
Projekt w każdej placówce
realizowany jest przy wsparciu
Kulczyk Fundation przez Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres
Kobiet. Pani Pełnomocnik planuje jeszcze zaopatrzenie w różowe skrzyneczki Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz jednej ze świebodzickich szkół językowych. Gratulujemy pięknej inicjatywy.

Z życzeniami i kwiatami do Pań
W dniu 8 marca Burmistrz
Miasta Paweł Ozga oraz
Zastępca Burmistrza Tobiasz
Wysoczański obdarowali
świebodzickie seniorki
pięknymi kwiatami i
życzeniami.
Udali się do Pań z Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Klubu Senior +. Burmistrzowie z kwiatami powędrowali
także do kobiet pracujących w Urzędzie, a także kolorowe tulipany rozdawali mieszkankom spotkanym w
obydwu budynkach Urzędu. Tego
samego dnia Burmistrz wraz Zastępcą odwiedzili Panie uczestniczą-

Nagrody i stypendia
sportowe zostały przyznane
Burmistrz Miasta Świebodzice
Paweł Ozga przyznał nagrody
i stypendia zawodnikom
i trenerom za szczególne
osiągnięcia sportowe w roku
2020 r.
Nagrodzonych zostało
46 zawodników oraz 2
trenerów.
Dyscypliny sportowe, których dotyczyły
tegoroczne wnioski to
piłka ręczna, piłka nożna, triathlon, taekwondo,
pchnięcie kulą, kolarstwo,
pływanie, kulturystyka oraz łucznictwo. Zawodnicy otrzymali jednorazowe nagrody w wysokości
400 zł oraz stypendia sportowe w
kwocie 400 zł miesięcznie, przyznane na okres 3 miesięcy. Jednorazową nagrodę w wysokości
500 zł otrzymali również trenerzy Miejskiego Klubu Sportowego
„VICTORIA” Świebodzice – Dominika Daszkiewicz - Kwadrans
oraz Marek Gąsior.
STYPENDIA SPORTOWE

• Paulina Bohater – Klub Sportowy
GVT Świebodzice
• Jakub Kanik – LKKS „Górnik” Wałbrzych
• Aleksandra Obajtek – AZS AWF
Warszawa
• Nikola Szczepanik – AZW AWF
Warszawa
• Zuzanna Malesa – Klub Taekwondo „TAIPAN” Wałbrzych
• Magdalena Surma – Klub Taekwondo „TAIPAN” Wałbrzych
• Aleksander Szymański - Klub Taekwondo „TAIPAN” Wałbrzych

NAGRODY
DLA ZAWODNIKÓW
ce w uroczystości zorganizowanej w
Miejskim Domu Kultury. Ponadto
w dniu 8 marca przez świebodzicki
radiowęzeł popłynęły życzenia od

Burmistrza Pawła Ozgi dla wszystkich świebodziczanek wraz z utworem muzycznym Alicji Majewskiej
Być Kobietą, Być Kobietą.

Jubileusze Złotych Godów
W marcu br., w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Świebodzicach odbyły się dwa piękne
Jubileusze Złotych Godów.
Dnia 6 marca Państwo Teresa i Bolesław
Kowalewscy świętowali swój Jubileusz w towarzystwie najbliższej rodziny. Szanowni Jubilaci
wstąpili w związek małżeński 19 września 1970
roku w Żarowie. Serdeczne życzenia, kwiaty
oraz medale za długoletnie pożycie małżeńskie
w imieniu Prezydenta RP wręczył Burmistrz
Miasta Paweł Ozga. Uroczystość poprowadziła Zastępca Kierownika USC Monika Kak. W
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• Alicja Ranowicz – Uczniowski Klub
Sportowy AMEOLI Świebodzice
• Szymon Król – Klub Stowarzyszenie Bona Fide Świebodzice
• Michał Matusewicz – Klub Sportowy GVT Świebodzice
• Sebastian Słomiński - Klub Sportowy GVT Świebodzice
• Alicja Maziar – Klub UKS Alfa Wałbrzych
• Adriana Kurdzielewicz – MKS Zagłębie Lubin S.A.
• Maciej Stanowicz – Klub Sportowy
„SUŁEK SPORT” Świdnica
• Daniel Pichurski – Klub FC Wrocław Academy U.K.S
• Małgorzata Skoczylas-Szymańska –
Klub Taekwondo „TAIPAN” Wałbrzych
• Alicja Gmur - Klub Taekwondo
„TAIPAN” Wałbrzych

50
lat
razem

dniu 13 marca 50-lecie
pożycia
małżeńskiego
wraz z najbliższymi świętowali również Państwo Elżbieta
i Zbigniew Podhalicz, którzy pobrali
się 19 września 1970 r. w Świdnicy. Para
przyjęła serdeczne życzenia i kwiaty oraz została uhonorowana pamiątkowymi medalami za
długoletnie pożycie małżeńskie, które w imieniu Prezydenta RP, wręczył Burmistrz Miasta.
Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy
oraz życzymy wielu kolejnych lat spędzonych
razem w zdrowiu, miłości i szczęściu.

• Jakub Gmur – Klub Taekwondo
„TAIPAN” Wałbrzych
• Angelika Kurowska – Klub Sportowy „REKIN” Świebodzice
• Oskar Polański - Klub Sportowy
„REKIN” Świebodzice
• Justyna Adamczewska – Miejski
Klub Sportowy „VICTORIA”
Świebodzice
• Patrycja Barna - Miejski
Klub Sportowy „VICTORIA” Świebodzice
• Valeriia Beliak - Miejski Klub Sportowy „VICTORIA” Świebodzice
• Natalia Borowiec -Miejski
Klub Sportowy „VICTORIA”
Świebodzice
• Weronika Dołahań - - Miejski Klub
Sportowy „VICTORIA” Świebodzice
• Wiktoria Fundakowska - Miejski
Klub Sportowy „VICTORIA” Świebodzice
• Weronika Głowacka - Miejski Klub
Sportowy „VICTORIA” Świebodzice
• Maja Gredes – Miejski Klub Sportowy „VICTORIA” Świebodzice
• Klaudia Kaczmarczyk - Miejski
Klub Sportowy „VICTORIA” Świebodzice
• Lena Kalafut - Miejski Klub Sportowy „VICTORIA” Świebodzice
• Wiktoria Nadrowska - Miejski Klub
Sportowy „VICTORIA” Świebodzice
• Jagoda Serafin - Miejski Klub Sportowy „VICTORIA” Świebodzice
• Martyna Szczepanik - Miejski Klub
Sportowy „VICTORIA” Świebodzice
• Mirella Walczak - Miejski Klub
Sportowy „VICTORIA” Świebodzice
• Elżbieta Chlebowska - Miejski Klub
Sportowy „VICTORIA” Świebodzice
• Natalia Girczyc - Miejski Klub
Sportowy „VICTORIA” Świebodzice
• Zuzanna Hyży - Miejski Klub Sportowy „VICTORIA” Świebodzice
• Emilia Kaczmarczyk - Miejski Klub
Sportowy „VICTORIA” Świebodzice
• Weronika Krupa - Miejski Klub
Sportowy „VICTORIA” Świebodzice
• Oliwia Markowska - Miejski Klub
Sportowy „VICTORIA” Świebodzice
• Małgorzata Pichurska - Miejski
Klub Sportowy „VICTORIA” Świebodzice
• Laura Victor - Miejski Klub Sportowy „VICTORIA” Świebodzice
• Marta Wiej - Miejski Klub Sportowy „VICTORIA” Świebodzice
• Maja Zwierzyńska - Miejski Klub
Sportowy „VICTORIA” Świebodzice
• Nicola Brandys - Miejski Klub
Sportowy „VICTORIA” Świebodzice
• Dalia Mazur - Miejski Klub Sportowy „VICTORIA” Świebodzice

