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Seniorzy dla seniorów. 
Ruszył „koleżeński 
telefon wsparcia”

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku nie wiedzą, czym jest nuda i bezczynność. W do-
bie pandemii wspierają seniorów z całego powiatu. Nie tylko pozyskali i rozdali maseczki, 
ale też uruchomili tzw. koleżeńskie telefony wsparcia dla seniorów z całego powiatu. Co 
więcej, nie zamierzają czekać, aż ktoś sam zadzwoni, tylko dzwonią sami.

str. 10

str. 4



aktualności

2 |  5-17.12.2020 r.ŚŚwidnica

biuletyn informacyjny

WYDAWCA

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida

ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
e-mail: redakcja@mojaswidnica.pl

tel. 74 640 09 38, 576 767 970 www.mojaswidnica.pl

REDAKTOR NACZELNY: 
p.o. Daniel Gębala

REDAGUJE ZESPÓŁ:   
Daniel Gębala, Agnieszka Komaniecka, 

Justyna Cader

FOTOREPORTER: Daniel Gębala
d.gebala@mojaswidnica.pl

REKLAMA I MARKETING

Katarzyna Maciejewska
k.maciejewska@mojaswidnica.pl

marketing@mojaswidnica.pl
tel. 502 487 512 

druk
POLSKA PRESS SP. Z O.O., 

ODDZIAŁ POLIGRAFIA, 
DRUKARNIA W SOSNOWCU 

Nakład: 19.000 egz.
Redakcja nie utożsamia się z materiałami nadesła-
nymi z zewnątrz, nie odpowiada za treść ogłoszeń, 
nie zwraca materiałów niezamawianych. Zastrzega-
my sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz 
zmiany ich tytułów. Anonimów nie publikujemy.

ŚŚwidnica

▪ Miejska Biblioteka Publiczna,  
ul. Franciszkańska 18

▪ Filia Biblioteki - Kraszowice 
▪ Filia Biblioteki - Wrocławska 
▪ Urząd Miasta 
▪ Urząd Gminy Świdnica
▪ Starostwo Powiatowe 
▪ Powiatowy Urząd Pracy
▪ Miejski Ośrodek Pomocy  

Społecznej, ul. Wałbrzyska
▪ Centrum Wspierania Organizacji  

Pozarządowych, ul. Długa 33
▪ Świdnicki Ośrodek Kultury
▪ Informacja Turystyczna
▪ Muzeum Dawnego Kupiectwa
▪ Klub Seniora Saperów
▪ OSiR lodowisko
▪ OSiR dom wycieczkowy 
▪ Hala Targowa, pl. Grunwaldzki 
▪ Dworzec Kolejowy
▪ Galeria Świdnicka 
▪ Szpital LATAWIEC 
▪ Przychodnia MEDYK 
▪ Przychodnia BHMED 
▪ Przychodnia ARSMEDICA 
▪ Przychodnia MEDI-LAB 
▪ Przychodnia OSTEON 
▪ Przychodnia ESKULAP 
▪ Przychodnia EZ – Medica
▪ Przychodnia Raj – Med.
▪ Stomatologia AS Adrian Kownacki 
▪ Przychodnia weterynaryjna OGONEK
▪ Restauracja WOŁOWINA 
▪ Bar PRZEDMIEŚCIE
▪ Pizzeria RAMONA
▪ Restauracja FADO
▪ Intermarche (os. Młodych)
▪ biurowiec Pafal
▪ Piekarnia Bieżyńscy, os. Zawiszów
▪ Sklep ul. Leśna
▪ Pawilon - Kraszowice 
▪ Myjnia Primocar (przy Leroy Merlin)
▪ Stacja Paliw Jar Tom
▪ Wagony Świdnica
▪ Electrolux Świdnica
▪ Sklep w Opoczce
▪ Basen w Witoszowie Dolnym
▪ Biblioteka w Pszennie
▪ Świdnickie Gminne  

Przedsiębiorstwo Komunalne  
w Bystrzycy Dolnej 

▪ Sklep w Bystrzycy Dolnej 
▪ Sklep Przy Remizie w Burkatowie
▪ Sklep w Komorowie
▪ Urząd Miejski w Żarowie
▪ GCiKS Żarów
▪ Biblioteka Miejska w Żarowie
▪ Fabryka Yagi w Żarowie
▪ Fabryka Daicel w Żarowie
▪ Fabryka Bridgestone w Żarowie
▪ Urząd Gminy w Marcinowicach
▪ Sklep Mieszko, Świdnicka 2,  

Marcinowice
▪ Sklep Wiko, Zebrzydów 28
▪ Sklep Wiko, Mysłaków 31
▪ Urząd Miejski w Świebodzicach
▪ Wodne Centrum Rekreacji  

w Świebodzicach
▪ Urząd Miejski w Strzegomiu
▪ Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śl.
▪ Zakłady Porcelany Stołowej  

Karolina w Jaworzynie Śl.

Tu znajdziesz 
biuletyn
ŚŚwidnica

Podniesienie cen biletów auto-
busowych to bardzo trudna, ale ko-
nieczna decyzja. W pierwszym okre-
sie pandemii wpływy ze sprzedaży 
biletów autobusowych spadły o 65%. 
Przewiduje się, że w tym roku utrata 
możliwych dochodów z tego tytułu 
do budżetu miasta  wyniesie ponad 
1 milion 200 tys. zł. Wraz ze spadka-
mi dochodów wzrosły koszty, m.in. 
związane z dezynfekcją autobusów, 
wzrostem cen paliw, cen towarów i 
usług oraz wynagrodzeń. A od 2011 
roku ceny biletów pozostawały na 
niezmienionym poziomie.

Rada Miejska podniosła 
ceny biletów autobusowych

– Zauważany jest duży spadek po-
pytu. O ile w 2019 roku w okresie od 
stycznia do września został uzyskany 
dochód z wpływów z biletów w wysoko-
ści 2 698 300 zł, o tyle w porównywal-
nym okresie roku 2020 dochód wynosi 1 
724 507 zł stanowi to 63%. Musimy zda-
wać sobie sprawę, że koszty utrzymania 
transportu będą rosły niezależnie od 
epidemii, która je powiększyła – mówi 
Małgorzata Lubandy, dyrektor Wy-
działu Transportu Urzędu Miejskiego 
w Świdnicy. Uchwała w sprawie tary-
fy opłat i zasad odpłatności za usługi 
przewozowe transportu zbiorowego 

organizowane przez Gminę Miasto 
Świdnica, którą przyjęli na listopado-
wej sesji radni miejscy stosunkiem gło-
sów 13 za i 9 przeciw, zakłada wzrost 
cen biletów od 1 stycznia 2021 roku o 
około 20%. Wprowadzono zmiany w 
strukturze rodzajowej biletów. Kupując 
bilet miesięczny 30-dniowy imienny 
i na okaziciela, będzie się miało moż-
liwość dokonania wyboru okresu jego 
obowiązywania, tj. czy bilet ważny 
będzie we wszystkie dni określonego 
miesiąca, czy też przez 30 dni kalenda-
rzowe liczone kolejno i począwszy od 
dnia wskazanego na bilecie. W przy-
padku biletu wakacyjnego wprowa-
dzony został jeden rodzaj biletu, dają-
cy możliwość korzystania w całej sieci 
komunikacyjnej, a nie tylko, jak było 
wcześniej, z jednej strefy.

Ceny biletów jednorazowych 
normalnych w miastach o podobnej 
wielkości są już teraz na tym samym 
poziome bądź wyższe niż w Świdnicy 
po podwyżce, np. w Wałbrzychu od 
1.08.2017 roku jest to kwota – 3,20 zł, w 
Legnicy od 1.11.2020 roku – 3,60 zł,  w 
Grudziądzu od 1.01.2020 roku – 3,20 zł, 
w Głogowie od 27.03.2019 roku – 3,00 
zł. Niektóre miasta podniosły ceny bi-
letów nawet o kilkadziesiąt procent. 
We Wrocławiu od 1 stycznia 2021 roku 
za najtańszy 15-minutowy bilet trzeba 
będzie zapłacić 3,2 zł. Obecnie kosz-
tuje on 2,4 zł. Bilet jednorazowy zdro-
żeje z 3,4 na 4,6 zł, 30-minutowy z 3 
na 4 zł, 60-minutowy z 4,4 na 5,2 zł, a 
90-minutowy z 6 na 7 zł.

Oprac.

Ceny biletów w miastach o podobnej wielkości są już teraz na tym samym poziome bądź wyższe 
niż w Świdnicy
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Po raz kolejny Świdnica przykuła 
uwagę uznanych filmowców. W sobo-
tę 28 listopada przy ulicy Jagielloń-
skiej realizowano zdjęcia do nowego 
serialu Waldemara Krzystka „Dom 
pod dwoma orłami”.

Andrzej Seweryn, Karolina 
Gruszka, Adam Ferency, Artur Żmi-
jewski – to tylko część gwiazd pol-
skiego kina, jakie będziemy mogli zo-
baczyć w nowym serialu Waldemara 
Krzystka. „Dom pod dwoma orłami” to 
serial historyczny, opowiadający o lo-
sach Polaków, Ukraińców i Niemców, 
których drogi krzyżują się w starej 
poniemieckiej willi we Wrocławiu. Fa-
buła serialu rozpoczyna się latem 1997 
r., tuż przed nadejściem fali powo-
dziowej. W domu „pod dwoma orłami” 
mieszka pełna humoru Zofia Szablew-
ska, jej córka Helena oraz powracająca 
z narzeczonym ze stypendium z USA 
wnuczka Marianna. Dramat rodziny 
rozpoczyna się, kiedy fala powodzio-
wa zalewa dom, a babcia Zofia trafia 

Zdjęcia do serialu „Dom pod dwoma 
orłami” realizowane w Świdnicy

do szpitalu z powodu udaru. Niefor-
tunny zbieg okoliczności powoduje, że 
Marianna w starym domu odnajduje 
pamiętnik jego pierwszej właścicielki, 
Lisy Weber. To wydarzenie przenosi 

akcję serialu do roku 1918. Widzowie 
w kolejnych odcinkach poznają życie 
ówczesnych mieszkańców kamienicy 
i ich sąsiadów.

Daniel Gębala

W scenach występowali również statyści z naszego miasta 
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SPRZEDAM
DZIAŁKI 
ROLNE

 OPOCZKA  - pow. 3,11 ha
 BURKATÓW - pow. 4,72 ha
 BURKATÓW - pow. 3,027 ha
 BOJANICE - pow. 3,98 ha
 BYSTRZYCA GÓRNA 
     - pow. 1,72 ha, 1,70 ha, 
     2,28 ha, 7,51 ha

 Bystrzyca Górna 
     - pow. 5200m/0,52 ha

DZIAŁKI 
BUDOWLANE

tel. kontaktowy 600 374 775

tel. kontaktowy 600 374 775
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mojaswidnica.pl

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA  MIASTA  ŚWIDNICY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
w części tekstowej miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), w związku 
z uchwałą nr XVII/170/20 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 kwietnia 2020 r. za-
wiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w części tek-
stowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy 
Leśnej” w dniach od 7 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, pok. nr 209, od po-
niedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.00 , na BIP-ie Gminy Miasto Świdnica 
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy pod adresem: http://
um.swidnica.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, w sali Urzędu 
Stanu Cywilnego o godz. 1500.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, 
może wnieść uwagi.
Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Prezydenta Miasta Świdnicy na adres 
Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, lub w for-
mie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szcze-
gólności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: um@um.swidnica.pl lub 
przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organi-
zacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 15.01.2021 r.

Informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 
49. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobo-
wych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – kon-
takt: iod@um.swidnica.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w sprawie przyjmowania uwag do 
sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Całość informacji na temat 
przetwarzania danych osobowych, znajdą Państwo na stronie: http://um.swidnica.pl.

Prezydent Miasta Świdnicy 
Beata Moskal-Słaniewska 
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Polacy wygrali tegoroczną edycję 
CodeWeek 2020. Złoto zapewniło nam 
20 tysięcy 505 wydarzeń związanych z 
programowaniem, które odbywały się 
w najróżniejszych miejscowościach w 
Polsce. Swój wkład w sukces mieli tak-
że uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
4, którzy swoją przygodę z programo-
waniem kontynuują od kilku lat.

CodeWeek 2020 – Europejski Ty-
dzień Kodowania – jest społeczną ini-
cjatywą, w ramach której europejskie 
państwa konkurują w liczbie zorgani-
zowanych wydarzeń związanych z ko-
dowaniem i programowaniem.

Polska wygrała miażdżącą ilością 
odbywających się wydarzeń progra-
mowych, zorganizowanych w kraju. 

Inicjatywy zaczynały się średnio co 
minutę, a to zapewniło nam zwycię-
stwo w kategorii „ liczba inicjatyw w 
stosunku do populacji”. Obok Polski na 
podium znalazły się Estonia (543 wy-
darzenia) oraz Austria (2524 wydarze-
nia). W akcji mogli brać udział wszy-
scy, którzy kontynuują lub rozpoczy-
nają swoja przygodę z kodowaniem. 
Umiejętność programowania to kom-
petencje przyszłości. Kodować może 
każdy, bez względu na wiek czy płeć.

Świdnickie szkoły również bra-
ły udział w kodowaniu. – Nasza 
„Czwórka” dołożyła małą cegiełkę do 
ogólnopolskiej wygranej. Jak co roku 
wzięliśmy udział w CodeWeek , czyli 
Europejskim Tygodniu Kodowania. 
W tym roku wielkie programowa-
nie odbyło się w dniach od 10 do 25 
października. Nasza szkoła wystar-
towała już we wrześniu. Uczestni-
cy tworzyli animowane podcasty 
przy pomocy tabletów, laptopów i 
smart fonów. Komunikowaliśmy się 
w Zoomie. Uczniowie zapoznawa-
li się z modelem łączenia dźwięku 
z animacjami. Teraz programujemy 
animacje i tworzymy interaktywne 
reportaże o naszej szkole – mówi dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 4, Be-
ata Laskowska.

Justyna Cader

Polska mistrzem Europy w kodowaniu. 
Uczniowie SP4 dołożyli cegiełkę 
do sukcesu

Uczniowie SP 4 od lat biorą udział w zajęciach programowania.
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Słuchacze Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku nie wiedzą, czym jest nuda 
i bezczynność. W dobie pandemii 
wspierają seniorów z całego powiatu. 
Nie tylko pozyskali i rozdali masecz-
ki, ale też uruchomili tzw. koleżeń-
skie telefony wsparcia dla seniorów z 
całego powiatu. Co więcej, nie zamie-
rzają czekać, aż ktoś sam zadzwoni, 
tylko dzwonią sami. – Ludziom bra-
kuje dobrego słowa, uśmiechu, po-
czucia, że nie są samotni. Wielu pyta, 
czy jeszcze do nich zadzwonię – mówi 
Anna Kundzicz ze Świdnickiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku.

Projekt „koleżeński telefon” re-
alizowany jest przy wsparciu Urzę-
du Marszałkowskiego we Wrocławiu, 
który sfinansował zakup trzech tele-
fonów. Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku zaprosił do współpracy Świdnic-
ką Radę Seniorów i Alicję Synowską, 
członka zarządu powiatu świdnickie-
go. Z wszystkich trzech wyznaczone 
osoby dzwonią do seniorów z całego 
powiatu. 

Warto zapamiętać te numery:
666 217 169 – Irena Krzysztofik dla se-
niorów ŚUTW
666 217 176 – Lucyna Malinowska dla 
seniorów z miasta
666 217 024 – Alicja Synowska dla se-
niorów z gminy i powiatu

- Wiele osób nie radzi sobie z tą sy-
tuacją, z odosobnieniem, izolacją. Dlate-
go chcemy przekazać starszym osobom 
ważny komunikat – drodzy, pamiętamy 
o was i jesteście dla nas bardzo ważni. 
Poza tym cały czas zachęcamy wszyst-
kich, aby utrzymywali relacje. Dzwońcie 
do siebie, bądźcie razem, bo tak damy 
radę. Chcemy, by ten telefon był prze-
kazywany dalej, w myśl naszego hasła: 
łatwiej czynić dobro, gdy pomaga wie-
lu. Czyli my dzwonimy do was, ale i wy 
dzwońcie do siebie wzajemnie – zachęca 
Krystyna Lasek, wiceprezes Świdnic-
kiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Oprócz uruchomienia telefonów, 
ruszają także inne formy wsparcia dla 
seniorów. Wszystkie rodzaje pomo-
cy koordynuje Świdnicki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku.

Seniorzy dla seniorów. 
Ruszył „koleżeński 
telefon wsparcia”

10 tysięcy darmowych mase-
czek dla świdnickich seniorów!

