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Projekt budżetu Świdnicy na przyszły rok został podpisany przez prezydent miasta i trafił 
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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
▪ Salon Prasowy AS, ul. Długa 60
▪ 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.
▪ NZOZ Mieszko

Tu znajdziesz 
biuletyn
ŚŚwidnica

MIGAWKA Z MIASTA

Miejskie Przedsiębiorstwo Ko-
munikacyjne w Świdnicy wzbogaci 
swój tabor o sześć nowych auto-
busów elektrycznych i zainwestu-
je w rozbudowę infrastruktury do 
ich ładowania. Całość inwestycji to 
koszt ok. 21 mln zł. Wsparcie dla 
przedsięwzięcia  ze strony NFO-
ŚiGW wyniesie ponad 17 mln zł – 
blisko 12 mln dotacji oraz 5,1 mln 
niskooprocentowanej pożyczki z 
programu Zielony Transport Pu-
bliczny. W czwartek, 22 listopada w 
Urzędzie Miejskim podpisano do-
kumenty przypieczętowujące przy-
szłe inwestycje. 

W podpisaniu umowy udział 
wzięli: Maciej Chorowski - prezes 
Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, To-
masz Kurzawa - prezes zarządu MPK 

Świdnica Sp. z o.o., Szymon Choj-
nowski - wiceprezydent Świdnicy, 
Ireneusz Zyska - wiceminister kli-
matu i środowiska, Jarosława Kresa 
- wicewojewoda dolnośląski oraz Ja-
rosław Kozłowski - członek zarządu 
MPK Świdnica Sp. z o.o.

Ze środków Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej MPK Świdnica dokupi sześć 
elektrobusów. Dzięki tej inwestycji 
1/3 autobusów komunikacji miejskiej 
będzie już elektryczna. Dodatkowo 
zaplanowano zakup dwóch dodatko-
wych pantografów wraz z trafostacja-
mi zlokalizowanymi przy bardzo waż-
nych węzłach komunikacyjnych mia-
sta – ul. E. Plater i planowanym przy 
ul. Kolejowej za centrum przesiadko-
wym. Natomiast zajezdnia przy ul. In-
żynierskiej wzbogaci się o dodatkowe 

sześć stanowisk plug in do ładowania 
nocnego. – Doświadczenia pierwsze-
go roku eksploatacji autobusów Volvo 
7900 Electric pokazały, że dobrze mieć 
do dyspozycji tzw. ładowarki mobilne 
mniejszej mocy, które idealnie się na-
dają w pracach serwisowych przy elek-
trobusach – tłumaczy Tomasz Kurza-
wa, prezes MPK Świdnica. Autobusy 
wraz z infrastrukturą planowane do 
zakupu w ramach Zielonego Trans-
portu Publicznego są warte łącznie 21 
milionów złotych brutto, z czego do-
tacja z NFOŚiGW wyniesie 11.827.500 
zł,  niskooprocentowana pożyczka 
- 5.122.500 zł, a pozostała kwota to 
środki własne. Zakończenie realizacji 
przypadnie na rok 2023. 

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku 
ze środków programu „Gepard” zaku-
pione zostały dwa pierwsze autobusy 
elektryczne i utworzono infrastruktu-
rę do ich ładowania. – Pojazdy zostały 
dobrze przyjęte przez pasażerów, któ-
rzy docenili ciszę panującą wewnątrz 
i komfort podróżowania, a w ankiecie 
wysoko ocenili ekologiczne aspekty ze-
roemisyjnego transportu. Autobusy do-
brze sprawują się na liniach miejskich, 
a sympatia, jaką wzbudzają, objawiła 
się nadaniem im imion związanych z 
historią Świdnicy – mówi prezes To-
masz Kurzawa.

Co dalej? Miasto Świdnica i jego 
operator – MPK Świdnica Sp. z o.o. 
wraz z wyspecjalizowaną firmą dorad-
czą przygotowują właśnie dokumen-
tację niezbędną do aplikowania w II 
fazie Zielonego Transportu Publicz-
nego. Wstępne założenia przewidują 
dokupienie przy wsparciu NFOŚiGW 
12 autobusów elektrycznych. Po zre-
alizowaniu tego zakupu 85% podsta-
wowego taboru MPK Świdnica będzie 
zeroemisyjne. 
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Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  Maciej Chorowski i 
Tomasz Kurzawa, prezes MPK Świdnica przy podpisywaniu umowy zadeklarowali chęć dalszej 
współpracy. 

Spalona 
kamienica 
zabezpieczona 
Specjalna konstrukcja chroniąca znisz-
czony dach zabytkowej kamienicy na 
Rynku 25 została już zamontowana. Te-
raz rozpocznie się proces odbudowy po-
szycia, które we wrześniu wskutek poża-
ru uległo całkowitemu spaleniu. 
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SPRZEDAM

Bystrzyca Górna 
- pow. 5200m/0,52 ha

DZIAŁKĘ 
BUDOWLANĄ

tel. kontaktowy 

600 374 775

rek
lam

a

Opoczka - 3,11 ha

Bystrzyca Grn. - 3,90 ha

DZIAŁKI ROLNE

Rondo u zbiegu ulic księcia Hen-
ryka Pobożnego, Bogusława Stę-
czyńskiego i Kazimierza Wielkiego 
na Zawiszowie dwa lata temu zosta-
ło nazwane imieniem bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki. Już wkrótce z inicjatywy 
radnego Ryszarda Makowskiego, w 
tym miejscu stanie tablica upamięt-

Miasto upamiętni 
bł. ks. Jerzego Popiełuszkę

niająca zamordowanego w 1984 roku 
kapelana Solidarności.

Przypomnijmy, że o nadanie ron-
du imienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki w 
2019 roku wnioskowali radni PiS, Wspól-
noty Samorządowej oraz ŚFR. 
Projekt poparł ówczesny 
biskup świdnicki, Ignacy 

W pobliżu ronda zostanie zamontowana tablica upamiętniająca bł. ks. Jerzego Popiełuszkę.  

Dec. – Ksiądz Jerzy Popiełuszko był ka-
tolickim księdzem, Polakiem i wielkim 
patriotą. Zginął męczeńską śmiercią w 
czasie opresyjnych rządów PRL. Ksiądz 
Jerzy w czasie życia kierował się miło-
ścią do Boga, Ojczyzny, Polaków. Jego 
życiowe motto brzmiało: „zło dobrem 

zwyciężaj”. Charyzmatyczna posługa 
księdza inspirowała wielu Polaków do 
pokojowych przemian i wierności w 
dążeniu do sprawiedliwości społecz-
nej. Liczni świdniczanie i mieszkańcy 

regionu wyrażali solidarność z księ-
dzem Jerzym. Uważamy, że powinniśmy 

utrwalić pamięć o nim w naszym mieście 
– uzasadniał radny Lesław Podgórski. 
W ostatnim czasie radny Ryszard Ma-
kowski złożył interpelację, w której 
wnioskował o postawienie na rondzie 
pamiątkowej tablicy. – Zwracam się z 
uprzejmą prośbą o montaż tablicy obok 
ronda na osiedlu Zawiszów, upamiętnia-
jącej błogosławionego księdza Jerzego Po-
piełuszkę – wskazał Ryszard Makowski.

Powstanie tablica pamiątkowa
– Dołożymy wszelkich starań, aby 

odsłonięcie pamiątkowej tablicy odbyło 
się jak najszybciej. O dokładnym ter-
minie wydarzenia zostaną Państwo, 
jako radni, powiadomieni w pierw-
szej kolejności – informuje prezydent 
Świdnicy, Beata Moskal–Słaniewska.
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Radny Ryszard 
Makowski



4 |  3-16.12.2021 r.ŚŚwidnica

aktualności

W projekcie znajdują się m.in. na-
stępujące zadania:

▪ Przebudowa zielono-niebieskiej 
infrastruktury w mieście (przebudowa 
śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz 
kwartałów ul. Grodzka – ul. Kotlarska, 
ul. Franciszkańska – ul. Marii Konop-
nickiej; budowa ciągu pieszo-rowero-
wego między ul. Pogodną a osiedlem 
Zawiszów; przebudowa ul. Kazimierza 
Wielkiego w Świdnicy w zakresie bu-
dowy ścieżki rowerowej oraz budowa 
oświetlenia parku Wrocławskiego).

▪ Budowa kompleksu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych przy 
ul. Leśnej.

▪ Przebudowa budynku Teatru 
Miejskiego w Świdnicy.

▪ Przebudowa przejścia w Zaułku 
Świętokrzyskim.

▪ Budowa wraz z przebudową par-
kingów i zatok parkingowych.

▪ Budowa południowo-zachodniej 
obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 382 – doku-
mentacja.

Miasto dokończy także rozpoczę-
te już inwestycje, a są to m.in.:

▪ Przebudowa al. Niepodległości 
(drogi wojewódzkiej nr 379) – kolejny 
etap.

▪ Budowa wraz z przebudową ul. 
Gen. Władysława Sikorskiego.

▪ Przebudowa ul. Polna Droga.
▪ Odbudowa tarasu widokowego 

wraz z altaną w Parku Młodzieżowym 
w Świdnicy.

▪ Rewaloryzacja terenów zieleni w 
Świdnicy.

▪ Przebudowa basenu letniego.

Ponad 55 milionów złotych 
na inwestycje

Prognozowane wydatki miasta w 
2022 roku to ponad 301 mln zł, o 10 mln 
zł mniej niż w tym roku. Dochody za-
planowano na ponad 271 mln zł, czyli o 
prawie 27 mln zł mniej.  Niższe docho-
dy to efekt m.in. mniejszych wpływów 
z podatku PIT, ma to związek również 
z przekazaniem realizacji programu 
„500+” do ZUS. Deficyt wyniesie po-
nad 30 mln zł. Uchwała budżetowa 
procedowana będzie na grudniowej 
sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Red.

Projekt budżetu Świdnicy na przyszły rok został podpisany przez prezydent miasta i trafił do radnych. W trudnym dla 
samorządów czasie na same zadania inwestycje przewidziano ponad 55 mln 560 tys. zł, co stanowi 18,4% wydatków ogółem 
zaplanowanych na 2022 rok.

Remont Zaułku Świętokrzyskiego był jedną z najbardziej oczekiwanych miejskich inwestycji.
W przyszłym roku remontu doczekają się podwórka: ul. Grodzka – ul. Kotlarska, ul. Francisz-
kańska – ul. Marii Konopnickiej.

W przyszłym roku dobiegnie końca remont 
basenu letniego przy ul. Śląskiej.

Na przebudowę teatru przeznaczonych zostanie ponad 4 miliony złotych.
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Wielu świdniczan od lat oczekiwa-
ło na odbudowę altany w Parku Mło-
dzieżowym. Od października trwają 
prace związane z realizacją tej inwe-
stycji.

Odbudowany zostanie taras wido-
kowy wraz z altaną i fontanną kaska-
dową znajdującą się w korpusie tara-
su. Przebudowana będzie fontanna 
wolnostojąca. Przewidziano również 
montaż oświetlenia iluminacji obiek-
tu, budowę balustrad oraz odbudo-
wę schodów prowadzących do altany. 
Dopełnieniem będą nowe nasadzenia 
drzew, krzewów i bylin. Autorem pro-
jektu jest Autorskie Biuro Projektów „a” 
s.c., które uzyskało wszelkie niezbędne 
zgody od Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków.

Prace rozpoczęły się od rozbiórki 
korpusu pozostałości po altanie oraz 
dna fontanny. Trwa selekcja kamieni, 
które mogą zostać wykorzystane do po-
nownego ich wbudowania. Są one nu-
merowane i oczyszczane. W trakcie wy-
konywania są również roboty ziemne. 
Wykopy w dnie i wokół  fontanny po-
zwolą na ułożenie instalacji elektrycznej 
i wodnej, które będą ją zasilać. Wyko-
nawcą zadania jest firma wyłoniona w 
drodze przetargu – Zakład Ogólnobu-
dowlany REMECO Spółka Jawna. Koszt 
prac to ponad 3 miliony 300 tysięcy zło-
tych. Przypomnijmy, że inwestycja dofi-
nansowana została z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych – Świdnica 
otrzymała na ten cel 2,3 miliona złotych.  

red.
Wielu funkcjonariuszy z rożnych 

formacji od kilku tygodni strzeże bez-
pieczeństwa na granicy polsko-biało-
ruskiej. Wśród nich są również poli-
cjanci Komendy Powiatowej Policji w 
Świdnicy. Funkcjonariusze jednak na 
tym nie poprzestają i na terenie po-
wiatu prowadzą szczegółowe kontrole 
aut mogących służyć do przewozu nie-
legalnych imigrantów.

- Świdniccy policjanci wspólnie z 
innymi funkcjonariuszami znajdującymi 
się obecnie w rejonie granicy z Białoru-
sią muszą zapewnić bezpieczeństwo, nie 
tylko mieszkańców regionu, ale też całej 
Polski. Ich zaangażowanie, poświęcenie 
oraz profesjonalizm przekładają się na 
wysoką jakość pełnionych służb. Świd-
niccy policjanci jednak nie poprzestają 
tylko na tym. Na terenie powiatu pro-
wadzą też kontrole aut mogących służyć 
do przewozu nielegalnych imigrantów 
– mówi Magdalena Ząbek, oficer praso-
wy KPP Świdnica. W środę, 24 listopada 
funkcjonariusze KPP w Świdnicy wraz 
z funkcjonariuszami Krajowej Admini-
stracji Skarbowej oraz Straży Granicz-
nej przeprowadzili wzmożone działania 
mające na celu ujawnianie przypadków 
nielegalnego przekraczania granicy. 

