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Magia świąt 
na świdnickich ulicach

W zdrowym ciele zdrowy duch! 
Przykładem 
Świdnickie Morsy
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

zagra w innej formule!
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Anna Kulej 
– niezwykła kobieta 
w męskim świecie

www.mojaswidnica.pl  |  Facebook-square  mojaswidnica.pl

Świdnica 
będzie miała 

nowy basen letni!

Dwa baseny rekreacyjne, basen sportowy, brodzik dla dzieci, wodny plac zabaw i zjeżdżal-
nie – to tylko część atrakcji, które zaplanowano w ramach modernizacji kompleksu base-
nów letnich w Świdnicy. Ogłoszony został przetarg unijny na realizację tej inwestycji. Jego 
rozstrzygnięcie planowane jest wiosną przyszłego roku.
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Maria Maria 
Skiślewicz: Skiślewicz: 
taniec 
to całe 
moje 
życie
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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

Dzięki zaangażowaniu telewizji 
Teletop Sudety, redakcji Moja Świd-
nica oraz firmy Weber Group w nie-
dzielę, 10 stycznia 2021 roku w sali 
teatralnej Świdnickiego Ośrodka 
Kultury stworzone zostanie specjal-
ne studio telewizyjne, by przez cały 
dzień zarówno online, jak i w telewi-
zji na żywo mogły odbywać się aukcje 
cennych przedmiotów. Zaproszeni 
zostaną goście specjalni, którzy od lat 
wspierają WOŚP oraz lokalni artyści, 
którzy zadbają o oprawę muzyczną. 
Program poprowadzą redaktor Beata 
Ziółkowska wraz ze stałymi gospo-
darzami aukcji Grzegorzem Godulą i 
Violettą Sobczak. – Centrum wyda-
rzeń wszystkich działań związanych z 
29. finałem WOŚP przenosi się do sieci. 
Każdy z nas może założyć e-skarbonkę, 
czyli wirtualną puszkę. Generuje się 
gotowy do udostępnienia znajomym, 
unikalny link do bezgotówkowych 
płatności online. Dzięki licznym licy-
tacjom, które będą odbywać się w sie-
ci, możemy pomagać, nie wychodząc z 
domu. To rozwiązanie nie jest żadną 
nowością, ponieważ ponad 50 procent 
wpłat zasilających fundację pochodzi 
z aukcji internetowych. Wszystkie au-
kcje i licytacje odbywające się na żywo 
w internecie będą przeplatane wystę-
pami najróżniejszych artystów, które 

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 
zagra w innej formule!

udało nam się 
wcześniej nagrać 
- opowiada szef 
ś w i d n i c k i e g o 
sztabu Mariusz 
Kozłowski. 

Sztabowa 
Puszka 
Stacjonarna

Ś w i d n i c k i 
Sztab WOŚP 
zachęca rów-
nież do wysta-
wienia Sztabo-
wych Puszek Stacjonarnych 
w firmach, sklepach, punktach usłu-
gowych, restauracjach, przychod-
niach znajdujących się na terenie 
Świdnicy. – Puszkę należy umieścić w 
miejscu, w którym pracownicy mają 
największy kontakt z klientem (np. 
przy kasie, w recepcji, itp). Sama re-
jestracja jest banalnie prosta. To Wy 
logujecie się na stronie Orkiestry 
https://iwolontariusz.wosp.org.pl/
register, uzyskujecie pisemną zgodę i 
przychodzicie do świdnickiego sztabu 
po puszkę, którą również u nas roz-
liczacie. Kwesta może odbywać się 
już od 15 grudnia do 10 stycznia 2021 
r. Sztabowa Puszka Stacjonarna to 

opcja dedykowana małym przedsię-
biorstwom oraz organizatorom im-
prez zamkniętych zarejestrowanych w 
Bazie Szefa Sztabu. Każda taka puszka 
powinna zostać zarejestrowana i mieć 
przypisanego opiekuna. Zbiórka do 
Sztabowej Puszki Stacjonarnej może 
być realizowana tylko przy pomocy 
oficjalnej finałowej puszki i może się 
odbywać wyłącznie w lokalu, który 
otrzymał zgodę na przeprowadzenie 
kwesty – mówią członkowie świdnic-
kiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.

Świdnicki sztab zaprasza do zgła-
szania i dostarczania fantów oraz ga-
dżetów do licytowania na aukcji do 
Violetty Sobczak do hufca ZHP (ul. 
Lelewela 18) i Mariusza Kozłowskie-
go w ŚOK (Rynek 43).  Przypomnij-
my, że podczas ubiegłorocznego, 28. 
finału WOŚP w Galerii Świdnickiej, 
zostało zebranych ponad 28 tysięcy 
złotych. Organizatorzy zbiórki mimo 
wszelkich nieudogodnień i proble-
mów liczą, że tym razem uda się 
przebić granicę 30 tysięcy złotych! 
– Finał WOŚP w 2021 roku będzie 
inny niż wszystkie ze względu na ob-
ostrzenia pandemiczne. Z pewnością 
jednak jako miasto sprostamy temu 
wyzwaniu, dzięki współpracy wielu 
instytucji, firm oraz ludzi dobrej woli. 
Zapraszamy do zgłaszania fantów i 
gadżetów na aukcje. A już 10 stycznia 
chcemy pobić ostatni rekord zbiórki 
– zachęca wiceprezydent Świdnicy, 
Szymon Chojnowski.

Justyna Cader
Daniel Gębala

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią, 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy przybierze nową formę. Zdecydowana większość atrakcji przeniesie się bowiem do 
internetu. Urząd Miejski i Świdnicki Ośrodek Kultury pracują nad wsparciem orkiestry, 
która zagra już 10 stycznia 2021 roku! 

Sztab świdnickiego WOŚP-u mimo wszelkich utrudnień jest gotowy do ciężkiej pracy
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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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Szkoły pozostają zamknięte, ale 
uczestnicy konkursu Zalogowani nie 
zwalniają tempa – zaczęli poznawać 
świdnickie firmy, uczestnicząc w  
e-wycieczkach, a już wkrótce wezmą 
udział w zdalnych warsztatach z do-
radztwa zawodowego.

Zalogowani 
powalczą zdalnie

– Ograniczenia wprowadzone 
w związku z epidemią koronawiru-
sa zmusiły nas do przeprojektowania 
formuły konkursu. Nie chcemy, żeby 
Zalogowani stracili najbliższe tygo-
dnie (a może nawet miesiące), dlatego 
postanowiliśmy, że do czasu powro-

tu uczniów do szkół zajęcia w ramach 
konkursu będą odbywać się zdalnie 
– mówi Anna Skrzypacz, dyrektor 
Wydziału Funduszy Zewnętrznych 
i Rozwoju Gospodarczego Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy. Zarówno wi-
zyty w lokalnych firmach, jak i warsz-
taty z doradztwa zawodowego będą 
miały formę wideokonferencji pro-
wadzonych przy użyciu bezpłatnej 
aplikacji Google Meet. Na potrzeby 
nowej formuły konkursu udostęp-
niono specjalny adres e-mail: pani.
zalogowana@gmail.com, pod którym 
uczniowie mogą zadawać pytania or-
ganizatorom oraz uzyskać pomoc we 
wszystkich kwestiach związanych z 
projektem. – Mamy nadzieję, że nowa 
forma konkursu przypadnie uczniom 
do gustu. Zdajemy sobie jednak spra-
wę, że nic nie zastąpi bezpośredniego 
kontaktu, dlatego bardzo liczymy na to, 
że już niebawem spotkamy się wszyscy 
„w realu” – dodaje Anna Skrzypacz. 
Zmagania Zalogowanych potrwają 
do końca roku szkolnego. Uczestnicy 
konkursu, oprócz wzięcia udziału we 
wspomnianych wyżej wizytach w fir-
mach i warsztatach z doradztwa za-
wodowego, sprawdzą również swoją 
wiedzę na temat lokalnego rynku pra-
cy, rozwiązując e-bonusy i testy wie-
dzy o firmach, zmierzą się w miejskiej 
grze biznesowej i zaprezentują przed 
komisją konkursową swój pomysł na 
biznes w Świdnicy. Na najlepszych, jak 
co roku, czekać będą atrakcyjne na-
grody pieniężne i rzeczowe, które zo-
staną wręczone w czerwcu 2021 roku. 
Więcej informacji na temat konkursu 
znajduje się na stronach www.zostan-
cieznami.pl oraz www.facebook.com/
zostancieznami.

DGTegoroczna edycja przeniosła się do sieci
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http://www.facebook.com/zostancieznami
http://www.facebook.com/zostancieznami
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Od tej filigranowej dziewczyny 
zależy komfort cieplny w kilku ty-
siącach świdnickich mieszkań. Ania 
Kulej w sierpniu została mistrzem w 
Dziale Źródeł Ciepła w świdnickim 
MZEC. Na swojej zmianie nadzoruje 
pracę ciepłowni i sieci przesyłowej, 
mając do dyspozycji nowoczesne sys-
temy pomiarowe i sterownicze oraz 
trzech pracowników. Ma 26 lat, tytuł 
inżyniera i niebawem bronić będzie 
pracę magisterską.

Kobieta w tak męskiej firmie 
i tak męskiej profesji? Jak się 
tu odnalazłaś?

- Nie spodziewałam się, że znajdę się 
w tak zgranym zespole i że zostanę tak 
dobrze i życzliwie przyjęta. Kiedyś bra-
łam udział w pewnej rekrutacji, gdzie 
od razu powiedziano mi, że wolą męż-
czyznę. W MZEC od dnia złożenia apli-
kacji czułam przychylność i otwartość 
na to, co mogę dać firmie. Czułam my-
ślenie wolne od stereotypów.

Właśnie stereotypy podziału 
ról społecznych były zaczy-
nem feminizmu. Czy jesteś fe-
ministką?

- A widzisz mnie na barykadzie? A 
tak poważnie, uważam, że kobiety 
mają wiele cech, które we współcze-
snym świecie są coraz bardziej do-
ceniane. Dostrzega się ich dokład-
ność, sumienność, zaangażowanie i 

chęć współpracy, a nie dominowania  
i okopywania się we własnych prze-
konaniach. Na studiach, początko-
wo na Politechnice Wrocławskiej, a 
teraz na Politechnice Warszawskiej, 
miałam do czynienia głównie z męż-
czyznami i wtedy nabrałam przeko-
nania, że w przeciwieństwie do nich, 
kobieta potrafi słuchać, analizować i 
wyciągać wnioski… Jeśli jeszcze ko-
bieta będzie potrafiła przezwyciężać 
słabości i nieco stępić kobiecą wrażli-
wość – droga do kariery i samoreali-
zacji stoi otworem.

Ale męski świat jest zero-je-
dynkowy, a Ty z racji pracy 
zderzasz się z nim. Nie boli?

- Zderzam się od dzieciństwa, bo mój 
tato wiele lat pracował jako żołnierz 
zawodowy. Był na misjach i wojskowy 
rygor, a może lepiej – dyscyplina - pano-
wały w domu. Tato w domu był dowódcą, 
a w zamian za podporządkowanie, da-
wał mi i bratu bezpieczeństwo, solidność 
i pracowitość. To dowodzenie przejęłam 
od niego, ale tylko w domu i w związku, 
gdzie staram się twardo domagać re-
spektowania mojego zdania. W relacjach 

zawodowych przeciwnie, wolę słuchać i 
dyskutować. I tak wsłuchując się w zero-
-jedynkowe komunikaty, jestem w stanie 
znajdować optymalne z punktu widzenia 
zarządzania rozwiązania.

Mówisz jak urodzony prezes…
- W dzieciństwie marzyłam, by być 
dyrektorem banku albo prezesem cze-
goś bliżej nieokreślonego, przy czym 
po latach edukacji, pod koniec liceum 
miałam już ułożoną w głowie drogę w 
zupełnie innym kierunku. Studia na 
wydziale mechaniczno-energetycz-
nym we Wrocławiu miały być tylko 
pierwszym stopniem do magisterium 
na najlepszej politechnice w kraju, tej 
warszawskiej. Dwa lata spędziłam w 
pociągach na trasie Świdnica-Warsza-
wa-Świdnica, godząc studia z pracą w 
jednej z wielkich świdnickich firm.

Niedługo święta, jest duże 
prawdopodobieństwo, że któ-
raś zmiana w dyspozytorni 
wypadnie Ci w dzień świą-
teczny. Będziesz miała czas, 
by pomóc mamie przy kuchni 
w świątecznych przygotowa-
niach? 

- Raczej nie przy kuchni, bo kompletnie 
nie umiem gotować. Uwielbiam świą-
teczny barszcz mojej mamy i choć to 
prosta zupa, nie potrafiłabym go zro-
bić. Kiedyś się nauczę.

W MZEC-u wszyscy mówią o 
Tobie „nasza Ania”. Dajesz się 
lubić?

- Tu pracują fantastyczni ludzie, cie-
płownicy z wieloletnim stażem i wiel-
kim bagażem doświadczeń. Trafiając 
między nich, chcąc czerpać z tego do-
świadczenia, muszę być bardziej nasza 
niż obca. Chyba mnie też trochę lubią, 
bo ostatnio ochrzcili mnie Calineczką.