Koleżeński telefon to tylko część 
wielkiego projektu wsparcia dla senio-
rów w tym trudnym czasie. W czwar-
tek, 19 listopada w Centrum Wspie-
rania Organizacji Pozarządowych w 
Świdnicy, Krystyna Lasek, wicepre-
zes Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
przekazała 6 tysięcy maseczek świd-
nickim organizacjom Świdnickiemu 
Stowarzyszeniu „Amazonki”, Dzienne-
mu Domowi „Senior-WIGOR”, Świd-
nickiemu Uniwersytetowi Trzeciego 
Wieku i Związkowi Emerytów i Ren-
cistów. Kolejne cztery tysiące jest w 
drodze. – Maseczki zostały wykonane 
z najwyższej jakości materiałów. Pro-

ducent zapewnia, że ich skuteczność 
ochrony przeciwwirusowej to ponad 
90 procent. Jeśli senior nosi maseczkę, 
to niech ona skutecznie chroni przed 
zakażeniem. Świdniccy seniorzy otrzy-
mali je bezpłatnie, od jednej z wiodą-
cych firm, która zajmuje się produkcją 
maseczek. Fundator chce pozostać ano-
nimowy – tłumaczy Anna Kundzicz ze 
Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.

Maseczki, które otrzymali senio-
rzy, zapewniają ponad 90 procentową 

– Ludziom brakuje dobrego słowa, uśmiechu, poczucia, że nie są samotni. Wielu pyta, czy jesz-
cze do nich zadzwonię – mówi Anna Kundzicz ze Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
o inicjatywie koleżeńskich telefonów

ochronę przed wirusami i bakteriami. 
– Od kilku miesięcy zmagamy się z pro-
blemem małej ilości maseczek o wyso-
kiej skuteczności ochronnej, ponieważ 
są to jednak niemałe koszty. Te, które 
otrzymaliśmy bezpłatnie, są bardzo do-
brej jakości. Ponadto łatwo się w nich 
oddycha. Jesteśmy bardzo wdzięczni 
za tę pomoc – mówi Krystyna Lasek, 
podkreślając również drugi, bardzo 
ważny aspekt rozdawania maseczek 
seniorom. – Aspekt psychologiczny 
związany z otrzymaniem takiej ma-
seczki jest bardzo istotny. Sygnalizu-
jemy: jesteście dla nas ważni, jesteście 
potrzebni i wspierajmy się wzajemnie.

Przedstawiciele obdarowanych 
organizacji nie kryją wdzięczności za 
okazaną pomoc.  – To naprawdę wspa-
niała wiadomość, że otrzymaliśmy 
maseczki. Roześlemy je i podzielimy 
pomiędzy naszych seniorów. Wyjaśni-
my również, jak je prawidłowo nosić 
– wyjaśnia Kazimiera Zając, prezes 
świdnickich Amazonek. 19 listopa-
da wiceprezydent Świdnicy, Szymon 
Chojnowski osobiście zapewniał se-
niorów o wsparciu. – Każda maseczka 
jest teraz na wagę złota. Zwracajmy 
uwagę na to, co dzieje się w naszym 
otoczeniu. Zwracajmy uwagę na senio-
rów, często samotnych, w trudnej sytu-
acji – sygnalizujmy ich trudne położe-
nie – mówił.

Zarząd Świdnickiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku zwrócił się z ape-
lem do firm produkujących maseczki z 
całej Polski o ufundowanie ich senio-
rom w lokalnym środowisku.

Agnieszka Komaniecka
Justyna Cader

Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku pozyskał 10 tys. maseczek dla seniorów. 6 tysięcy 
rozdał organizacjom skupiającym seniorów. Na zdjęciu od lewej Krystyna Lasek, wiceprezes 
UTW i Anna Kundzicz podczas spotkania 19 listopada
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Przez cały czas działa także telefon 
zaufania Halo Senior pod nr. tel. 
507  300 002. To innowacyjne roz-
wiązanie, które ma przyczynić się do 
wzmocnienia aktywności społecznej 
osób starszych, utrzymywania ich 
w dobrej kondycji psychicznej oraz 
włączanie do życia społecznego. To 
także odpowiedź na potrzeby mniej 
aktywnych seniorów, którym szcze-
gólnie doskwiera samotność.
Telefon zaufania stworzyli senio-
rzy dla seniorów i ma on spełniać 
bardzo ważne funkcje – przeciw-
działać samotności starszych osób 
oraz ułatwiać życie społeczne. Na 
telefony czekają wolontariusze – se-
niorzy, mieszkańcy Świdnicy oraz 
podopieczni Domu Dziennego „Se-
nior-WIGOR”. Wolontariusze zosta-
li przeszkoleni przez psychologa z 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Świdnicy.
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Łącząc się w bólu z Panem 

Jackiem 
Budziszewskim

składamy wyrazy najszczerszego współczucia z powodu śmierci

Ojca
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Świdnicy, 

Klub Honorowych Dawców Krwi przy OR PCK

"Ci których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność"

Emily Dickinson 

Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Urszuli Gruszczyńskiej
pracownicy Przedszkola Miejskiego nr 15 w Świdnicy.

Całej rodzinie i przyjaciołom
składamy wyrazy głębokiego współczucia 

w tych trudnych chwilach.

Jan Dzięcielski
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Świdnicy

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy

Nowe stawki 
podatku 
od nieruchomości 
na 2021 rok

Nawierzchnia ul. Prądzyńskie-
go w Świdnicy zostanie odnowiona. 
Remont realizowany jest na długo-
ści od wjazdu przy bramie nr 69 do 
nr 121. 

W pierwszej kolejności przepro-
wadzone zostanie frezowanie obec-
nej nawierzchni ul. Prądzyńskiego, 
po czym zostanie wykonana wła-
ściwa warstwa jezdni. Oprócz tego 
nastąpi regulacja krat ściekowych w 
rejonie inwestycji oraz włazów stud-
ni rewizyjnych. Wykonawcą zadania 
jest Świdnickie Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. 
Całkowity koszt prowadzonych prac 

Remont nawierzchni poprawi komfort 
jazdy oraz parkowania okolicznym miesz-
kańcom 
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Rada Miejska w Świdnicy przy-
jęła uchwałę w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości na 2021 rok. Podwyżka 
wyniosła około 3,9%, czyli dokładnie 
tyle, co wskaźnik inflacji.

Obecnie obowiązujące stawki to:
2 od gruntów związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej 
bez względu na sposób zakwalifiko-
wania w ewidencji gruntów i budyn-
ków – 0,99 zł od 1 m2 powierzchni 
(wzrost o 0,04 zł w stosunku do roku 
2020)
2 od budynków lub ich części:
▪ mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej (wzrost o 0,04 zł 
w stosunku do roku 2020)
▪ związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospo-
darczej – 24,84 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej (wzrost o 0,94 zł w stosun-
ku do roku 2020)

Dla mieszkańca Świdnicy, który 
posiada mieszkanie o powierzchni np. 
67 m2 to wzrost opłaty rocznie o ok. 5 
zł, czyli miesięcznie ok. 0,42 zł. Z kolei 

dla przedsiębiorcy mającego np. sklep 
o powierzchni ok. 90 m2 to roczna 
podwyżka 88 zł, czyli miesięcznie ok. 
7,33 zł. W innych gminach również 
obowiązują stawki maksymalne po-
datku od nieruchomości. Tak jest m.in. 
w gminie Jaworzyna Śląska, Dzierżo-
niów, Żarów czy w gminie Świdnica. 
Podobnie jak w poprzednich latach, 
miasto będzie kontynuowało polity-
kę wspierania przedsiębiorców po-
przez system programów pomocy 
publicznej. Biorąc pod uwagę ogólnie 
trudną sytuację gospodarczą w kraju 
oraz potrzebę wydatków na kontynu-
ację rozpoczętych i zaplanowanych 
inwestycji, podwyższenie stawek po-
datkowych będzie miało istotne zna-
czenie dla dochodów budżetu miasta. 
Wpływy do budżetu miasta z tytułu 
podatków od nieruchomości mogą 
wynieść w 2021 roku – 37  mln 600 
tys. zł, plan na rok 2020 to 36 mln 600 
tys. zł. Wzrost szacowany jest więc na 
poziomie 1 mln zł. Wynika to nie tylko 
z podwyżki stawek podatków, ale tak-
że z uszczelnienia systemu płatności 
podatku od nieruchomości.

Oprac.

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia
 – żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. 

Albowiem oni to dalej my, 
a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia.”

Albert Einstein

Jan Dzięcielski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy

świdniczanina, który zarażał wszystkich dobrą energią.
Uczestniczył w wydarzeniach

kulturalnych, sportowych i społecznych,
uwieczniając życie miasta na swoich fotografiach.

Będziemy Go pamiętać jako serdecznego człowieka,
który dla każdego zawsze miał dobre słowo.

Rodzinie i przyjaciołom
składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Leszka Pietrasa 

to 108 tys. zł. Jeżeli warunki atmos-
feryczne będą sprzyjać, to inwesty-
cja powinna zostać wykonana do 10 
grudnia tego roku.

Oprac. 

Ulica Prądzyńskiego w remoncie
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Jak to się stało, że związała się 
Pani ze Świdnicą na całe ży-
cie? Nie jest Pani stąd…

- Nie, z urodzenia jestem lwowian-
ką. Miałam 2 lata, gdy przyjechałam 
z rodzicami na ziemie odzyskane. Za-
mieszkaliśmy w Ciepłowodach, liceum 
kończyłam w Ząbkowicach Śląskich. Do 
Świdnicy przyjechałam w 1962 r. Roz-
poczęłam wówczas pracę w Przedszko-
lu Miejskim nr 1. Miałam co prawda w 
tym samym czasie skierowanie do pra-
cy do Wrocławia i Żernik, ale odmówi-
łam. Dostałam mieszkanie na ul. Łu-
kasińskiego. W przedszkolu tym prze-
pracowałam 10 lat. Potem 2 lata byłam 
dyrektorką przedszkola w Żarowie. 
Wróciłam do Świdnicy w 1974 roku po 
wybudowaniu przez Świdnickie Przed-
siębiorstwo Budowlane pierwszego 
przedszkola na osiedlu Młodych. Wtedy 
było to przedszkole „Bolek i Lolek”. Dzi-
siaj jest to Przedszkole Miejskie nr 14. 
Zostałam jego dyrektorem. Świdnica 
zachwyciła mnie od pierwszego 
wejrzenia. Była zielona, niezniszczona 
po wojnie. Mieszkało w niej dużo lwo-
wiaków, więc bardzo szybko nawiązy-
wałam znajomości i przyjaźnie. Zosta-
łam w niej, mimo że cała moja rodzina 
mieszka we Wrocławiu. 

Została Pani dyrektorem, ale 
przede wszystkim tworzyła 
Pani przedszkole na osiedlu 
Młodych, jedyne w tamtych 
czasach. Pamięta Pani ten 
okres?

- 15 lipca dostałam powołanie, a 1 wrze-
śnia musiałam otworzyć placówkę. 
Miałam zatem półtora miesiąca na jej 
otwarcie, mimo że brakowało wszyst-
kiego. Skorzystałam z pomocy brata, 
który miał dojścia we Wrocławiu. Zała-

twił trochę mebli. Przywozili je nawet 
w niedzielę. Pamiętam, że sprawdza-
łam na listach, które dzieci są zapisa-
ne, chodziliśmy po bramach i prosili-
śmy rodziców tych dzieci o pomoc w 
rozładunku. Rodzice pomagali, cieszy-
li się, że coś się dzieje. To przedszkole 
było naprawdę bardzo potrzebne. Było 
jedyne na osiedlu. Dopiero po latach 
powstało Przedszkole Miejskie nr 15. 
Podjęłam tę pracę, ponieważ kochałam 
dzieci. Chciałam zrobić wszystko dla 
ich dobra. Muszę powiedzieć, że wiel-
ką pomoc otrzymywaliśmy wówczas 
od Zakładów Opiekuńczych, ŚFUP-u 
i Świdnickiego Przedsiębiorstwa Bu-
dowlanego, które za darmo wybudo-
wało altankę w ogrodzie. 

Bardzo szybko, bo już w 1976 
r., a zatem dwa lata po otwar-
ciu, przedszkole znalazło się 
na liście dziesięciu wzoro-
wych przedszkoli wojewódz-
twa wałbrzyskiego.

- Cały czas się dokształcałam. Byłam 
tytanem pracy. Często o 5.30 byłam 
w pracy, a wychodziłam po 17.00. Ni-
gdy nie siedziałam tylko za biurkiem, 
zawsze byłam w grupie z dziećmi. 
Widziałam potrzebę wypracowania 
zaufania u rodziców, by nie denerwo-
wali się o dziecko, mieli pewność, że 
jest w dobrych rękach. Wymagałam od 
siebie i nauczycieli. Przede wszystkim 
chodziło mi o zapewnienie dzieciom 
możliwości rozwoju. Nie było wte-
dy takiego nieograniczonego dostępu 
do poradni czy logopedii. Musiał na-
uczyciel pracować, szukać przyczyn. 
Wszystko to w dodatku musiało być w 
formie zabawy. Działaliśmy prężnie, 
dzieci często proszone były o występy. 
Braliśmy udział w pierwszym Biegu 
Gwarków, z kuratorium dostaliśmy 
stroje za darmo. I zajęliśmy czoło-
we miejsce. Wyjeżdżaliśmy wspólnie 
z dziećmi i rodzicami na wycieczki 
w najbliższe okolice, np. do Złotego. 
Budowaliśmy wzajemne relacje, bli-
skość. Rodzice wtedy byli chętni do 
pomocy i doceniali pracę nauczycieli. 
Organizowaliśmy mikołajki. Zawsze 
wtedy zwracałam uwagę na stroje. 
Kupowałam je, ale też rodzice szyli. 
Każdy chciał się wtedy dostać do tej 

placówki przez wzgląd na warunki i 
kadrę. Miałam wspaniały zespół, część 
jeszcze do dzisiaj pracuje, a jedna z 
moich nauczycielek jest dziś dyrek-
torką i pięknie dalej rozwija placówkę. 
Przedszkole było wówczas przygoto-
wane na przyjęcie 120 osób, a często 
było po 160-180 osób. Grupy liczyły nie 
jak dzisiaj 20 osób, a 40. Mam dzisiaj 
satysfakcję z pracy. Spotykam swoich 
wychowanków, dorosłych dziś ludzi z 
sukcesami, którzy podchodzą do mnie 
z życzliwością. Wspomnę chociażby 
prof. Marcina Drąga. 

Przedszkole pod Pani sterami 
działało od 1974 r. do 1997 r., 
kiedy przeszła Pani na eme-
ryturę. A zatem przeżyła Pani 
jako dyrektor stan wojenny i 
okres PRL-u. Jak to wszystko 
wtedy funkcjonowało?

- Przeżyłam trochę trudności. Cięż-
ko to wszystko wspominać. Byłam 
działaczem Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, więc obserwowano mnie. 
Ustrój był, jaki był. Były trudności z 
przemieszczaniem się. Nic nie dało się 
załatwić. 

Obserwuje Pani placówkę? 
Jak oceni Pani te zmiany, któ-
re w niej zachodzą?

- Warunki się zmieniają. Ogród się 
zmienił. Zmieniono wyposażenie. Wy-
mieniono okna. Dużo mojej kadry da-
lej pracuje. Pozytywnie patrzę na te 
zmiany. 

Po przejściu na emeryturę 
wciąż udzielała się Pani spo-
łecznie.

- Przede wszystkim chciałam zrobić 
coś dobrego. Myślałam wówczas: pra-
cowałam tyle lat, nigdy nic poważne-
go się nie stało, ani mi, ani żadnemu 
dziecku. Moje koleżanki w tej samej 
pracy miały traumatyczne doświad-
czenia. I chciałam za to podziękować, 
dać coś od siebie. Z pomocą Caritasu 
zorganizowałam kolonię do Łeby dla 
dzieci. Byłam jej kierownikiem.  Potem 
zajęłam się prowadzeniem akcji kato-
lickiej. 12 lat byłam jej prezesem. 

Jak Pani, jako doświadczony 
pedagog, oceniłaby obecny 
system oświaty? Jakie do-
strzega Pani zagrożenia?

- Jeśli chodzi o małe dzieci, nie widzę 
zagrożeń. Rodzice troskę sprawują, 
choć są pretensjonalni. Kiedyś rodzic 
chłonął, dzisiaj każdy uważa, że jego 
dziecko jest najzdolniejsze. Problem 
widzę u starszych dzieci. Mają telefo-
ny i to jest ich świat. Pilnuje się nauki, 
ale wychowanie poszło na bok. Nikt 
się nimi nie interesuje. Kiedyś dziecko 
także po lekcjach do wieczora przeby-
wało pod blokiem, ale inaczej się za-
chowywało. Gdzieś jakiś moment wy-
chowawczy nam uciekł. 

Jakich rad udzieliłaby Pani 
młodszym koleżankom?

- Przede wszystkim postrzegać każde 
dziecko indywidualnie. Dziecko, które 
w przedszkolu niszczy, może potem 
być doskonałym człowiekiem. Dziec-
ko szybko załapuje. Bardzo ważna jest 
też współpraca z rodzicami. Nie ma 
mowy, by osiągnąć cel bez współpra-
cy. Duży nacisk należy kłaść na roz-
wój społeczny dziecka, ale to akurat 
myślę, że się odbywa. Ono musi umieć 
się odnaleźć w różnych sytuacjach. Nie 
może się zamykać.