Mundurowi prowadzili szczegółowe 
kontrole aut mogących służyć do prze-
wozu nielegalnych imigrantów oraz 
sprawdzali przestrzenie ładunkowe 
busów i naczepy samochodów cięża-
rowych, które coraz częściej wykorzy-
stywane są do przewozu takich osób. W 
ramach tych działań kontroli poddano 
kilkadziesiąt pojazdów, m.in. ciężaro-
wych, dostawczych, typu bus oraz po-
jazd specjalistyczny w postaci karetki 
pogotowia. Podjęte działania nie dopro-
wadziły do ujawnienia osób nielegalnie 
przebywających na terenie Polski, ale 
pozwoliły na wyegzekwowanie szeregu 
norm z zakresu prawa o ruchu drogo-
wym. Ze względu na sytuację w kraju 
związaną z próbami nielegalnego prze-
kraczania granicy przez imigrantów, po-
licjanci nadal będą prowadzić takie dzia-
łania na drogach powiatu świdnickiego. 
– Świdniccy policjanci, funkcjonariusze 
Krajowej Administracji Skarbowej oraz 
Straży Granicznej zwracają się z prośbą 
do wszystkich mieszkańców powiatu o 
przekazywanie informacji związanych 
z próbami przewozu nielegalnych imi-
grantów lub podejrzanymi o ten proceder 
osobami – dodaje Magdalena Ząbek.

DG
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Rada Miejska w Świdnicy przyjęła 
uchwałę w sprawie określenia wysoko-
ści stawek podatku od nieruchomości na 
2022 rok. Podwyżka wyniosła około 3,6%.
Obowiązujące stawki to:
2 od gruntów związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej bez 
względu na sposób zakwalifikowania w 
ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł 
od 1 m² powierzchni (wzrost o 0,04 zł w 
stosunku do roku 2021)
2 od budynków lub ich części:

▪ mieszkalnych – 0,89 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej (wzrost o 0,04 zł 
w stosunku do roku 2021)
▪ związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospo-
darczej – 25,74 zł od m² powierzchni 
użytkowej (wzrost o 0,9 zł w stosunku 
do roku 2021)

Dla mieszkańca Świdnicy, który po-
siada mieszkanie o powierzchni np. 67 
m², to wzrost opłaty rocznie o ok. 4,00 
zł, czyli miesięcznie ok. 0,33 zł. Z kolei 
dla przedsiębiorcy mającego np. sklep o 

powierzchni ok. 90 m² to roczna pod-
wyżka 84 zł, czyli miesięcznie ok. 7,00 zł. 
W innych gminach również obowiązują 
stawki maksymalne podatku od nieru-
chomości. Tak jest m.in. w Jaworzynie 
Śląskiej, Żarowie, Dzierżoniowie, Wał-
brzychu, czy w gminie Świdnica. Podob-
nie jak w poprzednich latach, miasto bę-
dzie kontynuowało politykę wspierania 
przedsiębiorców poprzez system pro-
gramów pomocy publicznej. Biorąc pod 
uwagę ogólnie trudną sytuację gospo-
darczą w kraju oraz potrzebę wydatków 
na kontynuację rozpoczętych i zaplano-
wanych inwestycji, podwyższenie sta-
wek podatkowych będzie miało istotne 
znaczenie dla dochodów budżetu mia-
sta. Wpływy do budżetu miasta z tytułu 
podatków od nieruchomości mogą wy-
nieść w 2022 roku – 40 mln 500 tys. zł, 
plan na rok 2021 to 36 mln 800 tys. tys. 
zł. Wzrost szacowany jest więc na po-
ziomie 3 mln 700 tys. zł. Wynika to nie 
tylko z podwyżki stawek podatków, ale 
także z uszczelnienia systemu płatności 
podatku od nieruchomości.

oprac.

Nowe stawki podatku 
od nieruchomości na 2022 rok

Historyczna altana 
odzyska dawny blask

Zgodnie z umową prace powinny zakończyć się 30 października przyszłego roku.
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Jak to się stało, że trafił Pan 
do Świdnicy i jak wspomina 
Pan tamten czas?

- Urodziłem się 13 lipca 1919 roku i je-
stem repatriantem ze Lwowa. Przyje-
chałem do Świdnicy po raz pierwszy w 
1949 roku i znalazłem pracę w dobrze 
prosperującym zakładzie - Pafal. W mie-
ście działało kilkanaście zakładów, które 
bardzo dynamicznie prosperowały, np. 
Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemy-
słowych, Wagony, Renifer. Komunikacja 
miejska pękała w szwach, tyle ludzi tu-
taj pracowało. Wtedy Świdnica wyglą-
dała tak jak inne poniemieckie miasta i 
nie wyróżniała się niczym szczególnym. 
Pamiętam, że wszędzie było dużo śmieci, 
a wiele lokali rozgrabiono. Ludzie przy-
jeżdżali i wyjeżdżali, jedni się osiedlali, 
a inni szabrowali. Mieszkania w pierw-
szej kolejności otrzymywali repatrian-
ci ze wschodu, a mi przydzielono lokal 
przy ulicy Jodłowej. Później mieszkałem 
jeszcze przy ul. Wałowej. Do dziś pamię-
tam, jak wyglądał ten skwer. Strach było 
się tamtędy przechadzać. A teraz? Po re-
moncie wygląda pięknie, aż chce się tam 
spacerować. 

Adam Metta: starymi oczami 
obserwuję nowy świat

Wiadomo, że nie samą pracą 
człowiek żyje. Jakie były Pana 
największe pasje? 

- Przez wiele lat byłem działaczem 
akrobatyki sportowej w Świdnicy. To 
był wspaniały czas. Przyjaźniłem się 
z Danielem Perskim. Wówczas Polo-
nia Świdnica była najsilniejszą sekcją 
w Polsce. Prężnie funkcjonowaliśmy i 
mieliśmy na swoim koncie wiele suk-
cesów. Kiedy zdobyliśmy pierwsze 
miejsce w kraju, to naprawdę było coś. 
Dzięki temu sporo zwiedziłem, jeź-
dziliśmy na zawody np. do Rumunii i 
Bułgarii. W tamtych czasach wypra-
wa za granicę była nie lada wyczynem. 
Dobrze wspominam także sukcesy na-
szych siatkarek pod wodzą Tadeusza 
Ząbka. Świdnicki sport przed laty stał 
na bardzo wysokim poziomie. 

Dlaczego zdecydował się Pan 
na dłuższy czas opuścić Świd-
nicę?

- Po prostu za lepiej płatną pracą. W 
1972 roku zostałem przeniesiony do no-
wej fabryki produkującej części samo-
chodowe w Bielsku-Białej, gdzie otrzy-

Choć ma już 102 lata, zaraża pozytywną energią i dobrym humorem. Pan Adam Metta po latach spędzonych na Śląsku 
zdecydował się na powrót do Świdnicy. Jak przyznaje sam senior, kompletnie nie żałuje swojej decyzji. W rozmowie z nami 
opowiada o czasach spędzonych w mieście, ogromnej pasji do akrobatyki i wolnych chwilach, które poświęca na serfowa-
nie po internecie i spacery po świdnickich parkach. 

11 listopada pan Adam osobiście wybrał się na Bieg Niepodległości. Otrzymał wówczas pamiąt-
kowy medal od prezydent Świdnicy, Beaty Moskal-Słaniewskiej.

Mimo sędziwego wieku Adam Metta nie traci dobrego samopoczucia.

małem dobre stanowisko technologa 
produkcji samochodów oraz miesz-
kanie w Sosnowcu. Później zostałem 
kierownikiem działu. Produkowaliśmy 
lampy do wszystkich samochodów, nie 
tylko tych krajowych. I tak mijały ko-
lejne lata!

Jednak po latach ponownie 
zamieszkał Pan w Świdnicy…

- Tak, to prawda. Ze względu na mój 
wiek i stan zdrowia lepiej mieć kogoś 
bliskiego obok siebie. Wymagam już 
całodobowej opieki, dlatego postano-
wiłem wrócić z Sosnowca do Świdnicy. 
Aktualnie mieszkam z moją córką i zię-
ciem. Dobrze mi tutaj. 

Panie Adamie, co Pan lubi ro-
bić w wolnych chwilach?

- Teraz mam sporo wolnego czasu… 
Lubię wiedzieć, co dzieje się na świecie 
i często przeszukuję strony internetowe 

w poszukiwaniu nowych informacji. 
Można powiedzieć, że starymi oczami 
obserwuję nowy świat. Poza tym uwiel-
biam spacery po świdnickich parkach, 
które przeszły niesamowitą metamor-
fozę. W porównaniu z przeszłością, 
obecnie są bardzo zielone i bezpieczne. 
Bardzo lubię spędzać czas np. przy fon-
tannie w Parku Centralnym. 

Jaki jest Pana przepis na dłu-
gowieczność?

- We wszystkim trzeba mieć umiar! Al-
kohol, owszem, okazjonalnie w małych 
dawkach, chociaż czasem się tak nie 
dało! (śmiech). Dobre jedzenie też jest 
bardzo ważne i ruch. Nie powinniśmy 
się też przejmować wszystkim, trzeba 
przyjmować życie takim, jakie jest! 

Czego możemy panu życzyć?
- Zdrowia.fo
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W mieście trwa montaż świą-
tecznych dekoracji. Oświetlenie roz-
błyśnie w pierwszych dniach grud-
nia. W sumie zainstalowanych zosta-
nie ponad 150 ozdób.

Bożonarodzeniowe choinki roz-
stawione zostały w Rynku, na placu 
św. Jana Pawła II i na placu Wolno-
ści. Lampkami udekorowane są rów-
nież choinki rosnące na placu Grun-
waldzkim oraz przy ul. Jagiellońskiej. 
Wzorem lat ubiegłych umieszczone 

Coraz bliżej święta! 
zostały one w różnych częściach 
miasta, m.in. przy ulicach: Bolesła-
wa Chrobrego, Henryka Pobożnego, 
Wałbrzyskiej, 1 Maja, Emilii Plater, 
Westerplatte czy też na rondzie przy 
ul. Śląskiej. Bożonarodzeniowe za-
wieszki pojawiły się na ulicy Grodz-
kiej, Kotlarskiej, Długiej, Kazimierza 
Pułaskiego, Franciszkańskiej i Łuko-
wej. Udekorowane zostały już fon-
tanny na skwerze przy ul. Wałowej 
i na placu św. Małgorzaty. Decyzją 

konserwatora zabytków, fontanny 
świetlne w Rynku nie mogą zostać 
zamontowane, dlatego też pojawią 
się one w innych lokalizacjach mia-
sta. Rozbłysną w Ogrodzie Różanym, 
na skwerze Lecha Kaczyńskiego, 
przy al. Niepodległości oraz na pl. 
św. Małgorzaty. Przy ul. Łukowej sta-
nie anioł, przy którym chętnie foto-
grafują się świdniczanie. 

DG
Jedna z potężnych choinek stanęła na placu 
św. Jana Pawła II.
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- Nasze dobre wyniki i doświad-
czona załoga stworzyły warunki, 
dzięki którym firma nam zaufała i 
pozwoliła na kolejne inwestycje, któ-
re właśnie realizujemy - mówi Paweł 
Sowicz, dyrektor zakładu i dodaje: - 
W czerwcu tego roku rozpoczęto roz-
budowę, związaną ze zwiększeniem 
naszych możliwości produkcyjnych 
oraz inwestycją w innowacyjne tech-
nologie, które zapewniają nam atrak-
cyjność naszych produktów na rynku 
najlepszych sprzętów AGD. 

Świętowali 
w rodzinnym gronie

Z okazji jubileuszu firma Electro-
lux przygotowała wiele atrakcji, nie 
tylko dla pracowników, ale również 
dla ich rodzin. 20 listopada zakład zo-

15 lat istnienia Electrolux 
Poland sp. z o.o. w Świdnicy

8 grudnia 2006 roku odbyło się oficjalne otwarcie fabryki Electrolux, wybudowanej na terenie 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Świdnicy. Od tego czasu minęło 15 lat, 

a zakład nieustannie rozwija się i unowocześnia. 

stał udostępniony do zwiedzania, gdzie 
każdy mógł zapoznać się z procesem 
produkcji kuchenek i piekarników oraz 
zobaczyć środowisko, w jakim rozwija-
ją się zawodowo ich najbliżsi. Na koń-
cu wycieczki, na zwiedzających czekał 
słodki poczęstunek w postaci fontanny 
czekoladowej. Firma przygotowała rów-
nież dla pracowników wiele konkursów, 
w których można było wygrać atrakcyjne 
nagrody, m.in. warsztaty kulinarne dla 15 
zwycięzców quizu o historii fabryki czy 
karty podarunkowe do restauracji i kina.  

Główna część obchodów odbyła się 
w środę, 24 listopada. Tego dnia pra-
cownicy oglądali wywiady z najstarszy-
mi stażem kolegami, którzy wspominali 
pierwsze dni w nowo otwartym zakła-
dzie oraz filmy przygotowane przez 

poszczególne działy w ramach kon-
kursu „Electrolux- wczoraj, dziś i 

jutro”. Wszyscy Pracownicy na 

wszystkich zmianach mogli liczyć 
na słodki poczęstunek. - Chciałbym 
szczerze podziękować całej załodze, bo 
to każdy z nas tworzy nasz świdnicki 
Electrolux. Życzę dużo sukcesów i po-
wodzenia - podkreśla dyrektor Paweł 
Sowicz.