Wszystkim zawodnikom, ich
trenerom oraz opiekunom serdecznie gratulujemy wysokich
wyników.
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Szanowni Mieszkańcy,
minęły ponad dwa lata od momentu, kiedy zostałem przez
Państwa wybrany do pełnienia odpowiedzialnej funkcji Burmistrza Miasta Świebodzice. Składając ślubowanie w listopadzie
2018 r., miałem wizję naszego miasta na najbliższe pięć lat i plan
jak ją sukcesywnie realizować. Niestety decyzje kilku radnych,
skutecznie utrudniły mi podjęcie wielu działań.
Nadeszła kolejna wiosna, a wraz z nią nowe pomysły i siły do
ich realizacji. Ruszyły ponownie prace na terenie realizowanych
w mieście inwestycji: Parków Sportowego, Osiedlowego i na ul.
Jeleniogórskiej oraz terenu wokół Stawu Warszawianka.
Niebawem rozpoczną się prace na ul. Aleje Lipowe. Jednak
na tym nie poprzestajemy. Podpisywane są umowy na dofinansowanie kolejnych ważnych zadań m.in. budowy kanalizacji przy
ul. Siennej, Olszańskiej i Lotniczej. W tym roku planowana jest

również rozbudowa Żłobka Miejskiego nr 2, dofinansowana
w ramach programu „Maluch+”.
Nasze miasto stale się rozwija, zmiany widać w jego niemal każdej części. Żywię ogromną nadzieję, że nadchodzące
dni przyniosą stabilizację sytuacji zdrowotnej i zachęcą Państwa do spacerów po odnowionych zielonych
zakątkach Świebodzic.
Przed nami Święta Wielkanocne, które spędzimy z najbliższymi. Niech będzie to czas życzliwości,
spokoju, zdrowia i wzajemnego szacunku. Dbajmy
o siebie i swoich najbliższych, by przetrwać ten
niełatwy okres i móc znów cieszyć się zwyczajną
codziennością.
Z wyrazami szacunku
Paweł Ozga
Burmistrz Miasta Świebodzice

TERENY ZIELONE
Gmina Świebodzice od stycznia 2018 roku w ramach projektu dofinansowanego z unijnego Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizuje
projekt pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy
życia mieszkańców”. Do listopada 2018 zaawansowanie prac było na poziomie 5,9 %, które były wykonywane przez z Beatę Cabaj (umowa podpisana 26 stycznia 2018 roku w poprzedniej kadencji), prowadzącą
działalność gospodarczą pn. GIARDINO Beata Cabaj.
Ze względu na znaczne opóźnienia w realizacji zadania
w kwietniu 2019 Gmina odstąpiła od umowy ze względu na zagrożenie utraty dofinansowania. Dzięki sta-

raniom Burmistrza Miasta Pawła Ozgi sytuację udało
się opanować, ale całą procedurę należało rozpocząć
od początku w nowej formule. Zmiany wymagały też
niektóre projekty. Została podjęta decyzja o ogłoszeniu nowego postępowania przetargowego, a całość zadania podzielono na dwanaście odrębnych obiektów,
a każde z nich to odrębny Obiekt położony w różnych
częściach miasta.
Z dwunastu zadań zakończono 8 Obiektów, a cztery są
nadal realizowane: Obiekt nr 1, 7, 8 oraz 11.

4. Obiekt nr 4 - Trasa spacerowa
(wzdłuż rzeki Pełcznicy);
5. Obiekt nr 5 – Park przy ul. Rekreacyjnej;
6. Obiekt nr 6 - Skwer Śnieżka;
7. Obiekt nr 7 - Park Osiedlowy;
8. Obiekt nr 8 - Park Sportowy;
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.

1. Obiekt nr 1 - Staw Warszawianka;
2. Obiekt nr 2 - Skwer przy ul. Świdnickiej;
3. Obiekt nr 3 - Park Miejski;

OBIEKT NR 1 - STAW WARSZAWIANKA

Prace na terenie Warszawianki rozpoczęły się w grudniu zeszłego roku. W
tym czasie wykonawca przygotował teren
pod nowe zagospodarowanie, ścieżki, a
także przeprowadził rozbiórki obiektów
oraz zniwelował teren położony bezpośrednio przy stawie. Obecnie na terenie
cypla realizowane są roboty ziemne związane z podniesieniem gruntu kruszywem
mineralnym. Ustawiane są palisady na
obrzeżach planowanej plaży znajdującej
się na cyplu, które umacniać będą jego
brzegi i skarpę. Następnie po zakoń-

czeniu tych prac rozpoczną się roboty
związane z przebudową systemu ścieżek,
wymianą ich nawierzchni oraz wprowadzone zostaną miejsca wypoczynkowe
umożliwiające rekreację.
W celu podkreślenia walorów kompozycyjnych uporządkowana zostanie
zieleń. Głównym założeniem w zakresie planowanych zmian przestrzennych
jest wyeksponowanie drzew wzdłuż linii
brzegowej stawu oraz dodatkowe nasadzenia krzewów ozdobnych i pnączy w
otoczeniu planowanych placów rekre-

acyjnych.
Projekt zagospodarowania zakłada
podział terenu na strefy funkcjonalne
i wprowadzenie różnych form aktyw-

ności ruchowej. W zakresie wyposażenia zaplanowano wprowadzenie m.in.
placu zabaw, a także małą architekturę
obejmującą: pergole-trejaże drewniane,
stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci, latarnie. Natomiast przy wejściu do
parku od strony ul. Kolejowej znajdzie
się zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa składająca się z kiosków połączonych
wspólnym zadaszeniem stanowiących
pawilon gastronomiczny, szalet publiczny oraz pomieszczenie dla wędkarzy. Zakończenie inwestycji jest planowane na
30 czerwca 2021 r.

pą ozdobnych roślin zielnych o łącznej
powierzchni 130 m2. Zaplanowano posadzenie łącznie 58 szt. drzew, 459 szt.

krzewów, 744 szt. bylin i traw ozdobnych. W kompozycji przestrzennej zieleni został posadzony w formie solitera
(dominanty) platan klonolistny. Dzieci
będą mogły bawić się między innymi na
placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej, będzie tam także zestaw zabawowy do wspinaczki, huśtawka „bocianie
gniazdo” oraz pierwsza w mieście trampolina. Osoby nieco starsze będą mogły
poćwiczyć na urządzeniach siłowni zewnętrznej. Na terenie parku ścieżki zo-

stały wykonane z kruszywa mineralnego.
Teren parku będzie oświetlony i monitorowany.
Aby mieszkańcy mogli wypoczywać
i relaksować się w parku pozostało jeszcze zamontowanie elementów małej architektury takich jak: kosze, ławki oraz
pozostałe urządzenia tj. dla dzieci do zabaw, a także do ćwiczeń itp. Natomiast
w zakresie zieleni wykonawca wykona
nasadzenia krzewów i bylin oraz wysieje
trawy w miejscu trawników.

Wprowadzono tematycznie kolekcje roślin, pełniących funkcję stref edukacyjnych.
Będzie strefa: roślin bagiennych, roślin polecanych do ogrodów deszczowych, traw
ozdobnych. Wspomniane ogrody deszczowe stanowią element krajobrazu parku,
gdzie wody deszczowe będą wykorzystywane przez roślinność, wpływając na poprawę
mikroklimatu. Na powierzchni 220 m2 powstanie łąka kwietna.
Po zimowej przerwie wykonawca wznowił prace, które rozpoczął od budowy niecki
wodnego placu zabaw, obecnie trwa zbrojenie płyty dennej niecki. W trakcie realizacji

jest jeszcze teren boiska wielofunkcyjnego
wraz z ogrodzeniem.
Już niedługo mieszkańcy będą w pełni
cieszyć się atrakcjami Parku Sportowego,
którego budowa ma zakończyć się do 30
kwietnia 2021 r.