Anna Kulej – niezwykła 
kobieta w męskim świecie

Anna Kulej na swojej zmianie nadzoruje pracę ciepłowni i sieci przesyłowej. Do dyspozycji ma 
nowoczesne systemy pomiarowe i sterownicze oraz trzech pracowników.
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Jest pięknie, kolorowo i magicznie. Na 
świdnickich ulicach pojawiło się świąteczne 
oświetlenie. To znak, że do Świąt Bożego Na-
rodzenia pozostało już niewiele czasu.

Na słupach zainstalowano 150 ozdób. 
Wzorem lat ubiegłych umieszczono je w róż-
nych częściach miasta, m.in. przy ulicach: Bo-
lesława Chrobrego, Henryka Pobożnego, Wał-
brzyskiej, czy też Westerplatte. Osiemnaście 
przywieszek pojawiło się na ulicach Grodzkiej, 

Kotlarskiej, Długiej, Kazimierza Pułaskiego, 
Franciszkańskiej i Łukowej. Udekorowane zo-
stały fontanny na skwerze przy ul. Wałowej i 
na placu św. Małgorzaty. – Miasto rozbłysło ty-
siącami świątecznych światełek. Choć tak przy-
wołać chcemy nastrój Bożego Narodzenia. Mają 
rozświetlać nam ten szczególny, choć trudny i 
smutny nieco w tym roku czas – mówi prezy-
dent, Beata Moskal–Słaniewska.

DG

Magia świąt na świdnickich ulicach

► Decyzją konser-
watora zabytków, 

fontanny świetlne 
w Rynku nie mogą 

zostać zamonto-
wane, dlatego też 

pojawiły się one 
w innych lokali-
zacjach miasta. 

Rozbłysły w Ogro-
dzie Różanym, na 
skwerze Kaczyń-

skiego, przy al. 
Niepodległości i 

na małej fontannie 
przy pl. św. Małgo-
rzaty. Tradycyjnie 
już przy ul. Łuko-

wej stanął anioł, 
przy którym chęt-
nie fotografują się 

świdniczanie. 

Bożonarodzeniowe choinki rozstawione zostały w Rynku, na placu Jana Pawła II i na placu 
Wolności. Lampkami udekorowane są również choinki rosnące na placu Grunwaldzkim 
oraz przy ul. Jagiellońskiej.
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Dzięki zaangażowaniu świdnic-
kich szkół, PCK, MOPS i spółdzielni 
socjalnej MITOS ponad 100 rodzin 
i seniorów otrzyma w najbliższym 
czasie świąteczne paczki.

Dzieci z rodzicami i nauczyciele 
ze szkół podstawowych przygoto-
wali wspólnie paczki dla najbardziej 
potrzebujących. Świdnicki oddział 

Polskiego Czerwonego Krzyża jak co 
roku aktywnie włącza się w pomoc 
świąteczną. Ze względu na pandemię 
koronawirusa sytuacja wielu osób 
znacząco się pogorszyła – zwłaszcza 
dotyczy to rodzin przeżywających 
trudności wychowawcze, osób z nie-
pełnosprawnościami, osób tracących 
zatrudnienie i zagrożonych wyklucze-
niem, a także osamotnionych i odizo-
lowanych seniorów. – W poprzednich 
latach MOPS był współorganizatorem 
wigilii dla swoich podopiecznych, na-
tomiast w tym roku w warunkach pa-
nujących obostrzeń nie jest to możliwe, 
zatem akcja świąteczna będzie miała 
inny charakter. Pracownicy społecz-
ni i asystenci dostarczą paczki świą-
teczne w ramach swoich kontaktów z 
podopiecznymi. Dziękujemy wszystkim 
szkołom, PCK i spółdzielni MITOS za 
chęć pomocy i zaangażowanie w akcję 
świąteczną – mówi Violetta Kalin, dy-
rektor ośrodka.

Oprac.

Kolejne obrazy po 
renowacji wróciły 
na swoje miejsce 

Obrazy zostały wykona-
ne w 1700 roku przez dwóch 
malarzy: Jeremiasza Josefa 
Knechtla i Johanna Jacoba 
Eybelwiesera. Za wykonaw-
cę ram uważa się Tobiasa 
Franza Stallmeyera, jednego 
ze współpracowników kie-
rującego warsztatem snycer-
sko-rzeźbiarskim jezuitów 
świdnickich - Johanna Rie-
dla. Prace w katedrze wyko-
nywane są dzięki dofinanso-
waniu z budżetu Świdnicy, 
Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz 
Dolnośląskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabyt-
ków. Przypomnijmy, że wciąż  
trwa zbiórka niezbędnych 
środków, które w całości zo-
staną przekazane na remont 
Katedry. Szczegóły można 
znaleźć na stronie: https://
zrzutka.pl/p7fkwy.

Daniel Gębala
Renowacja wielkoformatowych obrazów wymaga niezwy-
kłego doświadczenia i precyzji  

Świąteczne paczki 
dla potrzebujących 
rodzin i seniorów

W akcję zaangażowali się przedstawiciele różnych miejskich jednostek Paczki trafią do najbardziej potrzebujących 
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Ponad 300-letnie obrazy owalne: Matka Boska, Chrystus, św. Franciszek 
Ksawery, św. Ignacy Loyola i św. Franciszek Borgia wróciły na swoje miejsce. 
Zostały zawieszone w świdnickiej katedrze. 
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Kiedy trafiła Pani do Świdnicy?
-Przyjechałam do Świdnicy w 1945 roku. 
Miałam wówczas 6 lat. Jak dziś wspo-
minam sytuację z dworca w Lublinie, 
kiedy czekałam z mamą na pociąg do 
Świdnicy. Na dworcu zobaczyłam grupę 
radzieckich żołnierzy, którzy przy roz-
grzanym kotle tańczyli Kozaka, taniec 
zwycięstwa. Tak się to spodobało, że nie 
mogłam się powstrzymać i dołączyłam 
do nich. Żołnierze docenili moją odwagę 
i w nagrodę podarowali mi dużą kostkę 
cukru. Gdy dowiedział się o tym mój oj-
ciec, który był piłsudczykiem, nie był do 
końca zadowolony. Mówił żartobliwie 
do mojej mamy: „mój Boże, nasza córka 
zarobiła na życie tańcem”. Tata dostał 
pracę na kolei. Był artystą-malarzem 
i zatrudnił się w pracowni plastycz-
nej. Początek mojej przygody z tańcem 
zawdzięczam panu śp. Bolesławowi 
Stelmaszewskiemu, który przy fabryce 
Wagony otworzył pierwszą młodzieżo-
wą grupę taneczną. Ja jako mała i cie-
kawska dziewczynka chodziłam pod-
patrywać ich próby. Pan Stelmaszew-
ski zorganizował widowisko „Wesele w 
kołchozie” i zaproponował, żebym tam 
wystąpiła! Można powiedzieć, że do-
rastałam w tym zespole. Z biegiem lat 
pan Stelmaszewski angażował mnie do 
występów w seniorskim zespole. Póź-
niej również u boku Stelmaszewskie-
go tańczyłam w zespole przy ZWAP-ie 
(obecnie firma Pafal, przyp. redakcja). 
Moją pierwszą pracą, tuż po maturze w 

1958 roku, była praca w Młodzieżowym 
Domu Kultury. Wszystko, co osiągnęłam 
w tańcu, bez wątpienia zawdzięczam 
panu Bolesławowi Stelmaszewskiemu. 
Gdy był już bardzo schorowany, po-
wiedział mi, że jego czas dobiegł końca, 
ale bardzo się cieszy, że może zostawić 
Świdnicę w dobrych rękach. 

Kiedy powstał zespół „Krąg”?
-W 1974 roku założyłam zespół tanecz-
ny PSS Społem, który funkcjonował 
przy Klubie Bolko. Grupa spodobała się 
w mieście i ówczesny dyrektor Świd-

nickiego Ośrodka Kultury, Marian Ci-
choń zaproponował, by zespół funkcjo-
nował przy ŚOK-u. Rok później grupa 
działała już w Świdnickim Ośrodku 
Kultury. Zastanawialiśmy się nad na-
zwą i wówczas narodził się pomysł, aby 
zespół nazywał się „Krąg”. 

Była Pani członkiem ekipy, 
która wystawiła „Gwiazdy nad 
Świdnicą”, pierwsze widowi-
sko artystyczne w mieście.

-Premiera odbyła się w maju 1976 roku. 
Zebraliśmy ludzi, którzy pomogli je 

stworzyć. Nie chciałabym w tym mo-
mencie nikogo pominąć. Śp. Franci-
szek Jarzyna bardzo nam pomagał w 
konsultacjach teatralnych, a jego córka 
Joanna opracowała scenariusz całego 
widowiska. Pan Jerzy Marciniak przy-
gotował wspaniałą dekorację, a za cho-
reografię odpowiadałam ja. Pomagała 
nam również Urszula Pawłowska. To 
była grupa ludzi mocno zaangażowa-
nych. Premiera „Gwiazd nad Świdnicą” 
była cudowna, a teatr pękał w szwach. 
Po czasie z widowiska ostał się tylko 
nasz zespół i od 1976 roku funkcjono-
waliśmy już jako zespół Krąg. 

Krąg występował podczas nie-
zliczonych festiwali i koncer-
tów. Które z wypraw utkwiły 
Pani szczególnie w pamięci? 

- Bardzo doceniam festiwale zagra-
niczne. W 2017 roku w Szanghaju to 
była prawdziwa furora. Polonezem 
Chopina wzbudziliśmy aplauz wśród 
ogromnej, chińskiej publiczności. To 
było niesamowite przeżycie dla mnie, 
jak i naszych podopiecznych. Festiwal 
w Szanghaju nie był punktowany, ale 
zaprezentować się na nim mogły tyl-
ko zespoły, które wcześniej coś osią-
gnęły. Zanim tam trafiliśmy, musieli-
śmy przejść przez przysłowiowe sito. 
Bardzo miło wspominam także nasz 
występ w Holandii, gdzie pod koniec 
koncertu flagi wszystkich państw bio-
rących udział w festiwalu poleciały 
ku niebu w balonach. Wtedy dyrektor 
festiwalu powiedział, że rozsławi nasz 
zespół na cały świat. W takich mo-
mentach, dla mnie słowa mają więk-
szą wartość od wszystkich pieniędzy. 
Piękne wspomnienia towarzyszą mi 
też w związku z naszym występem w 
Moskwie podczas konkursu Otwarta 
Europa w 2007. Wówczas w Teatrze 
Bolszoj zajęliśmy trzecie miejsce, 

Maria Skiślewicz: taniec to całe moje życie  
W 1945 roku 6-letnia Marysia z Wołynia razem z rodziną wysiada z pociągu wysiedleńców w Lublinie. Na dworcu do-

strzega grupę radzieckich żołnierzy, którzy wesoło podskakują w rytm Kozaka. Zaciekawiona dziewczynka postanawia się 
do nich przyłączyć. Mundurowi zdumieni talentem Marysi w nagrodę dają jej kostkę cukru… 75 lat później Maria Skiślewicz 
jest uosobieniem świdnickiego tańca. Kobietą, która wychowała kilka pokoleń tancerzy, założycielką zespołu „Krąg”, z którym 
zwiedziła niemal cały świat, rozsławiając przy tym Świdnicę. – Tak bardzo cieszę się, że udało mi się zaszczepić patriotyzm w 
tylu młodych ludziach – mówi pani Maria o przygodzie z tańcem i Zespołem Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg”.

Dzięki tańcowi zespół odwiedził wiele zagranicznych i odległych państw

Trudno sobie wyobrazić miejskie uroczystości bez obecności zespołu
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ustępując miejsca tylko gospodarzom i 
zespołowi z Kijowa. Niezwykle wzru-
szającym momentem było również 
wywalczenie Grand Prix podczas fe-
stiwalu w Sewastopolu. Nasz hymn 
i biało-czerwona flaga powiewająca 
nad brzegiem Morza Czarnego było 

Zespół Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg” istnieje od 45 lat przy Świdnickim 
Ośrodku Kultury. Szybciej chyba wymienić państwa, w których zespół nie występo-
wał, aniżeli gdzie wystąpił. „Krąg” koncertował na terenie całej Polski, często pełniąc 
funkcję reprezentacyjne miasta, powiatu i kraju na licznych pokazach krajowych i 
zagranicznych. W ciągu swojej działalności „Krąg” 45 razy promował kulturę Pol-
ską na międzynarodowych festiwalach na całym świecie: Czechy, Niemcy, Francja, 
Ukraina, Irlandia, Wielka Brytania, Portugalia, Rosja, Turcja, Grecja, Włochy, Holan-
dia, Słowacja, Węgry, Wenezuela, Meksyk, Litwa i Chiny. 
Priorytetem programowym zespołu są narodowe tańce polskie: polonez, mazur, ku-
jawiak, oberek oraz regionalne: tańce  górali żywieckich czy tańce ziemi lubuskiej. 

Najważniejsze nagrody z ostatniego okresu działalności:
▪ w 2016 r. ZTNIE „Krąg” otrzymał odznaczenie zasłużony dla kultury Polskiej 
▪ w latach 2006-2008 zespół był trzykrotnym laureatem I miejsca na międzynaro-

dowym festiwalu „Zimowa Fiesta’’ w kategorii taniec narodowy 
▪ III miejsce międzynarodowego Festiwalu „Otwarta Europa” w Moskwie w 2007 r. 