Zarząd Electrolux Poland oddział 
Świdnica podjął również decyzję o 
przekazaniu 15 sztuk sprzętu AGD 
produkowanych w tymże zakładzie 
na rzecz najbardziej potrzebują-
cych osób. O pomoc w wyznaczeniu 
podopiecznych poprosili świdnicki 
MOPS, który po wywiadzie środo-
wiskowym wskaże osoby, do których 
trafi sprzęt - jeszcze przed święta-
mi. - Pomoc potrzebującym to ważny 
aspekt w życiu społeczności lokalnej. 
Jesteśmy jej częścią i chcemy poma-
gać, jeśli tylko możemy - informuje 
dyrektor fabryki.
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Wielkimi krokami zbliża się jubi-
leuszowy 30. finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, który zaplano-
wano na 30 stycznia 2022 roku. Swo-
ją mobilizację ogłosił już świdnicki 
sztab, który rozpoczął zbiórkę fan-
tów na aukcję i zachęca do uczestnic-
twa w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Przypomnijmy, że 30., jubileuszo-
wa, „Orkiestra”, zagra dla zapewnienia 
najwyższych standardów diagnostyki 
i leczenia wzroku u dzieci. Będzie to 
pierwsza zbiórka dedykowana dzie-
cięcej okulistyce, jednak nie pierwsze 
działanie WOŚP związane z ratowa-
niem wzroku najmłodszych pacjen-
tów. – Rozpoczynamy zbiórkę fantów 
na świdnicką aukcję, która odbędzie 
się podczas 30. finału WOŚP. Liczymy 
na tych, którzy grali z nami rok temu, 
ale mamy też nadzieję, że dołączą ko-
lejne osoby, instytucje i firmy. Fanty 
będziemy zbierać w dwóch miejscach 
tj. w ŚOK (szef sztabu Mariusz Ko-
złowski) i w siedzibie ZHP Świdnica 
(odpowiedzialna za aukcję Violetta 
Sobczak) – zachęcają wolontariusze 
ze świdnickiego sztabu WOŚP. Przy 
okazji świdnickiego finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, tradycyj-
nie nie może zabraknąć Moto Orkie-
stry. Wydarzenie co roku spotyka się 
z ogromnym zainteresowaniem i już 
na stałe wpisało się w krajobraz „ser-
duszkowego” kwestowania. Organiza-

torzy tegorocznej, siódmej już edycji 
z pewnością przygotują masę atrakcji 
dla przybyłych gości.

Wyposaż się w skarbonkę  
i zacznij pomagać  
już od 10 grudnia!

Jeśli chcesz mieć w swojej fir-
mie skarbonkę stacjonarną – taka 
możliwość istnieje! Sztab WOŚP 

działający przy Świdnickim Ośrod-
ku Kultury zachęca do wystawienia 
Sztabowych Puszek Stacjonarnych w 
firmach, sklepach, punktach usługo-
wych, przychodniach znajdujących 
się na terenie Świdnicy. Puszkę na-
leży umieścić w miejscu, w którym 
pracownicy mają największy kontakt 
z klientem (np. przy kasie, w recep-
cji, itp).

30. finał WOŚP tuż-tuż! 
Świdnicki sztab rozpoczyna 
zbiórkę fantów

Jak się zarejestrować?
▪ poprzez stronę www.iwolonta-

riusz.wosp.org.pl/zakładka zgłoś fir-
mę lub wydarzenie 

▪ opiekunowie Sztabowych Puszek 
Stacjonarnych (np. właściciele małych 
przedsiębiorstw, organizatorzy wy-
darzeń) mogą samodzielnie założyć 
konto na stronie www.iwolontariusz.
wosp.org.pl, wypełniając prosty for-
mularz zgłoszeniowy Sztabowej Pusz-
ki Stacjonarnej, w formularzu wybie-
rając „sztab”, z którego pobrana zosta-
nie puszka przed kwestą. Następnie 
po jej zakończeniu zostanie rozliczo-
na. Szefowie sztabów będą posiadać 
możliwość akceptacji lub odrzucenia 
zgłoszenia Sztabowej Puszki Stacjo-
narnej.

– Odezwij się do naszego sztabu 
w Świdnickim Ośrodku Kultury, adres 
mailowy: m.kozlowski@sok.com.pl, 74 
851 56 54, 605 821 750. Pomożemy wy-
pełnić formularz zgłoszeniowy. Po uzy-
skaniu pisemnej zgody fundacji WOŚP, 
dostajecie zaproszenie telefoniczne lub 
mailowe do naszego sztabu po pusz-
kę, którą również u nas rozliczacie 
30 stycznia 2022 r. Zbiórka publiczna 
do skarbon stacjonarnych w placów-
kach organizatora może odbywać się w 
dniach 10 grudnia 2021 r. – 30 stycznia 
2022 r. – tłumaczą sztabowcy.

DG

W ubiegłym roku połączone siły Świdnicy i gminy Marcinowice pobiły swój rekord. Podczas 29. 
finału udało się zebrać 234 704,88 zł.

Tuż po rozpoczęciu swojej dzia-
łalności w czasach powojennych było 
ich blisko sześciuset. Dziś za sprawy 
związane z miejskimi nieruchomo-

Miejski Zarząd Nieruchomości 
świętował 75-lecie istnienia 

ściami odpowiada 35 pracowników. 
Choć ich praca bywa czasami trudna 
i specyficzna, to nie tracą zapału do 
wykonywania swoich obowiązków. 

Miejski Zarząd Nieruchomości w 
Świdnicy obchodzi 75-lecie działal-
ności. W czwartek, 19 listopada w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Świdnicy przyszedł czas na podzię-
kowania i wzajemne życzenia. 

- Zgodnie ze statutem przyjętym w 
grudniu 1946 roku nadano nazwę Za-
rząd Nieruchomości Miejskich. Był to 
czas tworzenia się polskiej państwo-
wości na ziemiach zachodnich. Pod 
opiekę nowo utworzonego podmiotu 
przekazano około 950 zamieszkałych 
budynków. W dużej części mieszkańcy 
byli narodowości niemieckiej. Właśnie 
w taki sposób rozpoczęła się ta długa 
historia. Za nami wiele lat, w których 
wysiłek pracowników współdecydował 
o zaspokajaniu potrzeb lokatorskich 
mieszkańców Świdnicy. Zmieniały się 
czasy i zakres wykonywanych zadań. 
W latach 60-tych zarządzano już blisko 
1250 budynkami, a stan zatrudnionych 
pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku 
wynosił około 600 osób. Do dziś te licz-
by robią wrażenie. Dla zobrazowania 
zmian, jakie zaszły, informuję, że dziś 
Miejski Zarząd Nieruchomości admi-

nistruje i zarządza bezpośrednio około 
330 budynkami, a w ponad 200 wypeł-
nia funkcję członka wspólnoty przy za-
trudnieniu zaledwie 35 pracowników – 
opowiadał Marek Suwalski, dyrektor 
Miejskiego Zarządu Nieruchomości. 
Obecnie MZN zatrudnia pracowników 
o wysokich kwalifikacjach zawodo-
wych: technicznych, administracyj-
nych, prawniczych oraz księgowych. 
Ponadto dwóch pracowników posiada 
licencję zarządcy nieruchomości oraz 
licencję pośrednika w obrocie nieru-
chomościami.

Tuż po obejrzeniu specjalnej pre-
zentacji audiowizualnej, głos zabrała 
prezydent Świdnicy. – To z czym pań-
stwo zmagacie się na co dzień, wymaga 
od Was dużej odporności, umiejętno-
ści zachowania dystansu, umiejętno-
ści wyważenia sytuacji. Chcę Państwu 
zadeklarować, że tak jak do tej pory 
w takich działaniach, my jako urząd i 
wszystkie miejskie jednostki będziemy 
zawsze z Wami współdziałać. Będziemy 
zawsze po Waszej stronie, bo zdajemy 
sobie sprawę, że część tych lokatorów, 
która korzysta z zasobów miasta, to 
są ci trudni klienci, a niekiedy naj-
trudniejsi, z którymi Wy bezpośrednio 
stykacie się w swojej pracy. Pragnę 
wyrazić najwyższy szacunek i złożyć 
moje najserdeczniejsze podziękowania 
– mówiła prezydent Świdnicy, Beata 
Moskal–Słaniewska.

DG
Aktualnie kadrę Miejskiego Zarządu Nieruchomości tworzy 35 pracowników. Podczas uroczy-
stości wyróżnienia odebrali wybrani pracownicy. 
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Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Polskich Olimpijczyków w Świd-
nicy mogą już bawić się na nowym 
placu zabaw. Symbolicznego oddania 
uczniom do dyspozycji kolorowego i 
bezpiecznego miejsca zabaw dokonali 
w środę, 24 listopada zastępca pre-
zydent Świdnicy, Szymon Chojnow-
ski oraz dyrektor Wydziału Edukacji 
Urzędu Miejskiego, Tadeusz Nie-
dzielski. W uroczystości uczestniczyli 
również miejscy radni.

– Uczniowie w komfortowych 
warunkach mogą rozwijać swoją ak-
tywność fizyczną. Najważniejsze jest 
oczywiście ich bezpieczeństwo, dlatego 
też, projektując plac zabaw, brano pod 
uwagę zakup urządzeń certyfikowa-
nych i najlepszej jakości. Mam nadzieję, 

Nowy plac zabaw 
oficjalnie otwarty

Najmłodsi uczniowie z radością rzucili się w wir wspólnej zabawy. 
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że barwne i estetyczne elementy spra-
wią, że najmłodsi uczniowie z chęcią i 
radością będą trenować tutaj wszystkie 
swoje zmysły i pozbywać się nadmiaru 
energii – mówił prezydent, Szymon 
Chojnowski. Wykonano plac zabaw o 
nawierzchni bezpiecznej z mat prze-
rostowych o powierzchni 235 m2 oraz 
częściowe jego ogrodzenie. Wśród za-
montowanych urządzeń znalazły się 
m.in.: huśtawka, zjeżdżalnia, sześcio-
kąt wielofunkcyjny z linami i ścianką 
wspinaczkową, karuzela oraz drabin-
ka pozioma. Wykonawcą zadania była 
wyłoniona w drodze przetargu firma z 
Chorzowa – Grupa Saternus S.A. Koszt 
inwestycji to ponad 150 tysięcy złotych.

oprac.
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Bezpłatny 
transport 
na szczepienia 
przeciwko 
COVID-19 

Urząd Miejski w Świdnicy 
uruchomił specjalną infolinię 
74/856 28 68. Jest ona aktywna 
od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach od 8:00 do 15:00. Po za-
rejestrowaniu się w centralnym 
systemie i wyznaczeniu terminu 
szczepienia należy zadzwonić, 
aby ustalić szczegóły transportu. 
To dobre rozwiązanie zwłaszcza 
dla starszych mieszkańców mia-
sta.  

W Świdnicy jest dziewięć 
punktów szczepień:  Ars Medi-
ca - ul. Konopnicka 4, Kolmed 
- ul. Kolejowa 8, Beata Trzciń-
ska-Larska - ul. Kopernika 34A, 
BHMED -  ul. Strzelińska 6, Ar-
-Vita -  ul. Kliczkowska 37, Me-
dyk -  ul. Gdyńska 25A, Eskulap 
-  ul. Zamenhofa 47, Mieszko - ul. 
Mieszka I 10, Apteka Gemini - ul. 
Grodzka 1.

DG

355 drzew zostało posadzonych 
na terenie miasta w ramach kom-
pensacji przyrodniczej, w związku 
z prowadzoną przez Polskie Koleje 
Państwowe S.A. inwestycją na od-
cinku Świdnica Miasto – Świdnica 
Kraszowice. Nowe nasadzenia mają 
zrekompensować wycięte przez pra-
cowników PKP drzewa wzdłuż re-
montowanej linii kolejowej.

60 lip drobnolistnych zostało po-
sadzonych przy ul. Kazimierza Wiel-
kiego niedaleko zakładu Colgate-Pal-
molive. Kolejnych 97 drzew nasadzono 
przy ul. Szarych Szeregów, w sąsiedz-
twie domków jednorodzinnych. Są to 
33 graby pospolite, 20 klonów pospo-
litych, 17 brzóz brodawkowatych oraz 

Przybyło 
nowych drzew 

Wszystkie drzewa objęto gwarancją producenta. Miasto sporządziło projekt nasadzeń drzew, 
natomiast PKP pokryło koszty ich zakupu oraz nasadzeń.

Wizyta w Dentobusie, czyli mo-
bilnym gabinecie dentystycznym, 
jest bezpłatna, bezpieczna i przepro-
wadzana atrakcyjnie dla najmłod-
szych. Z badania stanu uzębienia i 
dziąseł skorzystały dzieci uczęsz-
czające do publicznych przedszkoli i 
szkół podstawowych. 

Zgodnie z badaniami 86,9% pol-
skich sześciolatków dotyka problem 
próchnicy, a jej intensywność to śred-
nio 5,1 zębów zainfekowanych. Wcze-
sna diagnoza pozwala na szybkie i 
bezbolesne leczenie. Odsunięcie le-
czenia w czasie może prowadzić do 
konieczności leczenia kanałowego 
lub utraty zęba. Z uwagi na COVID-19, 
najprawdopodobniej większa część 
dzieci nie była w ostatnim czasie ba-
dana przez lekarza dentystę, co po-
tencjalnie zwiększa ilość problemów 

stomatologicznych, które mogą wy-
stąpić u dzieci.