Agnieszka Komaniecka

Elżbieta Gigiel: 
każde dziecko 
jest indywidualnością

- Podjęłam tę pracę, bo kochałam dzieci i chciałam zapewnić im jak najlepsze warunki rozwoju 
– mówi Elżbieta Gigiel.
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Laureatka wielu nagród, m.in medalu komisji edukacji narodowej, zasłużona dla Świdni-
cy. Nie lubiła pracy przy biurku, zawsze wolała być z dziećmi. Tworzyła i prowadziła przez 
23 lata Przedszkole Miejskie nr 14 w Świdnicy. O tym, żeby zapisać tu swoje dziecko, ma-
rzyło wielu rodziców. O początkach działalności przedszkola rozmawiamy z Elżbietą Gigiel 
– pierwszą dyrektorką placówki.
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Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 14 wzięły udział w I Biegu Gwarka
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Przedstawiciele samorządów z ca-

łego kraju protestują przeciwko weto-
waniu unijnego budżetu. Pod apelem do 
Mateusza Morawieckiego podpisało się 
już kilkudziesięciu prezydentów miast 
i burmistrzów, wielu radnych, a także 
organizacje zrzeszające samorządy takie 
jak Związek Miast Polskich czy Unia Me-
tropolii Polskich. Swój sprzeciw w takich 
działaniach wyrażają również prezydent 
Świdnicy, Rada Miejska w Świdnicy oraz 
Starostwo Powiatowe w Świdnicy. 

Radni świdnickiej Rady Miejskiej 
podczas sesji 27 listopada zawnioskowali 
o przyjęcie i uznanie kwot wynegocjowa-
nych w wieloletnim budżecie Unii Euro-
pejskiej na lata 2021–2027 oraz Funduszu 
Odbudowy, a także o zobowiązanie Pre-
zesa Rady Ministrów do głosowania za 
przyjęciem tegoż budżetu oraz funduszu. 
– Korzyści, jakie przez lata przynależno-
ści do wspólnoty europejskiej uzyskaliśmy 
jako samorząd, można wyliczać w setkach 
milionów złotych. Bez tych pieniędzy żad-

na gmina w Polsce nie rozwijałaby się w 
tak dynamiczny jak dotąd sposób. Bloko-
wanie dziś unijnego budżetu, który, przy-
pomnę, w najbliższej perspektywie jest 
niezwykle hojny dla Polski, to działanie 
na szkodę wszystkich obywateli. Bez tych 
pieniędzy wiele samorządów w kraju nie 
będzie stać na realizację jakichkolwiek in-
westycji – podkreśla Beata Moskal–Sła-
niewska, prezydent Świdnicy.

W samej Świdnicy tylko w ostatniej 
perspektywie finansowej zrealizowano 
147 projektów z dofinansowaniem unij-
nym w wysokości blisko 220 milionów 
złotych. Całkowita zaś ich wartość wy-
niosła ponad 310 milionów złotych. Bez 
tych pieniędzy nie byłoby w Świdnicy sie-
ci ścieżek rowerowych, nowoczesnych 
autobusów, zrewitalizowanych dziesiąt-
ków hektarów parków i skwerów, setek 
nowoczesnych instalacji grzewczych 
zamiast węglowych palenisk, nowocze-
snego centrum integracji społecznej czy 
zmodernizowanego żłobka i wielu, wielu 

innych projektów. Co nasze miasto może 
stracić na braku pieniędzy z Unii Euro-
pejskiej? Przede wszystkim ograniczyło-
by to poziom prowadzonych inwestycji. 
Zabrakłoby pieniędzy m.in. na wymianę 
kolejnych setek pieców węglowych na 
ekologiczne instalacje grzewcze, rozwój 
elektromobilności, w tym zakup kolej-
nych elektrycznych autobusów komuni-
kacji miejskiej, modernizację największe-
go dostawcy ciepła w mieście – spółki 
komunalnej Miejski Zakład Energetyki 
Cieplnej czy na wsparcie instalacji foto-
woltaicznych w domkach jednorodzin-
nych i budynkach wspólnotowych.

Powiat świdnicki też  
czerpie z funduszy

Od 2004 roku, czyli od momentu 
wejścia do struktur unijnych, do powiatu 
świdnickiego trafiło łącznie ponad 250 
milionów złotych (co stanowiło średnio 
2 roczne budżety powiatu od 2004 roku). 
– Warto dodać, że w ramach własnych 
budżetów Powiat Świdnicki, w miarę 
swoich możliwości, przeznaczał rok rocz-
nie na inwestycje ok. 5-7% środków wła-
snych, co stanowiło kwoty od 5 do 8 mln. 
zł. Przy kwocie 250 mln. zł pozyskanych z 
UE, kwoty wydatków własnych, uwzględ-
niające możliwości Powiatu Świdnickie-
go, nie wyglądają imponująco – mówi 
starosta świdnicki Piotr Fedorowicz. 
- Sporo ponad ćwierć miliarda złotych! 
To kwota środków unijnych, które trafi-
ły do Powiatu Świdnickiego na wsparcie 
oświaty, inwestycji, zdrowia i polskiej 
wsi. W Polsce jest prawie 380 powiatów, 
w tym miast na prawach powiatów, które 
również w stopniu mniejszym lub więk-
szym takie środki pozyskują. Przypomnę, 
że mówimy tylko o samorządach powia-
towych, nie uwzględniając samorządów 
gminnych i wojewódzkich, z których 
zwłaszcza te ostatnie pozyskują środki 
unijne na znacznie wyższym poziomie 
niż powiaty. To pokazuje, jak ważne są 
środki pochodzące z Unii Europejskiej dla 
polskich samorządów. Bez nich rozwój 
polskiej samorządności i inwestycje dla 
obywateli nie byłyby możliwe. Sugestie, 
że polski budżet i budżety samorządów, 
zwłaszcza w dobie pandemii, poradzą so-
bie bez środków UE, które to rzekomo są 
wyłącznie dodatkiem do krajowych fun-
duszy, są wypowiedziami nieodpowie-
dzialnymi. Myślę, że potwierdzi to każdy 
samorządowiec. 

Apel do szefa rządu o rezygnację 
z weta wobec unijnego budżetu, które 
może pozbawić Polskę, w szczególności 
samorządy różnych stopni, liczonego w 
setkach miliardów złotych finansowego 
wsparcia w ramach nowego budżetu Unii 
Europejskiej i Funduszu Odbudowy pod-
pisali także prezydenci i burmistrzowie 
polskich miast oraz organizacje samo-
rządowe takie jak Związek Miast Polskich 
czy Unia Metropolii Polskich. – Powodem 
ogłoszonej przez rząd Polski zapowiedzi 
weta wobec budżetu Unii Europejskiej jest 
stanowiący część pakietu budżetowego 
projekt rozporządzenia, dotyczący wa-
runków korzystania przez państwa człon-
kowskie ze wspólnych środków finanso-
wych. Warunkiem, który budzi sprzeciw 
obecnego rządu, jest przestrzeganie pra-
worządności. Musi budzić zdumienie fakt, 
że rząd państwa członkowskiego, w które-
go konstytucji już w 2. artykule zapisano, 
że jest demokratycznym państwem praw-
nym, nie akceptuje właśnie tego warunku 
– piszą w apelu samorządowcy zrzeszeni 
w Związku Miast Polskich. 

W ramach protestu na godzinę 
zgasło światło

We wtorek 1 grudnia odbyła się ogól-
nokrajowa akcja protestacyjna dotyczą-
ca zapowiedzianego przez rząd RP weta 
wobec budżetu Unii Europejskiej na lata 
2021-2027 oraz przeciwko zabieraniu sa-
morządom wpływów z podatku PIT i CIT 
i kierowanie ich bezpośrednio do bu-
dżetu centralnego. O tej samej porze w 
ponad stu polskich miastach na godzinę 
zostało wyłączone oświetlenie. Świdnica 
dołączyła do tej inicjatywy. - Chcemy po-
kazać solidarność i zaprotestować prze-
ciwko systematycznemu pozbawianiu sa-
morządu dochodów finansowych pozwa-
lających nie tylko na rozwój, ale już na 
normalne funkcjonowanie. Akcja „gasimy 
światło” ma symboliczny wymiar. Reali-
zacja naszych podstawowych zadań jest 
coraz trudniejsza. Mowa tu o utrzymaniu 
komunikacji miejskiej, oświetlenia. Czy-
li naszych podstawowych, codziennych 
i niezbędnych zadań – mówił podczas 
konferencji poprzedzającej akcję „gasimy 
światło” prezydent Wałbrzycha Roman 
Szełemej. Poza nim udział w briefingu 
prasowym, który odbył się 30 listopada, 
wzięli udział prezydent Świdnicy, Be-
ata Moskal-Słaniewska oraz burmistrz 
Głuszycy, Roman Głód.  Światła zgasły 
ostrzegawczo między innymi w nastę-
pujących miastach i wsiach: Będzin, Bia-
łystok, Bielsko-Biała, Chorzów, Czeladź, 
Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Głuszyca, Gli-
wice, Izabelin, Katowice, Kołobrzeg, Ko-
rycin, Krynica Morska, Łomianki, Łódź, 
Mierzęcice, Mikołów, Opole, Poznań, 
Pruszcz Gdański, Puck, Reda, Siewierz, 
Sopot, Wałbrzych, Warszawa, Wieliczka, 
Włocławek, Wrocław i Świdnica.

DG

Mówią „nie” wetowaniu 
unijnego budżetu

Samorządowcy z Aglomeracji Wałbrzyskiej wspólnie protestują przeciwko wetowaniu unijnego 
budżetu

Na godzinę zgasło 
światło między 

innymi na świd-
nickim rynku 
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ZAPRASZAMY DO NOWEGO 
SALONU TRIUMPH

W GALERII ŚWIDNICKIEJ

TRIUMPH.COM

Pochodzący ze Świdnicy prof. 
Marcin Drąg od samego początku jest 
zaangażowany w poszukiwania leku 
na koronawirusa. To on i jego zespół 
rozpracował enzym kluczowy w walce 
z wirusem. Podczas sesji 27 listopada 
radni miejscy jednogłośnie zdecydo-
wali o nadaniu naukowcowi tytułu Ho-
norowego Obywatela Świdnicy. 

O nadanie tytułu wnioskowała pre-
zydent Świdnicy Beata Moskal-Sła-
niewska. - Po raz pierwszy, od kiedy je-
stem prezydentem, złożyłam taki wnio-
sek. Dla mnie to wielka przyjemność, 
zaszczyt i dziękuję bardzo radnym za 
jednomyślną decyzję – mówiła podczas 
sesji prezydent.

Naukowcom pod wodzą prof. Mar-
cina Drąga udało się zidentyfikować 
enzym (proteazę), który jest niezbęd-
ny do namnażania się koronawirusa. 
Zablokowanie działania tego enzymu 
powoduje, że wirus ginie. To niezwykle 
istotne odkrycie dla opracowania szyb-
kiego testu diagnostycznego oraz leku 
na koronawirusa. Poszukiwanie leku-
-inhibitora proteazy, zespół prof. Drą-
ga rozpoczął wśród leków już dopusz-
czonych do stosowania w przypadku 
innych schorzeń. Wyniki dotyczące 
proteazy wirusowej osiągnięto bardzo 
szybko dzięki platformie technologicz-
nej – Hybrydowej Kombinatorycznej 

samej uczelni w 2011 roku. W 2016 roku 
otrzymał tytuł naukowy profesora nauk 
chemicznych. 

Do dziś prof. Drąg związany jest 
ze świdnicką szkołą, prowadząc oka-
zjonalnie zajęcia i wykłady dla uczniów 
z klas matematyczno-chemicznych. 
Zawodowo związany jest z Zakładem 
Chemii Bioorganicznej Politechniki 
Wrocławskiej. Specjalizuje się w chemii 
biologicznej, chemii kombinatorycznej, 

enzymach proteolitycznych, syntezie 
peptydów oraz sondach do obrazowa-
nia. To wielokrotny stypendysta Fun-
dacji na rzecz Nauki Polskiej. Zrealizo-
wał wiele grantów badawczych, m.in. z 
budżetu Narodowego Centrum Nauki 
oraz polskich i zagranicznych uczelni, 
instytucji i organizacji, finansujących 
zaawansowane technologie naukowe. 

Marcin Drąg pracował na uczelniach 
we Włoszech, Austrii, Francji i w Stanach 
Zjednoczonych. Pomimo wielu propo-
zycji z zagranicznych uczelni i ośrodków 
badawczych postanowił pozostać na Dol-
nym Śląsku i tu prowadzić swoje badania. 
Jest związany z prestiżowym Sanford 
Burnham Prebys Medical Discovery In-
stitute w Kalifornii. Współpracuje z ame-
rykańską firmą Genentech, która uchodzi 
za jedną z najbardziej innowacyjnych firm 
farmaceutycznych na świecie. 

Świdniczanin należy do grona 
najważniejszych na świecie specjalistów 
w swojej dziedzinie. Na prestiżową 
konferencję naukową pod marką Gordon 
Research Conference – Proteolytic 
Enzymes and Their Inhibitors, z 
udziałem około 150 uczonych z całego 
świata – chemików, biotechnologów, 
biologów, farmaceutów, lekarzy – prof. 
Drąg jest zapraszany z wykładami regu-
larnie od 12 lat. 

- Myślę, że wszyscy jesteśmy dumni 
z takiego świdniczanina. Profesor Drąg 
mógłby robić naukową karierę w do-
wolnie wybranym ośrodku naukowym 
na świecie. Tymczasem zdecydował się 
zostać tu na Dolnym Śląsku wzbogaca-
jąc swoją wiedzą rodzinne środowisko 
naukowe. Wciąż też silne są jego związ-
ki z naszym miastem przede wszystkim 
rodzinne i przyjacielskie – mówi prezy-
dent, Beata Moskal-Słaniewska. 
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Marcin Drąg honorowym 
obywatelem Świdnicy

Prof. Marcin 
Drąg 

jednogłośnie 
został 

odznaczony 
tytułem 

Honorowego 
Obywatela 
Świdnicy.
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Bibliotece Substratów, za stworzenie 
której prof. Drąg otrzymał w 2019 r. Na-
grodę FNP, uznawaną za najważniejsze 
wyróżnienie naukowe w Polsce.

Profesor Marcin Drąg jest absol-
wentem II Liceum Ogólnokształcące-
go w Świdnicy. W 1999 roku ukończył 
studia chemiczne na Uniwersytecie 
Wrocławskim, a stopień doktora uzy-
skał w 2003 roku na Politechnice Wro-
cławskiej, po czym habilitował się na tej 

Brodawki wirusowe stóp wywoływane są 
przez wirus HPV 1 i HPV 2. Najczęściej zaka-
żeniom ulegają osoby z obniżoną odpornością. 

Od momentu zakażenia do czasu poja-
wienia się na skórze może minąć kilka mie-
sięcy, tym samym  źródło zakażenia trudno 
ustalić, ponieważ zmiany nie zawsze poja-
wiają się od razu. Do zakażenia dochodzi 
przez kontakt z osobą ze zmianami wywo-
łanymi przez wirus lub z materiałem bio-
logicznym zawierającym DNA wirusa HPV 
np. basen, sauna, siłownia.
Wyróżniamy dwa rodzaje brodawek wiru-
sowych stóp:
2 wywołane przez wirus HPV 1 – bro-
dawki myrmecia:
- pojedyncze lub liczne grudki o nierównej 
powierzchni
- zlokalizowane na podeszwowej po-
wierzchni stóp
- głębokie, tkliwe mają tendencję do po-
większania się
- wywołują odczyn zapalny i silny ból
2 wywołane przez wisus HPV 2 – bro-
dawki mozaikowe:
- rozległe grudki tworzące układ mozai-
kowy:
- niebolesne, powierzchowne zmiany, 
szorstkie w dotyku,
- infekcja długotrwała, ze skłonnością do 
nawracania
- przewlekły przebieg.
Najczęstsza lokalizacja brodawek stóp to:
▪ podeszwowa powierzchnia stóp
▪ skóra w okolicy palców
▪ łożysko paznokcia.
Jeśli kurzajka powoduje ból przy chodzeniu 
koniecznie udaj się do podologa! ar
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Jak pozbyć się 
brodawek 
wirusowych stóp?

Zapraszamy na konsultacje 
do Gabinetu Podologicznego 

Happy Feet w Świdnicy 
przy ul. Chrobrego 6 

(parter, wejście w bramie) 
Rejestracja wyłącznie telefonicznie 

pod nr tel. 603 381 381. 
W przypadku, gdy telefon nie odpowia-
da, należy czekać na kontakt zwrotny. 