(na 25 zespołów z całego świata)
▪ Grand Prix międzynarodowego festiwalu „Planeta Gwiazd’’ w Sewastopolu w 2011 

r. 

Udział zespołu w festiwalach folklorystycznych i koncertach  
zagranicznych z ostatniej dekady:
▪ Międzynarodowy festiwal „Otwarta Europa” – Moskwa 2007
▪ XIII Międzynarodowy festiwal Zacatecas – Meksyk 2008
▪ Międzynarodowy festiwal „La Sirena” – Wenezuela 2009
▪ Międzynarodowy festiwal „Pijiguao” – Wenezuela 2009
▪ Festiwal Folkloru Penacova – Portugalia 2010
▪ Międzynarodowy festiwal „Planeta Gwiazd’’ Krym, Ukraina 2011
▪ Festiwal folkloru „Sivo” – Holandia 2012
▪ Międzynarodowy Festiwal Skouras – Grecja 2013
▪ Międzynarodowy Festiwal Edipsos – Grecja 2014
▪ Międzynarodowy Festiwal „Sestu” – Sardynia 2014
▪ Międzynarodowy Festiwal „Funtane Oila”- Sardynia 2014
▪ Międzynarodowy Festiwal „Uta” – Sardynia 2014
▪ Międzynarodowy Festiwal „Edipsos” – Grecja 2015
▪ Międzynarodowy Festiwal Corfu – 2016 
▪ Festiwal Folkloru „Świat Pod Kyczerą” – Polska 2016-2017
▪ Festiwal Folkloru „Głębia Jezior” – Litwa 2017
▪ Międzynarodowy Festiwal „Shanghai Turism Festiwal” – Chiny 2017

Maria Skiślewicz: taniec to całe moje życie  

Zespół wychował już kilka pokoleń tancerzy

niesamowitym przeżyciem. Wyprawy 
do Meksyku i Wenezueli dostarczyły 
nam ciekawych doświadczeń i zabaw-
nych wspomnień. Z kolei w Mediola-
nie w naszych pięknych strojach i z 
biało-czerwoną flagą, głosowaliśmy 
w referendum w sprawie przystąpie-

nia Polski do Unii Europejskiej. 
Miny pracowników konsulatu i 
okolicznych mieszkańców były 
bezcenne! Trzy prestiżowe na-
grody przywieźliśmy z Indii. I 
prawdą jest powiedzenie, że ten 
kraj można pokochać, albo znie-
nawidzić. My zdecydowanie po-
kochaliśmy Indie. 

Obecnie „Krąg” to przede 
wszystkim Maria i Woj-
ciech Skiślewicz?

- Jestem dumna z mojego syna, 
że połknął po mnie tego bakcyla. 
Dla niego również taniec jest bar-
dzo ważny w życiu. To w głównej 
mierze dzięki niemu latamy po 
całym świecie. Wojtek załatwia 
sprawy logistyczne, jest w cią-
głym kontakcie z organizatorem 
największych festiwali z różnych 
stron świata. Nigdy nie powie-
rzyłabym komuś innemu warsz-
tatów, jeśli nie miałabym pew-

ności, że są prowadzone tak jak należy. 
Wojciech jako główny choreograf wy-
wiązuje się ze swoich obowiązków fan-
tastycznie.  Jestem dumna, że razem z 
moim synem zaszczepiliśmy patriotyzm 
w tylu młodych ludziach. Oni żyją nie 
tylko tańcem, ale również chęcią god-
nego reprezentowania Świdnicy i całej 
Polski.

Koronawirus zastopował cały 
świat, pokrzyżował też plany 
zespołu…

-Uroczystości związane z 45-leciem 
Zespołu Tańca Narodowego i Estra-
dowego „Krąg’’ zaplanowane były na 
21 i 22 listopada. Niestety, pandemia 
koronawirusa sprawiła, że wydarze-
nie musiało zostać odwołane. W tym 
roku mieliśmy ponownie polecieć do 
Meksyku. Jesteśmy w stałym kontak-
cie z organizatorami festiwalu, któ-
rzy bardzo chcą, żebyśmy ponownie 
ich odwiedzili. Mam nadzieję, że już 
wkrótce sytuacja zacznie wracać do 
normy i wrócimy do regularnego wy-
stępowania. 

Daniel Gębala

Oryginalny plakat zapowiadający premierowy spektakl 
„Gwiazdy nad Świdnicą”
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Stan techniczny istniejących 
obiektów i infrastruktury ze wzglę-
du na liczne uszkodzenia powstałe w 
wyniku długiego okresu eksploatacji 
wymaga jego przebudowy.  

Inwestycja realizowana będzie w 
formule „zaprojektuj – wybuduj”. Jej 
zakres obejmie opracowanie doku-
mentacji projektowej oraz przebu-
dowę kompleksu, czyli: budowę sta-
lowych niecek basenów o łącznej po-
wierzchni ponad 2,5 tys. m2 wraz z 
wyposażeniem, zjeżdżalni, wodnego 
placu zabaw, tarasów wraz z żaglami 
solarnymi, trybun, altan wypoczyn-
kowych, wieży ratowniczej, przebie-
ralni, budynku technologii baseno-
wej wraz z zagospodarowaniem te-
renu, infrastrukturą komunikacyjną, 
małą architekturą oraz nasadzeniem 
zieleni. Wykonany zostanie także 
demontaż, oczyszczenie i ponowny 
montaż dwóch rzeźb.

Nowością na kąpielisku będzie 
wodny plac zabaw z dwoma zjeżdżal-
niami i wieloma urządzeniami zaba-
wowymi dla dzieci. Znajdą się tam m. 
in.: armatki wodne, wiadra przele-
wowe, tryskające dysze w kształcie 
jeżyków, liści czy też muchomorów. 
Kolejną atrakcją dla nieco starszych 
amatorów wodnych kąpieli będzie 
60-metrowa zjeżdżalnia rurowa oraz 
15-metrowa zjeżdżalnia jednotoro-
wa. Baseny rekreacyjne wyposażone 
zostaną w platformy dla osób nie-

Świdnica będzie miała 
nowy basen letni!

Dwa baseny rekreacyjne, basen sportowy, brodzik dla dzieci, wodny plac zabaw i zjeż-
dżalnie – to tylko część atrakcji, które zaplanowano w ramach modernizacji kompleksu 
basenów letnich w Świdnicy. Ogłoszony został przetarg unijny na realizację tej inwestycji. 
Jego rozstrzygnięcie planowane jest wiosną przyszłego roku.

pełnosprawnych, a wśród urządzeń 
wodnych znajdą się m.in.: dzika rze-
ka, kula generująca fale, gejzery po-
wietrzne, ścieka pontonowa czy też 
przyrządy do masażu. Dla szukają-
cych ochłody i cienia przygotowane 
zostaną altany na lekkiej konstrukcji 
drewnianej z zadaszeniem mate-
riałowym zsuwanym. Nie zabraknie 
również przebieralni, siedzisk i ła-
wek.

Po modernizacji lodowiska i sta-
dionu remont basenu jest kolejną 
ważną inwestycją dotyczącą uno-
wocześnienia obiektów sportowych, 
którą miasto zrealizuje. Przypo-
mnijmy, że w drugiej edycji Budże-
tu Obywatelskiego wygrał właśnie 
wniosek dotyczący przygotowania 
projektu budowlanego przebudowy 
basenu. Głosowało wtedy na niego 
1561 świdniczan. Co roku kąpielisko 
odwiedza wiele osób – w sezonie 
ilość wejść waha się w zależności od 
pogody od 30 do 40 tysięcy. Kom-
pleks basenów to prawie stuletni 
obiekt, który wymaga przebudowy, 
aby dostosować go do obecnie pa-
nujących standardów. Decyzję o re-
moncie basenu podjęto już w 2016 
roku, wskazując Świdnickie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji jako spółkę wykonawczą. Po 
czterech nieudanych próbach wyło-
nienia wykonawcy podjęto decyzję o 
tym, że inwestycja przeprowadzona 
zostanie przez Urząd Miejski. Mia-
sto zabezpieczyło na jej realizację 
35 mln zł. Basen będzie udostępnio-
ny mieszkańcom po przebudowie w 
2023 roku.

Oprac.
*wizualizacje basenu przygotowane przez 

ASPA Pracownie Architektoniczną 
z Wrocławia

- W 2021 roku rozpoczniemy reali-
zację największej w ostatnich la-
tach inwestycji. Niestety, poprzed-
nie próby okazały się nieudane. Być 
może osoba, która miała koordyno-
wać ten remont, okazała się nie-
odpowiednia i zadanie to ją prze-
rosło. W związku z tym podjęłam 
decyzję, że będziemy tę inwestycję 
realizować samodzielnie poprzez 
Urząd Miasta. Uważam, że to bar-
dzo potrzebny remont, ponieważ 
kompleks odkrytych basenów to 
najlepsza i najtańsza alternaty-
wa spędzania wakacji w mieście. 
Niestety, wiele dzieci nie wyjeżdża 
na obozy i kolonie, a nawet jeśli, to 
nie trwają one przez dwa miesiące. 
Odkryty basen to miejsce estetycz-
ne, to miejsce przede wszystkim 
bezpieczne. To jest dla mnie naj-
ważniejsze przesłanie. Frekwencja, 
która w ostatnich latach wynosiła 
30, 40, a nawet 50 tysięcy osób w 
czasie sezonu, świadczy o tym, że 
takie miejsce jest oczekiwane nie 
tylko przez świdniczan, ale miesz-
kańców całego regionu. - tłumaczy 
prezydent Świdnicy, Beata Mo-
skal-Słaniewska.
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Szanowni Państwo, drodzy świdniczanie
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, po raz kolejny wraz 
z najbliższymi czcić będziemy przyjście na świat Dzieciątka 
Jezus. Korzystając z okazji, pragnę przekazać Państwu, 
Państwa Rodzinom jak najserdeczniejsze życzenia związane 
z tym wydarzeniem. Życzę, by Boże Dziecię błogosławiło 
każdemu z nas, niezależnie od sympatii politycznych czy 
światopoglądowych. Błogosławieństwo to najwyższa 
forma dobrych życzeń, więc proszę je przyjąć z dobrego 
serca. Za kilka dni również Nowy 2021 Rok. Życzę Państwu, 
nam wszystkim, by był to rok wolny od pandemii, rok pomyślny 
i wypełniony pokojem w naszych rodzinach i na świecie. Niech ten rok 2021 
będzie nowym czasem dla naszych wzajemnych relacji. Kończąc swoje życzenia, 
przytoczę fragment kolędy, która dopełni moich życzeń:
Podnieś rękę Boże Dziecię / błogosław Ojczyznę miłą.
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj Jej siłę Swą siłą…

Z poważaniem
radny Andrzej Ora

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego 
ciepła Świąt Bożego Narodzenia.
Odpoczynku od zgiełku i zabiegania 
dnia codziennego.
Energii do dalszych działań i ich realizacji,
zarówno tych prywatnych jak i zawodowych.
Wielu powodów do uśmiechu, radości 
oraz zwykłej ludzkiej życzliwości.
Nade wszystko zdrowia w tych trudnych 
czasach,
żeby te wszystkie życzenia mogły się spełniać.
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 
życzy

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy 
Rafał Fasuga

Szanowni Państwo, 
drodzy Mieszkańcy Świdnicy.
W tym trudnym i nieprzewidywalnym 
czasie pragnę Wam życzyć, 
abyście nadchodzące Święta Bożego 
Narodzenia mogli spędzić w pełnym 
zdrowiu,  w gronie najbliższych 
i najukochańszych osób.
Niech wigilijny wieczór  przyniesie Wam 
prawdziwy spokój, wytchnienie i radość.
Niech to będzie czas przepełniony 
miłością i wzajemną życzliwością.
Życzę Państwu, aby nadchodzący Nowy Rok obdarował Was 
zdrowiem, wszelką pomyślnością i był czasem, 
w którym będziecie mogli realizować swoje plany, 
spełniać marzenia i odnosić same sukcesy.

radna Magdalena Rumiańcew – Wróblewska 

Życzę Państwu Świąt Bożego Narodzenia wolnych 
od trosk i chaosu dnia codziennego. 
W dobie pandemii i związanych z nią obostrzeń 
symbolicznego znaczenia nabiera polska 
tradycja pustego miejsca przy stole. Łączmy się 
z naszymi bliskimi duchowo, jeżeli nie możemy 
być fizycznie, w poszanowaniu miłości 
i przyjaźni.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy 
Jan Dzięcielski

Szanowni Państwo,
ten rok dla Wszystkich nas był szczególny i wyjątkowy. 
To rok z ograniczeniami, z zakazami, czasem z absurdami. 
Te święta zapewne też nie będą takie, jakie pamiętamy z lat 
poprzednich. Bo to będą święta, które spędzimy w reżimie. 
Po to, żeby dbać o naszych bliskich, o nasze babcie, dziadków, 
o naszych przyjaciół. Święta spędzone w rodzinnym gronie, 
ale w takim może bliższym, węższym. Niezupełnie pełnym, 
takim, jak było kiedyś. To wyjątkowe święta dla każdego 
z nas, dlatego uważam, że jak nigdy dotąd składanie życzeń 
jest szczególnie ważne. Tych życzeń przez telefon, może przez 
komputer, może jakieś łączenie zdalne. Myślę, że każdy z naszych bliskich na to 
bardzo, bardzo czeka. Dlatego życzę Państwu wiele ciepła, byście dbali o siebie 
i o swoich bliskich i chciałam przekazać Wam takie życzenia, które zawsze przy 
wigilijnym stole mówił do nas mój świętej pamięci teść Augustyn Gadziński. 
To były słowa, które do dziś we mnie zostały, by nigdy nikogo na kolejne święta 
nie zabrakło. Tego wam życzę. Wszystkiego dobrego. 
Lepszego roku i lepszych świąt.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Świdnicy Joanna Gadzińska

„Skoro można pomyśleć, że może być lepiej, 
to znaczy, że jest już lepiej” - Olga Tokarczuk.