Po wykonanych przez lekarzy 
czynnościach, dziecko (lub wycho-
wawca w wypadku przedszkolaków 
lub młodszych uczniów) otrzymało 
kartę pacjenta. Lekarz po zbadaniu 
stanu uzębienia i błon śluzowych, 
określał na diagramie potrzeby le-
czenia zachowawczego, ocenił wady 
zgryzu i wskazał ewentualne potrzeby 
konsultacji specjalistycznych (np. or-
todontycznej). W Dentobusie wdrożo-
no program bezpiecznej przychodni 
mobilnej. Pacjenci przyjmowani byli w 
pełnych środkach ochrony osobistej, 
przy pracującej przepływowej lampie 
UVC, z zastosowaniem środków de-
zynfekcji powierzchniowej i dezynfek-
cji ust pacjenta.  

DG

27 lip drobnolistnych. Kolejnych 69 
drzew – 52 graby pospolite, 6 buków 
pospolitych, 6 brzóz brodawkowatych 
oraz 5 wiązów nasadzonych zostało 
przy ul. Wrocławskiej, w sąsiedztwie 
ronda im. Andrzeja Wajdy. Ostatnim 
miejscem nowych nasadzeń jest ulica 
Słowiańska. Tam posadzonych zosta-
ło 129 drzew – 16 brzóz brodawko-
watych, 95 lip drobnolistnych oraz 
18 klonów pospolitych. Rośliny po-
chodzą ze specjalnych szkółek. Są to 
gatunki czyste odmianowo, wyhodo-
wane zgodnie z zasadami agrotechni-
ki szkółkarskiej. Warto podkreślić, że 
nie są to sadzonki, a drzewa przynaj-
mniej 8-letnie. 

DG

Przebadali najmłodszych 
uczniów

Do profilaktycznych badań zgłoszono ponad 900 najmłodszych uczniów placówek oświato-
wych. 
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Poprzednia edycja licytacji na 
rzecz świdnickiego hospicjum cieszy-
ła się ogromnym zainteresowaniem i 
dostarczyła mnóstwa emocji. Dzięki 
wspaniałomyślności i szczodrości lo-
kalnych przedsiębiorców, samorządów, 
społeczników, artystów, wszystkich, 
którzy prężnie włączyli się w tę akcję 
oraz hojności licytujących, zebrano po-
nad 7 tysięcy złotych.

W ubiegłym roku z powodu pande-
mii wszystkie działania charytatywne 
odbywały się online. Członkinie Towa-
rzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” 
w Świdnicy postanowiły zorganizować 
internetowe aukcje. 

– Pandemia uniemożliwiła nam 
zorganizowanie wielu zaplanowanych 
wydarzeń i zbiórek. Do udziału w tego-
rocznej akcji zapraszamy wszystkich, 
ale przede wszystkim naszych lokalnych 
przedsiębiorców, artystów i usługodaw-
ców, osoby, które na rynku lokalnym 
tworzą coś fajnego i chciałyby tym się 
pochwalić większemu gronu odbiorców. 
Dzięki temu nie tylko pozyskamy fanty 
na naszą licytację, ale również będziemy 
mogli zareklamować darczyńców. Z kwot 
uzyskanych w poprzednich licytacjach, 
zakupiliśmy trzy nowoczesne wózki in-

walidzkie oraz dwa koncentratory tlenu 
do naszej wypożyczalni, która wspiera 
mieszkańców naszego miasta, a także 
gmin: Świdnica, Jaworzyna Śląska, Mar-
cinowice i Żarów – mówi Paulina Króli-
kowska z Towarzystwa Przyjaciół Cho-
rych „Hospicjum” w Świdnicy.

Wśród fantów, które znajdą się na 
grudniowej licytacji, znajdą się np. książ-
ka Michała Rusinka, podpisana przez 
autora, dieta cateringowa, pyszne kozie 
sery, sesja treningu osobistego, voucher 

na jazdę konną dla dzieci, voucher na ta-
tuaż. Pojawi się również kilka ciekawych 
świdnickich publikacji, a także prace lo-
kalnych artystów.  Akcja odbywa się na 
portalu facebookowym profilu Hospi-
cjum w Świdnicy do 17 grudnia. Każdego 
dnia publikowane są posty z aukcjami. 

Towarzystwo Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum” zostało założone ponad 25 
lat temu przez pielęgniarki ze świdnic-
kiego szpitala, które postanowiły wes-
przeć swoich podopiecznych, dla któ-
rych często już nie było nadziei na wy-
zdrowienie. Celem stowarzyszenia jest 
poprawa jakości życia chorego przez 
usuwanie lub zmniejszanie objawów 
chorobowych (fizycznych i psychicz-
nych), łagodzenie cierpień duchowych. 
Hospicjum pomaga rodzinie radzić 
sobie z chorobą bliskiego człowieka i 
wspiera ją w okresie osierocenia. Pomoc 
potrzebującym i wypożyczalnia sprzętu 
są świadczone całkowicie bezpłatnie.

Każdy, kto chciałby wesprzeć ho-
spicjum, może przekazać 1% podatku 
KRS – 0000004973. Można również stać 
się wolontariuszem hospicjum lub wpła-
cać datki na konto internetowej zbiórki 
na portalu pomagam.pl/ea4bw3.

J. Cader

Weź udział w licytacjach 
i wspomóż świdnickie hospicjum

- Z kwot uzyskanych w poprzednich licyta-
cjach, zakupiliśmy trzy nowoczesne wózki 
inwalidzkie oraz dwa koncentratory tlenu do 
naszej wypożyczalni – mówi Paulina Króli-
kowska.
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Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowiska:

Wagony Świdnica sp. z o.o. jest jedną ze spółek należących do amerykańskiego koncernu 
THE GREENBRIER COMPANY, wiodącego producenta taboru kolejowego w Ameryce Północnej. 
W Europie jesteśmy w czołówce producentów wagonów towarowych. 

OFERUJEMY:
• zatrudnienie w renomowanej międzynarodowej 
  firmie o ugruntowanej pozycji na rynku pracy;
• zatrudnienie na pełny etat;
• współudział w produkcji od podstaw całego, 
  złożonego wyrobu;
• duże możliwości rozwoju w obrębie jednej firmy -

  produkcja „od konstrukcji do gotowego produktu” 
  na indywidualne zamówienia klienta;
• udział w szkoleniach i kursach. 

Od wszystkich kandydatów oczekujemy 
zaangażowania w pracy, rzetelności i 
odpowiedzialności. 

 SPOSÓB ZŁOŻENIA SWOJEGO PODANIA O PRACĘ:
prosimy przesłać swoje CV wraz z listem motywacyjnym, pod podany adres firmy z dopiskiem „OFERTA PRACY”.

Firma WAGONY ŚWIDNICA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Adres siedziby firmy: 
Wagony Świdnica sp. z o.o. ul. Strzelińska 35 58-100 Świdnica

lub e-mail: rekrutacja@gbrx.com

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów rekrutacji
Administratorem danych osobowych jest Wagony Świdnica Sp. z o. o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 35, email: rekrutacja@gbrx.com , 
email inspektora ochrony danych osobowych: iodo@gbrx.com. Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie 
rekrutacyjne do Wagony Świdnica sp. z o.o.(Pracodawca), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w 
zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, abyśmy zatrzymali Twoje CV w swojej 
bazie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Zgadzam 
się na przetwarzanie przez Wagony Świdnica sp. z o.o.  danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych 
rekrutacji”. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy 
w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na 
podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość 
udziału w rekrutacji. W każdym czasie możesz cofnąć wyrażoną zgodę, kontaktując się z nami pod adresem  rekrutacja@gbrx.com . Dostęp do 
przesłanego zgłoszenia rekrutacyjnego (CV) będzie miał wyłącznie zarząd spółki, dział kadr i podmioty upoważnione do prowadzenia procesu 
rekrutacji oraz osoby kierujące pracownikami w dziale, którego dotyczy rekrutacja. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani 
przekazywane poza granicę RP. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących 
swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.  Jeżeli 
chciałby Pani/Pan złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym 
( CV) , prosimy bezpośredni kontakt z działem kadr spółki Wagony Świdnica sp. z o.o. Przysługuje Pani/Panu także prawo do złożenia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie  CV  na potrzeby przyszłych rekrutacji – przysługuje 
Pani/Panu prawo do odwołania wcześniej wyrażonej zgody.

SPAWACZ 
z uprawnieniami spawania blach 

spoinami czołowymi 
w metodzie MAG (135)

Osobom chętnym do pracy w zawodzie 
spawacza oferujemy możliwość uzyskania 

niezbędnych uprawnień. 

OPERATOR 
SUWNICY 

z uprawnieniami IS lub IIS 
Osobom chętnym do pracy na stanowisku 

suwnicowy oferujemy możliwość 
uzyskania niezbędnych uprawnień  

MALARZ KONSTRUKCJI STALOWYCH
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– Jestem z Państwa bardzo dum-
na i wdzięczna za pracę, jaką wyko-
nujecie. Na co dzień jesteście blisko 
ludzi. Bardzo Wam za to dziękuję – 
mówiła do swoich współpracowni-
ków, Violetta Kalin – dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
W poniedziałek, 22 listopada w auli 
świdnickiego MOPS-u odbyła się 
uroczystość związana ze świętem 
pracownika socjalnego. W dowód 
uznania pracy i dużego zaangażowa-
nia, wyróżnienia odebrali wybrani 
pracownicy służb społecznych.

Dzień pracownika socjalnego ob-
chodzony 21 listopada to ogólnopol-
skie święto państwowe, które wyraża 
uznanie dla pracy wszystkich pra-
cowników służb społecznych. – Chcę 
podziękować i pogratulować Miej-
skiemu Ośrodkowi Pomocy Społecz-
nej, Wydziałowi Polityki Społecznej i 
Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego 
oraz Dziennemu Domowi „Senior-WI-
GOR” za całoroczną pracę i ogromny 
trud włożony w wykonywanie Waszych 
niełatwych obowiązków. W dniu pra-
cownika socjalnego nie zapominajmy o 
wszystkich osobach, które w tym syste-
mie funkcjonują, są to m. in. asystenci 
rodziny, pracownicy administracji czy 
opiekunki środowiskowe – mówił pod-

Pracownicy socjalni 
odebrali wyróżnienia

czas uroczystego spotkania Szymon 
Chojnowski, wiceprezydent Świdni-
cy. – Należy podkreślić także wzorco-
wą współpracę Urzędu Miejskiego w 
Świdnicy z Miejskim Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej i Dziennym Domem 
„Senior-WIGOR”. Życzę wszystkim 

gminom, żeby miały takich dyrektorów, 
żeby pomoc społeczna tak prężnie dzia-
łała na terenie ich miast – dodała Iza-
bela Siekierzyńska, dyrektor Wydzia-
łu Polityki Społecznej i Spraw Socjal-
nych Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

DG

Podczas uroczystości wyróżnienia odebrali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej: Adam Ciepliński, Agnieszka Gawlik, Katarzyna Hryniów, Martyna Janus, Renata Kowalik, 
Monika Kozłowska–Teuerle, Monika Król, Szymon Łokić, Małgorzata Maciejewska, Anna Mor-
ka, Marta Pawłowska, Marta Radwańska, Tomasz Strzelczyk, Dorota Szyłobryt i Renata Tkocz. 
Nagrodzona została także Magdalena Barylska z Dziennego Domu „Senior-WIGOR”.
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Kościół 
Pokoju na 
kolekcjonerskim 
banknocie  

Z okazji 20-lecia wpisania 
na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO świdnickiego Kościoła 
Pokoju wydano banknot kolek-
cjonerski o nominale 0 euro. Do 
sprzedaży trafił już 3 grudnia. 

Pamiątkowe banknoty można 
zakupić w informacji turystycznej 
w Świdnicy (Rynek 39/40) i Ko-
ściele Pokoju.  - Istnieje możliwość 
zakupu i przesłania banknotu pod 
wskazany adres. Cena przesyłki wy-
nosi 18 zł brutto – mówi Jacek Pie-
kunko, dyrektor Wydziału Promo-
cji Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Ceny:
2 Pojedynczy banknot bez opa-
kowania: 20 zł
2 Blister z jednym banknotem: 
100 zł - w sprzedaży od 11 grudnia
2 Etui pamiątkowe z dwa bank-
notami (gold i anniversary): 200 zł 
- w sprzedaży od 11 grudnia

Banknot będzie można zakupić w róż-
nych konfiguracjach. 
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W Świdnicy spadł pierwszy 
śnieg, a wraz z nim na miejskie ulice 
oraz chodniki wyjechał sprzęt do od-
śnieżania. Tym samym ruszyła akcja 
zima. W tym roku odpowiedzialna za 
utrzymanie przejezdności na dro-
gach w mieście jest Farma Miejska.

Drogowcy do swojej dyspozycji 
mają 11 pojazdów, które odśnieżają, 
zabezpieczają jezdnie przed oblodze-
niem, sypiąc sól. Na ten sezon zimowy 
przygotowano blisko 250 ton soli dro-
gowej oraz 220 ton piasku.