Sposoby 
usuwania 
brodawek: 
2 Metody fi-
zykalne, czyli np. 
krioterapia, promieniowanie rentgenow-
skie, ziołolecznictwo (jaskółcze ziele, thu-
ja, spirulina).
2 Usunięcie chirurgiczne
2 Farmakoterapia
2 Środki chemiczne, jak np. kwas mrów-
kowy

Jeśli kurzajka powoduje ból przy cho-
dzeniu koniecznie udaj się do podologa!
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Albert Gaszyński urodził się w 
1944 roku we Francji w rodzinie pol-
skich emigrantów. Wrócił wraz z całą 
rodziną w 1947 roku i od tamtej pory 
jest mieszkańcem Świdnicy.

Szkołę Podstawową nr 5 przy ulicy 
Folwarcznej ukończył w 1958 roku, a 
Szkołę Zawodową przy ulicy Kościel-
nej w 1961 roku. Pierwszą pracę za-
wodową, jako ślusarz, podjął w Świd-
nickiej Fabryce Wagonów, w której 
pracował do 1967 roku. W tym samym 
czasie ukończył Technikum Mecha-
niczne dla pracujących w Świdnicy i 
po ukończeniu tej szkoły podjął pracę 
w Świdnickiej Fabryce Urządzeń Prze-
mysłowych na okres blisko 30 lat - do 
1994 roku, na stanowiskach od młod-
szego konstruktora do konstruktora 
specjalisty. 

Za pracę zawodową, w czasie któ-
rej był autorem lub współautorem kil-
ku rozwiązań „patentowych” i prze-
mysłowych „wzorów użytkowych”, 
został doceniony i nagrodzony wyjaz-
dami do prac nadzorczych przy mon-
tażu wirówek cukrowniczych na kilku 
zagranicznych cukrowniach - w Buł-
garii, dawnej Czechosłowacji, Rumunii 
i na Węgrzech. 

Po kilku latach pracy za granica-
mi Polski, od 1976 roku i powrocie do 
macierzystego zakładu w 1980 roku 
Albert Gaszyński był inicjatorem po-
wstania oraz pierwszym społecznym 
prezesem Spółdzielczego Zrzeszenia 
Pomocy w Budowie Domków Jedno-
rodzinnych przy Świdnickiej Fabryce 

Urządzeń Przemysłowych. Dzięki tej 
inicjatywie zostało wybudowanych 16 
domków w zabudowie szeregowej na 
dzisiejszym Osiedlu Zwierzynieckim.

Oprócz pracy zawodowej, Albert 
Gaszyński od najmłodszych lat chło-
pięcych związany był przez długie 
lata z Miejskim Klubem Sportowym 
„POLONIA” Świdnica. Barwy tego klu-
bu i naszego miasta reprezentował w 
zespołach piłkarskich, począwszy od 
drużyn młodzików, kończąc na pierw-
szej drużynie seniorskiej, w której rolę 
„kapitana” drużyny pełnił w latach 
1970-1974.

W roku 1994 po zakończeniu pra-
cy w ŚFUP, przez dwa lata prowadził 
własną działalność gospodarczą, a na-
stępnie przyjął posadę kierownika w 
MKS „Polonia” do spraw działalności 
gospodarczej i prowadzenia przy Klu-
bie Zakładu Pracy Chronionej. W roku 
1998 Albert Gaszyński został wice-
prezesem klubu, a w 2000 roku został 
powołany przez Walne Zgromadzenie 
na prezesa MKS „Polonia” Świdnica. 
Jeszcze przed podjęciem pracy w MKS 
„Polonia”, w roku 1995 - roku jubile-
uszu 50-lecia tego klubu, Albert Ga-
szyński napisał jego historię w postaci 
„Kroniki” całego minionego okresu. W 
roku 2015 - na 70-lecie MKS-u, do-
pisał dalszą historię klubu w formie 
książkowego „suplementu”. 

Albert Gaszyński to człowiek 
otwarty, pracowity, bardzo zaangażo-
wany w pracę na rzecz mieszkańców. 
Jest po raz trzeci radnym miejskim. 

W szeregi rady wstąpił niebawem po 
przyjęciu przez Sejm 8 marca 1990 
r. ustawy o samorządzie gminnym, 
wprowadzającej rewolucyjne zmiany 
w stosunku do obowiązujących wcze-
śniej przepisów, po zakończeniu funk-
cjonowania w Polsce rad narodowych. 
Warto i należy tu wspomnieć, że Al-
bert Gaszyński był także Radnym Rady 
Miasta Świdnicy w ostatniej kadencji 
jeszcze przed „transformacją” w latach 
1988-1990. W dniu 27 maja 1990 r. z listy 
Miejskiego Komitetu Obywatelskiego - 
Niezależne Forum Społeczne, spośród 
wystawionych 38 kandydatów ubiega-
jących się o mandat, Albert Gaszyński 
został wybrany Radnym Rady Miejskiej 
w Świdnicy I kadencji (l.1990-1994), w 
której pełnił funkcję wiceprzewodni-
czącego rady. Może samo bycie radnym 
i wiceprzewodniczącym w kadencji 
1990-1994 nie byłoby niczym szczegól-
nym gdyby nie fakt, że w tamtej właśnie 
kadencji, przy dużym zaangażowaniu 
radnego Gaszyńskiego i odwadze całej 

rady doprowadzono do „komunalizacji” 
mienia posowieckiego. Dzięki tej de-
cyzji miasto odzyskało wiele obiektów 
nadających się na różne urzędy oraz, co 
ważniejsze, na zwiększenie substancji 
mieszkaniowej dla potrzebującej części 
mieszkańców naszego miasta. Istotnym 
pomysłem tamtych lat przy współ-
udziale Gaszyńskiego było powołanie 
i stworzenie wielu Spółdzielni Miesz-
kaniowych, tworzonych przez różne 
grupy mieszkańców, które we własnym 
zakresie i z własnych środków finan-
sowych podjęły się remontów mocno 
zdewastowanej substancji, a następnie 
ich późniejsze zasiedlenie. Rozwiązanie 
takie pozwoliło w znacznym stopniu 
złagodzić „głód” mieszkaniowy.

Obecnie Albert Gaszyński jest rad-
nym VIII kadencji (l.2018-2023), a zara-
zem członkiem trzech Komisji: Komisji 
Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Współpracy Między-
narodowej oraz Komisji Rewizyjnej, a 
Jego bogate, wieloletnie doświadczenie 
i wiedza przekłada się na niewątpliwe 
zasługi dla miasta Świdnicy i stanowi 
zaplecze merytoryczne dla obecnych i 
przyszłych samorządowców.

Za całokształt działalności Albert 
Gaszyński otrzymał wiele wyróżnień 
i odznaczeń, z których do najważniej-
szych zaliczyć należy: „Złotą Odznakę 
Zasłużonego Metalowca”, „Złotą Od-
znakę OZPN Wałbrzych”, „Medal za 
Zasługi dla Województwa wałbrzy-
skiego”, „Srebrną Odznakę PZPN”, 
„Złoty Medal 80-lecia PZPN”- /jako 
jedyny świdniczanin/, „Srebrną Od-
znakę Zasłużony Działacz Kultury 
Fizycznej”, „Złotą Odznakę za Zasłu-
gi dla Sportu”, „Wyróżnienie Prezy-
denta Miasta Świdnicy za Całokształt 
w Dziedzinie Kultury Fizycznej” oraz 
„Brązowy Krzyż Zasługi” w 2009 roku 
przyznany przez Prezydenta Polski 
Lecha Kaczyńskiego.
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Albert Gaszyński zasłużonym dla Świdnicy

Obecnie Albert Gaszyński jest radnym VIII 
kadencji
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Od ponad 70 lat jest związany ze Świdnicą. 30 lat pracy 
w ŚFUP-ie i wieloletnia działalność na rzecz sportu – Al-
bert Gaszyński został wyróżniony tytułem „Zasłużony dla 
miasta Świdnicy”. Decyzję w tej sprawie podjęli radni 27 li-
stopada.

Ma 12 lat, jest uczniem klasy 7b 
w Szkole Podstawowej nr 4 i właśnie 
został bohaterem artykułu w mię-
dzynarodowym magazynie „Forbes”. 
Rafał Biros jest prawdopodobnie naj-
młodszą osobą w historii, która od-
kryła kometę!

Rafał, mimo bardzo młodego wie-
ku, posiada już spore doświadczenie w 
obserwowaniu ciał niebieskich. Już w 
przedszkolu podczas zajęć edukacyjnych 
swoją wiedzą zaskakiwał panie opiekunki. 
Spory wpływ miał na to wujek Rafała – 
Szymon Liwo, który zaszczepił w nim tę 
pasję. Pan Szymon także może pochwalić 
się licznymi odkryciami komet, bowiem 
ma ich na swoim koncie ponad sto!

Do niezwykłego odkrycia młodego 
świdniczanina doszło w piątek 13 li-
stopada. Jak przyznaje żartobliwie od-
krywca, dla niego ten dzień okazał się 
bardzo szczęśliwy. – Odkrycie zgłosiłem 
na stronę sungrazer.nrl.navy.mil. Jest to 
projekt finansowany przez NASA. Gdy 
dokona się zgłoszenia, trzeba poczekać 

na weryfikację, która potwierdzi odkry-
cie. Na szczęście mi się to udało. Jestem 
bardzo szczęśliwy – tłumaczy Rafał Bi-
ros. Projekt Sungrazer wystartował 
w 2000 roku i wykorzystuje obrazy z 
NASA i sondy Solar and Heliospheric 
Observatory (SOHO) Europejskiej Agen-
cji Kosmicznej do poszukiwania komet. 
Młody odkrywca zapowiada, że jego ko-
lejnym celem będzie odkrycie asteroidy.

Czy Rafał wiąże swoją przyszłość 
z astronomią? – Jeszcze nie wiem, czym 
chcę się zajmować w przyszłości, mam 
jeszcze sporo czasu na decyzję – mówi 
12-latek.

– Nie kryjemy dumy z sukcesu Ra-
fała. Marzeniem każdego nauczycie-
la jest wspieranie twórczej postawy 
ucznia oraz rozbudzenia w nim cieka-
wości świata. Dlatego nasza radość jest 
ogromna. Rafał odnalazł w swoim życiu 
piękną i fascynującą pasję, a dzięki swo-
jemu uporowi, talentowi i wytrwałości 
osiągnął sukces i to w tak młodym wieku, 
że zadziwił tym cały świat! Serdecznie 

Świdniczanin najmłodszym odkrywcą 
komety w historii?!

Mamy nadzieję, że w przyszłości Rafał Biros jeszcze niejednokrotnie dokona niezwykłego od-
krycia.
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gratulujemy Rafałowi i życzymy wielu 
kolejnych kosmicznych przygód i wiel-
kich odkryć – mówi Beata Laskowska, 

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. 
Henryka Sienkiewicza w Świdnicy.

Daniel Gębala
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Drugi rok z rzędu znajdujący się 
w kompleksie obiektów Świdnickie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji przy 
ulicy Śląskiej Camping nr 231 zdo-
był pierwsze miejsce w prestiżowym 
konkursie Polskiej Federacji Cam-
pingu i Caravaningu, Mister Cam-
ping 2020!

Branżowy konkurs był bezpłatny, 
świdnicki camping otrzymał najwyż-
szy laur obok trzydziestu dwóch in-
nych pól kempingowych, w większo-
ści ze zdecydowanie bardziej popular-
nych turystycznych celów podróży.

– To dla nas olbrzymie wyróż-
nienie i prestiż, jak również świetna 
reklama w branży, bowiem orga-
nizatorem konkursu jest instytucja 
zajmująca się turystyką kempin-
gową. Kolejny rok utrzymujemy się 
na najwyższym poziomie. Nagrodę 
odbieram również jako docenienie 
pracy i zaangażowania naszych pra-
cowników – mówi Jan Czałkiewicz, 
p.o. dyrektora ŚOSiR-u i dodaje: - To 
nie jedyne wyróżnienie, jakie otrzyma-
liśmy w 2020 roku. Przypomnę, że od 
lipca cieszymy się też rekomendacją 
Polskiej Organizacji Turystycznej w 
zakresie bezpieczeństwa higienicznego 
w związku z Covid 19.

– Tegoroczne wyróżnienie cieszy 
szczególnie, bo i kończący się rok jest 
wyjątkowy i  bardzo trudny dla całej 
branży turystycznej – mówi Sylwia 
Brzęczek, kierownik Campingu i 
Domu Wycieczkowego. - Odczuliśmy 
ograniczenia, odwiedziło nas mniej 
turystów, zwłaszcza tych zagranicz-
nych, ale rok 2020 i tak okazał się lep-
szy na przykład od roku 2013.

W mijających dwunastu miesią-
cach na campingu udzielono 1533 
osobonoclegów. Świdnicę odwiedzi-
li w kamperach turyści z 13 państw. 

Obok Polaków największą grupę 
stanowili Niemcy (423 osobonocle-
gi). Byli też między innymi Holen-
drzy, Włosi, Szwajcarzy, Brytyjczycy 
czy Szwedzi. Camping nr 231 działa 
od 2008 roku. Amatorzy wypoczynku 
w kamperach i przyczepach docenia-
ją świdnicki camping za rozległy tra-
wiasty teren, możliwość schronienia 
się w cieniu owocowych drzew, cało-
dobowo czynną recepcję i sanitariaty 
oraz bezpłatny wc chem. Na tonącej 
w zieleni powierzchni ponad 5000 m 
kw. urządzone zostały rozległe pole 
namiotowe oraz stanowiska carava-
ningowe dla 15 kamperów, czy przy-
czep (wymiary: 12 x 15 m), w tym dwa 
stanowiska oraz sanitariaty przysto-
sowane dla osób niepełnosprawnych. 
Każde stanowisko jest z oddzielnym 

przyłączem elektrycznym. Do dyspo-
zycji gości jest również pełne zaplecze 
sanitarne, stanowisko do grilla i sala 
cateringowo-szkoleniowa. Swobod-
na atmosfera i przyjazne otoczenie 
sprzyja relaksowi, również w towarzy-
stwie swoich milusińskich. Na tere-
nie campingu wydzielony jest parking 
monitorowany całą dobę. Przypomnij-
my, że noclegową ofertę Świdnickiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji uzupełnia 
całoroczny Dom Wycieczkowy, który 
w 2 i 3 osobowych pokojach z łazien-
kami i telewizorami może jednorazo-
wo przyjąć 50 gości. Przystępne ceny, 
czystość, sympatyczna atmosfera i 
bliskość obiektów sportowych spra-
wia, że obiekt również cieszy się dużą 
popularnością. 

Oprac.

Pracownicy 
socjalni 
nagrodzeni

Każdego dnia pracują na rzecz 
innych. 21 listopada swoje święto 
obchodzili pracownicy socjalni. 
Z tej okazji prezydent Świdnicy 
Beata Moskal-Słaniewska posta-
nowiła nagrodzić pracowników 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, miejskich żłobków oraz 
Dziennego Domu „Senior Wigor”. 
Niestety, pandemia uniemożliwiła 
w tym roku organizację tradycyj-
nej gali wręczenia nagród. 

W tym roku szczególnie posta-
nowiono wyróżnić następujących 
pracowników:

Dzienny Dom 
„Senior-WIGOR”
▪ Aleksandra Kamińska
▪ Małgorzata Czajkowska

Żłobek nr 1
▪ Mariola Polak
▪ Edyta Majewska
▪ Ewelina Żygadło
▪ Anna Dzieciątkowska
▪ Anna Lewandowska

Żłobek nr 2
▪ Agnieszka Tyborowska 
▪ Anna  Biedrawa 
▪ Tatiana Iwanicka
▪ Ewa Żurawel
▪ Aleksandra Pojasek 

MOPS
▪ Wioletta Andrzejewska 
▪ Dorota Cieplińska 
▪ Zofia Droszczak 
▪ Katarzyna Fasuga
▪ Monika Król
▪ Irena Liszka 
▪ Kinga Skrzypczak
▪ Lilianna Tralls 

- Ten rok z racji panującej pan-
demii jest szczególnie trudny dla 
pracowników Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Pracując „na 
pierwszej linii frontu”, wykazali 
się wielkim zaangażowaniem i de-
terminacją, robiąc wszystko, by w 
tym czasie nikt z potrzebujących nie 
pozostał bez opieki i wsparcia. Za 
to należą im się szczególne podzię-
kowania i wyrazy uznania – mówi 
prezydent, Beata Moskal-Słaniew-
ska. 

Przypominamy, że na stronie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Świdnicy (www.mops.
swidnica.pl) można znaleźć szcze-
gółowe informacje o rodzajach 
wsparcia udzielanego przez pra-
cowników socjalnych. 

Oprac.

28 listopada minęły 102 lata od 
uzyskania przez kobiety w Polsce 
praw wyborczych. Ta symboliczna 
data skłoniła grupę świdniczan, by 
po raz kolejny zamanifestować prze-
ciwko decyzji Trybunału Konstytu-
cyjnego i łamaniu wolności obywa-
telskich.