W ten magiczny czas świąteczno-noworoczny 
życzę Państwu dużo zdrowia, spokoju, zadumy, refleksji.
A przede wszystkim ciepła w gronie bliskich 
- celebrujmy każdą chwilę...

Wiceprezydent Szymon Chojnowski

Szanowni Państwo, świdniczanki i świdniczanie 
Kończy się bardzo trudny rok. Rok, który przerósł nasze wyobrażenia. Rok, podczas którego zderzaliśmy się z rzeczywistością 
dotychczas nieznaną. Rok, który niestety niewiele przyniósł nam dobrych niespodzianek, a raczej przynosił te złe wieści. On wciąż 
trwa i jutro wciąż jest niepewne. Tym bardziej, w tych dniach, życzę Państwu  przede wszystkim spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. 
Niech to będzie symboliczny czas, kiedy zaczniemy wychodzić na prostą, kiedy rzeczywistość pokaże się nam bardziej w różowych 
barwach. Kiedy odzyskamy nadzieję, że nasz powrót do normalności nastąpi już niedługo. Życzę Państwu przede wszystkim dużo, dużo 
zdrowia. Dzisiaj jest to absolutnym priorytetem. Życzę też Państwu wzajemnej życzliwości, by z większym zrozumieniem podchodzić 
do innych ludzi. Umieć wybaczać, umieć darować i polepszać nasze relacje, bo w takim okresie jest to niezwykle ważne, byśmy czuli 
się jednością i żebyśmy mieli świadomość, że w przypadku kłopotów, problemów i choroby jest ktoś, kto wyciągnie do nas pomocną 
dłoń. Życzę, żeby przy wigilijnych stołach spotkali się Państwo z tymi, których kochacie. Aby przebieg świąt był taki, jakbyśmy chcieli: 
z tradycyjnymi potrawami, z kolędą i refleksją. 
Mam nadzieję, że rok 2021 będzie już inny. Będzie czasem przełomu i powrotem do dobrego, będzie czasem nowych nadziei, nowych planów. 
Życzę tego Państwu z całego serca.

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy

Niech radość i pokój Świąt 
Bożego Narodzenia 
towarzyszy Wam 
przez cały Nowy Rok. 
Życzę, aby był to Rok 
szczęśliwy w osobiste 
doznania, spełnił 
zamierzenia i dążenia 
zawodowe i społeczne 
oraz by przyniósł wiele 
satysfakcji z własnych 
dokonań.

radny Wiesław Żurek

Jak obyczaj każe stary według 
ojców naszej wiary, pragnę złożyć 
życzenia z okazji świąt Bożego 
Narodzenia. Niech ta gwiazda 
Betlejemska, która zaświeci o 
zmroku, doprowadzi  wszystkich 
mieszkańców naszego miasta 
do szczęścia w nadchodzącym 
Nowym 2021 Roku. 
Zdrowia i spokoju.   

radny Józef Cygan

W tym niezwykłym 
czasie, 
kiedy anielskie głosy 
obwieszczają radosną 
nowinę o narodzeniu 
Bożego Dziecięcia, 
przyjmijcie Państwo 
najszczersze 
życzenia zdrowia, 
rodzinnego szczęścia i 
życzliwości.

radna Aldona Struzik
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Urząd Miejski w Świdnicy 
Wydział Gospodarki Odpadami

ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, 
tel. (+48) 74 856 29 21, (+48) 74 856 29 36
e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl    

www.czystaswidnica.pl

Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z o.o.
ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica, 

tel./fax (+48) 74 85 22 104
e-mail: biuro@zomswidnica.pl     

www.zomswidnica.pl

System segregowania odpadów w Świdnicy

zielone
inne odpady niebezpieczne powstające
w gospodarstwach domowych
papier i tektura
metale i tworzywa sztuczne
szkło i opakowania ze szkła
opakowania wielomateriałowe
opakowania ulegające biodegradacji

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
zużyte baterie i akumulatory
odpady budowlane i rozbiórkowe
meble i inne odpady wielkogabarytowe
zużyte opony
chemikalia, w tym opakowania po

chemikaliach
odpady zielone

• odpady ulegające biodegradacji inne niż

PSZOK mieści się przy ul. Metalowców 4 w Świdnicy
na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta.

ODPADY NIEBEZPIECZNE
SPECJALNE POJEMNIKI, SKLEPY LUB

PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)
Do PSZOK- u mieszkańcy Świdnicy mogą bezpłatnie oddać

następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE
POJEMNIK CZARNY

WRZUCAMY

•
•

•
•
•

•
•

WSZYSTKO, CZEGO NIE MOŻNA
WYRZUCIĆ DO POZOSTAŁYCH
POJEMNIKÓW, A CO NIE JEST

, np.:
znicze z zawartością wosku, świece
szkło stołowe, kryształy
porcelana, fajans
rękawiczki lateksowe
zniszczone obuwie
resztki mięsa i kości, ryby
i owoce morza
artykuły higieniczne
wystudzony popiół

przeterminowanych i niepotrzebnych leków oraz chemikaliów
zużytego sprzętu elektronicznego RTV i AGD
zużytych baterii i akumulatorów
żarówek i świetlówek, reflektorów
odpadów budowlanych i rozbiórkowych
zużytych opon

ODPADEM NIEBEZPIECZNYM

NIE WRZUCAMY
•
•
•
•
•
•

WRZUCAMY
•
•
•

butelki po napojach i żywności
słoiki
szklane opakowania po kosmetykach

ceramiki, doniczek, porcelany
szkła okiennego i zbrojonego
luster
żarówek i świetlówek, reflektorów
zniczy z zawartością wosku
szkła okularowego i żaroodpornego
opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych

Nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika. Wyrzucaj opakowania bez zawartości.

NIE WRZUCAMY
•
•
•
•
•
•
•

Pamiętaj!!

SZKŁO
POJEMNIK ZIELONY

PAPIER
POJEMNIK NIEBIESKI

WRZUCAMY
•
•
•
•
•
•
•

książki i zeszyty
gazety, czasopisma, katalogi
papier do pisania i ksero
papier do pakowania
torby papierowe
opakowania papierowe
kartony i pudła, tekturę

zabrudzonego lub tłustego papieru
odpadów higienicznych, np. ręczników

papierowych i zużytych chusteczek
kartonów po mleku i napojach
papierowych worków po nawozach  i materiałach budowlanych

Przed wrzuceniem odpadów z papieru i tektury do pojemników, należy usunąć wszelkie
elementy  z  innych  tworzyw,  takich  jak  spinacze  biurowe,  zszywki,  płócienne  okładki,
foliowe okienka z kopert itp.

NIE WRZUCAMY
•
•

•
•

Pamiętaj!!

WRZUCAMY
•
•
•
•
•
•
•
•

butelki PET
plastikowe opakowania
folie, torby foliowe
puszki metalowe i aluminiowe po żywności
odzież i tekstylia
kartony po mleku i sokach
puszki metalowe i aluminiowe
styropian opakowaniowy

butelek po olejach silnikowych
opakowań po środkach
chwasto- i owadobójczych
opakowań po klejach, farbach i rozpuszczalnikach
plastikowych zabawek

Przed wrzuceniem zgniataj opakowania, oddzielaj i odkręcaj.

NIE WRZUCAMY
•
•

•
•

Pamiętaj!!

METALE
I TWORZYWA SZTUCZNE

POJEMNIK ŻÓŁTY

BIO
ODPADY BIODEGRADOWALNE

POJEMNIK BRĄZOWY

WRZUCAMY
•
•
•
•
•
•

odpadki warzywne i owocowe
kwiaty cięte, ogrodowe, doniczkowe
rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów
skoszona trawa, liście
trociny i kora drzew
skorupki jajek

ziemi i kamieni
popiołu z węgla kamiennego
drewna impregnowanego
odchodów zwierząt
oleju jadalnego
płynnych odpadów kuchennych (mleka, zup, sosów, kompotów)
kości, mięsa, wędlin, ryb
płyt wiórowych

Bioodpady można kompostować we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach.

NIE WRZUCAMY
•
•
•
•
•
•
•
•

Pamiętaj!!

Zabiorą Twoją choinkę
Zabiorą Twoją choinkę

Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy informuje, że w 
okresie poświątecznym, w każdy wtorek, 
od 2 stycznia do 23 lutego 2021 roku od-
będzie się na terenie całego miasta zbiór-
ka naturalnych choinek (tj. 5, 12, 19, 26 
stycznia oraz 2, 9, 16, 23 lutego). W przy-
padku zabudowy jednorodzinnej, drzew-
ka należy wystawić przed nieruchomość  
w dzień odbioru do godziny 6:00, nato-
miast w zabudowie wielorodzinnej oraz 
niezamieszkałej drzewka należy wystawić 
przy pojemnikach na odpady komunalne 
lub altanach śmietnikowych. 

- Należy pamiętać, aby uprzednio zdjąć z 
choinki świąteczne ozdoby. Powinny być 
one wystawione bez stojaków i doniczek. 
Przez cały czas, zarówno choinki, jak i 
inne odpady zielone, można nieodpłat-
nie, w dogodnym terminie, dostarczyć 
do Punktu Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych, mieszczącego się 
przy ul. Metalowców 4 w Świdnicy lub za-
gospodarować we własnym zakresie np. 
poprzez kompostowanie – mówi Krystian 
Werecki, dyrektor Wydziału Gospodarki 
Odpadami. 
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Zanim wsiądziesz za kierownicę, 
sprawdź, czy jesteś trzeźwy. Jesz-
cze do niedawna jedyny taki alkomat 
znajdował się w Komendzie Powia-
towej Policji. Od 14 grudnia pomiaru 
można dokonać również w Komen-
dzie Straży Miejskiej w Świdnicy 
przy ulicy Dworcowej 2.

-Urządzenie dedykowane jest 
głównie dla kierowców, działa au-
tomatycznie i zapewnia pełne bez-
pieczeństwo epidemiczne dla osoby 
badanej. Pomiaru można dokonać 
anonimowo, codziennie w godzinach 
5.00-23.00. Alkomat został zakupiony 
ze środków przeznaczonych na profi-
laktykę uzależnień. Po zakończonym 
badaniu każdy otrzyma broszurę pt. 
„Inspektor Jasiek OSTRZEGA”, w któ-
rej znajdzie wiele ciekawych infor-
macji na temat szkodliwego działania 
alkoholu – informuje Edward Świąt-
kowski, kierownik prewencji świd-
nickiej Straży Miejskiej.

Dzięki 
zaangażowaniu 
bezrobotnych 
zebrano 
kilkanaście ton 
odpadów!

Z końcem listopada dobie-
gły końca prace społecznie uży-
teczne, wykonywane przez 18 
osób bezrobotnych bez prawa 
do zasiłku. Dzięki tej formie ak-
tywizacji zawodowej udało się 
wspólnymi siłami uporządkować 
wybrane tereny Świdnicy. 

– Prace wykonywane były od 1 
marca, łącznie przepracowano 6 tys. 
876 godzin, podczas których udało 
się zebrać kilkanaście ton odpadów! 
Program realizowany jest w ramach 
współpracy pomiędzy gminą miasto 
Świdnica a Powiatowym Urzędem 
Pracy w Świdnicy. Wracamy na 
wiosnę – informują koordynatorzy 
projektu.

Oprac.

Skąd pomysł na stworzenie ta-
kiej grupy?

– Nasza przygoda z morsowaniem trwa 
już ponad 3 lata i od początku morso-
waliśmy wspólnie z przyjaciółmi z klu-
bu Świerkowe Morsy. W 2017 roku gru-
pę na FB zainicjował i założył mój mąż 
Krzysztof Słodkowski. Uwielbiamy ten 
ekstremalny sport, którym „zarażamy” 
kolejne osoby w Świdnickiej Grupie Bie-
gowej, naszej rodzinie i wśród przyjaciół. 
W grudniu 2020 roku, przy okazji miko-
łajkowego morsowania, pomyśleliśmy o 
wzmocnieniu przekazu… bo zaintereso-
wanie taką formą aktywności fizycznej 
jest coraz większe.

Ile osób obecnie zrzeszają 
Świdnickie Morsy?

– Grupa Świdnickie Morsy (na Facebo-
oku) zgromadziła już ponad 90 osób. Sta-
ramy się oferować ciekawe tematy, infor-
macje, bieżące akcje, wydarzenia. Mocno 
wspieramy naszą zimową aktywność i 
dążymy do tego, żeby grupa rosła w siłę.