Obecnie wszystkie główne drogi 
w Świdnicy są przejezdne. Sytuacje 
trudne, dotyczące dróg miejskich, 
można zgłaszać do ich zarządców:
2 drogi wojewódzkie: ul. Wał-

brzyska, pl. Grunwaldzki, al. Niepod-
ległości, ul. Wrocławska od pl. Wolno-
ści do Łącznej, ul. Łączna, ul. Przemy-
słowa, ul. Kopernika od Przemysłowej 
do Towarowej, ul. Towarowa, ul. We-
sterplatte od Towarowej – Dolnoślą-
ska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu; 
tel. 71 39 17 196.
2 drogi powiatowe: ul. Kocha-

nowskiego, ul. Bystrzycka, ul. Wester-
platte od Bystrzyckiej do Towarowej 
– Służba Drogowa Powiatu Świdnic-
kiego; tel. 74 66 22 920 wew. 25.

2 drogi gminne w Świdnicy: Far-
ma Miejska – tel. 74 851 39 88 (całodo-
bowy).

Lista ulic w Świdnicy objętych 
zimowym utrzymaniem w 2021 roku: 
1 Maja, Aleja Brzozowa, Akacjowa, 
Andersa, Armii Krajowej, Bema, Bo-
brzańska, Boczna, Boduena (wjazd od 
Wałbrzyskiej), Bohaterów Getta, Brac-
ka, Brodatego, Budowlana, Chopina, 
Chrobrego, Daleka, Dąbrowskiego, 
Dębowa, Długa, Długosza, Drzymały, 
Dworcowa + Plac przed Dworcem PKP, 
Fieldorfa, Franciszkańska, Galla Ano-
nima (dojazd do Szkoły Podstawowej i 
żłobka), Garbarska, Gdyńska, Głowac-
kiego, Główna, Grodzka, Grota-Ro-
weckiego, Hetmańska, Husarska – do 
Kosynierów, Inwalidów Wojennych, 
Inżynierska, Jadwigi Śląskiej, Jagielloń-
ska, Jagienki, Jałowcowa, Jana Riedla, 
Jarzębinowa, Jasińskiego, Jodłowa, Ka-
zimierza Wielkiego, Kątna, Kilińskie-
go, Kliczkowska (od Wrocławskiej do 
Kopernika), Kliczkowska (od Koperni-
ka do Okrężnej), Klonowa, Kolberga, 
Kolejowa – Centrum Przesiadkowe, 
Kolejowa – główny przebieg, Kołłąta-
ja, Komorowskiego, Komunalna (Aleja 
Colgate), Komunardów, Konopnickiej, 
Kopernika (tylko gminna), Korczaka, 

Kosynierów, Kościelna, Kościuszki, Ko-
tlarska, Kraszewskiego, Kraszowicka 
(od Bystrzyckiej do Przyjaźni), Kraszo-
wicka (od Przyjaźni do Torowej), Kra-
szowicka (od Torowej do Bystrzyckiej), 
Krzywoustego, Księcia Bolka Świd-
nickiego, Księżnej Agnieszki, Kunic, 
Kusocińskiego, Krzywickiego-Lompy, 
Langiewicza, Lelewela, Leśna, Łokiet-
ka, Łukasińskiego, Łużycka, Mała, Mar-
cinkowskiego, Mennicka, Metalowców, 
Miarki (wjazd), Mickiewicza, Mieszka I, 
Miłego Dnia, Muzealna, Nadbrzeżna, 
Nauczycielska, Niecała, Odnowiciela, 
Ofiar Oświęcimskich, Okrężna, Okulic-
kiego, Paderewskiego, Pańska, Parking 
Starostwo, Parking Urzędu Miasta, 
Parking USC, Parkowa (od Saperów do 
granicy ogródków działkowych), Pi-
leckiego, Pionierów Ziemi Świdnickiej, 
Plac Grunwaldzki, Plac Jana Pawła II (w 
tym parking przed Katedrą), Plac Kom-
batantów (jezdnia i miejsca postojowe), 
Plac Św. Małgorzaty, Plac Piłsudskie-
go, Plater, Pobożnego, Podchorążych, 
Podmiejska, Pogodna, Polna Droga, 
Prądzyńskiego, Przedwiośnie, Przy-
jaźni, Pułaskiego, Reja, Rolnicza, Rów-
na, Różana, Rycerska, Rynek, Rzeźni-
cza, Saperów, Serbska, Sikorskiego (do 
Pogodnej do Zamenhofa), Siostrzana, 
Skłodowskiej-Curie, Słobódzkiego, 
Słowackiego, Słowiańska, Sowińskie-
go, Spacerowa, Spółdzielcza, Sprzy-
mierzeńców, Stalowa, Staszica i Lompy 
(od Zachodniej do Krzywickiego), Stę-
czyńskiego, Strzegomska, Strzelińska, 
Sudecka, Sybiraków, Szpitalna, Szy-
manowskiego, Śląska, Ślężańska, Śmia-
łego, Środkowa, Teatralna, Tołstoja, 
Traugutta, Trybunalska, Trzeboszań-
ska, Ułańska, Waryńskiego, Webera, 
Wesoła, Westerplatte (od Placu Wolno-
ści do Bystrzyckiej), Willowa, Witosa, 
Wodna, Wokulskiego, Wrocławska (od 
Łącznej do Szarych Szeregów), Wró-
blewskiego, Wrzosowa, Wschodnia, 
Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zaci-
sze, Zamkowa, Ząbka, Zielona, Zmor-
skiego, Zwierzyniecka, Zygmuntowska, 
Żeromskiego.

Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami:

▪ za zimowe utrzymanie dróg we-
wnętrznych, drogi osiedlowe, zakła-
dowe, place przed dworcami kolejo-
wymi i autobusowym odpowiedzialni 
są zarządcy, właściciele terenu;

▪ za usuwanie śniegu i likwidowa-
nie śliskości na chodnikach odpowie-
dzialni są właściciele przyległych nie-
ruchomości.

red.

Blisko 50 delegatów zdecydowa-
ło, że nowym przewodniczącym No-
wej Lewicy w powiecie świdnickim 
został Krystian Werecki. W piątek, 
26 listopada odbyła się konwencja 
powiatowa ugrupowania. 

– Gratuluję najserdeczniej i wierzę, 
że tak jak poprzednio świetnie kierował 
strukturami miejskimi, tak teraz będzie 
zarządzał strukturami powiatowymi – 
komentuje Beata Moskal–Słaniewska, 
prezydent Świdnicy. Na wiceprze-
wodniczące zostały wybrane Kornelia 
Lech oraz Wioleta Wnęk–Soczyńska 
ze Strzegomia. W skład zarządu we-
szli także Edyta Sobala (gmina Świd-
nica), Piotr Malec (Świdnica), Ewa 
Wrochna (Świebodzice), Marek Su-
walski (Świdnica) i Anita Juralewicz 
(Żarów). Sekretarzem zarządu został 

Rafał Fasuga, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Świdnicy. Wybrano 
również Radę Powiatową, w skład któ-
rej weszli (poza członkami zarządu):  
Beata Moskal–Słaniewska, Mariusz 
Kuc, Adam Markiewicz, Ryszard Kuc, 
Henryk Rataj, Konrad Werner, Zbi-
gniew Zastawny, Stanisław Oczkoś, 
Jerzy Kruczek, Józef Białek i Broni-
sław Bienkiewicz. Gośćmi zjazdu byli 
posłowie Joanna Scheuring–Wielgus, 
Marek Dyduch i Krzysztof Śmiszek 
oraz współprzewodniczący Lewicy na 
Dolnym Śląsku, Arkadiusz Sikora.

DG

Służby miejskie 
w gotowości 

Zostań rodziną 
wspierającą

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Świdnicy poszuku-
je rodzin, które bezinteresownie 
chciałyby pomóc innym przezwy-
ciężyć trudności związane z ro-
dzicielstwem, opieką nad dziec-
kiem i jego wychowaniem. 

Zadaniem rodziny wspiera-
jącej nie jest wyręczanie, ale ak-
tywna pomoc i wsparcie. Formy 
pomocy mogą być bardzo różne, 
uzależnione od potrzeb rodziny, 
m. in. udzielanie wskazówek doty-
czących sprawowania opieki i wy-
chowania dzieci, organizacji czasu 
wolnego, pomocy w nauce, racjo-
nalnego gospodarowania budże-
tem domowym, oraz prowadzenia 
gospodarstwa domowego. Rodziny 
wspierające nie wykonują swoich 
działań zawodowo  i nie otrzymują 
wynagrodzenia. Otrzymują nato-
miast zwrot kosztów związanych 
z udzielaniem pomocy. Z rodziną 
wspierającą jest zawierana umo-
wa, która określa zasady zwrotu 
kosztów związanych z udzielaniem 
pomocy (np. za zakupione bilety do 
kina, na basen, komunikację). Peł-
nienie funkcji rodziny wspierającej 
może być powierzone osobom z 
bezpośredniego otoczenia dziecka 
(np. sąsiedzi, dziadkowie, krew-
ni, znajomi), które nie były skaza-
ne prawomocnym wyrokiem za 
umyślne przestępstwo. Szczegóło-
we informacje w zakresie pełnienia 
funkcji rodziny wspierającej udzie-
lają pracownicy Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Świdnicy  
z siedzibą przy ul. Franciszkańskiej 
7, pok. 17,  tel. 602 -621-749.

DG

Nowa Lewica z nowym sternikiem

► Na zdjęciu członkowie 
zarządu Nowej Lewicy w 

powiecie świdnickim. fo
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Podczas pierwszych obfitych opadów śniegu, które miały miejsce w niedzielę, 28 listopada, 
służby miejskie natychmiast ruszyły w teren. 
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codzienna 
porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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Za nami regionalna konwencja 
Nowoczesnej. W piątek, 19 listopa-
da we Wrocławiu wybrano władze 
regionu dolnośląskiego. Przewodni-
czącym na kolejną kadencję został 
wybrany Tadeusz Grabarek. W skład 

Mekka, nazywana również piesz-
czotliwie „Kłem”, kocha spacery i do-
gaduje się z innymi psami. Uroczy 
czworonóg z nadzieją wyczekuje na 
nowych właścicieli. Kto z Was zdecy-
duje się odmienić jej los?

– Trafiła do nas wprost z naszej 
ulicy, gdy rano wesoło biegała przy bra-
mie głównej naszej placówki. Jak się 
tam znalazła? Tego nie wiemy. Kolejną 
niewiadomą jest to, że nikt nie szukał 
tak pięknej suczki. Ten czas już minął i 
dziś psinka jest gotowa, by zamieszkać 

Świdnicka delegacja Nowoczesnej podczas konwencji we Wrocławiu deklarowała chęć współ-
pracy na rzecz rozwoju województwa dolnośląskiego.  

zarządu weszli działacze ze Świdnicy.
Ze Świdnicy do Zarządu Regional-

nego weszli Lech Bokszczanin, Jacek 
Iwancz oraz Radosław Żukowski. Na-
tomiast Marcin Wach został człon-
kiem Rady Krajowej.

Świdniczanie w składzie zarządu

Mekka szuka domu
w Waszym domu. Jaka jest? Z początku 
może wydawać się wystraszona czy nie-
ufna wobec obcych, jednak nic bardziej 
mylnego! Gdy już zaufa człowiekowi, to 
okazuje się wspaniałym przytulaskiem. 
Uwielbia wchodzić na kolana i prosi o 
uwagę swoich opiekunów. Na wyjściach 
bardzo ładnie idzie na smyczy i widać, 
że spacery to coś, co kocha. Czuje się na 
nich świetnie i włącza tryb odkrywcy. In-
teresuje się mocno otoczeniem i zawsze 
ma coś do zrobienia. Nazywamy ją „Kieł”, 
bo jeśli przyjrzeć się dokładnie, to zawsze 
wystaje jej jeden ząb. Jeśli chodzi o psia-
ki, to dogaduje się i tu nie ma większego 
problemu. Koty goni bardzo chętnie. Na 
ten moment nie zachowuje czystości i 
trzeba ją będzie tego nauczyć. Polecana 
do domu z nieco starszymi dziećmi – 
zachęcają wolontariusze świdnickiego 
schroniska.

Schronisko dla Zwierząt w Świd-
nicy, ul. Pogodna 3, telefon kontakto-
wy: 733 093 663, 531 496 442, kontakt@
schroniskoswidnica.pl.

DG

System szkolnictwa cierpi na wie-
le poważnych problemów – nasiliła 
je zresztą ostatnia reforma oświaty, 
a uwidoczniła pandemia. W piątek, 
26 listopada odbyło się szkolenie dla 
pracowników oświaty pt. „Razem dla 
edukacji”. Debata była doskonałą oka-
zją do rozmowy o tworzeniu warun-
ków sprzyjających rozwojowi młode-
go człowieka, rozumienia siebie oraz 
otaczającego świata.

Równość szans, rozumiana nie tyl-
ko jako równy dostęp do edukacji, ale 
przede wszystkim jako wsparcie ade-
kwatne do indywidualnych potrzeb, to 
cecha dojrzałych społeczeństw. Może 
ją zapewnić jedynie wysokiej jakości 
system publicznej oświaty.

Dzieci z gorzej sytuowanych ro-
dzin mają coraz mniejsze szanse na 
zrealizowanie swojego potencjału, co 
w przyszłości odbije się nie tylko na 
dorosłym życiu ich samych, ale też na 
rozwoju gospodarczym oraz kapitale 
społecznym i kulturowym całego pol-
skiego społeczeństwa.