102. rocznicę wywalczenia przez 
kobiety w Polsce praw wyborczych 
świętował w kilkudziesięciu miejsco-
wościach Strajk Kobiet. Nie inaczej było 
również w Świdnicy. Choć manifestacja 
była najskromniejsza ze wszystkich do-
tychczasowych, to jednak nie zabrakło 
refleksji i zachęty do walki o prawa ko-

Symbolicznie protestowali 
na świdnickim rynku  

Łącznie w proteście wzięło udział kilkanaście osób 

biet. - Jest nas trochę mniej niż zwykle. 
Być może ludzie boją się niedawnych 
wydarzeń z Warszawy. Obchodzimy 
piękne święto, ale nie widzę nastro-
ju świętowania, ponieważ prawa wy-
borcze ustanowione 102 lata temu przez 
Piłsudskiego są w tym momencie mocno 
łamane. Chcą wam odebrać prawa do 
decydowania o sobie, o waszym zdro-
wiu i o waszej przyszłości. To cieszy, że 
wspólnie wyszliśmy na ulice i pokazuje-
my swój sprzeciw. Demonstracja to jed-
no z najśmielszych narzędzi demokracji  
- mówił obecny na świdnickim rynku, 
radny miejski Lech Bokszczanin.  Ko-
biety w Polsce uzyskały czynne i bierne 
prawa wyborcze na podstawie dekretu 
z 28 listopada 1918 r., który wydał Józef 
Piłsudski. “Podwójnie wolne” – to słowa 
jednej z sufrażystek, która komentując 
dekret, jednocześnie opisała ówczesne 
doświadczenie Polek: wolnych dzięki 
odzyskaniu niepodległości i wolnych w 
prawach obywatelskich. Podobne pra-
wa przysługiwały wówczas obywatel-
kom zaledwie kilku krajów na świecie.

Daniel Gębala

Świdnicki camping ponownie 
najlepszy w Polsce!

Dumni Jan Czałkiewicz i Sylwia Brzęczek z przyznanymi nagrodami 
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Jak wynika z badań społecznych, 
w czasie pandemii problem przemocy 
domowej w dobie kwarantanny i izo-
lacji przybiera na sile. Szczególnie na-
rażone na przemoc są kobiety i dzieci, 
dlatego też Świdnica aktywnie włącza 
się w różne działania edukacyjne i 
profilaktyczne w tej dziedzinie. W śro-
dę 25 listopada na świdnickim rynku 
można było podziwiać nietypową ilu-
minację świetlną.

25 listopada obchodzony jest Mię-
dzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy 
Wobec Kobiet, zaś 10 grudnia – Między-
narodowy Dzień Praw Człowieka. Od 
kilku lat na całym świecie prowadzona 
jest kampania 16 Dni Przeciw Przemocy 
ze względu na Płeć. Samorząd Świdnicy 
również aktywnie włącza się w tę kam-
panię, organizując szereg działań. Cho-
dzi o podkreślenie, że prawa kobiet są 
niezbywalną i integralną częścią praw 
człowieka, a przemoc wobec kobiet jest 
łamaniem praw człowieka, a nie sprawą 

prywatną. Uczestnicząc w tej kampanii 
Świdnica również chce zwrócić uwagę 
na istotny problem społeczny, jakim jest 
przemoc w rodzinie i przemoc wobec 
kobiet.

Wstępem do miejskiej kampanii 
było przeprowadzenie w październi-
ku szkolenia dla nauczycieli w ramach 
warsztatu „Przyjaciele Zippiego”. Pro-
gram następnie był realizowany w 
szkołach i przedszkolach wśród dzieci 
w wieku 6-7 lat. „Przyjaciele Zippiego” 
to międzynarodowy program promocji 
zdrowia psychicznego, który kształtuje 
i rozwija  umiejętności psychospołecz-
ne u małych dzieci. Uczy różnych spo-
sobów radzenia sobie z trudnościami i 
wykorzystywania nabytych umiejętno-
ści w codziennym życiu oraz dosko-
nali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie 
koncentruje się on na dzieciach z kon-
kretnymi  problemami czy trudnościa-
mi, ale promuje zdrowie emocjonalne 
wszystkich małych dzieci. Jest to cykl 
24 spotkań, realizowanych przez na-
uczyciela lub wychowawcę. Program 
został zbudowany na założeniu, że małe 
dzieci można nauczyć radzenia sobie z 
problemami i trudnościami, dzięki cze-
mu będą lepiej funkcjonować w mło-
dości i w życiu dorosłym, korzystając z 
tych umiejętności. Od 25 listopada na 
przystankach autobusowych można 
oglądać plakaty z zakresu profilaktyki 
przemocy w rodzinie oraz podziwiać 
iluminację świetlną w rynku poświęco-
ną kampanii.

AK

38 osób z całej Polski walczyło o 
laur zwycięstwa w XXIX Przeglądzie 
Piosenki Turystycznej i Ekologicznej 
„Na szlaku”. Poziom przygotowania 
uczestników był bardzo wysoki.

Ze względu na sytuację w kraju 
przegląd nie mógł odbyć się jak sta-
cjonarnie. Uczestnicy przesyłali na 
e-mail prezentację multimedialną ze 
swoją twórczością.

Tegoroczna edycja została ocenia-
na przez jury w składzie:

▪ Ewa Tyszkiewicz – nauczyciel 
muzyki, instruktor śpiewu

▪ Sławomir Pijanowski - nauczyciel 
muzyki, instruktor wokalny, muzyk 
instrumentalista MDK Kutno

▪ Tadeusz Szarwaryn – Profesor 
Oświaty, muzyk, autor tekstów dla 
dzieci i młodzieży

Do przeglądu zgłosiło się 38 wy-
konawców bądź grup wokalnych, m.in. 
ze Świdnicy, Bielawy, Strzegomia, 
Szczecina, Bolesławca, Porażu czy z 
Łukowa. Poziom prezentacji uczestni-
ków był wysoki.

Nagrodzeni
2 GRAND PRIX
– Zespół “Iniemamocne” – Młodzie-
żowy Dom Kultury w Bolesławcu
NAGRODY (soliści):
1. Wiktoria Eliaszewicz- Szkoła Pod-
stawowa nr 4 w Bolesławcu
2. Elżbieta Stachura  – Studio Piosen-
ki i Tańca FART w Bielawie
3.  Aleksandra Juchniewicz – Szkoła 
Podstawowa nr 58 w Szczecinie

2 WYRÓŻNIENIA (soliści):
1. Sara Niemczyk – Szkoła Podstawo-
wa w Porażu
2. Julia Węgłowska- Młodzieżowe 
Centrum Kultury w Legnicy
3. Lena Sikora- Szkoła Podstawowa 
nr 37 w Szczecinie
4. Natalia Kubiak- Studio Piosenki i 
Tańca FART w Bielawie
5. Justyna Sitarek- Liceum Ogólno-
kształcące w Strzegomiu
6. Milena Laskowska
7. Klaudia Kutyba- Młodzieżowy Dom 
Kultury im M. Kozara-Słobódzkiego 
w Świdnicy

2 NAGRODY  DUETY I ZESPOŁY:
1. Zespół „Four Team”-  Młodzieżowy 
Dom Kultury im M. Kozara-Słobódz-
kiego w Świdnicy
2. Zespół „Fama” – Studio Piosenki i 
Tańca FART w Bielawie

2 Nagroda Fundacji Młodzi Artyści
–   Lena Szydłowska – Młodzieżowy 
Dom Kultury im M. Kozara-Słobódz-
kiego w Świdnicy
Nagroda Specjalna Koła PTTK “ToTu-
ToTam” MDK Świdnica
– Klaudia Kutyba
Nagroda Specjalna Koła PTTK Pszczo-
ły i Trutnie Zarządu PTTK
w Świdnicy
– Alicja Weigelt
Organizatorem imprezy jak co roku był 
Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczy-
sława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy

Oprac.

1. Mirosława Wawrzyniak 
2. Anula Wawrzyniak 
3. Karolina Griesmann 
4. Michalina Szymańska 
5. Ewa Nowicka 
6. Judyta Odachowska
7. Szymon Ochocki

Wyróżnienie specjalne  
otrzymują: 

1. Barbara Pindanty 
2. Andrzej Warchoł  
3. Piotr Fedorowicz 
oraz Maja i Julia Strzeżek. 

Judytę Odachowską i Szymona 
Ochockiego zapraszamy do redakcji 
"Mojej Świdnicy" po odbiór nagród. 
Pozostałe osoby  zaprasza do siebie 
firma Ol'Vita.

Laureaci konkursu 
„Słodkie Mikołajki z Ol’Vitą” 
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Wyśpiewali nagrody w Przeglądzie 
Piosenki Turystycznej 
i Ekologicznej „Na Szlaku”

Świdnica przeciw przemocy

Niezwykła iluminacja z hasłem przeciwko przemocy
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kultura

Od 1 grudnia biblioteka znów jest 
otwarta dla czytelników. Wszystko 
zgodnie z rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów z 26 listopada. Wciąż obo-
wiązuje jednak reżim sanitarny, czyli 
zasłonięty nos i usta, dezynfekcja rąk 
i ograniczenie ilości osób przebywają-
cych w bibliotece.

Godziny pracy w głównej 
siedzibie biblioteki:

▪ poniedziałek – piątek: 9.00-17.00
▪ czwartek: 9.00-16.00
▪ sobota: nieczynne

Godziny pracy w filiach  
biblioteki:

▪ poniedziałek – piątek: 10.00-17.00
▪ czwartek: 9.00-16.00
▪ sobota: nieczynne

W godzinach: 11.30-12.00 oraz 14.00-
14.30 przerwa na dezynfekcję

Pamiętajmy:
▪  by przygotować się do wizyty
▪  w bibliotece może przebywać max. 15 

osób (nie wliczając pracowników Biblio-
teki)
▪  w dziale/w filii mogą przebywać dwie 
osoby (nie wliczając bibliotekarzy) lub 
jedna rodzina
▪  ogranicz wizyty w Bibliotece ze swoją 
pociechą do minimum
▪  zaplanuj, co chcesz wypożyczyć (możesz 
dzień wcześniej zadzwonić lub wysłać listę 
książek/zbiorów do wypożyczenia, a na 
drugi dzień odebrać zamówienie)
▪  zwroty przyjmowane są bezpośrednio 
w działach, ale preferowany jest zwrot 
przy użyciu trezora/wrzutni
▪  biblioteka wstrzymuje akcję „Książka 
na wynos”, ale usługa „Książka do domu” 
wciąż działa
▪ Wypożyczalnia Naukowa i Czytelnia 
Czasopism jest uruchomiona z możli-
wością korzystania tylko ze stanowisk 
komputerowych – maksymalnie 1h
▪ można wypożyczyć prasę na ze-
wnątrz/brak możliwości korzystania z 
prasy na miejscu
▪  działający w bibliotece punkt ksero umoż-
liwiający wydruk i skany został otwarty 

Oprac.

Mija drugi rok trwania w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej warszta-
tów pisarskich prowadzonych przez 
świdnicką pisarkę Barbarę Elma-
nowską. Wszystkie pracę już niedłu-
go będziemy mogli zobaczyć w dru-
gim tomie antologii. Książka jest już 
w przygotowaniu.

- Kolejny tom antologii powarsz-
tatowej poszedł do składu. Niedługo się 
ukaże i będę mogła tradycyjnie życzyć 
wszystkim czytelnikom miłej lektury – 
informuje Barbara Elmanowska.

Co miesiąc spotykali się w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej, by wspól-
nie pracować i omawiać tworzone 
przez siebie teksty. Efekty tej pracy 
będziemy mogli zobaczyć w antologii 
"Drugie Piętro" tom II, który jeszcze w 
grudniu ukaże się nakładem biblioteki. 

Warsztaty pisarskie odbywały się 
przez cały rok, co miesiąc. W okresie 
pandemii – online. Grupa młodych 
twórców, skupiona wokół prowadzą-
cej Barbary Elmanowskiej, pracowała 
nad warsztatem pisarskim i tworzyła 
własne teksty. W Miejskiej Bibliotece 
Publicznej można otrzymać jeszcze 
książkę podsumowującą pierwszy rok 
warsztatów – antologię „Drugie Pię-
tro”. - To pierwszy taki zbiór i jestem z 
niego bardzo dumna. Spotykaliśmy się 
w każdy pierwszy poniedziałek miesią-
ca. Nie trzymałam się kurczowo tema-
tów kolejnych zajęć, najczęściej wyko-
rzystując czas na liczne rozmowy lub 
analizę prezentowanych tekstów. Naj-
ważniejsza była potencjalna inspiracja, 
iskra, która mogła pobudzić do napisa-
nia tekstu” – pisze we wstępie Barba-
ra Elmanowska. W pierwszym tomie 
antologii swoje utwory prezentowali 
Justyna Nawrocka, Joanna Baranow-
ska, Martyna Czerniec, Maja Hypki, 
Krystyna Popławska, Izabela Prypin, 
Paweł Buczma, Tomek Droszkowski, 
Tamara Hebs, MarBe, Grzegorz Sko-
czylas. 

Ak

Drugi tom antologii 
już w przygotowaniu

Biblioteka znów otwarta

Drugie piętro
ANTOLOGIA TWÓRCÓW 

ŚWIDNICKICH WARSZTATÓW PISARSKICH
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ŚWIDNICA 2019 W Miejskiej Bibliotece Publicznej moż-
na nabyć jeszcze książkę podsumowującą 
pierwszy rok warsztatów – antologię „Dru-
gie Piętro”.

W piątek 20 listopada ukazała się 
książka „Order Uśmiechu – wspól-
ny świat dzieci i dorosłych” Marka 
Michalaka, byłego Rzecznika Praw 
Dziecka, kanclerza Kapituły Orderu 
Uśmiechu. 6 grudnia Miejska Biblio-
teka Publiczna zaprasza na spotkanie 
online z autorem. Poprowadzi je pre-
zydent Świdnicy Beata Moskal-Sła-
niewska.

– Przypominam w niej historię 
praw dziecka i dziecięcego odznacze-
nia, dokonuję analizy biograficznej wy-
branych Kawalerów Orderu Uśmiechu, 
pokazuję dzieła lokalne i globalne, jakie 
powstały na bazie Orderu Uśmiechu i 
wreszcie opisuję grupy odznaczonych 
przez dzieci. Lokalni patrioci znajdą w 
niej dużo świdnickich wątków, bo obok 
tytułu Stolicy Dziecięcych Marzeń, 
ulic, nazw szkół i placówek, inicjatyw 
tutaj zapoczątkowanych i realizowa-

nych, koniecznie trzeba pamiętać, że 
ze Świdnicy pochodzą wspaniali Ka-
walerowie Orderu Uśmiechu: Euge-
niusz Kępa, Danuta Saul-Kawka, Jerzy 
Franckiewicz i druhna Zuzanna Na-
wrot.  Jest moim hołdem dla wszystkich 
laureatów Orderu, a przede wszystkim 
dla wszystkich dzieci, które tutaj, dzi-
siaj, teraz mają prawo do bycia ludźmi, 
bycia wysłuchanymi, bycia szanowa-
nymi i kochanymi – opowiada Marek 
Michalak.

Marek Michalak spotka się z czy-
telnikami 6 grudnia o godz. 18.00. Spo-
tkanie poprowadzi prezydent Świdnicy 
Beata Moskal-Słaniewska. Niestety, 
ze względu na pandemię odbędzie się 
ono w formule online. Będzie je można 
oglądać na profilu MBP na Facebooku. 
Książkę można nabyć w świdnickiej bi-
bliotece w cenie 55 złotych.

Agnieszka Komaniecka

Marek Michalak spotka 
się z czytelnikami
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Zaczynali jako amatorski zespół przy Świd-
nickiej Fabryce Wagonów. Dziś ich występy budzą 
zachwyt na całym świecie. Przez 45 lat istnienia 
Zespół Pieśni i Tańca „Jubilat” wychował kilka po-
koleń świdniczan i stał się marką rozpoznawalną 
na największych scenach folklorystycznych świata. 
Gdyby nie pandemia, tancerze wracaliby właśnie z 
Japonii.

Zespół Pieśni i Tańca „Jubilat”  powstał w 1975 r. 
przy Świdnickiej Fabryce Wagonów. Stworzenie takie-
go zespołu było marzeniem dyrektora fabryki Alfreda 
Galanta. Rok później odbył się premierowy koncert pn. 
„Od menueta do rock and rolla” przygotowany z okazji 
25-lecia fabryki. Co ciekawe, do dziś zespół korzysta 
z zakupionych wówczas strojów. Początkowo zespół 
prowadziły dwie choreografki. Przez pierwsze 5 lat 
Zofia Rajkowska, przez kolejne Bożena Liber. Z tan-
cerzami nie było wówczas problemu. W zespole tań-
czyły uczennice ówczesnego Liceum Pedagogicznego 
i uczniowie Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych. 
Większość mieszkała w internacie, zajęcia w zespole 
wliczały się w obowiązkową w nim naukę własną. 