OBIEKT NR 7 - PARK OSIEDLOWY

Park Osiedlowy jest drugim po Sportowym budowanym parkiem na Osiedlu
Piastowskim. Zlokalizowany jest w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jedno i
wielorodzinnej, pozwoli to wykorzystać
potencjał tego miejsca pod kątem zwiększenia wartości przyrodniczych miasta,
jak i włączenia terenu do programu rekreacyjnego.
Na poprawę mikroklimatu wpływać będą trzy ogrody deszczowe z gru-

OBIEKT NR 8 - PARK SPORTOWY NA OSIEDLU PIASTOWSKIM

Park Sportowy na Osiedlu Piastowskim
ma ponad 2 ha. powierzchni, natomiast w
projekcie zagospodarowania teren został
podzielony na strefy funkcjonalne oraz aktywności ruchowej.
Dotychczas prace budowlane zostały

wykonane już w znacznej mierze. Alejki o
nawierzchni mineralnej, ścieżki z kostki betonowej, tor dla rolkarzy, boisko wielofunkcyjne (do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki) z centralnie położonym kortem do tenisa
ziemnego oraz adaptacja istniejącego placu
do Street Workout. Park oświetla 27 nowoczesnych słupów oświetleniowych typu LED.
Na obiekcie w sumie będzie nasadzonych drzew i krzewów o charakterze parkowym: 200 drzew, ponad 1300 krzewów oraz
prawie 1300 sztuk bylin, traw ozdobnych,
roślin bagiennych.

INWESTYCJE MIEJSKIE

Życie

Świebodzic
OBIEKT NR 11 - PARK PRZY UL. JELENIOGÓRSKIEJ

Na terenie Parku przy ul. Jeleniogórskiej prace budowlane rozpoczęły się
pod koniec czerwca 2020 roku. Przypomnijmy, że park powstaje na terenie
byłego cmentarza ewangelickiego, który
figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków. Z tego względu projekt był konsultowany z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oddział w Wałbrzychu
i uzyskał pozytywną opinię. Wszystkie
czynności związane z przeniesieniem
ocalałych płyt nagrobnych zostały wykonane w 2002 roku, a w styczniu 2019
roku uchwałą Rady Miejskiej zmieniono zagospodarowanie przestrzenne na
teren zieleni publicznej urządzonej z
zachowaniem wartości historycznych.

Z tych względów też projekt w zakresie
kompozycji zieleni zakłada adaptację
istniejących szpalerów i alei drzew. Z
uwagi na dawną funkcję miejsca nowa
koncepcja zagospodarowania uwzględnia wprowadzenie funkcji związanych z
wypoczynkiem i relaksem.
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Do tej pory zostały wykonane wszelkie prace związane z uporządkowaniem drzewostanu: wycięto samosiejki
oraz drzewa będące w złym stanie sanitarnym i zagrażające bezpieczeństwu
przyszłych spacerowiczów. Posadzono 5 sztuk kasztanowca pospolitego,
prawie tysiąc krzewów oraz ponad 25
tysięcy sztuk traw ozdobnych, paproci, bluszczu, bylin i krzewinek. Natomiast ścieżki spacerowe wykonano z
kruszywa mineralnego o obrzeżach z
kostki granitowej, a nawiązują one do
historycznego systemu alejek. Jedna
z nich prowadzi do terenu Sali Królestwa Świadków Jehowy. Aby mieszkańcy mogli korzystać z parku w całej
jego okazałości, pozostało jeszcze wy-

sianie trawników oraz zamontowanie
elementów małej architektury. Jest to
kolejny park w naszym mieście, gdzie
będzie można spędzić wolny czas na łonie natury. Zakończenie inwestycji jest
przewidziane na 30 kwietnia 2021 r.

również zjazdy oraz wymienione zostanie
oświetlenie na całej ulicy.
Zostaniecie Państwo poinformowani o
zmianach w organizacji ruchu związanych
z remontem za pośrednictwem portalu
miejskiego www.swiebodzice.pl, mediów
społecznościowych i ogłoszeń. Natomiast

Mieszkańcy ul. Aleje Lipowe otrzymają
dokładne informacje na piśmie. Ulica dla
ruchu samochodowego będzie zamykana
etapowo, a dla pieszych dostępny będzie
chodnik od strony Parku Miejskiego.
Już za kilka miesięcy mieszkańcy będą
mogli korzystać z wyremontowanej, jednej
z najpiękniejszej ulic naszego miasta.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga poinformował, że całkowity koszt inwestycji to 1
323 625,77 zł. Z budżetu Gminy Świebodzice zostanie sfinansowane 529 450,31 zł, natomiast dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych wynosi 794 175,46 zł.
Cieszy mnie fakt, że udało nam się pozyskać środki zewnętrzne na remont ulicy
Aleje Lipowe – mówi Burmistrz Miasta Paweł Ozga.

REMONT ULICY ALEJE LIPOWE
Z początkiem kwietnia, po Świętach
Wielkanocnych planowane jest rozpoczęcie prac związanych z remontem ulicy Aleje
Lipowe.
W dniu 17 marca w Ratuszu odbyło się
spotkanie robocze, w którym uczestniczyli:
Włodarze miasta wraz z pracownikami wy-

działu Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej omawiali z Wykonawcami działania, jakie będą podejmowane w
pierwszej kolejności.
Remont będzie wykonywało konsorcjum firm Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego i Handlowego „COM-D”
Sp. z o.o. z Jawora i Jeleniogórskiego
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z
o.o. z Jeleniej Góry, które wygrało przetarg
w listopadzie 2020 roku.
Obecnie zostały złożone projekty organizacji ruchu do Urzędu Marszałkowskiego
celem ich zatwierdzenia. W ramach remontu ułożona zostanie nowa nawierzchnia z
kostki na chodniku biegnącym po stronie
Targowiska, wykonana nowa nawierzchnia
asfaltowa jezdni, wyremontowane zostaną

INWESTYCJE I ZADANIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Świebodzickie placówki oświatowe i
edukacyjne intensywnie wykorzystały czas
nauki zdalnej. Mamy nadzieję, że już niedługo uczniowie i kadra pedagogiczna będą
mogli w pełni korzystać z uroku zmodernizowanych pomieszczeń.
W placówkach oświatowych przeprowadzono szereg prac remontowych oraz inwestycyjnych, które znacząco wpłyną na jakość
i atrakcyjność przestrzeni kształcenia i tak:

• W Szkole Podstawowej nr 3 wykonano remont dachu budynku przy ul.
Świdnickiej 13 i auli. Wyremontowano
parkiet sali gimnastycznej i wymieniono w
niej oświetlenie. Lampy wymieniono także
w trzech salach dydaktycznych oraz zmieniono oświetlenie awaryjne. Zakończono
remont pomieszczenia gospodarczego,
wejścia zewnętrznego do kotłowni i jadalni
przy stołówce.
• W Szkole Podstawowej nr 4 wymieniono instalację wodną na sali gimnastycznej i wykonano remont sekretariatu, a także
zamontowano drzwi wejściowe do 10 sal
lekcyjnych.
• W Szkole Podstawowej nr 1 przeprowadzono szereg prac polegających na
odświeżeniu wnętrz.
• W Szkole Podstawowej Integracyjnej wykonano prace remontowe: odnowiono i doposażono salę do rewalidacji, oddział

• W Przedszkolach nr 2 i nr 3 zakupiono nowe meble, sprzęt kuchenny i wyposażenie.
• W Szkole Podstawowej nr 2 wymieniono posadzki w dwóch salach lekcyjnych, wykładziny w trzech salach oraz drzwi
wejściowe do budynku szkoły. Zakupiono
i zamontowano również żaluzje metalowe
odgradzające szkołę od jadalni.

przedszkolny, gabinet logopedy i pedagoga, a także wymieniono oświetlenie na sali
gimnastycznej.
Natomiast w lutym w Szkole Podstawowej Integracyjnej w Cierniach została
otwarta innowacyjna, nowoczesna, pierwsza w naszym mieście sala sensoryczna.
Nowa, bardzo kolorowa, wyposażona w profesjonalny sprzęt,
przyjazna dla oka przestrzeń umożliwi dzieciom
udział w niezwykle ważnych
zajęciach, integracji sensorycznej, kompleksowej i
bezpiecznej metodzie terapeutycznej. W sali znajduje
się wiele przedmiotów, elementów: magiczny dywan,
witryna świetlna, ściana
wodna, trampolina, domek
sensoryczny, stół podświe-

tlany, projektor przestrzenny, światłowody, kostka podświetlana oraz tunel
nieskończoności. Jest to szczególnie
potrzebne dzieciom z różnego rodzaju
dysfunkcjami i schorzeniami. Młodzi wychowankowie szkoły będą korzystać z wyposażenia, dzięki, któremu na nowo będą
poznawać świat, wzmocnią zdolność do
rozumienia i porządkowania bodźców i
informacji dostarczanych z otoczenia i z
własnego ciała poprzez zmysły.
Całkowity koszt realizacji tego działania
wyniósł 30 000 zł i został sfinansowany z
budżetu Gminy Świebodzice.
Wszystkie te działania mają na celu
najwyższe dobro, wysoką jakość kształcenia i rozwoju młodych Świebodziczan.