Motywem przewodnim spotka-
nia był wątek szkoły równych szans. 
Spotkanie poprowadził ceniony na-
uczyciel, Tomasz Bilicki, koordynator 
Punktu Interwencji Kryzysowej dla 
Młodzieży RE-START w Łodzi, peda-
gog i terapeuta osób uzależnionych, z 
problemami psychicznymi, sprawców i 
ofiar przemocy, psychoterapeuta, tre-
ner umiejętności społecznych, twór-
ca systemu wsparcia oraz profilak-
tyki typu rówieśniczego i liderskiego 
Motivation Punch, ekspert w zakresie 
profilaktyki zachowań ryzykownych. 
- Szkoły nie są ośrodkami interwen-
cyjnymi ani psychoterapeutycznymi. 
W dzisiejszych czasach depresja jest 
pojęciem numer jeden, jeżeli chodzi o 
dzieci i młodzież. Około 20 procent z 
naszych uczennic i uczniów będzie mia-
ło zaburzenia depresyjne, a 5 procent z 

nich zachoruje na depresję.  Zazwyczaj 
zaburzenia te wyglądają bardzo róż-
nie - zaburzenia zachowania np. lęko-
we, zaburzenia odżywiania, zaburzenia 
umiejętności szkolnych, spektrum auty-
zmu, zaburzenia afektu, w tym depresja. 
Nie mamy tutaj zaburzeń osobowości, 
ponieważ o osobowości ukształtowa-
nej możemy mówić po 20. roku życia. 
U dzieci i młodzieży może wystąpić 
tendencja do zaburzeń osobowości. De-
presja jest uciążliwa i niebezpieczna, 
ponieważ może doprowadzić do śmier-
ci. Jest zaburzeniem, które owiane jest 
wieloma stereotypami. Depresja jest 
chorobą przewlekłą, często lekooporną, 
trudno wyleczalną, z tendencjami do 
nawrotów, wywracająca życie człowie-
ka i jego rodziny do góry nogami i mo-
gąca doprowadzić do śmierci. Uniemoż-
liwia często realizację planów i marzeń. 
Gdybyśmy poszukali podobnej choroby, 
analogicznej do depresji, to pierwsze, 
co przychodzi mi do głowy, to choroba 
nowotworowa – mówił Tomasz Bilicki.

J. Cader

Szkoły równych szans 
w Świdnicy
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Dzięki uczestnictwu w debacie, pracownicy 
świdnickich placówek oświatowych poznali 
nowe metody pracy z dziećmi i młodzieżą.  
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Muzeum Dawnego Kupiectwa 
oraz Lokalna Organizacja Turystycz-
na „Księstwo Świdnicko – Jaworskie” 
zapraszają do udziału w konkursie 

Konkurs fotograficzny 
dla świdnickich 
uczniów

Ubiegłorocznym laureatem konkursu został 
Sebastian Dolata i jego zdjęcie przedstawia-
jące świdnicki Kościół Pokoju.

fotograficznym pt. „Walory tury-
styczne, historyczne i przyrodnicze 
Świdnicy oraz powiatu świdnickie-
go”. Konkursowe zdjęcia można nad-
syłać do 16 grudnia.  

Uczestnikami wydarzenia mogą 
być jedynie uczniowie świdnickich 
szkół podstawowych i ponadpodsta-
wowych. Wydrukowane prace w for-
macie A4 należy składać wraz z wy-
pełnionym formularzem zgłoszenio-
wym w Muzeum Dawnego Kupiectwa, 
od wtorku do piątku, w godz. 10:00 
– 16:00, w soboty i niedziele w godz. 
11:00 – 17:00 lub w wieży ratuszowej, 
od wtorku do niedzieli, w godzinach 
10:00 – 18:00. - Celem konkursu jest 
przede wszystkim wzbudzenie zainte-
resowania młodzieży walorami tury-
styczno–krajoznawczymi oraz histo-
rycznymi powiatu świdnickiego, a tak-
że rozwijanie poczucia przynależności 
do społeczności lokalnej naszej „małej 
Ojczyzny” – tłumaczą organizatorzy 
wydarzenia. Wszystkie prace zakwali-
fikowane do konkursu zostaną zapre-
zentowane na wystawie, która odbę-
dzie się wewnątrz wieży ratuszowej w 
styczniu przyszłego roku.

DG
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Podczas listopadowej sesji Rady 
Miejskiej, świdniccy radni przyjęli 
zmiany w wysokości opłat za postój 
pojazdów na obszarze Strefy Płatnego 
Parkowania. Podwyżki dotyczą  pod-
wyższenia stawek opłat za trzecie i 
następne auto oraz opłat abonamento-
wych ogólnodostępnych okresowych i 
dla służb użyteczności publicznej. Nie 
uległy zmianie opłaty abonamentowe 
dla mieszkańców strefy za pierwsze i 
drugie auto. Nowością jest umożliwie-
nie ubiegania się o abonament w SPP 
dla mieszkańców al. Niepodległości.

Nowe stawki opłat abonamentowych:
Abonament okresowy tygodniowy:
▪ na numer rejestracyjny – 80 zł z 50 zł 
▪ na okaziciela – 100 zł z 70 zł
Abonament okresowy miesięczny:
▪ na numer rejestracyjny – 240 zł z 120zł
▪ na okaziciela – 300 zł z 200zł
Abonament okresowy kwartalny:
▪ na numer rejestracyjny – 700 zł z 300zł
▪ na okaziciela – 900 zł z 500zł
Abonament okresowy roczny:
▪ na numer rejestracyjny – 2000 zł z 
700zł
▪ na okaziciela – 3000 zł z 1200zł
Abonament roczny w podstrefie II: 
▪ na numer rejestracyjny – 1200 zł z 
400zł
▪ na okaziciela – 2000 zł z 600zł
Abonament roczny mieszkańca na ad-
res zamieszkania:
▪ pierwsze auto w gospodarstwie do-
mowym – 50 zł bez zmian
▪ drugie auto w gospodarstwie domo-
wym – 70 zł bez zmian
▪ trzecie i każde następne auto w go-

spodarstwie domowym – 700 zł z 150 zł
Abonament roczny kierowcy inwalidy 
– 0,00 zł
Abonament roczny dla osób zamiesz-
kujących ulice w bezpośrednim są-
siedztwie Strefy Płatnego Parkowania 
– 100 zł z 80 zł
Abonament dla służb użyteczności pu-
blicznej:        
▪ na numer rejestracyjny – 1200 zł z 400 zł
▪ na okaziciela – 2000 zł z 600 zł

Koperta – zastrzeżone stanowisko 
postojowe dla organów wymiaru spra-
wiedliwości (Prokuratura, Sąd) oraz or-
ganów porządku i ładu publicznego (Po-
licja, Służba Więzienna, Straż Miejska), 
za zastrzeżenie stanowiska postojowego 
– koperty w Strefie Płatnego Parkowa-
nia obowiązującej 5 dni – 2000 zł z 1000 
zł w tygodniu (od  poniedziałku do piąt-
ku) w okresie rocznym – całodobowo.

– Propozycja podniesienia cen abo-
namentów ogólnodostępnych jest wyni-
kiem wcześniejszych zmian cen opłat jed-
norazowych w parkomatach. Pozwoli to 
na zwiększenie rotacji pojazdów. Podda-
liśmy szczegółowej analizie rozwiązania 
systemowy odnośnie cen abonamentów 
mieszkańca przyjętych w innych mia-
stach, w których funkcjonuje strefa płat-
nego parkowania. W większości z nich 
abonamenty wydawane są maksymalnie 
na dwa auta, mocno ograniczone są tak-
że obszary ich obowiązywania, zawężając 
się do najbliższych dwóch ulic od miej-
sca zamieszkania. Tak jest na przykład w 
Wałbrzychu, Opolu czy też Dzierżoniowie 
– uzasadnia dyrektor Wydziału Dróg i 
Infrastruktury Miejskiej, Maciej Gleba.

oprac.

Niezwykłe spotkania autorskie, 
wyjątkowe zdjęcia i filmy, wysta-
wy, konkursy oraz mnóstwo wyda-
rzeń towarzyszących, a wszystko to 
otoczone pasją i miłością do gór. Za 
nami jubileuszowa edycja Dni Gór. 
Impreza odbyła się w dniach od 15 do 
20 listopada, a rozpoczęła się od spo-
tkań świdnickiego himalaisty Piotra 
Snopczyńskiego ze świdnicką mło-
dzieżą. Dwudziesta piąta edycja wy-
darzenia była zarazem ostatnią.

Jednym z wielu zaproszonych gości 
był Andrzej Bargiel - skialpinista, bie-
gacz górski, himalaista, ratownik TOPR 
oraz pierwszy człowiek w historii, który 
zdołał zjechać na nartach ze szczytów 
K2 oraz Broad Peak. Andrzej Bargiel 
jest rekordzistą w szybkości uzyskania 
tytułu Śnieżnej Pantery, ma na swoim 
koncie zjazdy z ośmiotysięczników. Nie-
zwykle skromny i pogodny sportowiec 
opowiadał o udanej wyprawie na Laila 
Peak i zjeździe z K2. Andrzej Bargiel 
wraz z Jędrzejem Baranowskim zostali 
pierwszymi Polakami, którzy stanęli na 
szczycie Laila Peak w Karakorum - sze-
ściotysięczna góra sześciotysięcznej 
góry, która ma spektakularny spiczasty 
i stromy wierzchołek. 

– W 2021 roku udało mi się zreali-
zować z powodzeniem kolejną wypra-
wę. Tym razem założeniem była przede 
wszystkim eksploracja i poznawanie 
nowych rejonów. Podczas wyprawy 
zdobyłem dwa sześciotysięczniki – jako 
pierwszy Yawash Sar II 30 kwietnia, a 
niespełna 10 dni później drugi szczyt – 
Laila Peak, 10 maja. Z obydwu z nich 
jechałem na nartach, z drugiego z 
nich zjechałem wspólnie z Jędrkiem 
Baranowskim. Ta wyprawa była bar-
dzo intensywna. Mieliśmy mało czasu. 
Krótkie okna pogodowe, więc musie-
liśmy działać szybko. Było naprawdę 
ciężko. Wyszliśmy o 2:30 po to, by zdo-
być wierzchołek. Po 12 godzinach wspi-
naczki – mówił Andrzej Bargiel.

W programie imprezy znalazły 
się również: wystawa zdjęć z wypraw 

w Himalaje Piotra Snopczyńskiego, 
spotkania z alpinistami i himalaistami, 
a także zawody wspinaczkowe. Dni 
Gór to kilka dni obcowania z kulturą, 
tradycjami i najciekawszymi zakątka-
mi gór polskich i światowych przed-
stawionych na prezentacjach multi-
medialnych oraz na fotografiach.

Piotr Snopczyński jest polskim 
himalaistą, wielkim pasjonatem, 
zdobywcą szczytów Gasherbrum 
II, Shisha Pangma oraz Aconcagua, 
uczestniczył w 25 wyprawach na 
ośmiotysięczniki, w tym w czterech 
Narodowych Wyprawach Zimowych. 
Brał udział w siedmiu akcjach ratun-
kowych w Himalajach. Jest członkiem 
Klubu Wysokogórskiego we Wrocła-
wiu, honorowym członkiem Górskie-
go Ochotniczego Pogotowia Ratunko-
wego, a w latach 1998-2002 był wice-
prezesem tej organizacji. Przez 25 lat 
organizował Dni Gór w Świdnicy. W 
wydarzeniu brali udział najwybitniejsi 
alpiniści i himalaiści. 

- Pierwsza edycja odbyła się po 
mojej wyprawie w 1984 roku. Miałem 
sporo zdjęć i chciałem pokazać je więk-
szej publiczności. Trzeba było od czegoś 
zacząć i sam finansowałem wszystkie 
wydarzenia. Cieszę się, że ta impreza, 
która miała pokazywać radosne życie 
oraz ludzi z pasją, wniosła przez 25 lat 
tak dużo w nasze świdnickie środowi-
sko. Odwiedzili nas wszyscy najlepsi, 
polscy wspinacze i himalaiści. W tym 
roku gościmy ponad 20 najlepszych hi-
malaistów. Bardzo się cieszę, że przy-
jeżdżają, bo te przyjaźnie zostają na 
całe życie. 25 lat, kawał czasu. Te 25 
lat zbiegło się z moimi 25. wyprawa-
mi w Himalaje. Chciałbym wszystkim 
podziękować za ten czas – sponsorom, 
administracjom i urzędom, bez których 
ta impreza nie miałaby miejsca, jak 
również wszystkim, którzy przez te 25 
lat przychodzili. Przy okazji 25-lecia 
chciałbym tę imprezę zakończyć – mó-
wił Piotr Snopczyński.

J. Cader

Zmiany w Strefie 
Płatnego Parkowania

Tłumy 
na zakończeniu 
jubileuszowych 
Dni Gór

Andrzej Bargiel był gościem ostatniego spotkania w ramach jubileuszowych  Dni Gór w Świd-
nicy.
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To była nie lada gratka dla 
wszystkich czytelników biblioteki. 
W ramach kolejnego spotkania au-
torskiego do Świdnicy zawitała Mag-
dalena Wolińska-Riedi. Lingwistka 
i dziennikarka, a na co dzień kore-
spondentka Telewizji Polskiej w Rzy-
mie i w Watykanie opowiedziała o 
swoim wieloletnim  życiu w Stolicy 
Apostolskiej.  