W 1981 r. mecenat nad zespołem objął Świdnicki 
Ośrodek Kultury. W 1986 r. po rezygnacji Bożeny Li-
ber zespół przejął Lubomir Szmid. Swoją funkcję pełni 
do dzisiaj. Jego asystentką niezmiennie od 30 lat jest 
Anna Trzeciak. - Prowadziłem zespół w Nowej Rudzie i 
byłem konsultantem choreograficznym dla ówczesnego 
województwa dolnośląskiego. Zgodziłem się przyjść do 
Jubilata na prośbę dyrektorki ŚOK-u Anny Łowickiej i 
zostałem do dzisiaj. Taniec, można powiedzieć, mam we 
krwi. Wychowałem się w artystycznej rodzinie i pierw-
sze kroki w tańcu stawiałem pod okiem mamy Pelagii 
– wspomina Lubomir Szmid.

Dziś zespół „Jubilat” występuje na największych 
scenach świata. W różnych grupach wiekowych w ze-
spole tańczy i śpiewa około 150 osób (dzieci, młodzież, 
studenci). W programie ma pieśni, tańce i obrzędy gó-
rali żywieckich, górali spiskich oraz regionów: lubel-
skiego, wielkopolskiego, kaszubskiego, śląskiego. Po-
kazują jednocześnie kunszt, autentyzm, piękno i barw-
ność polskiego stroju ludowego. Mało kto wie, że strój 
łowicki waży 12 kilogramów. W takich właśnie strojach 
występują świdniccy tancerze. Swoją działalnością ze-
spół przyczynia się do upowszechniania kultury oraz 
kultywowania polskiej tradycji. W ciągu 45 lat wycho-
wał kilka pokoleń świdniczan, miał w swoich szeregach 
kilkaset dziewcząt i chłopców ze Świdnicy i okolic, 
którzy rozwijali talent i zamiłowanie do tańca, śpiewu i 
muzyki ludowej.

Od 2015 roku  zespół  jest członkiem Polskiej Sek-
cji Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej - IOV, 
co daje mu możliwość udziału w międzynarodowych 
festiwalach folklorystycznych na całym świecie. Dlate-
go „Jubilat" podbił serca publiczności nie tylko w Pol-
sce. Gościł w krajach sąsiedzkich w Niemczech oraz 
w Czechach, ale także we Włoszech, w Austrii, Korei, 
Węgrzech, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Serbii, 
Wielkiej Brytanii, Litwie, Macedonii, Portugalii, Danii, 
Sardynii, Francji, Grecji, Słowacji, Cyprze, Monte Carlo, 
Chinach i Indiach. Gdyby nie pandemia, dziś tancerze 
wracaliby z festiwalu w Osace w Japonii. 

Tancerze organizują i uczestniczą w imprezach 
lokalnych, regionalnych i zagranicznych. Chętnie 
uczestniczą w wymianach kulturalnych miast partner-
skich Świdnicy oraz chętnie goszczą u siebie zespoły z 
zagranicy. Z całą pewnością ich praca przyczynia się do 
rozwoju i promocji kultury w Polsce i na świecie.

Agnieszka Komaniecka

ZPiT Jubilat od 
45 lat na scenie!

Tancerze o zespole:
2 Adriana Kozłowska 
Udział w zajęciach na pewno wpływa na moją osobowość, 
podnosi poczucie mojej wartości. Najbardziej podoba mi 
się chyba to zaangażowanie każdego w taniec podczas roz-
grzewki jak i ćwiczenia układów, kiedy każdy chce się po-
kazać z jak najlepszej strony. Myślę, że spośród wszystkich 
odwiedzonych krajów, największe wrażenie zrobiły na mnie 
Indie. Kultura, mieszkańcy, tradycje, nawet jedzenie tego 
kraju, wszystko jest takie inne, egzotyczne, fascynujące. 
Najbardziej zapadły mi w pamięć kobiety uśmiechające się 
w pięknych, kolorowych sari, świątynie oraz pędzący rik-
siarze. Interesuję się krajami zachodnimi, dlatego jestem 
wdzięczna zespołowi za szansę zwiedzenia jednego z nich. 
Żałuję też, że nie mogłam polecieć do Chin, ale mam nadzie-
ję, że jeszcze nadarzy się okazja, może tym razem Japonia?

2 Ola Kozłowska
Najbardziej podoba mi się możliwość poznawania nowych, 
ciekawych ludzi, z pasją i pomysłami, możliwość uczestni-
czenia w warsztatach tanecznych i nauka nowych rzeczy. 
Poza tym wyjazdy zagraniczne, które pozostawiają wiele 
pięknych wspomnień, które uczą i pokazują, jaki świat jest 
ciekawy. Jeśli chodzi o same zajęcia to na pewno nauczyły 
mnie dyscypliny, bez której ciężko jest coś osiągnąć. Dąże-
nie do postawionego celu, upór - są to cechy, które przy-
dają się nie tylko w tańcu, ale także w życiu. Ze wszystkich 
odwiedzonych razem z zespołem krajów zdecydowanie 
najbardziej spodobały mi się Indie - kraj, który kompletnie 
różni się od Polski. Niesamowita przygoda, wspaniali ludzie, 
możliwość poznania innej kultury, obyczajów. Kontrast po-
między biednymi a bogatymi jest tak duży, że ciężko jest 
to sobie wyobrazić z opisów czy filmów. Piękne kolorowe 
stroje, świątynie całe ze złota, kapliczki - to robi naprawdę 
wielkie wrażenie.

2 Natalia Horadczuk 
Najbardziej podoba mi się sam taniec, piękne stroje, ale 
też możliwości, jakie daje uczestnictwo w takim zespole, 
wyjazdy, poznawanie ludzi z całego świata, przyjaźnie i 
wiele niesamowitych wspomnień. Jeśli chodzi o wrażenia 
z odwiedzanych krajów, najbardziej podobała mi się Por-
tugalia. Mieliśmy okazję trochę zobaczyć, ponieważ wy-
stępy odbyły się w różnych miejscowościach oddalonych 
od Porto o nawet 2 h. Piękne krajobrazy, niesamowici lu-
dzie, na pewno odwiedzę tamte rejony jeszcze raz.

2 Wiktoria Turek 
Każdy z krajów, które odwiedziłam z zespołem, miał w so-
bie coś niezapomnianego. Jednak to Chiny wzbudzają we 
mnie największe emocje. Był to dla mnie pierwszy tak dale-
ki wyjazd. Jak wszyscy wiemy, Chiny to kraj kontrastów. To, 
co wydawało mi się wcześniej jakąś odległą zbędną wiedzą 
na temat państwa środka, mogłam doświadczyć na własnej 
skórze: zobaczyć cud świata, poczuć się jak celebryta, z 
którym nieustanie robiono sobie zdjęcia, spróbować nietu-
zinkowych potraw, zobaczyć biedę obok przepychu, oddy-
chać smogiem, tańczyć dla ogromnej publiczności i widzieć 
siebie na ogromnych telebimach, zobaczyć tak wielkie sku-
piska ludzi w jednym miejscu, czy zmierzyć się z surowymi 
zasadami. I choć nie wszystko, co wymieniłam, jest pozy-
tywne, to wszystko budowało niezwykłość tego wyjazdu. 
Doświadczenie czegoś odmiennego, Chiny to festiwal, któ-
rego na pewno nie zapomnę. Mogę zaznaczyć jeszcze, że 
nasze choreografie oraz kolorowe stroje bardzo przypadły 
do gustu chińskiej publiczności. Występy były dla nas wiel-
ką przyjemnością, kiedy odbiór był tak pozytywny.

2 Marcel Podgórski 
Zacząłem tańczyć przez koleżankę z klasy, która zapro-
siła mnie któregoś dnia na próbę, aby przyjść i zobaczyć, 
jak to wszystko wygląda. Po pierwszej próbie nie byłem 
przekonany co do mojego tańczenia, ale postanowiłem, że 
dam sobie miesiąc i wtedy podejmę decyzję. Takim o to 
sposobem jestem członkiem zespołu już 5 lat. Mam mnó-
stwo miłych wspomnień związanych z zespołem, ale jeśli 
miałbym wybrać takie najważniejsze, na myśl rzuca mi się 
nasz rejs statkiem podczas festiwalu na Cyprze. Bardzo 
brakuje mi naszych prób, występów, festiwali, spotkań z 
przyjaciółmi oraz choreografami i niesamowicie wycze-
kuję, aż to wszystko się skończy i będziemy mogli wrócić 
na deski klubu Bolko. Ze wszystkich wyjazdów największe 
wrażenie zrobiła na mnie Portugalia, był to mój pierwszy 
wyjazd z zespołem i nie zapomnę go do końca życia. Naj-
bardziej w tym kraju urzekło mnie podejście do życia osób 
zamieszkujących ten kraj, cudowna pogoda, i przepyszne 
jedzenie. Najbardziej smakowała mi zupa rybna, choć ni-
gdy nie byłem wielbicielem ryb.

Najważniejsze nagrody 
i odznaczenia zespołu
▪ Złota odznaka „Zasłużonego dla zakładu” 1978 r. 
przyznana przez Związek Zawodowy Metalowców.
▪ Nagroda dziennikarzy polskich w Ogólnopolskim 
Przeglądzie Zespołów Pieśni i Tańca – Koniǹ 80
▪ I miejsce   nagroda – Liść Rododendronu w Wo-
jewódzkim Przeglądzie Zespołów Pieśni i Tańca w 
Zamku Książ 1981 r . - wyjazd do Jugosławii
▪ Certyfikat Twórczości sztuki ludowej Indie - Delhi
▪ Certyfikat Twórczości sztuki ludowej Cypr - 2010r.
▪ Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej” przyznana  przez Ministra Kultury i Sztuki  w 
Warszawie – 2011 r.
▪ Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Ar-
tis”, przyznany Zespołowi Pieśni i Tańca „Jubilat” w 
Świdnicy przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego za wyjątkową działalność w dziedzinie 
twórczości artystycznej, kulturalnej, ochronie kultu-
ry i dziedzictwa narodowego - 2015 r.
▪ Doroczna nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego - 2015 r.
▪ Nagroda Kulturalna SILESIA Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego 2015 r.
▪ Dolnośląski Klucz Sukcesu przyznany przez mar-
szałka woj. dolnośląskiego - 2018 r.
▪ „Brylantowa Statuetka” - Międzynarodowy Festiwal 
Tańca - Delhi Indie - 2019 r.

ZPiT Jubilat 
zachwyca 
techniką tańca 
i bogactwem 
strojów. Ich 
występy 
wzbudzają 
owacje na 
stojąco.
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Jak co roku samorząd Świdnicy 
zaprasza świdniczan do udziału w 
konkursie na najładniej przystro-
jony i oświetlony dom oraz balkon. 
Mogą w nim wziąć udział wszyscy 
mieszkańcy, za wyjątkiem ubie-
głorocznych zwycięzców, którzy 
w sposób szczególny upiększą swój 
dom, balkon, bramę, czy też ogród. 

Zgłoszenia zawierające imię, na-
zwisko, adres oraz telefon kontakto-
wy będą przyjmowane do 20 grudnia 
pod numerem telefonu: 74/856-
28-98 lub drogą mailową na  adres: 
a.gorgon@um.swidnica.pl. Mogą je 

dokonywać tylko osoby będące wła-
ścicielami zgłaszanych posesji i bal-
konów. Ogłoszenie wyników będzie 
miało miejsce 23 grudnia na oficjal-
nym profilu miasta na Facebooku 
Świdnica rynek z tradycjami oraz na 
profilu Świdnicka Kolęda. Laureatom 
zostaną przyznane nagrody o łącz-
nej wysokości 1 500 zł. Organizato-
rzy zachęcają do wzięcia udziału w 
konkursie i liczą na Państwa pomy-
słowość, technikę wykonania oraz 
estetykę dekoracji.

Udekoruj dom i balkon na święta

Już po raz szósty miłośnicy foto-
grafii, nie tylko świdniczanie, mogą 
wziąć udział w konkursie „Świą-
tecznie w Świdnicy”. Organizatorzy 
czekają na zdjęcia, które uchwycą 
klimat Świąt Bożego Narodzenia 
ujęty na tle miasta. 

Fotografie mogą przedstawiać 
osoby, przedmioty czy też budynki, 
oczywiście z akcentem świątecznym. 
Mogą być one zabawne, portreto-
we, panoramiczne. Najważniejszym 
elementem zdjęcia jest to, aby w tle 

rozpoznawalne było miasto Świdnica. 
Każdy uczestnik może zgłosić maksy-
malnie 3 zdjęcia, które należy prze-
słać w formie elektronicznej na adres 
swidnickakoleda@swidnickakoleda.
pl. Na świąteczne fotografie organi-
zatorzy czekają do 6 stycznia 2021 
roku. Ogłoszenie wyników odbędzie 
się 11 stycznia na oficjalnym profilu 
miasta na Facebooku Świdnica rynek 
z tradycjami oraz na profilu Świdnicka 
Kolęda. Dla zwycięzców przewidziane 
są bony o łącznej wartości 1 000 zł.  

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego 
Narodzenia, jedne z najpiękniejszych i najbar-
dziej rodzinnych świąt w roku. Świdnickie insty-
tucje kultury przygotowały mnóstwo ciekawych 
konkursów i serdecznie zapraszają do wzięcia w 
nich udziału.  

Napisz list, ubierz choinkę  
i przygotuj eko-ozdobę

6 grudnia obchodzimy mikołajki. Tego dnia 
dzieci otrzymują prezenty, wcześniej jednak piszą 
listy do Świętego Mikołaja. Miejska Biblioteka Pu-
bliczna zachęca do przesłania prac najmłodszych 
świdniczan, w wieku od 3 do 10 lat. Na skany bądź 
zdjęcia listów pracownicy biblioteki czekają do 7 
grudnia, a o szczegółach konkursu można prze-
czytać na stronie: www.mbp.swidnica.pl.   

„Święta w stylu eko” – to kolejna propozycja 
konkursowa Miejskiej Biblioteki Publicznej. Aby 
wziąć udział w zabawie, należy wysłać zdjęcie swo-
jej ozdoby wykonanej z materiałów ekologicznych 
lub z recyklingu na adres: filia2@mbp.swidnica.pl, 
do 28 grudnia. Więcej informacji znaleźć można na 

stronie: www.mbp.swidnica.pl. A jeśli chcą Państwo 
pokazać swoją ozdobioną choinkę i wygrać nagro-
dy, to zachęcamy do wysyłania jej zdjęć także do 28 
grudnia na adres: sekretariat@mbp.swidnica.pl - 
www.mbp.swidnica.pl.  

Zrób bombkę i przygotuj  
kartkę bożonarodzeniową

Młodzieżowy Dom Kultury do 14 grudnia cze-
ka na świąteczne kartki bożonarodzeniowe. Pra-
ce plastyczne można dostarczyć osobiście, wy-
słać pocztą lub mailem na adres: dzialimprez@
mdk.swidnica.pl. A o szczegółach konkursu moż-
na przeczytać na stronie: www.mdk.swidnica.pl.  
Przygotowanie bombki bożonarodzeniowej to 
kolejna propozycja konkursowa dla osób uzdol-
nionych plastycznie. Swoje dzieła należy dostar-
czyć osobiście lub drogą pocztową do 17 grudnia 
- www.mdk.swidnica.pl.  

Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza również 
do wzięcia udziału w IV Bożonarodzeniowym Tur-
nieju Szachowym, który odbędzie się 19 grudnia na 
serwisie lichess.org - www.mdk.swidnica.pl. 

Felietony, życzenia  
i świąteczny teledysk

Na stronie Świdnickiego Ośrodka Kultury 
(www.sok.com.pl) 5, 12 i 19 grudnia ukaże się cykl 
felietonów pn. „Spacery” fotograficzne  o jarmar-
ku bożonarodzeniowym, o historii szopki betle-
jemskiej i o Betlejem”. Z kolei 7, 14 i 21 grudnia 
zachęcamy do oglądania felietonów kulinarnych 
o tematyce okołoświątecznej i sylwestrowej, w 
tym o dekoracji świątecznego stołu wigilijnego. 
Cykl ten nosi tytuł: „Wszystko będzie dobrze”. 

23 grudnia na fanpage’u na Facebooku zoba-
czymy „ŚOK-owską kolędę”, czyli wspólny tele-
dysk przygotowany przez pracowników ośrodka. 
Tego samego dnia na choince w Rynku powie-
szone zostaną życzenia z dołączonym ciastecz-
kiem dla widzów teatru. Natomiast na Facebo-
oku Świdnickiego Ośrodka Kultury w Wigilię od-
będzie się premiera słuchowiska bożonarodze-
niowego w wykonaniu pracowników. Będzie to 
fragmenty powieści „Klub Pickwicka” Charlesa 
Dickensa. 

Oprac.