„KANALIZACJA DESZCZOWA”
Gmina Świebodzice jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami
pogodowymi poprzez budowę kanalizacji
deszczowej w Świebodzicach” wybranego
do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020.
W ramach projektu planuje się wybu-

dowanie kanalizacji deszczowej w ulicy
Siennej, Lotniczej i Olszańskiej. Zadania będą realizowane w latach 2021-2022.
• Całkowita wartość zadania: 5 776 659,46 zł;
• Dofinansowanie 85% wydatków kwalifikowalnych: 4 005 967,64 zł.
► W ramach zadania „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Siennej” planuje
się budowę kanalizacji deszczowej o długości 304,60m, montaż studzienek kana-

lizacyjnych, włączenie projektowanej sieci
przewidziane jest do istniejącego kolektora
w ul. Granicznej. Zadanie zaplanowano do
wykonania w roku bieżącym.
► W ramach zadania „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Lotniczej” planuje
się budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długość 239,30m, montaż studzienek
i wpustów, przejście pod ciekiem wodnym
w rurze ochronnej. Prace planowane są do

wykonania w 2021-2022.
► „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Olszańskiej” – w ramach zadania planuje się budowę sieci kanalizacji
deszczowej o łącznej długości 547,4m, zamontowanie separatorów, zamontowanie
osadnika wirowego, montaż studzienek
kanalizacyjnych, przebudowę sieci wody.
Roboty planowane są na koniec 2021 oraz
2022 r.
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„MALUCH+”
Gmina Świebodzice pozyskała dofinansowanie w wysokości
1 440 000,00 zł w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji
opieki na dziećmi w wieku do lat 3
„Maluch+” 2021.
W ramach zadania planuje
się rozbudowę budynku Żłobka
Miejskiego nr 2 w Świebodzicach i
utworzenie 48 nowych miejsc żłobkowych.
Zaplanowane prace do wykonania:
- wykonanie stanu zerowego,
izolację fundamentów, wymurowa-

WYMIANA KOPCIUCHÓW
nie ścian, więźby dachowej, ścian
działowych, tynków, posadzek,
montaż stolarki, instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej;
- zakup i montaż wyposażenia.
W dobudowanej części żłobka
planuje się utworzenie dwóch sal o
powierzchni około 60 m2. Planuje
się wykonanie sali do leżakowania,
szatni i sanitariatów oraz miejsca
do wydawania posiłków, gabinetu,
toalety dla niepełnosprawnych, pomieszczenia gospodarczego i wózkarni.

W dniu 15 marca br. zakończyła się ocena formalna i merytoryczna wniosków złożonych przez
mieszkańców w ramach projektu partnerskiego
pn. „Wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła
w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020.
W Gminie Świebodzice zostały złożone 43
wnioski o grant na łączną kwotę 554 367,40 zł,
niestety alokacja dla Gminy wynosi tylko 253
300,00 zł, dlatego też w Świebodzicach do dofinansowania zostało wybranych 19 wniosków. W
przypadku pojawienia się dodatkowych środków

XXII/163/2020 z dnia 23 stycznia
2020 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać
projekt budżetu obywatelskiego
Gminy Świebodzice, prace realizowane są wg. harmonogramu:
• przeprowadzenie kampanii informacyjnej;
• zgłaszanie projektów;
• przeprowadzenie głosowania;
• weryfikacja projektów (formalna
i merytoryczna);
• ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji.
Po raz drugi w naszym
mieście w dniach 24 marca
- 7 kwietnia br. mieszkańcy
Świebodzic mogą zgłaszać
swoje propozycje projektów
w ramach Budżetu
Obywatelskiego Gminy
Świebodzice.
Przypominamy, że propozycje
zadań zgłaszanych do Budżetu
Obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie na terenie będącym własnością Gminy Świe-

Gmina
Świebodzice
zaaplikowała
o środki na
doświetlenie
przejść
dla pieszych
Gmina Świebodzice dnia
5 marca 2021 roku złożyła
wniosek o dofinansowanie
w ramach Dolnośląskiego
Funduszu Pomocy
Rozwojowej 2021.
Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez
wykonanie
doświetlenia
przejść dla pieszych zlokalizowanych przy ulicy Łącznej 35 i 5, ulicy Wolności
38, ulicy Świdnickiej 20 i 10
oraz przy ulicy Mieszka I.
W sumie wnioskowano na 6
przejść dla pieszych na kwotę 187 500,00 zł z czego dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu Województwa
Dolnośląskiego przewidziana
jest na 150 000,00 zł.

bodzice oraz muszą należeć do
katalogu zadań własnych Gminy.
Do
zgłaszania
projektów
uprawnieni są mieszkańcy Gminy
Świebodzice, którzy w chwili składania formularza z propozycją
mają pełną zdolność do czynności
prawnych. Propozycję projektu
składa się w wersji papierowej na
odpowiednim formularzu. Zgłoszenie projektu wymaga poparcia
co najmniej 3 osób zamieszkujących na terenie Gminy Świebodzice. Zgodnie z zapisami uchwały nr

Wszystkie szczegóły dotyczące
Budżetu znajdują się na stronie:
www.eurzad.swiebodzice.pl/budzet-obywatelski
W tym roku Gmina Świebodzice zrealizuje projekt pn. „Bezpieczna nawierzchnia placu zabaw
w Parku Miejskim”, zgłoszony w
ramach Budżetu Obywatelskiego
2020. Projekt zgłoszony przez Panią Antoninę Nowacką przeszedł
pozytywną weryfikację i został zatwierdzony do realizacji. Pomysłodawczyni projektu gratulujemy!

przeznaczonych na nabór lub odstąpienia od
podpisania umów z wybranymi już Grantobiorcami, będzie możliwość rekomendowania kolejnych wniosków o grant z listy rankingowej do
dofinansowania.
Przypominamy, że wartość dofinansowania
wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych, ale nie
więcej niż 10 tys. do lokalu mieszkalnego i 25 tys.
do domku jednorodzinnego.
Najlepiej oceniane były wnioski, w których
przewidziano zastosowanie odnawialnych źródeł
energii, które przyczyniają się do zmniejszenia
emisji CO2, PM2,5, PM10.
W najbliższym czasie będą podpisywane umowy o grant z mieszkańcami.