W 2000 roku Magdalena Woliń-
ska-Riedi jako studentka italianistyki 
poleciała do Rzymu na Światowe Dni 
Młodzieży. Tam poznała szwajcarskie-
go gwardzistę, za którego wyszła za 
mąż i od 2003 roku mieszkała z nim 
przez 16 lat w Watykanie. Jak sama 
przyznaje, przez ten czas miała nie-
zwykłą okazję poznać aż trzech papie-
ży. W swoich książkach opowiada czy-
telnikom o tym, jak wygląda codzien-
ne życie w najmniejszym państwie 
świata. Podczas spotkania w Świdnicy, 
które poprowadziła Małgorzata Ko-
walska, zdradziła kilka zaskakujących 
faktów i ciekawostek. – Watykan to 44 
hektary zamkniętego, zupełnie innego 
i mikroskopijnego świata. Na począt-
ku wszystko było nowe, ale musiałam 
się w tym wszystkim odnaleźć. Jeśli 
można powiedzieć „zuchwale”, to do 
tej pory byłam wielką szczęściarą w 
życiu, jeśli chodzi o bogactwo przeżyć, 
jakie zostało mi dane. Ten czas spędzo-
ny w Watykanie to aż trzech papieży 
jako sąsiadów i osoby bliskie, z którymi 
miałam regularny kontakt. Końcówka 
pontyfikatu Jana Pawła II była dla nas 
wszystkich Polaków bardzo trudna i 
emocjonalna. Później papieżem został 
kardynał Ratzinger, który jeszcze kilka 
lat wcześniej osobiście udzielał mi ślu-
bu. Z kolei Franciszek to „papież z koń-
ca świata”, z odległej Argentyny. Możli-
wość oglądania tych zmian z tak bliska 

Magdalena Wolińska-Riedi 
opowiedziała o życiu 
w Watykanie

była i jest niesamowitym doświadcze-
niem. – opowiadała Magdalena Wo-
lińska-Riedi. Za namową wydawnic-
twa po 16 latach postanowiła prze-
lać swoje życiowe doświadczenia na 
papier. W ten sposób powstały już trzy 
książki: „Z Watykanu w świat”, „Zda-
rzyło się Watykanie” oraz „Kobieta w 
Watykanie”. Tuż po dwóch spotka-
niach z czytelnikami Wolińska-Riedi 
rozdała niezliczoną liczbę autografów 
i dedykacji.  – Pierwszy raz, od kiedy 
jestem dyrektorem biblioteki (ponad 4 
lata), musieliśmy zarządzić „dogrywkę” 
ze spotkania autorskiego. Dzięki temu 
wszyscy chętni mogli usłyszeć m.in. o 
sentymencie, jakim autorka darzy mie-
siąc maj, gdy poznała swojego przy-
szłego męża, o wyjątkowej więzi z pa-

pieżem Polakiem, narodzinach swoich 
dwóch córeczek, umiejętności łączenia 
roli mamy i bardzo absorbującej pracy 
– korespondentki telewizyjnej – rela-
cjonuje Ewa Cuban, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Świdnicy i do-
daje: - Gdy pani Magdalena dostała in-
formację, że nie wszyscy mogą uczest-
niczyć w spotkaniu, zaproponowała, że 
po spotkaniu głównym, może zobaczyć 
się z pozostałymi. Wszystkim dzięku-
ję za wyrozumiałość i cierpliwość w 
tych specyficznych czasach. Najwięk-
sze ukłony dla pani Magdaleny, która 
mimo kolejnych trzech spotkań w Pol-
sce, zdecydowała się spotkać ze wszyst-
kimi czytelnikami, którzy odwiedzili 
naszą bibliotekę. 

DG

Tradycyjnie w okresie przed-
świątecznym, Miejska Biblioteka 
Publiczna im. C.K. Norwida włą-
cza się w organizację Świdnic-
kiej Kolędy. Z tej okazji przygo-
towano szereg atrakcji dla czy-
telników w każdym wieku. 
A wśród nich: 
▪ akcje czytelnicze „Kalendarz 

adwentowy XXL” (od 1 do 24 
grudnia) oraz „Biblioteka pach-
nąca piernikami” (6 grudnia), 

▪ spotkanie autorskie z Magdale-
ną Ojrzyńską (7 grudnia), 

▪ świąteczny kiermasz książek i 
płyt muzycznych i filmów, który 
potrwa dwa dni (10-11 grudnia),

▪ „Rodzinne pracownie Świętego 
Mikołaja” w filiach biblioteki (15-
16 grudnia)

▪ „Świąteczne spotkanie plan-
szówkowe” – spotkanie pasjo-
natów gier planszowych (18 
grudnia)

▪ koncert „Pokolędujmy razem” w 
wykonaniu pracowni muzycznej 
Młodzieżowego Domu Kultury, 
prowadzonej przez Mirosława 
Jabłońskiego (21 grudnia). 

Ale to nie wszystko! Dodatko-
wo dla grup zorganizowanych zo-
staną przeprowadzone zajęcia „Z 
Lemem na święta – zajęcia STEM 
podczas Świdnickiej Kolędy” oraz 
„Szkoła skrzatów Świętego Miko-
łaja”. 

Więcej informacji o wszyst-
kich wydarzeniach pod numerem 
telefonu 74 640 09 46.

Świdnicka
KolędaŚwidnicka
Kolędaw Bibliotece

Świąteczny kiermaszŚwiąteczny kiermasz
książek i płytksiążek i płyt

muzycznych i filmówmuzycznych i filmów

ŚwiąteczneŚwiąteczne
spotkaniespotkanie

planszówkoweplanszówkowe
  
  

Termin:Termin:
18 grudnia 202118 grudnia 2021

Godzina: 10.00-14.00Godzina: 10.00-14.00
Miejsce:Miejsce:

Miejska BibliotekaMiejska Biblioteka
Publiczna w ŚwidnicyPubliczna w Świdnicy

Koncert "PokolędujmyKoncert "Pokolędujmy
razem" w wykonaniurazem" w wykonaniu
pracowni muzycznejpracowni muzycznej
Młodzieżowego DomuMłodzieżowego Domu

KulturyKultury

Rodzinne pracownieRodzinne pracownie
Świętego MikołajaŚwiętego Mikołaja

  
Filia nr Filia nr 1, 15.12. (16:00) - 74 640 09 511, 15.12. (16:00) - 74 640 09 51
Filia nr 5, 15.12. (16:00) - 74 852 46 22Filia nr 5, 15.12. (16:00) - 74 852 46 22
Filia nr 2, 16.12. (16:00) - 74 640 09 50Filia nr 2, 16.12. (16:00) - 74 640 09 50

  
  obowiązują zapisy telefoniczneobowiązują zapisy telefoniczne

  

2021
w Bibliotece

2021

Termin:Termin:
10-11 grudnia 202110-11 grudnia 2021

od godz. 10.00od godz. 10.00
Miejsce: Miejska BibliotekaMiejsce: Miejska Biblioteka

Publiczna w ŚwidnicyPubliczna w Świdnicy

Termin:Termin:  
21 grudnia,21 grudnia,

Godzina: 18.00Godzina: 18.00
Miejsce: Miejska BibliotekaMiejsce: Miejska Biblioteka

Publiczna w ŚwidnicyPubliczna w Świdnicy
  

Kalendarz adwentowyKalendarz adwentowy
XXLXXL

– akcja czytelnicza– akcja czytelnicza
  
  Termin:Termin:

1-24 grudnia 20211-24 grudnia 2021
Miejsce:Miejsce:  

Miejska BibliotekaMiejska Biblioteka
Publiczna w ŚwidnicyPubliczna w Świdnicy

  

Biblioteka pachnącaBiblioteka pachnąca
piernikamipiernikami

- akcja czytelnicza- akcja czytelnicza  

Termin:Termin:
6 grudnia 20216 grudnia 2021

Miejsce:Miejsce:
Filia nr 2 Miejskiej BibliotekiFilia nr 2 Miejskiej Biblioteki

Publicznej w ŚwidnicyPublicznej w Świdnicy
  
  

Spotkanie autorskieSpotkanie autorskie
z Magdaleną Ojrzyńskąz Magdaleną Ojrzyńską

Termin:Termin:  
7 grudnia 20217 grudnia 2021
Godzina: 18.00Godzina: 18.00

Miejsce: Miejska BibliotekaMiejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna w ŚwidnicyPubliczna w Świdnicy

/liczba miejsc ograniczona//liczba miejsc ograniczona/

Więcej informacji:
www.mbp.swidnica.pl 

lub pod numerem telefonu: 74 640 09 46

"Z Lemem na święta"Z Lemem na święta
  – zajęcia STEM– zajęcia STEM

podczas Świdnickiejpodczas Świdnickiej
Kolędy"Kolędy"

- zajęcia dla grup szkolnych- zajęcia dla grup szkolnych
obowiązują obowiązują zapisy – 74 640 09 37zapisy – 74 640 09 37

Miejsce: Miejska BibliotekaMiejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna w ŚwidnicyPubliczna w Świdnicy

  

"Szkoła skrzatów"Szkoła skrzatów
  Świętego MikołajaŚwiętego Mikołaja

  - przedpołudniowe zajęcia- przedpołudniowe zajęcia  
dla szkół i przedszkolidla szkół i przedszkoli

organizowane w Filii nr 2organizowane w Filii nr 2

obowiązują obowiązują zapisy – przez całyzapisy – przez cały
grudzień – 74 640 09 50grudzień – 74 640 09 50

Miejsce: Filia nr 2 Miejskiej BibliotekiMiejsce: Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki
Publiczna w ŚwidnicyPubliczna w Świdnicy

Świdnicka Kolęda 
w bibliotece

Robert Staniszewski –  
pracownik biblioteki  
miejskiej oraz przewodni-
czący Świdnickiej Rady  
ds. Równego Traktowania  

Książka powinna poruszać 
tematy ważne dla czytelnika. 
Powinna dotykać go do głębi. 
Budzić w nim namiętne reakcje, 
szokować, zachwycać, posze-
rzać wiedzę i jednocześnie pro-
wokować do stawiania nowych, 
często trudnych pytań. „Zły 
demirug” Emila Ciorana oraz 
„Szamanizm i archaiczne tech-
niki ekstazy” autorstwa Mir-
cea Eliade w pełni spełniają te 
oczekiwania. Gorąco polecam. 

Przyjaciele 
biblioteki 
polecają

Podczas spotkania z czytelnikami, Magdalena Wolińska-Riedi zdradziła wiele ciekawostek z 
codziennego życia w Watykanie. Można o nich przeczytać w jej najnowszej książce pd. „Z Wa-
tykanu w świat”.
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wieści z powiatu

Strzegomska Grupa Miłośników 
Motoryzacji zorganizowała w sobotę, 
27 listopada „Mikołajkowy przerajd 
dla Marcelinki”. Członkowie stowa-
rzyszenia włączyli się w zbiórkę pie-
niędzy na leczenie małej mieszkanki 
gminy Strzegom. Atrakcji nie brako-
wało.

Około 70 załóg wystartowało w 
charytatywnym „Mikołajkowym prze-
rajdzie dla Marcelinki”. Zadaniem 
uczestników było zebranie pieczątek 
w punktach kontrolnych, śmiałkowie 
musieli np. wspiąć się na drzewo, a na-
wet wejść do lodowatej rzeki. Pierwsze 
miejsce zdobyła załoga z numerem 33 
w kategorii „Najlepiej przybrane auto”, 
a ekipa z numerem 44 wygrała w kate-
gorii na „Najlepiej ubraną załogę”. 

– Wystartowaliśmy o godzinie 
10.00 z Zajazdu u Emila w Strzegomiu. 
Wspólnie rozpoczęliśmy poszukiwania 
świętego Mikołaja w sołectwach gminy 
Strzegom. Był grill, upominki od świę-
tego Mikołaja i mnóstwo dobrej zaba-

Za nami „Mikołajkowy 
przerajd dla Marcelinki”

nie były wyścigi, istotna była popraw-
ność i kreatywność wykonywanych za-
dań. Dzięki otwartym sercom uczestni-
ków, udało nam się zebrać 13,5 tys. zł 
– mówi Łukasz Kondak ze Strzegom-
skiej Grupy Miłośników Motoryzacji. 
Marcelinka ma 17-miesięcy i choruje 
na nowotwór mózgu. Ma za sobą ope-
rację usunięcia guza, ale ze względu 
na jego lokalizację nie udało się usu-
nąć nowotworu w całości. Jedynym 
ratunkiem dla niej jest kosztowna 
terapia protonowa, wstępny koszt le-
czenia to 400 tys. zł. Dziewczynka jest 
pod opieką Fundacji Siepomaga. Każ-
dy, kto chciałby wesprzeć dziewczyn-
kę w walce z chorobą, proszony jest 
o dokonanie wpłaty na konto portalu  
– siepomaga.pl/zycie-marcelinki. Za 
pośrednictwem facebooka organizo-
wane są też liczne licytacje na rzecz 
dziewczynki: Licytacje dla malutkiej 
Marcysi, Armia Mikołajka dla Marce-
linki

J. Cader

Członkowie stowarzyszenia włączyli się w zbiórkę pieniędzy na leczenie małej mieszkanki 
gminy Strzegom. Atrakcji nie brakowało.

wy! Celem rajdu była zbiórka funduszy 
na terapię protonową dla małej Mar-
celinki. Rajd cieszył się ogromną popu-
larnością starszych i młodszych. Wy-
startować mógł każdy zarejestrowany i 

ubezpieczony pojazd (samochód osobo-
wy, motocykl, pojazd rolniczy, specjal-
ny, zabytkowy czy nawet ciężarowy). 
Liczyła się dobra zabawa i szczytny cel. 
W naszym rajdzie nie liczył się czas, to 
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Szkoły, kuratorzy i Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Świebodzicach 
łączą siły i stają do walki z zalewa-
jącą nas w mediach, internecie i na 
ulicy mową nienawiści. Proponują 
rozwiązania i konkretne narzędzia 
w sferze edukacji, profilaktyki i 
wykrywalności przestępstw. Efek-
tem tej pracy jest najnowsza kam-
pania pt. „Stop hejt”.