Świąteczne konkursy 
w Świdnicy

Weź udział w konkursie fotograficznym 
„Świątecznie w Świdnicy”

Zwycięskie zdjęcie z 
jednej z poprzedniej 
edycji autorstwa Piotra 
Tomaszewskiego
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https://mbp.swidnica.pl/2020/11/24/list-do-swietego-mikolaja/
https://mbp.swidnica.pl/2020/11/26/swieta-w-stylu-eko-konkurs/
mailto:sekretariat@mbp.swidnica.pl
https://mbp.swidnica.pl/2020/11/24/ubierz-choinke-i-wygraj-nagrody/
mailto:dzialimprez@mdk.swidnica.pl
mailto:dzialimprez@mdk.swidnica.pl
https://mdk.swidnica.pl/konkurs-plastyczny-kartka-swiateczna-boze-narodzenie-nowy-rok-2./
https://mdk.swidnica.pl/miejski-konkurs-na-bombke-bozonarozeniowa/
https://mdk.swidnica.pl/iv-bozonarodzeniowy-turniej-szachowy/
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Regionalne, świeże produkty i 
sprawdzone przepisy od kilkunastu lat 
decydują o sukcesie restauracji Kre-
dens w Witoszowie (gmina Świdnica). 
Choć w czasie pandemii działalność 
lokalu mocno została ograniczona, to 
klienci wciąż mogą cieszyć się sma-
kiem wyjątkowych potraw. Mogą za-
mówić tu pyszny niedzielny obiad.

Restauracja Kredens w Witoszowie 
to rodzinna firma, która na rynku dzia-
ła już 15 lat. W ofercie znajdziemy nie 

Chcą być przyjaźni dla środo-
wiska. Jednoczą siły we wspólnej 
pracy nad wzmocnieniem działań 
proekologicznych. Ruszyły prace 
nad Społecznym Planem Sprawie-
dliwej Transformacji Subregionu 
Wałbrzyskiego. 

Dekarbonizacja 2030 to długo-
terminowy projekt, którego realiza-
cję przewidziano na lata 2021 – 2027. 
Plan ma zawierać najróżniejsze po-
mysły, projekty i rozwiązania, które 
pozwolą na odejście od energii wę-
glowej. Samorządowcy subregionu 
wałbrzyskiego, w tym także powiatu 
świdnickiego, m. in. Świdnica, Strze-
gom, Świebodzice, Dobromierz, gmi-
na Świdnica, we wrześniu bieżącego 
roku podpisali deklarację o tym, że w 
ciągu 10 lat energia będzie pozyskiwa-
na tylko z odnawialnych źródeł.

Projekt jest możliwy do zrealizo-
wania dzięki środkom pochodzącym 

Wspólnymi siłami chcą odejść od węgla. 
Ruszają prace nad projektem „Dekarbonizacja 2030”

z Funduszu Sprawiedliwej Transfor-
macji. - Nasz udział w projekcie de-
karbonizacji i możliwość skorzystania 
z Funduszu Sprawiedliwej Transfor-
macji to wielka szansa na zrealizowa-
nie takich inwestycji, na które gmina 
nie posiada własnych środków. Dwa 
najwazniejsze cele, które chcieliby-
śmy zrealizować, to kontynuacja wy-
miany piecy węglowych na inne źró-
dła ogrzewania i modernizacja Miej-
skiego Zakładu Energetyki Cieplnej, 
która jest konieczna i która wymaga 
conajmniej kilkudziesięciu milionów 
złotych – mówi prezydent Świdnicy, 
Beata Moskal–Słaniewska.

Subregion wałbrzyski jest jedynym 
obszarem w Europie, w którym już nie 
wydobywa się węgla, a został on obję-
ty Funduszem Sprawiedliwej Transfor-
macji. - Najważniejsza jest przebudowa 
energetyczna i dążenie do poprawy ja-
kości powietrza, którym wszyscy oddy-
chamy. Wiadomo, na wszystko potrzeba 

czasu, dlatego też projekt jest długolet-
ni, co pozwoli na odejście od węgla jako 
głównego materiału opałowego i zastą-
pienie go odnawialnymi źródłami ener-
gii – informuje Kamil Nieradka, specja-
lista do spraw funduszy zewnętrznych  i 
zamówień publicznych z Urzędu Miej-
skiego w Żarowie.

Pula środków, które można po-
zyskać z Unii Europejskiej dla subre-
gionu wałbrzyskiego i Wielkopolski to 
około 3,5 miliarda euro. Nie wiadomo 
jeszcze, jaka kwota trafi do naszego 
regionu. – Zaczynamy rozpatrywanie 
wniosków na trwałą wymianę źródeł 
ciepła i pozbycie się tzw. kopciuchów. 
Można uzyskać dotację do 70 procent 
kosztów poniesionych na wymianę pie-
ców. Rozpoczyna się etap rozpatrywa-
nia dokumentów i oceny ich popraw-
ności. Łącznie wpłynęło 91 wniosków. 
Nie wiemy jeszcze, ile z nich jest kom-
pletnych. Na wymianę źródeł ciepła 
mamy do dyspozycji 1,5 miliona złotych 

i czas do końca 2021 roku – dodaje Ka-
mil Nieradka.

Zespół, który będzie pracował nad 
najkorzystniejszymi, ekologicznymi 
rozwiązaniami dla środowiska, skła-
dać się będzie z przedstawicieli pięciu 
powiatów - przedsiębiorców, naukow-
ców i ekologów. Podano następujące 
propozycje na wykorzystanie środ-
ków unijnych: dopłaty do wymiany 
pieców, finansowanie indywidualnych 
zamówień na systemy fotowoltaiczne, 
likwidacja kotłów węglowych w cie-
płowniach, ekologiczny transport pu-
bliczny zasilany energią elektryczną, 
działania, badania i innowacje, mające 
na celu rozwój nowoczesnej gospo-
darki, działania i pomoc przeciwdzia-
łające bezrobociu oraz podnoszenie 
kwalifikacji osób poszukujących pracy, 
zapobieganiu powstawaniu odpadów.

Burmistrz miasta Świebodzice za-
znacza, że węgiel jest wciąż głównym 
paliwem grzewczym - Włodarze miast, 
którzy podpisali deklarację dekarboni-
zacji węgla, mają świadomość, że jest to 
długoterminowa inwestycja. Musimy do-
łożyć wszelkich starań, aby proces ten był 
namacalny. Zrobimy wszystko co w na-
szej mocy, aby przekonać mieszkańców do 
odejścia od paliw węglowych. Jednocze-
śnie wiem, że sytuacja finansowa miesz-
kańców nie nie jest najlepsza, a zmiana 
sposobu ogrzewania jest kosztowna. Bedę 
się starał za pomocą wszelkich narzędzi, 
wspomagać mieszkańców w wymianie 
ogrzewania – mówi burmistrz Świebo-
dzic, Paweł Ozga.

Justyna Cader

Kredens Witoszów 
poleca się na niedzielę

◄ Restauracja Kredens w Wito-
szowie to rodzinna firma, która 
na rynku działa już 15 lat.fo
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Przedstawiciele samorządów podpisali porozumienie „Dekarbonizacja 2030”, aby wspólnymi siłami odchodzić od węgla
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tylko pyszne dania, ale też możliwość 
wynajęcia sali czy organizacji imprezy. 
Niestety, pandemia mocno ograniczy-
ła działalność firmy. Dlatego właściciel 
wprowadził ofertę niedzielnych obia-
dów na wynos. – Sytuacja w branży jest 
trudna. Dlatego, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom klientów, ale też szukając 
sposobu na dalszą obecność restauracji 
na rynku gastronomicznym, wprowa-

dziliśmy ofertę niedzielnych obia-
dów na wynos. Co tydzień 

przygotowujemy menu, z 
którego można skompono-
wać dowolnie obiad. Cie-
szymy się, że choć w ten 
sposób dalej jesteśmy z 

klientami i mamy nadzieję 
na szybki powrót do normal-
ności – mówi Piotr Garba-
ciak, właściciel restauracji.

Jedzenie można zamó-
wić telefonicznie lub SMS-
-em do soboty do godz. 13:00 
pod numerem telefonu 509 
444 388. Odbiór osobisty w 
Kredensie, Witoszów Dolny 
133.

Ak

Łukasz Machnik z Komendy Po-
wiatowej Policji w Świdnicy pokonał 
koronawirusa i jako pierwszy z funk-
cjonariuszy świdnickiej komendy 
stawił się w Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Wałbrzychu, aby oddać osocze. Trafi 
ono do potrzebujących, którzy nadal 
walczą z chorobą.

St. sierż Łukasz Machnik, na co 
dzień pracujący w Zespole Prewencji - 
Komisariatu Policji w Strzegomiu, od-
powiedział na apel i 20 listopada pojawił 

Łukasz Łukasz 
Machnik z Machnik z 
Komendy Komendy 

Powiatowej Powiatowej 
Policji w Policji w 

Świdnicy Świdnicy 
pokonał pokonał 

koronawirusa koronawirusa 
i oddał osocze, i oddał osocze, 

aby pomóc aby pomóc 
innym.innym.
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Pokonał koronawirusa 
i zachęca innych ozdrowieńców 
do oddawania osoczado oddawania osocza

się w Regionalnym Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. 
Łukasz jest też honorowym dawcą krwi 
i bez wahania postanowił pomóc oso-
bom, które nadal walczą z tą chorobą. 
Zgłosił się do placówki i oddał osocze. 
Zawiera ono przeciwciała, które wspo-
magają leczenie chorych z objawami 
zakażenia zagrażającymi życiu. Po prze-
toczeniu przeciwciała mają za zadanie 
eliminację koronawirusa z organizmu 
zakażonego pacjenta. 

Oprac.
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riat nie brakowało, ale z różnych względów 
musieli zrezygnować – mówi Karolina 
Paździora, lider regionu Świdnickiego.

Potrzeby są duże
W czasach pandemii wolontariu-

sze Szlachetnej Paczki mają pełne ręce 
roboty. Według statystyk, co czwar-
ta osoba całkowicie utraciła dochód. 
- Około dziewięciu rodzin z naszego 
regionu już znalazło darczyńców. Nasi 
wolontariusze ciągle działają w tere-
nie, wyszukując rodzin, osób, którym 
ta pomoc jest najbardziej potrzebna. 
Każdy, kto chciałby pomóc, może zostać 
darczyńcą, zarówno pojedyncze osoby, 
grupy czy firmy. Baza rodzin jest na 
bieżąco aktualizowana i na szczęście 
darczyńców nie brakuje. Zachęcam do 
zaglądania na stronę Szlachetnej Pacz-
ki, gdzie umieszczane są rodziny i in-
formacje o ich potrzebach. Często bra-
kuje tych najbardziej podstawowych 
produktów, jak żywność czy artykuły 
higieniczne. Bywa tak, że po rozmo-
wach o tym, czego najbardziej brakuje, 
łzy same napływają do oczu  – dodaje 
Karolina Paździora.   

Na 30 tysięcy rodzin potrzeba 9,5 
tysięcy wolontariuszy. Osoby, które 
najdotkliwiej odczuły skutki pandemii, 
to osoby starsze, schorowane, często 
z różnymi niepełnosprawnościami, 
rodziny, które znalazły się w bardzo 
trudnej sytuacji materialnej, rodziny, w 
których brakuje komputerów do nauki 
zdalnej i osoby, które straciły zatrud-
nienie. Dwa najbardziej widoczne pro-
blemy społeczne to samotność, która 
dotyczy głównie osób starszych oraz 
wykluczenie cyfrowe dzieci.

Finał w dobie pandemii
- Ogólnopolski finał Szlachetnej 

Paczki – Weekend Cudów zaplanowany 

Szlachetna paczka jest projektem 
społecznym, który opiera się na dyna-
micznej współpracy pomiędzy wolonta-
riuszami a darczyńcami. Wolontariusze 
docierają do potrzebujących, rozmawiają 
z rodzinami i prowadzą selekcję potrzeb. 
Z kolei darczyńcy wybierają osoby, któ-
rym chcą pomóc. Dzięki wywiadom, 
bezpośrednim rozmowom, pomoc dla 
potrzebujących jest indywidualnie opra-
cowywana przez wolontariuszy. Według 
Szlachetnej Paczki mądra pomoc polega 
na tym, że osoby po jej otrzymaniu są w 
stanie same sobie poradzić.

Wolontariusze Szlachetnej Paczki 
docierają do różnych osób, często po-
szkodowanych przez los, którym braku-
je podstawowych produktów do życia. 
Priorytetowym działaniem Szlachetnej 
Paczki jest dotarcie do takich osób w 
ciągu pierwszego roku od momentu wy-
darzenia, które znacząco wpłynęły na 
pogorszenie się ich warunków życia. - W 
tym roku mamy tylko siedmiu wolontariu-
szy obsługujących rejon – miasto Świdnicę 
oraz gminę Świdnica. Moim zdaniem są to 
osoby bardzo zaufane, na których napraw-
dę można polegać. Chętnych na wolonta-

jest na 12 – 13 grudnia. Będzie on wy-
glądał podobnie jak w latach  ubiegłych, 
ale z zachowaniem wszelkich zasad bez-
pieczeństwa i obostrzeń sanitarnych. 
Darczyńcy  dostarczają paczki do ma-
gazynu, które następnie przez wolonta-
riuszy trafiają do potrzebujących rodzin 
– mówi Karolina Paździora. Tegorocz-
na akcja Szlachetnej Paczki obejmie 
również osoby, które straciły swój do-
bytek lub warunki ich życia znacznie 
się pogorszyły. Szlachetna Paczka w 
tym roku planuje utworzyć 628 rejo-
nów w Polsce. Wolontariusze dotrą do 
30 tysięcy rodzin i osób samotnych.

Jc

Szlachetna paczka – w tym roku 
potrzebna bardziej niż zwykle
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Kolejna droga powiatowa 
po remoncie

Ponad 3 miliony złotych koszto-
wał remont prawie 3-kilometrowe-
go odcinka pomiędzy Złotym Lasem 
a Dziećmorowicami. Połowę kwoty 
stanowi dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych. 

24 listopada odbył się oficjalny odbiór 
kolejnego wyremontowanego odcinka 
drogi będącej pod zarządem powiatu. 
Tym razem przebudowie został podda-
ny prawie 3-kilometrowy odcinek drogi 
powiatowej 2882D, na odcinku Złoty Las 
– Dziećmorowice. - W ramach przebu-
dowy wykonano między innymi frezo-
wanie istniejącej nawierzchni, budowę 
zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej, 
wzmocnienie podłoża nawierzchni, uło-
żenie warstwy wiążącej i ścieralnej, uło-

Odbiór drogi odbył się 24 listopada.
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Czego w życiu nauczył mnie bli-
ski senior, a czego ja nauczę go w 
internecie? To pytania, na które od-
powiadali uczestnicy konkursu „e-
-Senior potrafi!”, którego organiza-
torem było Ministerstwo Cyfryzacji. 
Jednym z laureatów konkursu został 
Kajetan Kwiecień z Żarowa, który na-
pisał, jak pomaga swoim dziadkom 
„serfować” po internecie. 

Do konkursu wysłano wiele zgło-
szeń, a nagrodzono tylko 10 uczestni-
ków. Wśród nich młodego Kajetana z 
Żarowa, który wygrał laptopa dla swo-
ich dziadków. –   Jestem niezmiernie 

Kajetan z Żarowa wygrał 
laptopa dla swoich 
dziadków 

Kajetan uczy 
dziadków 
bezpiecznego 
poruszania się 
po internecie
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żenie poboczy oraz ustawienie krawężni-
ka i wykonanie oznakowania poziomego i 
pionowego. Całkowity koszt inwestycji to 
prawie 3 mln. 200 tys. zł, z czego 50% sta-
nowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych, reszta kwoty to wkład 
własny powiatu świdnickiego – informu-
je Piotr Dębek, rzecznik prasowy Staro-
stwa Powiatowego w Świdnicy.

W odbiorze uczestniczyli starosta 
świdnicki Piotr Fedorowicz, zastępca 
wójt gminy Świdnica Bartłomiej Stró-
zik, dyrektor Służby Drogowej Powia-
tu Świdnickiego Marek Olesiński oraz 
przedstawiciele SDPŚ i głównego wy-
konawcy. 

ak

dumny z moich wnuków i z relacji, jaką 
udało nam się stworzyć! Korzystają z 
moich doświadczeń życiowych i rad, a 
ja dzięki nim mimo zbliżających się 70 
urodzin ciągle się rozwijam. Wspólnie 
odkrywamy nowinki technologiczne 
tego świata i młodego pokolenia. Wnu-
ki to najlepsze antidotum na starzenie 
się!! Czerpię mnóstwo satysfakcji i ra-
dości z przebywania razem! Ta ciepła, 
pełna miłości i wsparcia, bezwarun-
kowa relacja wzmacnia nas na lata! 
– mówi dziadek Kajetana Zygmunt 
Kwiecień.

Oprac.

Od dziewiętnastu lat Szlachetna Paczka nieustannie po-
maga najbardziej potrzebującym w całym kraju. W tym roku 
wzrosła liczba osób, które znalazły się w trudnej sytuacji.