Modernizacja filtrów
pośpiesznych pod kątem
poprawy jakości wody
dla mieszkańców
Świebodzic
Głównym ujęciem wody dla
miasta Świebodzice jest
ujęcie powierzchniowe
ze zbiornika zaporowego
w Dobromierzu. Obecnie
woda ujmowana ze
zbiornika Dobromierz
pokrywa od 90% do 95%
zapotrzebowania w wodę
miasta Świebodzice.
W obliczu zmian klimatycznych,
parametry wody surowej ujmowanej
ze zbiornika Dobromierz na przestrzeni kilku lat uległy zmianie. Przeważnie w okresach letnio - jesiennych
obserwowany jest okresowy wzrost
mętności wody surowej. Główną
przyczyną tego zjawiska jest przedostawanie się do wód nawozów rolniczych, a także warunki atmosferyczne
(brak opadów, słoneczne ciepłe dni).
Kolejnym parametrem, który w
ostatnich latach znacząco zmienił
swoje występowanie w zbiorniku
Dobromierz jest stężenie związków
manganu. Sytuacja ta była również
problematyczna dla procesów
uzdatniania wody na Stacji w Dobromierzu.
Zmiana parametrów wody
znajdującej się w zbiorniku Dobromierz wymusza prowadzenie
działań i wyszukanie rozwiązań
mających na celu wyeliminowanie
powyższych problemów.
W grudniu 2019r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Świebodzicach podjął działania
mające na celu poprawę funkcjonowania układu technologicznego na
ASUW Dobromierz oraz sprostanie
rosnącym wymaganiom wobec jakości wody przeznaczonej do spożycia zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 roku. Po przeanalizowaniu
sytuacji podjęta została decyzja odnośnie przeprowadzenia przeglądu
technicznego wybranego zbiornika filtracyjnego znajdującego się
na ASUW Dobromierz. Zakres
przeglądu obejmował ocenę stanu
technicznego zbiornika oraz przeprowadzenie analizy złoża filtra
pośpiesznego pod kątem poprawy

jakości uzdatniania wody surowej.
Firma wykonawcza przeprowadzająca przegląd techniczny w
protokole końcowym przedstawiła
zakres prac remontowych oraz propozycję doboru złoża filtracyjnego
zapewniającego poprawę parametrów wody uzdatnionej.
W sierpniu 2020r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w
Świebodzicach przystąpił do realizacji I-go etapu prac modernizacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody
w Dobromierzu obejmujący swoim
zakresem remont trzech zbiorników filtrów pośpiesznych wraz z
wymianą złoża. Prace modernizacyjne zostały zakończone pod koniec października 2020r.
przeprowadzonych
Podczas
prac zastosowano nowe złoże filtracyjne, które pozwoliło obniżyć stężenie związków manganu dzięki zastosowanej specjalistycznej warstwie
katalitycznej, która ma zdolność
sorbowania z wody rozpuszczonych
związków manganu. Dobór drobniejszego uziarnienia piasku filtracyjnego pozwolił na skuteczniejsze
zatrzymanie mniejszych cząstek
zanieczyszczeń mechanicznych, zawiesin oraz związków organicznych
występujących w wodzie surowej.
Natomiast warstwa antracytu pomogła uzyskać poprawę efektywności filtracji oraz zapewni wydłużenie
okresu używalności filtru.
Dzięki przeprowadzonym pracom modernizacyjnym ASUW
Dobromierz wzbogaci swój układ
technologiczny, a mieszkańcy
Świebodzic mogą cieszyć się lepszą
jakością wody.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Świebodzice Sp. z o.o.
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Zespół Szkół w Świebodzicach
to nowoczesna szkoła

Zespół Szkół w Świebodzicach od września ubiegłego roku, dzięki staraniom Burmistrza Miasta Pawła Ozgi jest zarządzany
przez Gminę Świebodzice. Szkoła zmieniła nazwę i jest kierowana przez Dyrektor Magdalenę Pawiłojć. Wnętrze szkoły
nabrało, nowego blasku, przez co wizerunek placówki jest pozytywnie postrzegany. Klasy i pomieszczenia zostały
wyremontowane, wyposażone w nowoczesny sprzęt do nauki. W placówce została uruchomiona aula, która robi na
uczniach duże wrażenie, jest tam strefa do wypoczynku, wyposażona w wygodne pufy, ustawione zostały także nowe stoły
do gry w piłkarzyki. Kolejnym bardzo ważnym atutem szkoły, który ją wyróżnia to jakość nauczania.

Placówka oświatowa oferuje naukę w Szkole Branżowej I i II stopnia oraz Technikum. Zespół Szkół w
Świebodzicach stawia przed sobą jeden z bardzo ważnych celów zdobycie dobrego zawodu przez uczniów.
Szkoła wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ósmoklasistów oraz lokalnego rynku pracy, współpracuje
z najlepszymi przedsiębiorcami z
regionu. Dzięki praktyce realizowanej wyłącznie u przedsiębiorców
uczniowie z łatwością odnajdą się
na rynku pracy i znajdą dobre zatrudnienie po zakończeniu szkoły.
Zespół Szkół w Świebodzicach
gwarantuje: praktyki zawodowe u
pracodawcy, przygotowanie do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje, przygotowanie do

egzaminu maturalnego, połączenie
nauki teoretycznej z praktyką, nowoczesne metody nauczania, przestronne sale lekcyjne, nowoczesną
bazę dydaktyczną, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zajęcia rozwijające zainteresowania.
24 lutego w Zespole Szkół została otwarta nowoczesna aula. W
jej otwaciu uczestniczyli: Włodarze
Miasta, Sekretarz Miasta Sabina
Cebula, Dyrektor szkoły Magdalena
Pawiłojć oraz Kierownik Wydziału
Edukacji i Spraw Społecznych Alicja
Pawlica.
Z kolei w dniu 9 marca w Zespole Szkół w Świebodzicach odbyło się
spotkanie zespołu ds. promocji szkoły. Uczestniczyli w nim: Zastępca
Burmistrza Miasta Tobiasz Wyso-

czański, Dyrektor placówki oświatowej Magdalena Pawiłojć, Kierownik
wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Alicja Pawlica, kadra pedagogiczna: Joanna Dunicz, Aneta Kąsiel.
Zespół omówił m.in. strategiczne działania, jakie placówka planuje
zrealizować promując szkołę. Przy
rekrutacji, która rozpoczyna się w
dniu 17 maja 2021 r. priorytetem
jest indywidualne oraz przyjazne
podejście do ucznia, doradztwo w
komfortowych warunkach.
Jak podkreślał Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wysoczański
ważne jest, aby kandydat mógł zobaczyć szkołę od środka. Wychodząc naprzeciw młodzieży ustalono,
że każdy uczeń będzie mógł umówić
się na indywidualną rozmowę, w

której będą uczestniczyć Dyrektor
oraz kadra pedagogiczna.
Podczas spotkania Pani Aneta
Kąsiel zaprezentowała m.in. nowoczesną platformę mapakarier.org,
dedykowaną dla uczniów, rodziców
i nauczycieli. Platforma, z której korzysta szkoła ma na celu ukierunkowanie uczniów co do wyboru ścieżki
edukacyjnej, biorąc pod uwagę preferencje ucznia. Zapraszamy do eksploracji strony, szczególnie zakładki
Blog oraz artykułu autorstwa Jadwigi Stach pn. „Skąd czerpać wiedzę o
zawodach”, czyli najciekawsze kanały na YouTube i podcasty. Omówiono także właściwości platformy
Ted, https://bit.ly/3btMzo2 z inspirującymi przemówieniami ludzi z
całego świata, którzy zaciekawiają i
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Możliwości kształcenia
oferowane uczniom:
Szkoła Branżowa I Stopnia (3 lata)
Szkoła Branżowa I stopnia szkoli w zakresie
usług oraz produkcji.
Zawody z obszaru usług: piekarz, kucharz,
fryzjer, pracownik obsługi hotelowej
Zawody z obszaru produkcyjnego:
operator obrabiarek skrawających,
mechanik pojazdów samochodowych,
ślusarz, stolarz, elektryk.
Szkoła Branżowa II stopnia (2 lata)
Jest to kontynuacja nauki po Szkole
Branżowej I Stopnia. Potrzebna jest
do uzyskania wykształcenia średniego
technicznego.
Technikum (5 lat)
• Kierunek - Technik grafiki i poligrafii
cyfrowej
(tworzy reklamy, projektuje foldery
i ulotki, opracowuje projekty graficzne,
przygotowuje materiały do druku oraz
obsługuje sprzęt drukarski).
• Kierunek - Technik Informatyk
Tworzy bazy danych, strony internetowe,
projektuje sieci komputerowe
i administruje sieciami, Innowacje - gry
komputerowe, E-sport.