Jak często morsujecie?
– Częstotliwość kąpieli zależy od stopnia 
zaawansowania w morsowaniu,  sta-
ramy się utrzymywać pewną tradycję, 
czyli morsujemy raz w tygodniu, są to 
soboty lub niedziele. Informacje o ter-
minie, miejscu i godzinie udostępniamy 
na naszym FB Świdnickie Morsy. W naj-
zimniejszych miesiącach dobrze jest dać 
odpocząć organizmowi dzień lub dwa 
pomiędzy kąpielami. Dobrym zwyczajem 

jest też raz w tygodniu pójść na saunę, 
polecamy taką formę regeneracji.

Czy są potrzebne jakieś spe-
cjalne, indywidualne przygo-
towania, żeby zażyć kąpieli w 
lodowatej wodzie?

– Absolutnie żadne! Posiadamy bardzo 
duże możliwości przystosowania się do 
funkcjonowania w trudnym środowisku. 
Tak jak można regularnie startować w 
Ironmanie, zdobywać tysięczniki, może-

my przyzwyczaić się do takich stresorów 
jak bardzo zimna woda – np. aplikując 
sobie trening we własnej łazience pod 
prysznicem, naprzemiennie zimnym/
ciepłym. Teściowa też może być streso-
rem, by wyjść z domu np. na morsowa-
nie.

Kto może zostać morsem?
– Praktycznie każdy może zostać mor-
sem. Lista przeciwwskazań nie jest dłu-
ga. To choroby serca i układu krążenia, 

Alkomat dostępny 
w Komendzie Straży Miejskiej

Anonimowego pomiaru może dokonać każdy kierowca
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W zdrowym ciele zdrowy duch! 
Przykładem Świdnickie Morsy 

nadciśnienie, choroby naczyń mózgo-
wych, epilepsja, o dziwo również bore-
lioza, aczkolwiek zawsze rekomenduję 
w razie wątpliwości rozmowę ze swoim 
lekarzem. Pamiętając o tym, że morsowa-
nie to mimo wszystko „sport ekstremal-
ny”, warto przeżyć wyrzut betaendorfin, 
które fundujemy sobie w trakcie takiej 
kąpieli w zwariowanym towarzystwie, 
które hartuje i regeneruje swój organizm.  
Zapraszamy na grupę Świdnickie Morsy.

Daniel Gębala

Morsowanie polega na zanurzaniu ciała w lodowatej wodzie, dlatego zima to najlepszy czas dla fanów tej aktywności
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Stres, ciągły pośpiech, brak regularnego ruchu i nieprawidłowa dieta sprawiają, że organizm staje się osłabiony, przemęczony 
i podatny na zachorowania. Brzmi znajomo? Jak walczyć z typowymi problemami XXI wieku zwłaszcza teraz, kiedy za oknem 
jest szaro i zimno? Z pomocą przychodzą Świdnickie Morsy, grupa pozytywnie zakręconych ludzi, jako antidotum oferując ką-
piele w lodowatej wodzie. O zaletach morsowania opowiada jedna z jego świdnickich prekursorek – Joanna Gadzińska.
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kultura

Rozpoczął w Polsce dyskusję o pra-
wach dzieci. W 1994 roku został odzna-
czony przez dzieci Orderem Uśmie-
chu. Od tamtej pory czynnie wspierał 
kapitułę Orderu, w 2007 r. zostając jej 
kanclerzem. W wydanej w listopadzie 
książce „Order Uśmiechu – wspólny 
świat dzieci i dorosłych” m. in. opisuje 
historię odznaczenia i wymienia jego 
laureatów.

Marek Michalak, świdniczanin, 
były Rzecznik Praw Dziecka, Kanclerz 
Kapituły Orderu Uśmiechu, twórca 
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Cho-
rych „SERCE” w Świdnicy spotkał się z 
czytelnikami 6 grudnia. Niestety, przez 
wzgląd na pandemię, spotkanie odby-
ło się online. Zorganizowała je Miejska 
Biblioteka Publiczna, a prowadziła pre-
zydent Świdnicy – Beata Moskal-Sła-
niewska. Podczas spotkania autor opo-
wiadał o swojej książce.

 - Przypominam w niej historię 
praw dziecka i dziecięcego odznacze-
nia, dokonuję analizy biograficznej 
wybranych Kawalerów Orderu Uśmie-
chu, pokazuję dzieła lokalne i globalne, 
jakie powstały na bazie Orderu Uśmie-
chu i wreszcie opisuję grupy odznaczo-
nych przez dzieci -   mówił. W książce 
znajduje się wiele wątków dotyczących 
Świdnicy i świdniczan –  m. in odzna-
czonych orderem Eugeniusza Kępy, 
Danuty Saul-Kawki, Jerzego Franckie-

Marek Michalak złożył hołd 
odznaczonym Orderem Uśmiechu

wicza i druhny Zuzanny Nawrot. 
- Lokalni patrioci znajdą w 
książce dużo świdnickich 
wątków, bo obok tytułu 
Stolicy Dziecięcych Ma-
rzeń, ulic, nazw szkół i 
placówek, inicjatyw tu-
taj zapoczątkowanych 
i realizowanych, jest to 
hołd dla wszystkich, którzy 
zostali odznaczeni Orderem 
Uśmiechu oraz wszystkich 
dzieci, które mają prawo do 
bycia wysłuchanym, szanowanym 
i kochanym – tłumaczył Marek Micha-
lak.

Prezydent Świdnicy, Beata Moskal–
Słaniewska była ciekawa, czym dla auto-
ra jest to oryginalne odznaczenie. - Nie 
ulega wątpliwości, że jest to najważniej-
sze wyróżnienie na świecie, a to dlatego, 
że to dzieci wnioskują o jego przyznanie 
i to one decydują, kto zostanie odzna-
czony. Miałem ogromny zaszczyt poznać 
osobiście ponad 400 Kawalerów Orde-
ru Uśmiechu, m. in. dlatego powstała ta 
książka, która jest raczej analizą pedago-
giczną. To odznaczenie to nie tylko order, 
ale również instytucja oraz ruch wspólnej 
idei i współpraca wielu osób. Czasy bar-
dzo się zmieniły, bo to już nie jest tak, że 
dorośli promują dzieci. Jest dokładnie od-
wrotnie – podkreślał  Marek Michalak.

Podczas rozmowy pojawił się rów-

W pierwszym kwartale 2021 roku 
mieszkańcy Kraszowic i okolicy zy-
skają nowoczesną filię Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej oraz klub senio-
ra. Trwa generalny remont budynku 
po dawnej pizzerii „Al. Capone” przy 
ul. Morelowej. - Filia będzie w pełni 
nowoczesna i funkcjonalna. Samym 
wyglądem będzie zachęcała do jej 
odwiedzenia – zapowiada dyrektor 
MBP w Świdnicy, Ewa Cuban. 

Przypomnijmy, że inicjatorem 
utworzenia centrum kulturalnego jest 
Kraszowickie Stowarzyszenie Inicja-
tyw Gospodarczych. Zgodnie z pro-
jektem, budynek zostanie rozbudowa-
ny, zmieni się jego wygląd zewnętrzny. 
86,5 m2 zajmie Klub Seniora, 98 m2 – 
filia biblioteki. -Filię nr 5 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej przy ul. Morelowej 2 
planujemy otworzyć w I kwartale przy-
szłego roku. Filia będzie w pełni nowo-
czesna i funkcjonalna. Sporym atutem 
będzie zadaszony taras. Samym wyglą-
dem będzie zachęcała do jej odwiedze-
nia. Mam nadzieję, że będą z niej ko-
rzystali nie tylko mieszkańcy dzielnicy 
Kraszowice – mówi dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Cypriana Ka-
mila Norwida w Świdnicy, Ewa Cuban. 

Daniel Gębala

nież wątek wyjazdu Marka Mi-
chalaka do Syrii, do Aleppo. 

- Jeden z najtrudniejszych 
obrazów, który z pewno-
ścią na długo zostanie w 
mojej pamięci to dzieci, 
w najróżniejszym wieku, 
które wychodzą z ruin, 
z gruzowisk prosząc, 

aby zrobić im zdjęcie. To 
było zaskakujące, ponie-

waż z doświadczenia wiem, 
że dzieci np. w innych krajach 

świata są nieufne i niechętnie się 
fotografują. Kiedy zapytałem te dziecia-
ki, dlaczego chcą, abym zrobił im zdję-
cie, odpowiedziały, że kiedy zabiorę je ze 
sobą i pokażę ludziom żyjącym w moim 
świecie, to dostrzegą to, że jesteśmy tutaj 
i potrzebujemy pomocy – mówił. W Syrii 
sytuacja jest bardzo trudna. Nie jest ni-
czym niezwykłym to, że dla wielu dzieci 
z Aleppo jedyną zabawką, którą mają,  
jest pistolet. Tymczasem, jak podkre-
ślał Marek Michalak, dzieci potrzebu-
ją tego, co jest miłe ciepłe i puchate. – 
Rozdaliśmy na ulicy ponad 500 małych 
misiów, aby choć na chwilę wyczarować 
uśmiech na twarzach dzieci. W nocy 
ciągle słyszałem huk granatów i dźwięki 
oddawanych strzałów. Nawet, kiedy już 
wróciłem do domu, nadal czujnie zasy-
piałem, mając w pamięci odgłosy wojny.

Justyna Cader

Nowoczesne 
centrum kultury 
już w przyszłym roku 

Miejsce z pewnością będzie się cieszyło popularnością zwłaszcza wśród seniorów 

Pod koniec roku 2021 planujemy także otworzyć drugą z remontowanych filii nr 
2 na ul. M. Kozara Słobódzkiego 19b. Filia będzie jeszcze bardziej przestronna - 
ponad 300 m2 i obecnie jesteśmy na wstępnym etapie aranżowania wnętrza, aby 
jak najlepiej wykorzystać zaplanowane powierzchnie. Cieszy mnie bardzo, że w 
ślad za zwiększonymi w czasie pandemii potrzebami czytelniczymi, zdecydo-
wanie zwiększy się oferta naszej biblioteki - dodaje dyrektor MBP Ewa Cuban.
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Ubierz choinkę 
i wygraj nagrody

Miejska Biblioteka Publiczna 
zaprasza do wspólnej zabawy. 
Aby wziąć udział należy:
▪ wysłać zdjęcie swojej udekorowa-
nej choinki na adres: sekretariat@
mbp.swidnica.pl do 28 grudnia 
2020 r.
▪ wpisać w tytule wiadomości ha-
sło: CHOINKA oraz imię i nazwisko
▪ dołączyć do wiadomości zgodę 
na przetwarzanie danych osobo-
wych (dostępna na stronie biblio-
teki www.mbp.swidnica.pl)

Każde zdjęcie zostanie umiesz-
czone na stronie biblioteki oraz 
naszych fanpage’ach.

Zwycięzców i nagrody ogło-
simy 4 stycznia 2021 r. na stronie 
biblioteki (o wygranej zwycięzcy 
zostaną poinformowani także dro-
gą mailową na adres, z którego na-
desłano zdjęcie).

Każdy z Was może wygrać! Za-
chęcamy do zabawy!

Spotkanie 
online z Dorotą 
Zawadzką

Miejska Biblioteka Publiczna w 
Świdnicy zaprasza na spotkanie z 
Supernianią, Dorotą Zawadzką. Ze 
względu na pandemię koronawi-
rusa spotkanie odbędzie się online.

Już w najbliższy poniedziałek, 
21 grudnia odbędzie się spotkanie 
z Dorotą Zawadzką. Książkę „Pani 
Doroto! Dziecko mi się popsuło” 
wraz z autografem autorki można 
zamówić pod numerem telefonu 74 
640 09 37. Zamówienia złożone do 
18 grudnia będą zrealizowane jesz-
cze przed świętami.

W książce znajdziemy odpowie-
dzi m .in. na następujące pytania:

- Co zrobić, gdy Twoje idealnie 
grzeczne dziecko nagle zaczyna 
mieć swoje zdanie?

- Jakie są najważniejsze obsza-
ry rozwoju dziecka w wieku do 6. 
roku życia?

- Dlaczego rodzic nie może być 
wzorem tylko od czasu do czasu?

- Jak radzić sobie z wyzwania-
mi współczesności – erą kompute-
rów i smartfonów?

- Dlaczego chęć rodziców do 
rozwijania się i dokonywania zmian 
jest nadzieją na lepszy świat?

21 grudnia 2020 r. 
(poniedziałek) 

godz. 18.00
spotkanie online:
Facebook-square Miejska Biblioteka Publiczna 
    w Świdnicy

Książkę 
„Pani Doroto! 