Wolontariusze docierają do potrzebujących. Chętnych do pomocy nie brakuje.
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obraz, jak widzieliśmy. Ten mecz to był 
na pewno dreszczowiec. Natomiast to 
zwycięstwo jest niezmiennie ważne. 
I gratuluję całemu zespołowi. Wygra-
liśmy nie tylko z przeciwnikiem, ale i 
z własnymi słabościami. Dalej ciężko 
pracujemy i przygotowujemy się do 
kolejnych meczów, których teraz bę-
dzie naprawdę dużo w krótkim czasie 
– mówił po meczu z Sobieskim Oława 
trener Mateusz Dąbrowski. Jak się 
później okazało, słowa szkoleniowca 
Dąbrowskiego okazały się prorocze. 
W kolejnych dwóch starciach odpo-
wiednio z MKS-em II Kalisz  u siebie 
oraz MKS-em Dąbrową Górniczą na 
wyjeździe, „odrdzewiałe” świdniczan-
ki nie dały większych szans rywalkom, 
wygrywając dwukrotnie bez straty 
choćby jednego seta. Dzięki temu MKS 
IgnerHome Volley Świdnica awanso-
wał na trzecie miejsce w ligowej tabeli 
II ligi. 
21.11: MKS IgnerHome Volley Świdni-
ca – MGLSK Sobieski Oława 3:2 (25:21, 
25:22, 23:25, 22:25, 15:11)
25.11: MKS IgnerHome Volley Świdnica 
– MKS II Kalisz 3:0 (26:24, 25:10, 25:17)
28.11: MKS Dąbrowa Górnicza – MKS 
IgnerHome Volley Świdnica 0:3 
(24:26,18:25, 13:25)

Daniel Gębala

Ogromnym sukcesem zakończy-
ła się zbiórka funduszy na operację 
rekonstrukcji więzadeł Julity Firuty, 
utalentowanej zawodniczki Polonii 
Świdnica. Akcję zorganizowaną przez 
koleżanki z boiska wsparła Fundacja 
Wspierania Sportu „Łączy nas Foot-
ball”.

Po raz kolejny świdnickie środo-
wisko sportowe udowodniło, że ma 

wielkie serce i ktoś potrzebujący po-
mocy może liczyć na ich wsparcie. 
Tym razem tą osobą jest Julita Firu-
ta, jedna z kluczowych zawodniczek 
Polonii Świdnica. Piłkarka w ostatnim 
czasie doznała poważnej kontuzji ko-
lana, która wymaga skomplikowanej 
operacji. Najpierw sprawy w swoje 
ręce wzięły koleżanki z boiska, któ-
re na portalu zrzutka.pl utworzyły 

zbiórkę internetową, a zebrana suma 
miała zostać przeznaczona na zabieg 
(koszt operacji to 9 tys. zł). W między 
czasie akcję wsparł prezes Fundacji 
Wspierania Sportu „Łączy nas Foot-
ball” i miejski radny, Wiesław Żurek, 
który przeznaczył na licytację między 
innymi koszulkę reprezentanta Polski 
Zbigniewa Bońka i szereg innych ga-
dżetów. – Po 105-tej wpłacie na kon-

Za siatkarkami MKS IgnerHome 
Volley Świdnica wyjątkowo inten-
sywny czas. W ciągu zaledwie tygo-
dnia podopieczne Mateusza Dąbrow-
skiego zagrały w lidze aż trzykrotnie 
i za każdym razem z parkietu scho-
dziły zwycięskie. Dzięki dobrej dys-
pozycji biało-zielone wskoczyły na 
trzecie miejsce w ligowej tabeli. 

W sobotę, 21 listopada po trzech 
tygodniach pauzy świdniczanki zmie-
rzyły się na własnym parkiecie z So-
bieskim Oława. Spotkanie rozegrane 
w hali im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno 
dostarczyło nie lada emocji. Gospody-
nie wygrywały już 2:0 i wydawało się, 
że łatwe zwycięstwo w trzech setach 
stanie się faktem. Wtedy dość niespo-
dziewanie do gry wróciły siatkarki z 
Oławy, które doprowadziły do remi-
su. Na szczęście w tie-breaku więcej 
zimnej krwi zachowały świdniczanki, 
wygrywając ostatecznie całe spotka-
nie 3:2. Wpływ na taki przebieg meczu 
z pewnością miał fakt, że IgnerHome 
Volley nie zagrał meczu o stawkę już 
od kilku tygodni. – Powróciliśmy na 
ligowe parkiety po prawie trzy tygo-
dniowej przerwie od gry, spowodowa-
nej problemami zdrowotnymi przeciw-
ników. Przerwa w połączeniu z innymi 
negatywnymi czynnikami dała taki 

1. Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki    8 22 24:7 732:593
2. UKS Jedynka Siewierz 9 15 20:17 823:785
3. MKS IgnerHome Volley Świdnica 8 14 16:12 631:610
4. UKS Sokół43 AZS AWF SMS Katowice 8 14 17:13 659:625
5. MKS Chełmiec Wałbrzych 6 13 14:8 510:476
6. Energa MKS II Kalisz 8 10 13:16 612:641
7. NTSK Nysa 8 10 14:18 660:687
8. ŁMLKS Łaskovia Łask 7 9 11:13 527:545
9. MKS Dąbrowa Górnicza 8 9 14:20 693:746
10. MGLKS Sobieski Oława 7 6 10:17 550:596
11. #VolleyWrocław II 7 4 6:18 470:563

Świdniczanki pną się 
w górę tabeli 

Z każdym rozegranym spotkaniem widać coraz lepsze zgranie świdnickiego zespołu
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Udało się zebrać środki na operację Julity!
cie zrzutki jest równe 9 tys. zł! Wow! 
Daliśmy radę! A znaczy to, że Julita 
przejdzie zabieg operacyjny tak szyb-
ko, jak tylko się da. Super! Dziewczyny, 
Wasze zaangażowanie w pomoc swojej 
koleżance z boiska zasługuje na słowa 
uznania. Brawo! Ale najbardziej trze-
ba podziękować tym wszystkim, którzy 
dokonali wpłaty na ten szlachetny cel. 
Kochani, to świadczy o tym, jak wielkie 
pokłady empatii, współczucia i dobra 
tkwią w Waszych sercach. Szacunek. 
Czapki z głów – komentuje Wiesław 
Żurek. – Udało się! Bardzo się cieszy-
my, że dzięki pomocy ludzi możemy dać 
nadzieję młodej dziewczynie na to, aby 
dalej realizowała swoje pasje i na to, 
aby jej talent nie przepadł przez nie-
szczęśliwy traf. Przy tej okazji jest jesz-
cze jedna rzecz, która daje ogrom po-
zytywnej mocy. Jest to świadomość, że 
jest wokół nas tylu ludzi, którzy nie są 
obojętni na nieszczęście innych. Jesz-
cze bardziej cieszy fakt, że tak mocno 
wsparły nas inne kluby świdnickie. Mo-
żemy ze sobą rywalizować, ale gdy trze-
ba potrafimy się zjednoczyć i okazać so-
bie pomoc. To bardzo budujące! Jeszcze 
raz dziękuję wszystkim, którzy dorzucili 
się do naszej zbiórki i osobom, które za-
angażowały się w jej rozpropagowanie. 
Szczególne podziękowania dla Wiesła-
wa Żurka za zapał i szczere wsparcie! 
Świdnicka brać sportowa to mega siła. 
Ta akcja to pokazała. Jako trener Julity 
jestem wdzięczny i wzruszony. Dzięku-
ję! – mówi szczęśliwy trener świdnic-
kiej drużyny Bartosz Kulig.
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Dzięki wsparciu koleżanek z drużyny, Dzięki wsparciu koleżanek z drużyny, 
Julita będzie jeszcze mogła wrócić na boiskoJulita będzie jeszcze mogła wrócić na boisko
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Na pewno nie tak wyobrażali so-
bie ostatni mecz rundy jesiennej pił-
karze Dabro-Bau Polonii-Stali Świd-
nica. W meczu o przysłowiowe sześć 
punktów biało-zieloni przegrali z 
Foto-Higieną Gać aż 0:5. Na półmet-
ku rozgrywek świdniczanie zajmu-
ją ostatnie miejsce w tabeli i tracą 
aż 9 punktów do bezpiecznej strefy. 
Przerwa zimowa wewnątrz zespołu z 
pewnością będzie gorąca...

Spotkanie rozegrane w ramach 19. 
kolejki na murawie stadionu im. Janu-
sza Kusocińskiego było bezpośrednim 
starciem dwóch ekip zamieszanych w 
walkę o utrzymanie na szczeblu III ligi. 
Niestety, zdecydowanie lepiej zapre-
zentowali się przyjezdni, którzy ob-
nażyli problemy, z jakimi od początku 
sezonu borykają się świdniczanie. Ga-
piostwo i błędy własne w obronie spo-
wodowały, że piłkarze z Gaci pokonali 
bezradnego Bartłomieja Kota aż pię-
ciokrotnie. Teraz w rozgrywkach na-
stąpi zimowa przerwa. Z pewnością 
zarząd klubu oraz sztab szkoleniowy 
wyciągną wnioski i podejmą odpo-
wiednie decyzje personale aby wiosną 

w Świdnicy, kibice (miejmy nadzieję, 
że wrócą na stadiony) ponownie mogli 
oklaskiwać dobrą grę polonistów. 

Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica – 
Foto-Higiena Gać 0:5 (0:2)

Maciej Matusik 13′, Marcin Przybylski 
29′ (k), 74′, 89”, Jehor Tarnow 84′
Polonia-Stal: B. Kot, P. Paszkowski, 
Sowa, Salamon, Sztylka, Barros, Filip-
czak, Szuba, B. Paszkowski, Krakow-
ski, Myrta oraz Jaroszyński, Białas, 
Tragarz, Szczygieł

Pozostałe wyniki 19. kolejki, 28-29.11:
▪ Ruch Chorzów – Górnik II Zabrze 1:0
▪ Warta Gorzów Wielkopolski – LKS 
Goczałkowice Zdrój 1:2
▪ MKS Kluczbork – Pniówek Pawłowi-
ce 0:3
▪ Piast Żmigród – Miedź II Legnica 1:1
▪ Ślęza Wrocław – Gwarek Tarnowskie 
Góry 4:1
▪ Polonia Bytom – Stal Brzeg 1:0
▪ Lechia Zielona Góra – ROW 1964 
Rybnik 2:2
▪ Rekord Bielsko-Biała – Polonia Nysa
▪ Zagłębie II Lubin – pauza

Tabela III ligi, grupa III po rundzie 
jesiennej sezonu 2020/21:
1. Ruch Chorzów 18 44 48-15
2. Polonia Bytom 18 42 43-18
3. Ślęza Wrocław 18 38 44-18
4. Pniówek Pawłowice 18 33 32-22
5. LKS Goczałkowice  18 32 33-25
6. Lechia Zielona Góra 18 28 29-30
7. Zagłębie II Lubin 18 25 30-22
8. MKS Kluczbork 18 25 34-34
9. Stal Brzeg 18 24 34-28
10. Gwarek Tarnowskie Góry 18 23 29-39
11. Rekord Bielsko-Biała 18 23 27-22
12. Miedź II Legnica 18 22 25-30
13. Górnik II Zabrze 18 21 32-30
14. Piast Żmigród 18 20 31-32
15. ROW 1964 Rybnik 18 19 24-33
16. Warta Gorzów Wlkp.  18 18 18-35
17. Foto-Higiena Gać 18 17 26-41
18. Polonia Nysa 18 11 21-49
19. Polonia-Stal Świdnica 18 10 20-57 

Daniel Gębala
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ście triumfu podnieśli podopieczni 
trenera Terebuna, którzy pokonali 
walecznego beniaminka 30:19.

Początek meczu nie należał do 
gospodarzy. Wyraźny brak koncen-
tracji i kilka niewykorzystanych szans 
sprawiły, że goście uwierzyli w swoje 
umiejętności. W bramce Spartaku-
sa kapitalnie spisywał się Adam Kró-
likowski, który odbił kilka ważnych 
piłek, a w ofensywie brylowali trzeci 
strzelec ligi Kacper Napierała oraz 
Piotr Popowicz. Na domiar złego, 
czerwoną kartką za przypadkowy atak 
na twarz rywala został ukarany Jakub 
Król. I po 30 minutach dość niespo-
dziewanie różnicą trzech bramek pro-
wadził Spartakus. Jednak przerwa i 
męska rozmowa w szatni z trenerem 
Terebunem pobudziła podrażnionych 
gospodarzy. Od początku drugiej czę-
ści gry Szare Wilki zaczęły grać szyb-
ciej i przede wszystkim skuteczniej. 
Pozytywny impuls w ataku dał zwłasz-
cza skrzydłowy Miłosz Wołodkiewicz, 
który kilkukrotnie bardzo efektownie i 
efektywnie wykańczał szybkie kontry. 

Ostatecznie ŚKPR wygrał 30:19 i dzięki 
zwycięstwu umocnił się w czubie ta-
beli II ligi.

ŚKPR Świdnica – UKS Spartakus Buk 
30:19 (11:14)

ŚKPR: Jabłoński, Wiszniowski, Oli-
chwer – Wołodkiewicz 8, Redko 6, 
Starosta 3, K. Stadnik 3, Etel 3, Wojtala 
2, Jaroszewicz 1, Dębowczyk 1, Chmiel 
1, Pęczar 1, Ingram 1, Jankowski, Król

10. kolejka (28–29.11)
ŚKPR Świdnica – Spartakus Buk 

30:19 (11:14)
▪ Trójka Nowa Sól – Wolsztyniak 27:27, 
k. 6:5 (16:9)
▪ Orlik Brzeg – pauza
▪ Sparta Oborniki Wlkp. – Polonia Śro-
da Wlkp. 34:26 (15:12)
▪ SPR Oleśnica – EUCO UKS Dziewiąt-
ka Legnica
▪ Tęcza Kościan – Zew Świebodzin 
26:19 (13:10)
▪ OSiR Komprachcice – Żagiew Dzier-
żoniów 21:22 (11:10)

Daniel Gębala

Po przerwie przełamali Spartakusa 
Siódme zwycięstwo z rzędu pił-

karzy ręcznych ŚKPR-u Świdnica 
stało się faktem. Choć początek spo-

tkania z UKS-em Spartakus Buk nie 
zwiastował łatwej przeprawy, to w 
ostatecznym rozrachunku ręce w ge-

Autor ośmiu bramek, Miłosz Wołodkiewicz, został wybrany najlepszym zawodnikiem spotka-
nia 

fo
to

: D
. G

ęb
ala

Porażka na koniec 
rundy jesiennej 

Najlepszym strzelcem świdniczan z czterema bramkami na koncie jest Robert Myrta 
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reklama

Pierwszy etap inwestycji, budynek 
B2, dobiega właśnie końca. Od 30 
stycznia 2021 r. można odbierać 
klucze do mieszkań. 

Na klientów czekają mieszkania 
w stanie developerskim:
► mieszkania 2-pokojowe 
     - 46 m2, cena 254 tys. zł 
     brutto / w tym 1 mieszkanie 
     z ogródkiem o powierzchni 97m2/
► mieszkania 3-pokojowe 
     - 57,9 m2 - cena 314 tys. zł

Budynek oddzielony jest od ulicy, 
co zapewnia spokój i przytulność. 
Balkony i tarasy usytuowane są od 
strony południowej, dzięki czemu są 
nasłonecznione, a mieszkania jasne. 

Mieszkania zlokalizowane są 
w dogodnej okolicy, w centrum 
miasta. W bliskim sąsiedztwie 
znajdują się szkoła, przedszkole, 
sklepy, punkty usługowe, 
zabytkowy Kościół Pokoju. 
Na parterze budynku B1 
zlokalizowane będą lokale 
usługowe. 

ul. Długa 3, 58-100 Świdnica, tel. 884 811 878
www.goldhouse13.pl  |  Facebook-square  GOLD-HOUSE-13

Część mieszkalna budynku 
znajduje się na piętrach 1, 2, 
3 i 4. Do dyspozycji klientów 
znajduje się szereg mieszkań 2, 
3, 4-pokojowych o metrażu od 
37,2m2 do 101,4m2. 

PROMOCJA
1 wpłata 20% 

- reszta przy 
odbiorze kluczy.

Mieszkania są bezczynszowe, 
wyposażone w ogrzewanie 
miejskie podłogowe z MZEC, 
okna energooszczędne 
3-szybowe. W mieszkaniach 
znajdują się balkony i tarasy. Do 
wszystkich podciągnięty jest 
internet światłowodowy. Istnieje 
możliwość dokupienia miejsca 
postojowego naziemnego, 
komórki lokatorskiej lub miejsca 
w garażu podziemnym. 
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W sprzedaży 
gotowe 

mieszkania 
w Świdnicy przy 

ul. 1 Maja 13. 

BOGATY ASORTYMENT:
- świeże pieczywo
- artykuły spożywcze
- artykuły przemysłowe
- alkohole
- kosmetyki
- chemia
- artykuły dla zwierząt
- zdrowa żywność
- kanapki
- ciepłe napoje
- hot-dogi
- burgery

NOWY SKLEP CAŁODOBOWY

ŚWIDNICA, UL. KLICZKOWSKA 64

https://goldhouse13.pl/