Serdecznie zapraszamy
do kontaktu ze szkołą,

tel. 531-213-896,
zsswiebodzice.edupage.org
skłaniają młodzież do refleksji i dyskusji na temat przyszłości.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej szkoły https://zsswiebodzice.edupage.
org/ oraz profilu facebook https://
pl-pl.facebook.com/ZespolSzkolSwiebodzice.

Praca Urzędu Miejskiego w czasie pandemii
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U. z 2021 r.
poz. 546), Burmistrz Miasta Świebodzic podtrzymuje
wprowadzone wcześniej ograniczenia. Zachęcamy
naszych mieszkańców do składania podań poprzez
platformę e-PUAP.
Uprzejmie informujemy, że dostępna jest edytowalna wersja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: https://www.bip.swiebodzice.pl/
wydzial-egzekucji-i-windykacji/368. Zachęcamy do skorzystania z tej opcji.
Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek
organizacyjnych Urzędu odbywa się w dalszym ciągu tylko
w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zaleca się kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
Klienci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:
• zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz odkrycia ust i nosa na prośbę pracownika Urzędu w przypadku

konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej
osoby;
• dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym
dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji;
• zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób
przed i w budynku Urzędu.
W Ratuszu i w budynku przy ulicy S. Żeromskiego dokumenty można składać na parterze obiektów. Zwracamy się
z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie do spraw pilnych oraz o przychodzenie bez osób towarzyszących. Wejście na teren budynków urzędowych, możliwe jest jedynie z zasłoniętym maseczką nosem i ustami
oraz po dezynfekcji rąk. Ponadto prosimy o przychodzenie z
własnymi długopisami.
Przypominamy, że Mieszkańcy miasta mogą załatwić sprawy:
• telefonicznie: numery telefonów do wydziałów: https://
www.bip.swiebodzice.pl/wydzialy-urzedu-miejskiego/172
• drogą elektroniczną: swiebodzice@swiebodzice.pl
• poprzez platformę ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/
portal (adres skrytki /sr04sis03q/SkrytkaESP)
• platforma e-urząd: https://eurzad.swiebodzice.pl/

► Tel. kontaktowy do sekretariatu Urzędu Miejskiego:
74 666-95-17; 74 666-95-18.
► Tel. kontaktowy Biuro Podawcze: 74 666-95-55;
► Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek, środa, czwartek: godz. 7.30-15.30;
wtorek: godz. 7.30-16.00;
piątek: godz. 7.30-15.00.
► Godziny pracy kasy Urzędu Miejskiego:
poniedziałek-piątek: od godz.: 8.00 do godz.: 14.00.
W celu ograniczenia kontaktów zachęcamy do uregulowania zobowiązań finansowych w następujący sposób:
• 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,
• 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.
• opłatę za zezwolenie alkoholowe Nr 91 2030 0045 1110
0000 0229 7270.
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Zwycięzcy konkursu na e-kartkę
Wielkanocną
24 marca został
rozstrzygnięty konkurs na
e-kartkę pn. Tradycje Świąt
Wielkanocnych. Z powodu
trwającej pandemii tegoroczna
edycja konkursu odbyła się w
wirtualnej formule.
Prace były przygotowane elektronicznie, w programach komputerowych i przesyłane na adres e-mail.
Do organizatora Miasto Świebodzice
wpłynęło wiele pięknych, kolorowych
prac, przygotowanych zarówno przez
młodszych, jak i starszych mieszkańców. Jury w składzie: Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Zastępca Burmistrza
Miasta Tobiasz Wysoczański, Sekretarz Miasta Sabina Cebula, Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury Katarzyna
Woźniak, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Małgorzata Grudzińska, oraz przedstawicielki Wydziału
Promocji i Komunikacji Społecznej,

Świebodzic

ZWYCIĘZCY:
Kartki nagrodzone:
1. Maksymilian Jaros
2. Wiktoria Lech
3. Nadia Sanetra
Kartki wyróżnione:
Martin Łebkowski
Lena Kozak
Alicja Zyska

przyznało 3 nagrody główne oraz
Wszystkim laureatom oraz
przyznało trzy wyróżnienia, według
uczestnikom serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
następujących kryteriów: zgodność z
tematem, pomysłowość i oryginalność,
pracochłonność
oraz estetykę wykonania. E-kartki
świąteczne zostaną
przesłane do miast
partnerskich, urzędów, organizacji i
Lena Kozak - wyróżnienie
Martin Łebkowski - wyróżnienie
jednostek.

Z biblioteką w sieci
Ograniczenia wynikające z pandemii
Covid-19 spowodowały przeniesienie
części dotychczasowej działalności
Oddziału Dziecięcego do Internetu.
Do utrzymania kontaktu z Użytkownikami
wykorzystujemy trzy kanały komunikacji online: stronę internetową, facebook’a oraz fanpage
biblioteki, na których systematycznie
zamieszczamy materiały o bardzo
zróżnicowanej tematyce. Mamy
również grupę na facebooku Biblioteka Dziecięca Świebodzice, na której publikujemy
codziennie recenzje wybranych
przez nas książek. Poniżej prezentujemy „zajawki” o tym, co dotychczas ukazało się na naszej stronie. Zdradzamy też, kilka najbliższych
tematów.
Fake newsy podawane są wszędzie: w telewizji, radiu, prasie, ale przede wszystkim w Internecie. Zjawiska fałszywych informacji i mistyfikacji
są działaniami zwodniczymi, czyli oszustwami.
Oczywiście nie wszystkie informacje zamieszczane w Internecie to fake newsy. Przeglądałyśmy,
sprawdzałyśmy i wybrałyśmy: Bezpieczne i
ciekawe miejsca w Internecie oraz Interaktywne gry. Wszystkie zamieszczone gry, m.in.:
Sudoku, Bystre oczko, a także escape room –
„Ucieczka z Lodowego Zamku” zostały stworzone
przez jedną z nas. W lutym włączyłyśmy się do akcji Dzień Bezpiecznego Internetu. Tegoroczne
hasło brzmiało „Działajmy razem!”.
Tegoroczny cykl naukowy rozpoczęliśmy
od Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce.
Wspomnieliśmy też o kilku Zapomnianych
polskich naukowcach. Wiele naszych materiałów, w tym również interaktywnych,
związanych jest z nietypowymi świętami. Międzynarodowy Dzień Kloców Lego, Światowy Dzień Nutelli, Pączkowe memory,

Walentynki na świecie, Światowy Dzień
Mórz, Dzień św. Patryka, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, (prezentacje
przybliżające tematykę wybranych nietypowych świąt, przedstawiające wiele informacji,
ciekawostek ma dany temat, aktywizujące odbiorcę poprzez zawarte w nich quizy oraz gry)
czy Dzień matematyki, potwierdzają, jak
szeroki wachlarz tematyczny proponujemy naszym Użytkownikom.
Oczywiście mamy też coś dla
wielbicieli zwierzaków, nawet
tych prehistorycznych. Przygotowałyśmy już ciekawostki o:
pingwinach, Golden retrieverach
i innych rasach psów, krowach
(a dokładniej – Krowie Matyldzie), misiach (łasuchu – Kubusiu
Puchatku), niedźwiedziach polarnych i
pandach. A dla wszystkich fanów dinozaurów
(a wśród naszych młodszych Czytelników jest ich
bardzo wielu) obszerny materiał, wraz z filmami
oraz specjalnie przygotowanymi interaktywnymi
mapami. Obchodzimy też różne święta. Szczególnie uwielbiamy dzień Babci i Dziadka. Ale bywamy też na urodzinach Alberta Einsteina czy Karola
Darwina. A już wkrótce odwiedzimy m.in.: Martę
Kisiel, Coco Chanel, Marię Skłodowską-Curie.
Bardzo chętnie dzielimy się z Wami informacjami na temat pisarzy i ich książek. Tak więc
zabieramy Was w podróż do Podwodnego świata J. Y. Cousteau, a także w Kosmos, do Gwiezdnych Wojen. A podczas przystanku na Ziemi spotkałyśmy m.in.: Juliusza Verne’a, Eve Ainsworth,
Zbigniewa Nienackiego, Papcio Chmiela, Marcina Pałasza, Matthew Quick’a, Przemka Staronia,
Nanne Foss, Hansa Christiana Andersena. Jeśli
jesteście ciekawi, o kim jeszcze napiszemy to zaglądajcie na naszą stronę internetową.
Do zobaczenia.
Oddział Dziecięcy Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Świebodzicach