Dziecko mi się popsuło!” 
można zamówić pod numerem 

telefonu 74 640 09 37 
lub nabyć na miejscu 
w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Świdnicy. 
Realizacja zamówień 

złożonych do 18 grudnia nastąpi 
jeszcze przed świętami.

www.mbp.swidnica.pl

Idealny prezent po choinkę

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. C. K. Norwida w Świdnicy 

zaprasza 
na spotkanie autorskie 

online

DorotąDorotą
ZAWADZKĄZAWADZKĄ

z Supernianią

http://www.mbp.swidnica.pl/
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aktualności

Wśród najważniejszych inwestycji 
zaplanowano:
▪ Przebudowę basenu letniego 
– plan 20.000.000,00 zł
▪ Przebudowę al. Niepodległości 
(drogi wojewódzkiej nr 379)
- plan 5.000.000,00 zł
▪ Rozbudowę skrzyżowania drogi 
powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską 
– plan 100.000,00 zł 
▪ Przebudowę ul. Jarzębinowej 
i Wrzosowej – plan 1.100.00,00 zł 

▪ Rozbudowę systemu dróg rowerowych 
– plan 70.000,00 zł 
▪ Rozbudowę wraz z przebudową 
ul. Kraszowickiej – plan 2.270.000,00 zł
▪ Budowę wraz z przebudową parkingów 
i zatok parkingowych na terenie miasta 
– plan 100.000,00 zł
▪ Przebudowę ul. Przechodniej 
– plan 10.000,00 zł
▪ Rozbudowę z przebudową ul. Pogodnej – 
plan 790.000,00 zł
▪ Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej – 
plan 200.000,00 zł 

▪ Rozbudowę cmentarza komunalnego 
przy ul. Słowiańskiej – plan 50.000,00 zł
▪ Wykonanie remontu budynku przy 
ul. Przechodniej 4 – plan 100.000,00 zł 
▪ Budowę kompleksu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych przy 
ul. Leśnej – plan 2.500.000,00 zł 
▪ Wymianę oświetlenia na energooszczęd-
ne w hali sportowej im. Haliny Aszkieło-
wicz-Wojno – plan 200.000,00 zł 

Różnica między dochodami i wydatka-
mi stanowi planowany deficyt budżetu w 
kwocie 13.986.007,00 zł.

Polska i Węgry zrezygnowały z 
zawetowania nowego unijnego bu-
dżetu. Przywódcy państw Unii Euro-
pejskiej zawarli na szczycie w Bruk-
seli kompromisowe porozumienie w 
sprawie mechanizmu „pieniądze za 
praworządność”. Zgodnie z założe-
niem, uzależnienie wypłat unijnych 
funduszy od przestrzegania zasad 
państwa prawa zostaje utrzymane. 
Rezygnując z weta, Polska i Węgry 
odblokowały unijny budżet na lata 
2021-27 i Fundusz Odbudowy, który 
wesprze gospodarki dotknięte pan-
demią koronawirusa. W ten sposób 
kamień z serca spadł lokalnym samo-
rządowcom, którzy w ostatnim cza-
sie apelowali o zmianę stanowiska 
polskiego rządu wobec planowanego 
budżetu unijnego. Teraz dzięki fun-
duszom z UE możliwe będą realizacje 
kolejnych niezbędnych projektów. 

#potrzebUEmy 
Przedstawiciele samorządów 

jasno określili: zdecydowanie #po-
trzebUEmy dalszego wsparcia fun-
duszy europejskich. Aby wyrazić 
swój sprzeciw wobec planowanego 
zawetowania budżetu unijnego przez 

Weta nie było, 
jest porozumienie

rząd, od 9 do 11 grudnia ponad 300 
miast w Polsce prowadziło szereg 
działań pokazujących, jak ważne są 
wartości zjednoczonej Europy. Świd-
nica aktywnie włączyła się do akcji. 
Tablicami informacyjnymi oraz fla-
gami Polski i Unii Europejskiej ozna-
czonych zostało przykładowych kil-
kanaście inwestycji, na przystankach 
autobusowych pojawiły się plakaty 
przypominające mieszkańcom o tym, 
co i w jakiej wysokości zostało sfinan-
sowane ze środków unijnych. W tych 
dniach w samo południe w Rynku 
świdniczanie słuchali hymnu Europy 
„Odę do radości”, a w godzinach po-
południowych na elewacji kamienicy 
Rynek 39-40, w którym mieści się 
Centrum Aktywności Obywatelskiej, 
mogliśmy oglądać pokaz laserowy 
symboli unijnych. – Pieniądze, które 
pozyskiwaliśmy przez ostatnie lata, to 
pieniądze, które służyły poprawie ja-
kości powietrza, służyły walce z niską 
emisją, poprawie komfortu transpor-
tu publicznego. To właśnie te fundu-
sze przeznaczaliśmy na rozwój na-
szych szkół, placówek służb zdrowia 
czy na programy dla seniorów. Trud-
no sobie wyobrazić, jak by wyglądały 

nasze miasta bez tych pieniędzy. W 
wielu miejscowościach, szczególnie 
tych mniejszych, nadgoniono bardzo 
dużo ważnych i niezbędnych aspek-
tów, takich jak kanalizacja, wodociągi 
czy stan dróg. Poprawił się komfort 
życia. Zaczęliśmy mniej odczuwać 

Prognozowany budżet miasta na 2021 rok
Dochody na poziomie bli-

sko 298 milionów złotych, wy-
datki ponad 311 milionów zło-
tych oraz zadania inwestycyjne 
w kwocie prawie 48 milionów. 
W ten sposób kształtuje się 
prognozowany budżet Świd-
nicy na rok 2021 r. Przypo-
mnijmy, że projekt budżetu na 
nowy rok będzie analizowany 
podczas grudniowej sesji Rady 
Miejskiej. 

Pokaz laserowy symboli unijnych na budynku Rynek 39-40

niedogodności związane chociażby z 
wykluczeniem komunikacyjnym. Je-
steśmy tutaj w takiej drużynie nie tyl-
ko po to, żeby pokazać, że zależy nam 
na pieniądzach. Każde z nas jest zda-
nia, że przestrzeganie wartości, jakie 
niesie ze sobą Unia Europejska, jest 
rzeczą oczywistą. Dla nas te wartości 
są ważne i są wskaźnikami w naszej 
pracy. Słowo praworządność ma tutaj 
kluczowy sens, bo samorządność to 
przestrzeganie prawa. My tak postę-
pujemy i oczekujemy, by wszyscy, któ-
rzy sprawują władzę publiczną w Pol-
sce, również tej wartości przestrzega-
li. Bez środków unijnych będzie nam 
ciężko. Bez wsparcia wiele gotowych 
projektów niestety trafi na półkę. 
Stąd nasz gorący apel do premiera 
RP, żeby wycofał się z zapowiadane-
go weta. Wierzymy i liczymy na to, 
że najbliższy szczyt unijny przyniesie 
dobre rozwiązanie dla nas wszystkich. 
– mówiła podczas specjalnej konfe-
rencji prasowej liderów Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, prezydent Świdnicy, 
Beata Moskal-Słaniewska.

Budżet Unii Europejskiej na lata 
2021-2027 oraz Fundusz Odbudo-
wy po pandemii mają wartość pra-
wie dwóch bilionów euro. Polska z 
tej puli ma otrzymać ok. 123 miliar-
dy euro dotacji, w tym 27 miliardów 
euro z Funduszu Odbudowy. Dodat-
kowo możemy liczyć na prawie 32 
miliardy euro tanich pożyczek z fun-
duszu. Przypomnijmy, że w Świdnicy 
wartość projektów finansowanych 
z UE realizowanych (tylko) w latach 
2015-2020 to 310 milionów z czego 
219 milionów to dofinansowanie UE. 
Rewitalizacja parków, nowe  ścieżki 
rowerowe, odbudowa wieży ratuszo-
wej - to tylko część inwestycji, które 
udało się zrealizować dzięki wspar-
ciu finansowemu z Unii Europejskiej.

Daniel Gębala

Liderzy Aglomeracji po raz kolejny wyrazili swój sprzeciw i zaniepokojenie wobec polityki rządu 
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wieści z powiatu

W sobotę, 5 grudnia w Świe-
bodzicach odbył się charytatyw-
ny spacer dla chorującej na SMA 
Amelki. Dzień później spacerowano 
w Strzegomiu. Aby uratować życie 
dziewczynki, potrzeba aż 9 milio-
nów złotych.

W sobotę, 5 grudnia w Świebo-
dzicach odbył się charytatywny spa-
cer dla Amelki. Wolontariusze spa-
cerowali po mieście z puszkami i ko-
szami, pełnymi pierniczków. Miesz-
kańcy chętnie wrzucali pieniądze do 
puszek. Łączna kwota, którą udało 
się zebrać w Świebodzicach, to 9 ty-
sięcy złotych.  Cała akcja odbyła się z 
zachowaniem obowiązującego reżimu 
sanitarnego. Wszystkie środki zosta-
ną przeznaczone na ratowanie życia 
i zdrowia małej Amelki Gmyrek ze 
Strzegomia. Pomysłodawcami chary-
tatywnego spaceru są Jakub Górski 
ze stowarzyszenia Młodzi dla Świe-
bodzic oraz Magdalena Karczewska. 
- Nie jestem spokrewniona z małą 
Amelką, ale od kiedy usłyszałam o jej 
trudnej walce z chorobą, postanowi-
łam pomóc – mówi Magdalena Kar-
czewska.

Organizacja jakichkolwiek zbiórek 
charytatywnych na leczenie dziec-
ka jest utrudniona z powodu pande-
mii koronawirusa. - Bardzo chcia-
łam pomóc, mając jednocześnie na 

uwadze bezpieczeństwo sanitarne. 
Wszystko zaczęło się od zorganizo-
wania małego kiermaszu dla Amelki 
w świebodzickim przedszkolu. Ak-
cja przeznaczona była dla całej spo-
łeczności przedszkolnej. Wiem, że 
jest to kropla w morzu potrzeb, ale 
wspólnymi siłami uda nam się osią-
gnąć cel - uratować życie i zdrowie 
dziewczynki - dodaje Magdalena 
Karczewska. Organizatorka spaceru 
prosiła wszystkich ludzi dobrej woli o 
pomoc i mobilizację. – Potrzebowali-
śmy chętnych wolontariuszy, którzy 
zbierali pieniądze. Prosiliśmy rów-
nież o upieczenie ciasteczek. Zebra-
liśmy fanty, które sprzedawano na 
portalach społecznościowych.

Mieszkańcy Strzegomia również 
nie kryli swojej hojności. W niedzielę, 
6 grudnia wolontariusze w strojach 
aniołków, mikołajów i najróżniej-
szych postaci z bajek spacerowali po 
mieście, zbierając datki do puszek. 
Wolontariusze nosili ze sobą kosze z 
pierniczkami i fantami, które moż-
na było nabyć za symboliczną kwotę 
wrzuconą do puszki. Zebrano prawie 
24 tysiące złotych i 60 euro. 

Amelka Gmyrek jest półtora-
roczną, wesołą dziewczynką, która 
walczy z podstępną chorobą, rdze-
niowym zanikiem mięśni. Choroba 
jest na tyle niebezpieczna, że powoli 

Spontanicznie zrodziła się w 
nich chęć pomocy, którą szybko za-
razili całe sołectwo i Koło Gospodyń 
Wiejskich. Mieszkańcy Burkatowa 
uruchomili świąteczną zbiórkę dla 
podopiecznych Zespołu Placówek w 
Bystrzycy Górnej.

Pomysł zbiórki narodził się podczas 
objazdowych Mikołajek w Burkatowie. 
– Późnym popołudniem, kiedy roz-
wieźliśmy prawie wszystkie paczki do 
mieszkańców, postanowiliśmy odwie-
dzić również Zespół Placówek w By-

strzycy Górnej i poczęstować dzieciaki 
słodyczami. Nie spodziewaliśmy się, że 
nasza wizyta ze świętym Mikołajem 
przyniesie podopiecznym tyle radości. 
To był mały spontaniczny gest, a wy-
wołał tyle uśmiechu. Dlatego postano-
wiliśmy wraz z Radą Sołecką zrobić coś 
więcej dla tych dzieciaków - mówi soł-
tys Burkatowa, Adam Prask.

We wtorek, 8 grudnia sołectwo Bur-
katów przekazało dwie choinki oraz ze-
staw ozdób dla podopiecznych placów-
ki, a sołtys poprosił o listę potrzebnych 

Ruszyła zbiórka dla Zespołu 
Placówek w Bystrzycy Górnej

Podopieczni Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej odbierają choinki i ozdoby świąteczne
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Spacerowali dla potrzebującej Amelki. 
Udało się zebrać sporą kwotę

Wolontariusze ze Strzegomia z koszami pełnymi słodkości, wyruszyli zbierać datki 

przestają pracować wszystkie mięśnie 
dziecka, nawet te, które odpowiadają 
za prawidłowe oddychanie. Leczenie, 
które jest jedynym ratunkiem na ura-
towanie życia dziewczynki, jest bar-
dzo kosztowne. Terapia genetyczna 
została wyceniona na 9 milinów zło-
tych. - Jesteśmy przerażeni, bo żaden 
rodzic nie jest gotowy na tak straszną 
chorobę dziecka, ale nie możemy tra-
cić nawet chwili. Od tego, czy zdąży-
my zebrać ogromną sumę pieniędzy 
i przystąpić do terapii genetycznej, 

zależała będzie przyszłość naszej 
ukochanej córeczki. Błagamy was o 
pomoc - apelują rodzice Amelki.

Lekarze informują, że do lecze-
nia mogą być zakwalifikowane dzie-
ci, które nie przekroczą wagi 13,5 
kilogramów. Amelka waży 10 kilogra-
mów. Zbiórka pieniędzy to wyścig z 
czasem o życie dziewczynki. Każdy, 
kto chciałby wspomóc Amelkę może 
wpłacać pieniądze na konto fundacji 
siepomaga.  