„I love Świebodzice”

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej w Świebodzicach
organizuje różne konkursy dla mieszkańców. W ubiegłym tygodniu
rozstrzygnięty został doroczny konkurs na e-kartkę wielkanocną.
Do 30 kwietnia świebodziczanie mogą przysyłać wyłącznie
ze względu na panującą epidemię drogą elektroniczną zdjęcia do
konkursu „Wiosenne Świebodzice”. Celem konkursu jest zaprezentowanie pierwszych oznak wiosny w naszym mieście.
Mamy dla naszych mieszkańców i nie tylko również nową
propozycję. Wszyscy miłośnicy Świebodzic mogą opowiedzieć, za
co kochają swoje miasto w ramach „I love Świebodzice”. Akcja

Maksymilian Jaros - I miejsce

Wiktoria Lech - II miejsce

Alicja Zyska - wyróżnienie

Nadia Sanetra - III miejsce

MDK wirtualnie

W związku z panującą sytuacją w
kraju i ograniczeniami dostępu
do tradycyjnych spotkań, zajęć
cyklicznych i wydarzeń kulturalnych
Miejski Dom Kultury zaprosił dzieci,
młodzież i dorosłych do skorzystania z
oferty online.
W styczniu najmłodsi mogli wspólnie z
MDK spędzić ferie zimowe, podczas których
zorganizowane były warsztaty plastyczne,
taneczne, kreatywne. Z okazji Dnia Babci i
Dziadka MDK zaprosił dzieci i młodzież na
warsztaty robienia laurek i prezentów.
W każdą środę odbywały się zajęcia
dla dorosłych „PILATES” prowadzone
przez Panią Beatę.
Luty to miesiąc zakochanych. W
związku z tym MDK zorganizował konkurs plastyczny „Moja Walentynka”.
Jury miało trudny orzech do zgryzienia. Wybór był wyjątkowo trudny.
Wszyscy uczestnicy podjęli wyzwanie
i wykonali pracę, zaskakując nas pomysłowością i kreatywnością. Każdy z
uczestników został nagrodzony.
„Bliskie spotkania-ciekawe historie
mieszkańców”, to projekt, który MDK

zachęca mieszkańców do nagrywania krótkich filmików, max 30
sekund, w których świebodziczanie przedstawiają, za co kochają
swoje miasto. „Kocham Świebodzice, bo …….”
Filmiki będą prezentowane na profilu fanpage Miasto
Świebodzice oraz na portalu miejskim www.swiebodzice.pl.
Filmik, który otrzyma najwięcej likeów zostanie nagrodzony
przez Burmistrza Miasta Pawła Ozgę. Mile widzianym jest,
aby podczas nagrania filmiku widoczny był lokalny akcent.
Filmiki proszę przesyłać do wydziału Promocji i Komunikacji
Społecznej, adres e-mail: promocja@swiebodzice.pl. Infor-

ogłosiło w marcu. Na pierwsze spotkanie zaproszona została Pani Róża Stolarczyk, Świebodziczanka z urodzenia i wyboru. Historią miasta
i regionu interesuje się od kilku dziesięcioleci.
Pani Róża przybliżyła nam historię Krypty Hochbergów, która znajduje się przy Kościele p.w.
Św. Mikołaja. Wspólna zabawa i kreatywne
tworzenie mapy Świebodzic to kolejny pomysł,
który spotkał się z wielkim zainteresowaniem
najmłodszych. Wspólnie stworzyliśmy rysunkową mapę Świebodzic, która będzie pełniła
funkcję dekoracyjną i edukacyjną. Mapa została
umieszczona w witrynie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Świdnickiej 15.
W marcu odbył się konkurs plastyczny
„Tradycje i Zwyczaje Wielkanocne” oraz warsztaty „Kolory Wiosny” dla dzieci i dorosłych,
warsztaty florystyczne dla dorosłych. Obecnie
w MDK trwa projekt „Z pasją przez życie”, do
którego zachęcamy wszystkie utalentowane
osoby w naszym mieście w dziedzinie malarstwa, rękodzieła, kolekcjonerów i hobbystów.
Pokażcie, co tam chowacie po szufladach,
najlepsze prace to te poukrywane i czas pokazać je światu!
Miejski Dom Kultury w Świebodzicach

macje o akcji już niebawem znajdziecie Państwo na portalu
miejskim www.swiebodzice.pl oraz na profilu fanpage Miasto
Świebodzice.
Mamy nadzieję, że propozycja spotka się z Państwa uznaniem.
Mimo drastycznie ograniczonych przez radnych środków
na promocję gminy nie rezygnujemy i zachęcamy wszystkich do
udziału w konkursach i wydarzeniach, które zaprezentują piękno
Świebodzic i zachęcą turystów do odwiedzenia naszego pięknego
miasta.

ROZMAITOŚCI
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Świebodzic

Od 1 kwietnia 2021 r.
Główny Urząd Statystyczny
przeprowadza Narodowy
Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021. Udział w
spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęci są: mieszkańcy Polski - zarówno Polacy,
jak i cudzoziemcy, stali mieszkańcy Polski przebywający w
czasie spisu za granicą. Obowiązkową metodą jest samospis internetowy, tak stanowi
ustawa spisowa. Główny Urząd
Statystyczny zachęca, aby wejść
na stronę GUS spis.gov.pl i
wypełnić formularz spisowy.
Na stronie spisowej www.spis.
gov.pl opublikowana została
treść pytań, które będą zawarte w formularzu Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań 2021. Formularz
do samospisu zaprojektowany został w taki sposób, aby
przejście do kolejnego pytania
zależało od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie.
Dlatego nie należy utożsamiać
liczby pytań w przedstawionym na stronie wykazie z liczbą
wszystkich pytań, na które dana
osoba będzie odpowiadała, ponieważ będzie to wynikało z
indywidualnej sytuacji. Lista
pytań w Narodowym Spisie
Powszechnym znajduje się pod
adresem: https://spis.gov.pl/
lista-pytan-w-nsp-2021/. Jeżeli mieszkaniec nie może tego
zrobić we własnym zakresie
powinien udać się do Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach,
ul. Rynek 1, Żeromskiego 27.
Na czas trwania spisu Urząd
Miejski przygotował specjalne miejsca, gdzie mieszkaniec
może dokonać samospisu. Jeśli
dana osoba nie może dokonać
samospisu poprzez formularz
internetowy zostanie spisana jedną z dwóch innych metod: wywiadu telefonicznego
wspieranego programem komputerowym i wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego
przez rachmistrza spisowego i
rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym.
Wywiad telefoniczny wspierany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego. Odmowa udziału w
spisie powszechnym grozi karą
grzywny na podstawie art. 57
ustawy o statystyce publicznej.
Nie należy obawiać się o swoje
dane. Są bezpieczne i podlegają
szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są
zobowiązani do przestrzegania
tajemnicy statystycznej.
Więcej informacji znajdziecie
Państwo na stronie spis.gov.pl.
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WYDARZENIA Z KLUBÓW
SPORTOWYCH