Justyna Cader

w niej rzeczy. - Przyda się to, co zajmu-
je czas młodzieży w sposób kreatyw-
ny – przede wszystkim gry planszowe, 
które nasza młodzież uwielbia, orga-
nizując najróżniejsze turnieje i ma-
ratony. Puzzle też się świetnie spraw-
dzają, ale puzzle - 1000 części mogą 
być za dużym wyzwaniem. Wszelkie, 
kreatywne zestawy do prac manual-
nych będą mile widziane. Niczym od-
krywczym nie będzie, jeśli dodam, że 
słodycze również. Wiadomo, jak to jest 
przy tak dużej grupie dzieci, zawsze są 
potrzeby. Chętnie przyjmiemy chemię, 
taką codzienną – kapsułki do prania, 
żele, pasty, artykuły higieniczne, tek-
stylia takie jak kapy i narzuty na łóżka 
– informuje Dorota Pajęcka, dyrektor 
Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej.

Młodzieży przydadzą się również 
laptopy, telewizor oraz dodatkowa pral-
ka. - Dzieci z Zespołu Placówek w By-
strzycy same w ramach zajęć chętnie 
malują swoje pokoje, więc przydadzą 
się też farby do malowania ścian itp. 
Stale pracujemy nad modernizacją 
naszej bazy, nasza sala gimnastyczna 
również wymaga odświeżenia. Mło-
dzież bardzo często z niej korzysta, dla-
tego ściany wymagają pomalowania, a 
gumową powierzchnię można już wy-
mienić na nową. Wszystkie remonty 
finansowane są z naszego budżetu, ale 
oczywiste jest, że każda pomoc będzie 
mile widziana i przyczyni się do szyb-

szej realizacji tego, co niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania ośrod-
ka – dodaje dyrektor placówki.

Rada Sołecka Burkatowa postano-
wiła wspomóc placówkę i uruchomiła 
zbiórkę potrzebnych rzeczy. Do akcji 
pomocy szybko włączyli się mieszkańcy. 
- Zbliża się coroczny, magiczny i wy-
jątkowy czas, a my jako sołectwo bar-
dzo chcemy sprawić chociaż odrobinę 
radości dzieciom i młodzieży z Zespołu 
Placówek - mówi przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich z Burkatowa, Ka-
tarzyna Dratwa. - Jesteśmy mobilni, 
mamy auta i możemy przyjechać po 
odbiór rzeczy do darczyńców – dodaje 
Roman Kuc z sołectwa Burkatów.

Każdy, kto chciałby wspomóc akcję, 
proszony jest o zostawianie fantów w 
dwóch punktach:

Świetlica wiejska w Burkatowie, 
kontakt do osoby koordynującej odbiór 
Ryszard Dudkowski 698 149 164.

Biuro Podróży X- wakacje na pasażu 
Tesco w Świdnicy przy ulicy Strzegom-
skiej 2. Dary można zostawiać od ponie-
działku do soboty w godzinach od 9.00 
do 17.00. Kontakt – Roman Kuc, telefon 
500 383 284.

Zbiórka prowadzona jest do 20 
grudnia włącznie. W poniedziałek, 21 
grudnia dary zostaną przekazane dla 
dzieci i młodzieży z Zespołu Placówek 
w Bystrzycy Górnej.

Ośrodek liczy obecnie 53 pod-
opiecznych, w tym dwie dziewczyny. 
Ogólnych miejsc dla młodzieży jest 72. 
Ośrodek przyjmuje dzieci od 11. do 18. 
roku życia, także osoby, które wyma-
gają kształcenia specjalnego z uwagi 
na przejawiane cechy niedostosowania 
społecznego. Wychowankowie objęci są 
opieką pedagogiczną i psychologiczną.

Justyna Cader
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wieści z powiatu

Radości w gminie Świdnica nie 
było końca. Młodsi i starsi mieszkań-
cy  mieli niebywałą okazję spotkać się 
ze świętym Mikołajem, który, pomimo 
pandemii, dotarł do większości miej-
scowości.  Poruszał się przy tym bar-
dzo oryginalnymi środkami transpor-
tu.

Bystrzyca Górna
W sobotę, 5 grudnia święty Mi-

kołaj odwiedził Bystrzycę Górną na 
wyjątkowych saniach – dwukołowym 
wózku transportowym. Wszystkie 
grzeczne dzieci otrzymały prezenty.  
Spotkanie z sympatycznym starusz-
kiem odbyło się na placu zabaw z za-
chowaniem wszelkich zasad reżimu 
sanitarnego. – Plac zabaw „Trójkąt 
pokoleń” jest wyjątkowym miejscem 
spotkań i rekreacji w Bystrzycy Gór-
nej, ponieważ został on zbudowany 
przez trzy pokolenia. Pomimo pa-
nującej pandemii, chcieliśmy spra-
wić, aby na buziach dzieci zagościł 
uśmiech. Myślę, że nam się to udało. 
Mikołaj przywiózł prezenty dla dzie-
ci i dekorował choinkę. Chcieliśmy 
zrealizować wiele wspaniałych po-
mysłów, niestety, pandemia nam to 
uniemożliwiła – mówi radna, Beata 
Szyszka.

Na spotkaniu ze świętym Mikoła-
jem panowała wspaniała atmosfera. – 
Spotkanie zostało zorganizowane na 
świeżym powietrzu z zachowaniem 
reżimu sanitarnego. Chcieliśmy w ten 
sposób uczcić mikołajki, a tym samym 
zadbać o bezpieczeństwo uczestników, 
którzy licznie przybyli na spotkanie ze 
świętym. Oprócz paczek przygotowali-
śmy kiełbaski z grilla oraz gorącą kawę 

i herbatę – informuje sołtys Bystrzycy 
Górnej, Zbigniew Siwak.

Burkatów
Z kolei w niedzielę,  6 grudnia Święty 

Mikołaj wyruszył do Burkatowa. Człon-
kowie rady sołeckiej przygotowali 200 
paczek dla dzieci i 80 dla seniorów. Od 
samego rana Mikołaj miał pełne ręce robo-
ty. Na szczęście, nie był sam, pomagały mu 
elfy. Święty wyruszył na spotkanie z dzieć-
mi i seniorami spod świetlicy w Burkato-
wie. Wcześniej zostały przygotowane dla 
niego specjalne sanie – laweta samocho-
dowa. Auto Mikołaja zostało pięknie przy-
gotowane, a z głośników rozbrzmiewała 
świąteczna muzyka. Sołtys, Adam Prask, 
bardzo sprawnie pomagał w dostarcza-
niu paczek. – Chcieliśmy, aby Mikołaj w 
oryginalny sposób dostarczył prezenty 
dla dzieci, zachowując przy tym zasady 
reżimu sanitarnego. Ozdobiliśmy lawetę 
samochodową kolorowymi światełkami, 
gałązkami choinki oraz sympatycznymi 
skrzatami z brzozy, które sami wykona-
liśmy. Mieliśmy całe torby słodkości dla 
wszystkich, których spotkaliśmy. Mikołaj 
siedział na krześle, jeździł od domu do 
domu i pozdrawiał wszystkich. Bezpie-
czeństwo na drodze zapewnili strażacy z 
OSP – informuje sołtys Burkatowa.

To nie pierwszy tak kreatywny po-
mysł sołectwa Burkatów. –To kolejny 
raz, kiedy postanowiliśmy objazdowo 
obdarowywać dzieci z Burkatowa pre-
zentami. Pierwszy taki pomysł został 
zrealizowany na dzień dziecka. To jest 
kontynuacja, ponieważ pandemia koro-
nawirusa przeszkodziła nam w realiza-
cji wielu zaplanowanych imprez. W po-
rozumieniu z radą sołecką Burkatowa 
i kołem gospodyń wiejskich, doszliśmy 

do wniosku, że trzeba wymyślić taką 
formę dostarczenia prezentów, aby było 
przede wszystkim bezpiecznie. Chcieli-
śmy sprawić radość nie tylko dzieciom, 
ale również seniorom, którzy teraz, w 
związku z pandemią są bardziej odizo-
lowani i narażeni na zakażenie. Bardzo 
chcieliśmy, aby na ich twarzach, rów-
nież zagościł uśmiech i trochę umilić 
ten trudny czas.  – mówi przewodniczą-
ca Koła Gospodyń Wiejskich, Katarzyna 
Dratwa.

Opoczka
Późnym popołudniem święty Miko-

łaj dotarł też do mieszkańców Opoczki. 
Mieszkańcy wioski wspólnie ubierali 
świąteczne drzewko. W oczekiwaniu na 
świętego śpiewali kolędy. Rada Sołecka 
przygotowała pierniczki oraz gorące na-
poje. Spotkanie na świeżym powietrzu, 

choć krótkie, sprawiło wiele radości 
młodszym i starszym. – Przygotowali-
śmy 38 paczek, indywidualnie dobra-
nych do wieku dziecka. Otrzymali je 
najmłodsi mieszkańcy Opoczki. Rada 
sołecka była również przygotowana 
na odwiedziny dzieci, które mieszkają 
poza naszą miejscowością. Nie chcieli-
śmy kupować kolejnych słodyczy, dzie-
ci i tak otrzymają ich dużo. Pierwotnie 
planowaliśmy wspólnie i aktywnie spę-
dzić mikołajki z dziećmi na sali zabaw, 
ale niestety szalejąca pandemia nam 
to uniemożliwiła. Nie mogliśmy przy-
gotować żadnej zabawy czy balu, więc 
zorganizowaliśmy krótkie spotkanie z 
Mikołajem, pamiętając o zachowaniu 
reżimu sanitarnego – informuje wice-
przewodniczący Rady Gminy Świdnica, 
Arkadiusz Piaseczny.

Justyna Cader

Święty Mikołaj obdarował gminę Świdnica

Mikołajkowe spotkanie w Bystrzycy Górnej. Ekipa świętego dwoiła się i troiła, by spotaknie 
było udane

Mikołaj na specjalnych saniach dotarł do mieszkańców Burkatowa
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INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru Świdnicy – Kolonia północ

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 
i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały nr VI/52/19 Rady Miejskiej 
w Świdnicy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia północ, zawiadamiam o 
ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu miejscowego wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 stycznia 2021 r. do 25 stycznia 2021 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, pok. nr 209, 
od poniedziałku 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 planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 12.01.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, w sali Urzędu Stanu Cy-
wilnego o godz. 14:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania 
na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Prezyden-
ta Miasta Świdnicy na adres Urzędu Miejskiego w 
Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, lub 
w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, 
w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na 
adres email: um@um.swidnica.pl lub przez platformę 
ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 8.02.2021 r. 
Informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Prezydent 
Miasta Świdnicy z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 
49. Składający uwagę ma prawo do żądania od admi-
nistratora dostępu do podanych danych osobowych, 
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a tak-
że prawo do przenoszenia danych – kontakt: iod@
um.swidnica.pl. Administrator przetwarza dane oso-
bowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego cią-
żącego na administratorze(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
w sprawie przyjmowania uwag do sporządzanych 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego. Całość informacji na temat przetwarzania da-
nych osobowych, znajda Państwo na stronie: http://
um.swidnica.pl.

Prezydent Miasta Świdnicy 
Beata Moskal - Słaniewska Obszar objęty opracowaniem mpzp Kolonia - północ

Świdnica, dnia 18.12.2020r. 
INFORMACJA 

PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY 
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru Świdnicy – Kolonia północ 

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały nr VI/52/19 Rady 
Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia północ, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do 
publicznego wglądu ww. projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  

w dniach od 4 stycznia 2021 r. do 25 stycznia 2021 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, pok. nr 209, od poniedziałku do piątku 
w godz. od 830 do 1500,,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 planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
12.01.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, w sali Urzędu Stanu Cywilnego o godz. 14:00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, 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 formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  
w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: um@um.swidnica.pl lub przez platformę ePUAP,  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.02.2021 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 osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych – kontakt: 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, znajda Państwo na stronie: 
http://um.swidnica.pl. 

Prezydent Miasta Świdnicy  
 

Beata Moskal - Słaniewska  
Obszar objęty opracowaniem mpzp Kolonia - północ 

 

Święty Mikołaj w Opoczce, obdarowuje najmłodszych
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sport

Pumptrack to sukcesywnie zdo-
bywający popularność rowerowy 
plac zabaw przeznaczony do bez-
piecznej aktywności na świeżym 
powietrzu. Od początku grudnia 
Świdnica ma taki plac, znajduje się 
on w bezpośrednim sąsiedztwie 
świdnickiego skateparku. 

Dla świdniczanek zwycięstwo w 
Twardogórze było już szóstą kolejną 
wiktorią. Mimo, że pierwszy set padł 
łupem wrocławianek, to kolejne par-
tie przebiegały pod dyktando przy-
jezdnych. Tym samym podopieczne 
Mateusza Dąbrowskiego wygrały 3:1, 
powtarzając tym samym rezultat z 1. 
kolejki sezonu.

#Volley Wrocław II – 
MKS IgnerHome Volley Świdnica 1:3 

(25:21, 20:25, 13:25, 18:25)

Kolejny skalp biało-zielonych
Pozostałe wyniki 12. kolejki:
▪ MKS II Kalisz – Łaskovia Łask 3:1
▪ Libero VIP Aleksandrów Łódzki – 
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 
3:2
▪ NTSK Nysa – MGLKS Sobieski Oława 
3:0
▪ Sokół43 Katowice – MKS Dąbrowa 
Górnicza 3:1
▪ UKS Jedynka Siewierz – pauza

Daniel Gębala

Tabela II ligi, grupa III: 
1. Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki 11 30 33:9
2. MKS IgnerHome Volley Świdnica 10 20 22:13
3. MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 9 20 22:11
4. UKS Sokół43 Katowice  11 20 24:18
5. UKS Jedynka Siewierz 10 18 23:17
6. Energa MKS II Kalisz 11 16 19:21
7. MKS Dąbrowa Górnicza 11 14 21:25
8. NTSK Nysa 11 13 17:24
9. MGLKS Sobieski Oława 10 9 14:24
10.  Łaskovia Łask 11 9 12:25
11. #Volley Wrocław II 11 5 10:30

Siatkarki MKS IgnerHome Volley 
Świdnica po raz kolejny udowodniły, 
że znajdują się obecnie w kapitalnej 
dyspozycji. Podopieczne Mateusza 

Dąbrowskiego pokonały na wyjeździe 
#Volley Wrocław II, tym samym uda-
nie inaugurując rundę rewanżową 
rozgrywek.

W ostatnich tygodniach świdniczanki nie mają sobie równych

Rowerowy plac zabaw 
dla każdego 

◄ Atrakcja cieszy się powodzeniem zwłasz-
cza wśród młodych mieszkańców miasta

Jazda po specjalnie skonstruowa-
nym torze polega na wykonywaniu 
skoordynowanych ruchów „góra–dół”, 
dzięki którym poruszanie się po torze 
może odbywać się bez pedałowania. 
Jest to obiekt stanowiący idealne po-
łączenie bezpiecznej zabawy, jazdy na 
rowerze i przebywania na świeżym 
powietrzu. Pumptrack przeznaczony 
jest zarówno dla profesjonalistów, pa-
sjonatów jak i całych rodzin.

Daniel Gębala
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W zaległym meczu II ligi, star-
ciu na szczycie tabeli Zew Świebo-
dzin pokonał ŚKPR Świdnica 34:27 
(18:6). W przypadku wygranej Szare 
Wilki wskoczyłyby na fotel lidera. A 
tak pozostały na trzeciej lokacie z 
trzema punktami starty do rywali i 
Tęczy Kościan.

Rozegrany we wtorek 15 grudnia 
szlagier nie zawiódł oczekiwań kibi-
ców. Spotkanie stało na dobrym po-
ziomie, nie brakowało twardej walki i 
efektownych zagrań. Szalę na stronę 
gospodarzy przechyliła bardzo do-
bra gra w defensywie i wysoka sku-
teczność. Ta druga była wypadkową 
wypracowanych dobrych pozycji 
rzutowych, ale i słabszej niż zwykle 
postawy świdnickich bramkarzy. W 
pierwszej połowie sytuacja zmie-
niała się jak w kalejdoskopie. ŚKPR 
zaczął od prowadzenia 2:0, ale Zew 
szybko doprowadził do stanu 3:3. 
Przez kolejne minuty na tablicy wy-
ników najczęściej pojawiał się remis, 
dopiero w ostatnich fragmentach tej 
części miejscowi odskoczyli na trzy 
trafienia i do przerwy wygrywali 

Zew poskromił Szare Wilki 
18:15. Po zmianie stron Szare Wilki 
szybko zdobyły dwie bramki, ale po-
tem znów do głosu zaczęli docho-
dzić rywale. Podopieczni Krzyszto-
fa Terebuna powoli tracili dystans. 
Szkoleniowiec próbował różnych 
rozwiązań taktycznych: wycofywał 
bramkarza, zmieniał system gry w 
obronie, rotował składem. Mimo 
tych zabiegów oraz ambitnej posta-
wy świdniczanie nie mogli zniwelo-
wać strat i ostatecznie ulegli 27:34. 
Najlepszymi zawodnikami meczu 
uznano Mariusza Rogozińskiego w 
szeregach gospodarzy i Pawła Sta-
rostę w ŚKPR-ze.

Zew Świebodzin – ŚKPR Świdnica 
34:27 (18:15)

ŚKPR: Jabłoński, Olichwer – Staro-
sta 7, K. Stadnik 4, Pęczar 4, Wojtala 
4, Etel 2, Jaroszewicz 2, Jankowski 2, 
Król 1, Redko 1, Dębowczyk, Wołod-
kiewicz

oprac. Mimo porażki świdniccy szczypiorniści pozostali w ścisłej czołówce ligowej tabeli 
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Koszykarze z Siechnic po raz ko-

lejny w tym sezonie okazali się zbyt 
wymagającym rywalem dla Igner-
Home Polonii Świdnica. Podopieczni 
trenera Pawła Domaradzkiego prze-
grali na własnym parkiecie 58:70. 

Początek stycznia w Świdnicy? 
Od blisko dziesięciu lat większości 
z nas kojarzył się z noworocznym 
turniejem charytatywnym organizo-
wanym przez Fundację Wspierania 
Sportu „Łączy nas Football”. Niestety, 
w 2021 roku będzie inaczej. Obecna 
sytuacja epidemiczna pokrzyżowa-
ła plany działaczy fundacji, którzy 
mimo to nie poddają się – Mamy na-
dzieję, że uda się nam zorganizować 
jubileuszowy turniej latem – opowia-
da Wiesław Żurek, prezes fundacji. 

To był trudny rok dla wszyst-
kich. Koronawirus pokrzyżo-
wał również Wasze plany. Jak 
przetrwaliście ten czas?

-Tak, to był specyficzny rok. Pandemia 
COVID-19, która ogarnęła cały świat, 
przyczyniła się do tego, że zaczęli-
śmy postrzegać wiele rzeczy inaczej. I 
uświadomiliśmy sobie, jak kruche może 
być ludzkie życie i nasza cywilizacja.  
Trzeba było jednak w tym trudnym 
czasie jakoś funkcjonować i walczyć na 
swój sposób z tym złem, którego teraz 
doświadczamy. My jako fundacja już 
na samym początku włączyliśmy się 
na swój sposób w tę walkę poprzez zor-
ganizowanie pomocy dla świdnickiego 
Szpitala Latawiec. Zorganizowaliśmy 
internetową akcję charytatywną, efek-
tem której było zebrane ponad 18 tys. 
zł, które zasiliły specjalne konto szpi-
tala. Na początku pandemii kupowane 
były przede wszystkim środki higieny 
osobistej dla szpitala. W sierpniu na-
tomiast jakimś cudem udało nam się 
zorganizować naszą cykliczną impre-
zę. Była to III edycja Biegu Papieskie-
go. Przy zastosowaniu bardzo ostrych 
obostrzeń sanitarnych udało nam się 
to wydarzenie przygotować i zreali-
zować, oczywiście z elementem chary-
tatywnym. Pozyskaliśmy ponad 5 tys. 
200 zł, które przeznaczyliśmy na zakup 
wózków dla osób niepełnosprawnych. 
Z kolei w listopadzie razem z piłkarka-
mi Polonii Świdnica tylko przy pomocy 
internetu, ale za to z fajnymi pomy-
słami zebraliśmy ponad 9 tys. zł, które 

Wrócą ze zdwojoną siłą!

przeznaczone będą na operację kolana 
i wiązadeł krzyżowych Julity Firuty, 
jednej z piłkarek klubu. Cały czas włą-
czamy się również w różnego rodzaju 
inicjatywy charytatywne prowadzone 
na facebooku. Przekazujemy na ten cel 
na licytację bardzo fajne gadżety spor-
towe, szczególnie piłkarskie. Sami też 
bierzemy udział w licytacjach. Bardzo 
żałujemy, że nie uda się nam na po-
czątku stycznia przeprowadzić naszej 
sztandarowej imprezy, czyli Halowego 
Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej. 
No, ale cóż. Nic na to nie poradzimy, 
takie mamy czasy. 

Już jakiś czas temu fundacja 
informowała, że w zamian 
noworocznego turnieju w le-
cie zamierzacie zorganizo-
wać dużą imprezę sportowo-
-rekreacyjną na otwartych 
obiektach ŚOSiR-u, przy ul. 
Śląskiej. Czy macie już jakiś 
scenariusz tego wydarzenia?

- W związku z dziesiątą roczni-
cą funkcjonowania naszej fundacji, 

chcielibyśmy na tę okoliczność zorga-
nizować imprezę, której najbardziej 
atrakcyjnym elementem będzie mecz 
piłkarski z udziałem znanych byłych 
i czynnych piłkarzy, sportowców in-
nych dyscyplin, ale także z udziałem 
ludzi z tzw. show-biznesu. Otoczką 
tego meczu byłyby imprezy sportowo-
-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, 
różnego rodzaju konkursy, zabawy, 
itp. Być może całość zostałaby zwień-
czona koncertem jakiejś znanej pol-
skiej grupy, np. rockowej. Zobaczymy, 
tak się nam marzy! Jak zawsze będzie 
temu wszystkiemu towarzyszył cel 
charytatywny. Jaki? W tym momen-
cie jeszcze nie ustaliliśmy. Tak na-
prawdę przecież nie wiemy jeszcze, 
jak będzie w lecie w przyszłym roku 
wyglądała sytuacja epidemiologiczna. 
Zapewniamy jednak, że jesteśmy zde-
terminowani, aby zorganizować taką 
imprezę. Znacie nas przecież.

Na kogo mogliście liczyć w 
tych trudnych chwilach?

-Przede wszystkim najbardziej jak za-
wsze na nas samych! A tak na poważ-
nie, to coraz więcej osób i instytucji 
jest nam życzliwych, wspierają nas w 
różnoraki sposób. To jest dla nas nie-
zmiernie ważne, ponieważ świadczy 
to o tym, że doceniają to, co robimy i 
jak to robimy. Zawsze możemy liczyć 
na przychylność władz miasta, a jeśli 

chodzi o logistykę związaną z przy-
gotowaniem i przeprowadzeniem ja-
kiejś imprezy, to współpraca ze ŚOSiR 
układa nam się wzorowo. Dziękujemy 
pani prezydent. Od jakiegoś czasu 
najbardziej jednak zaskakuje nas po-
stawa piłkarzy polskiej Ekstraklasy, a 
szczególnie tych, którzy już wcześniej 
przyjeżdżali do nas do Świdnicy na 
organizowane przez nas turnieje cha-
rytatywne. Już wiedzą, że naszego tur-
nieju w styczniu nie będzie, a jednak 
przysyłają swoje koszulki klubowe, 
abyśmy je w jakiś inny sposób „zago-
spodarowali i spieniężyli”, a pieniądze 
z tego pozyskane przekazali potrze-
bującym. To niezmiernie miłe, wręcz 
wzruszające z ich strony. Także, po-
moc pomocą, najwięcej jednak zależy 
od nas samych - ode mnie, Karoliny 
Mączki i Remigiusza Jezierskiego.

Czego życzyłby Pan wszyst-
kim przed nadchodzącymi 
świętami i nowym rokiem?

- Kochani, życzę wszystkim spokoj-
nych, wesołych, ale zarazem pełnych 
zadumy i refleksji Świąt Bożego Naro-
dzenia. Życzę Wam również szczęśli-
wego 2021 roku. Aby był to rok naszego 
zwycięstwa nad złem, które nas teraz 
otacza. Ja wierzę, że tak się stanie. Jesz-
cze będzie przepięknie, jeszcze będzie 
normalnie. 

Daniel Gębala

Świdniczanie pałali żądzą rewanżu 
za porażkę z 17 października, kiedy to po 
emocjonującym pojedynku i aż dwóch 
dogrywkach przegrali nieznacznie w 
Siechnicach. Niestety, niespełna dwa 
miesiące później na własnym parkiecie 
ponownie lepsi okazali się rywale. Pod-

opieczni wielokrotnego reprezentanta 
Polski - Radosława Hyżego wygrali zasłu-
żenie różnicą 12 punktów. Po rozegraniu 
11. kolejek, IgnerHome Polonia legitymuje 
się bilansem 7 zwycięstw i 4 porażek. 

IgnerHome Polonia Świdnica 
– KKS Siechnice 58:70 
(11:19, 19:20, 6:9, 22:22)

IgnerHome Polonia: Murzacz 12, Sień-
ko 11, Dymarski 11, Słobodzian 8, Pałac 

4, Kaczmarczyk 4, Kostek 4, Soboń 2, 
Rejek 2, Poradzisz, Połeć, Cisek

Pozostałe rezultaty 11. kolejki:
▪ UKS Gimbasket Wrocław – Chrobry 
XXI Kłodzko 71:74
▪ Team-Plast Oleśnica – UKS SMS 
Karpacz 119:74
▪ ZZKK Orzeł Ziębice – MKS Szczawno 
Zdrój 79:76

Nieudany rewanż 
Rokrocznie turniej charytatywny kończył się ogromnym sukcesem organizacyjnym i finanso-
wym 

Na zdjęciu najważniejsze osoby Fundacji Łą-
czy nas Football: Wiesław Żurek, Karolina 
Mączka oraz Remigiusz Jezierski (na zdjęciu 
od prawej)
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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. 

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

Na parterze budynku B1 
zlokalizowane będą lokale 
usługowe. 
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. 

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. 
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PROMOCJA

1 wpłata 20% 
- reszta przy 

odbiorze kluczy.

https://goldhouse13.pl/