Na terenie Miasta Świebodzice działa wiele organizacji o profilu
sportowym, zrzeszających zarówno mieszkańców naszego miasta
jak i okolic. Trenerzy oraz Zarządy dbają o rozwój zawodników.
Dzieci, młodzież oraz dorośli uczestniczą w treningach pod okiem
wykwalifikowanych sportowców oraz biorą udział w turniejach na
arenie krajowej i międzynarodowej. Cieszymy się, że zawodnicy
wciąż doskonalą swoje umiejętności i zdobywają sukcesy.
Rekinki na zawodach Swim Mania
W dniu 20 marca, aż 34
zawodników Klubu Sportowego Rekin Świebodzice
wystartowało w II edycji
zawodów pływackich Swim
Mania, które odbyły się na
pływalni Orbita we Wrocławiu. Wszyscy pływacy
włożyli bardzo dużo energii
i zaangażowania, osiągając
imponujące wyniki, lepsze
niż ustanowione dotychczas, za co serdecznie gratulujemy. W sztafecie kończącej turniej
drużyna ze Świebodzic w składzie: Mateusz Gorczyca, Nadia
Karch, Rafał Kopeć oraz Natalia
Romanowska uplasowała się na
II miejscu podium. W zawodach
startowali również: Biała Magdalena, Chęcińska Klara, Kowalczyk
Martyna, Kułak Natasza, Lis Julia, Stec Natalia, Folkman Hanna,
Kozmowska Anna, Kudarewska
Anika, Michaliszyn Maja, Świdurska Aurelia, Wajsberg Hanna,
Żemier Natalia, Żemier Tatiana,
Magiera Maja, Kułak Sebastian,

Stawicki Michał, Dzień-Rakoczy Kacper, Smolarz Aleksander,
Krzyszkowski Krzysztof, Chęcińska Kalina, Checińska Kornelia,
Kurowska Angelika, Horbacz
Antonina, Bylińska Natasza, Gardacz Jakub, Glejzer Filip, Horbacz
Franciszek, Juś Radosław, Maziar Kamil. Wszystkie osiągnięcia zdolnych rekinów zasługują
na ogromne brawa. Gratulujemy
również trenerom, opiekunom i
rodzicom zawodników, a także
Pani prezes Barbarze Kościelniak.
Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.

Szczypiornistki z MKS Victoria Świebodzice
powołane do Kadry Narodowej
Po raz pierwszy w historii
Miejskiego Klubu Sportowego
Victoria Świebodzice, pięć zawodniczek zostało powołanych
do Kadry Narodowej. W gronie
utalentowanych piłkarek ręcznych znalazły się: Marika Szulc,
Justyna Adamczewska, Patrycja
Barna, Jagoda Serafin i Martyna
Szczepanik. Podopieczne trener
Dominiki Daszkiewicz – Kwa-

drans z rocznika 2006 miały
możliwość szkolenia się w Centralnym Ośrodku Spotu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w
Szczyrku. Uzdolnionym szczypiornistkom serdecznie gratulujemy zdobytego awansu sportowego oraz życzymy powodzenia
w Kadrze. Gratulacje przekazujemy również Pani trener oraz prezes klubu Agacie Kalafut.

Sukcesy zawodników KO Gym Muay Thai Świebodzice
W dniu 21 lutego br. w 56
edycji warszawskiej Grandy utalentowani zawodnicy klubu KO
Gym Muay Thai Świebodzice
osiągnęli bardzo wysokie wyniki,
klasyfikując się na najwyższych
stopniach podium. I miejsca w
turnieju zdobyli: Kacper Szydlik,

Krzysztof Serafin, Hugo Bundy
oraz Nazar Khsystan. Gratulujemy zdobytych osiągnięć oraz życzymy powodzenia w doskonaleniu sportowych umiejętności.
Gratulacje i życzenia kierujemy
również do trenera Mariusza
Cieślińskiego.

Zawodnicy AP Champions na Turnieju żaków
Drużyna Due Soccer na podium
W dniu 28 lutego br. zawodnicy Klubu Due Soccer wzięli
udział w turnieju „75 lat Górnik
Wałbrzych Cup.” Podopieczni trenera Marcina Domagały rozegrali
łącznie 5 meczów, zdobywając
złote medale. Młodzi piłkarze rywalizowali z drużynami: Górnik
Wałbrzych II , KKS Jelenia Góra,

Świebodzic

Bumerang Wrocław, KS Łomnica.
W meczu finałowym nasza drużyna zmierzyła się z Górnikiem Wałbrzych II i po wyrównanej walce, osiągnęła w rzutach karnych
wynik 2 do 1. Utalentowanym
zawodnikom oraz ich trenerowi
gratulujemy zdobytego podium i
życzymy kolejnych sukcesów.
W dniu 13 marca zawodnicy Akademii Piłkarskiej Champions Świebodzice uczestniczyli
w turnieju piłki nożnej żaków w
Hali Sportowo-Edukacyjnej w
Jaworzynie Śląskiej. Zawody były
zorganizowane z okazji 75-lecia
istnienia Miejskiego Klubu Sportowego "Karolina". W rozgrywkach udział wzięło osiem drużyn:
KP Górnik Wałbrzych, MKS
Kuźnia Jawor, AP Dzierżoniów,
KS Piławianka Piława Górna,
Akademia Bolko Bolków, AP

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

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

Champions Świebodzice oraz 2 drużyny
gospodarzy MKS Karolina I i II.
Wszyscy zawodnicy rywalizowali na
bardzo wysokim poziomie i wykazali się
doskonałymi umiejętnościami piłkarskimi. Turniej miał
charakter typowo rekreacyjny
oznacza to, że wyniki meczów
nie były brane pod uwagę oraz
nie prowadzono żadnej klasyfikacji drużynowej. Najważniejsza
była dobra zabawa i gra fair play.
Zawodnikom gratulujemy sportowej postawy oraz życzymy
zdobywania osiągnięć i realizacji
zamierzonych celów. Trenerowi Żeni Velychko, działaczom
klubu oraz opiekunom młodych
sportowców życzymy wytrwałości oraz wielu osiągnięć.
Nakład: 3000 egz.

Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia. Drukarnia Sosnowiec
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Świebodzic
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
miłości, spokoju, radości, zdrowia
i tak potrzebnej nam nadziei na dobre jutro
życzy Dyrekcja MDK
wraz z pracownikami

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei, miłości.
Radosnego nastroju
oraz czasu spędzonego z najbliższymi.
Życzy
OSiR Świebodzice Sp. z o.o.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
składamy wszystkim
Mieszkańcom Świebodzic życzenia pełne wiary i miłości.
Niech spełnią się wszystkie marzenia, troski na dobre odejdą wraz z zimą,
a nadzieja na lepsze jutro niech wypełni najbliższy czas.
Wszystkiego najlepszego, a zwłaszcza dużo zdrowia
życzy:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Świebodzicach

Wesołych Świąt
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
W czasie dystansu i izolacji, uśmiechajmy się
i dbajmy o siebie mocniej.
Naszym Klientom i Mieszkańcom Świebodzic
wszystkiego najlepszego w te święta życzą

Pracownicy i Zarząd
ZGK Świebodzice Sp. z o. o.

Wszystkiego, co najlepsze
na Święta Wielkiej Nocy
mnogości łask, radości i wspanialej radosnej
atmosfery w gronie Najbliższych,
smacznego jajka, mokrego dyngusa
życzą wszystkim Mieszkańcom
kierownik wraz z pracownikami i uczestnikami
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Świebodzicach

Z okazji
zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
życzymy
Wszystkim
Mieszkańcom
Miasta Świebodzice
duża zdrowia, radości,
smacznego jajka,
mnóstwo wiosennego
słońca oraz samych
sukcesów.
Straż Miejska
w Świebodzicach

Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkiej Nocy
pragniemy złożyć naszym pacjentom
życzenia wszystkiego najlepszego, szczęścia
i wszelkiej pomyślności
a biorąc pod uwagę trudne czasy
w jakich musimy teraz żyć
i funkcjonować chcielibyśmy życzyć Państwu
przede wszystkim dużo zdrowia,
dziękując jednocześnie za wyrozumiałość
z jaką się spotykamy w czasie
dotykających nas i Państwa utrudnień.
W imieniu załogi
SP ZOZ
Miejskiego Ośrodka Zdrowia
w Świebodzicach
Adrian Szewczyk