Celem kampanii „Stop hejt” jest 
nagłaśnianie i ukazywanie problemu 
hejtu i cyberprzemocy, na które nara-
żeni są w szczególności dzieci i mło-
dzież. – Zaczynamy od wywieszenia 
w całym mieście banerów reklamu-
jących akcję, planujemy szereg dzia-
łań w szkołach. Chcemy rozmawiać z 
dziećmi i młodzieżą, pokazując, jakie 
dramatyczne skutki niesie ze sobą 
hejt, ale także mówić o tym, że nikt 
w sieci nie jest osobą, której nie moż-
na odnaleźć. Nie ma anonimowości 
w sieci. Chcemy mówić o odpowie-
dzialności karnej – mówił zastępca 
burmistrza Świebodzic, Tobiasz Wy-
soczański podczas konferencji zorga-
nizowanej 18 listopada w świebodzic-
kim ratuszu.

Akcja  ma  także  skłonić do  głęb-
szej  refleksji i dyskusji na ten temat. 
– Z pierwszym przypadkiem hejtu 
zetknąłem się w 2009 roku, gdy jeden 
z uczniów wyciął ze zdjęcia głowę 
koleżanki z klasy, dokleił do fotografii 
pornograficznej i zamieścił na istnie-
jącej wówczas platformie interneto-
wej Nasza Klasa. Już wtedy wiedzie-
liśmy o tym, że hejt będzie przybierał 
na sile. Jakiś czas temu na jednej z 
platform społecznościowych założo-
no grupę, na której notorycznie mnie 
obrażano. Myśleli, że będą anonimo-
wi, ale nic z tego. Obecnie trwa po-

Chcą odhejtować Świebodzice
stępowanie sądowe wobec tych osób 
– informował Maciej Więcek, kie-
rownik Kuratorskiej Służby Sądowej.

Z badań wynika, że co trzeci nasto-
latek spotyka się w internecie z niena-
wistnymi lub poniżającymi treściami 
kierowanymi do innych internautów, w 
tym 50% osób w wieku 15-16 lat. W cza-
sach  pandemii,  kiedy  życie  wielu osób 
przeniosło się do  świata wirtualnego, 
agresywne zachowania zaczęły przybie-
rać na sile oraz dotykać coraz młodsze 
osoby.  – Do sądu wpływa dużo więcej 
spraw. Obrażanie i przemoc słowna 
nie odbywa się tylko na komunikato-
rach czy portalach społecznościowych. 
Powstają zamknięte grupy, by gnębić 
wybrane ofiary. Te grupy tworzą dzieci 
i młodzież. Coraz częściej jestem pro-
szony o spotkania w szkołach. Niedaw-
no byłem w Świdnicy, gdzie hejt do-
tknął jednego z uczniów tylko dlatego, 
że jest w gorszej sytuacji materialnej 
niż pozostali – dodał Maciej Więcek. 
Hejt objawia się obraźliwymi, a czasami 
wręcz agresywnymi komentarzami w 
stosunku do drugiej osoby. Konsekwen-
cje takiego ataku mogą być naprawdę 
groźne i mogą skutkować obniżeniem 
poczucia własnej wartości i problemami 
zdrowotnymi.

W ubiegłym roku wśród uczniów 
świebodzickich szkół przeprowadzo-
no ankietę. Wynika z niej, że co trze-
cie dziecko padło ofiarą prześladowa-
nia. – Poszkodowanymi stają się już 
małe dzieci, a z wiekiem ten problem 
narasta. Coraz więcej osób doświad-
cza  przemocy w postaci hejtu i naj-
częściej jest tak, że te same osoby 
zaczynają hejtować innych. Problem 
przenosi się do życia społecznego, do 
polityki i dalej. To zjawisko pętli – 
mówił Robert Sysa, dyrektor Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Świebodzicach. 
Organizatorzy akcji nie koncentrują 
się na billboardach, ulotkach i poga-
dankach. – W szkołach i na terenie 
miasta pojawią się skrzyneczki, do 
których będzie można wrzucić kartki 
z opisem sytuacji, w jakiej znalazły 
się ofiary hejtu. Zostaną przeprowa-
dzone konkursy na plakat, prace pla-
styczne, piosenkę i etiudy teatralne. 
Istotny jest fakt, że rodzice często nie 
mają pojęcia, co piszą ich dzieci mię-
dzy sobą. Nie znają ich młodzieżowe-
go języka. Chcemy przy współpracy z 
uczniami stworzyć specjalny słownik 
dla rodziców, by mogli jak najszybciej 
reagować – mówił szef zespołu kura-
torskiego.

Polskie prawo nie definiuje w jed-
noznaczny sposób zjawiska hejtu. Nie 
oznacza to jednak, że za jego stoso-
wanie nie można być pociągniętym do 

odpowiedzialności karnej. Kara za hejt 
w internecie może być naprawdę wy-
soka. Obowiązujące prawo przewiduje 
karę nawet 5 lat pozbawienia wolności 
za groźby z powodu dyskryminacji, 2 
lat za kierowanie gróźb karalnych oraz 
3 lat za zmuszanie przemocą innej oso-
by do określonego działania. Tyle samo 
grozi za publiczne nawoływanie do po-
pełnienia przestępstwa. – Najczęściej 
kończy się to nadzorem kuratora lub 
skierowaniem do ośrodka kurator-
skiego. W okręgu świdnickim jest 8 
ośrodków kuratorskich. Jeden z nich, 
działający przy Sądzie Rejonowym w 
Świdnicy, ma swoją siedzibę w Świe-
bodzicach. Dzieci przychodzą po za-
jęciach szkolnych 4 razy w tygodniu, 
gdzie odbywają się zajęcia socjotera-
peutyczne – informował Maciej Wię-
cek.

J. Cader 

Od lewej: Robert Sysa, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, zastępca burmistrza Świebodzic, 
Tobiasz Wysoczański oraz Maciej Więcek, kierownik Kuratorskiej Służby Sądowej.
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https://www.facebook.com/groups/2614901935407785/?ref=share
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811 m² powierzchni, kolorowe, 
przestrzenne, w pełni wyposażone 
sale, a każda z możliwością wyj-
ścia na zewnątrz. Do tego własna 
kuchnia, gdzie przygotowywane 
będą posiłki najwyższej jakości dla 
96 dzieci. Pierwszy żłobek gminny 
w Pszennie, czyli sztandarowa in-
westycja gminy Świdnicy została 
oddana do użytku. W poniedziałek, 
29 listopada odbyło się uroczyste 
otwarcie placówki. 

Wydarzenie uświetniły występy 
artystyczne podopiecznych Żłobka 

Pierwszy gminny żłobek 
oficjalnie otwarty

oraz Przedszkola „Bajkowa Dolnika” w 
Pszennie.

– Jeśli spojrzeć w przeszłość, więk-
szość naszych sztandarowych inwesty-
cji to takie, których budowę podejmu-
jemy z myślą o dzieciach. Ten żłobek to 
spełnienie naszych marzeń. Cieszy tym 
bardziej, że powstał dla naszych naj-
młodszych mieszkańców oraz po to, by 
ich rodzice mogli powrócić na rynek 
pracy. Jestem ogromnie dumna i wiem, 
że nic nie mogłoby się wydarzyć, gdyby 
nie ludzie odpowiedzialni za projekt, 
budowę, nadzór czy dekorację. Bardzo 

Na działce wielkości prawie 
4 hektarów powstanie hala o po-
wierzchni około 6 tys. m2. Wałbrzy-
ska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” ogłosiła właśnie 
przetarg na wyłonienie wykonawcy 
budowy hali na terenie jaworzyńskiej 
podstrefy przemysłowej. 

Budowa hali oraz współpraca go-
spodarcza była jednym z tematów 
rozmowy podczas spotkania burmi-
strza Jaworzyny Śląskiej Grzegorza 
Grzegorzewicza i jego zastępcy Ju-
styny Chrebeli z nowym prezesem 
spółki – Piotrem Wojtyczką. 

WSSE „INVEST-PARK” będzie jed-
nym z pierwszych inwestorów, któ-
rzy rozpoczną realizację inwestycji 
na terenie jaworzyńskiej podstrefy 
przemysłowej. Na około 4-hektarowej 
działce w Pasiecznej spółka wybudu-
je halę produkcyjno-magazynową z 

częścią biurową i socjalną o łącznej 
powierzchni  około 6 tys. m2 z moż-
liwością podzielenia na cztery modu-
ły. Swoją siedzibę w niej znajdzie do 4 
przedsiębiorców. Przy hali przygoto-
wane zostanie odpowiednie zaplecze: 
parking, plac manewrowy i tereny zie-
lone. Obiekt dodatkowo zostanie wy-
posażony w instalację fotowoltaiczną.

Inwestycja o wartości około 19 mi-
lionów złotych ma się rozpocząć w 2022 
r. Wpisuje się ona w program budowy 
hal przemysłowych, jaki w 2019 r. roku 
ogłosił zarząd WSSE „INVEST-PARK”.

Tereny inwestycyjne w Jaworzynie 
Śląskiej znajdują się zaledwie 26 km 
od autostrady A4 oraz 21 km od drogi 
ekspresowej S3. Przez grunty prze-
biega sieć kolejowa łącząca kompleks 
z głównymi korytarzami kolejowymi w 
Polsce i Europie.

Oprac.

Projekt rozbudowy Publicznego 
Przedszkola w Marcinowicach zo-
stał zaakceptowany. Wkrótce wy-
konawca rusza z pracami ziemny-
mi. W drugim kwartale 2022 roku 
w placówce powstaną dwa nowe 
oddziały przedszkolne dla 45 dzie-
ci, w tym jeden oddział integracyj-
ny.

Przedszkole 
w Marcinowicach 
zostanie rozbudowane 

Wykonawcą inwestycji wyłonio-
nym w przetargu jest firma KAL&SK 
Sp. z o.o. z Walimia. Wartość zadania 
to 1 163 000 zł z czego 1 035 655,86 zł 
to dofinansowanie, jakie Gmina Mar-
cinowice otrzymała ze środków Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych 
Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Oprac. 

Rusza inwestycja WSSE 
„INVEST-PARK” 
w gminie Jaworzyna Śląska!

Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2022-2023.
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Dwa nowe oddziały przedszkolne to miejsca dla 45 dzieci, w tym jeden oddział integracyjny.
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Łączny koszt budowy wraz 
z wyposażeniem wyniósł 
12,2 mln zł. Na realizację 

inwestycji Gmina Świdnica 
pozyskała dofinasowanie:

▪ w ramach resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad dzieć-
mi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 
(3 168 000,00 zł) – żłobek
▪ Rządowy Fundusz Inwestycji Lo-
kalnych (1 302 000,00 zł) – żłobek
▪ Rządowy Fundusz Inwestycji Lo-
kalnych (1 163 757,00 zł) – przed-
szkole

Wszystkie sale przeznaczone dla dzieci są nowoczesne i w pełni funkcjonalne.

Wam dziękuję! – mówiła wójt gminy 
Świdnica, Teresa Mazurek.  Przypo-
mnijmy, że zaledwie po upływie roku 
od rozpoczęcia pierwszych prac ziem-
nych (grudzień 2020 r.) można już po-
dziwiać nowoczesny obiekt żłobkowo-
-przedszkolny o łącznej powierzchni 
użytkowej 1548 m². Inwestycja została 
podzielona na dwa etapy. W pierw-
szym powstał żłobek, a w drugim dwa 
oddziały przedszkolne liczące po 25 
dzieci. Choć termin oddania drugiego 
etapu mija dopiero w pierwszej poło-
wie przyszłego roku, to cały kompleks 
jest już gotowy do użytku. 

DG
Oficjalne otwarcie uświetniły występy artystyczne podopiecznych żłobka oraz przedszkola 
„Bajkowa Dolnika” w Pszennie.
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podpis: Daniel Gębala
Foto: rajd3
foto: Daniel Gębala
podpis: Foto: rajd4
foto: Daniel Gębala
podpis: 

Świdniccy koszykarze po raz ko-
lejny udowodnili, że mają patent na 
ekipę Basketu Legnica. Aktualny wi-
celider III ligi w bieżącej kampanii 
przegrał zaledwie dwa spotkania… 
oba z podopiecznymi trenera Pawła 
Domaradzkiego! W niedzielę, 28 li-
stopada biało-zieloni zagrali kapital-
ne spotkanie i zasłużenie sięgnęli po 
kolejną wygraną na własnym parkie-
cie.

Minimalnie lepiej w spotkanie we-
szli goście, którzy wygrali pierwszą 
ćwiartkę dwoma punktami. W dru-
giej kwarcie Domino Polonia wyraź-
nie podkręciła tempo, wygrywając tę 
część spotkania 11 oczkami. Dzięki 
temu gospodarze schodzili na prze-
rwę w dobrych nastrojach, prowa-
dząc 46:37. Po zmianie stron gra się 
wyrównała, a obie ekipy maksymalnie 
zacieśniły szyki obronne. Legniczanie 
starali się odrabiać straty, ale dobrze 
dysponowani gospodarze stopowali 
ich zapędy szybkimi i składnymi kon-
trami. Pod tablicą nie do zatrzymania 
był Tomasz Kosmala, a zza łuku raz 
po raz trafiał kapitan gospodarzy An-
drzej Słobodzian. Prawdziwą wisienką 
na torcie była sytuacja z ostatnich se-
kund trzeciej kwarty. Wraz z końcową 
syreną na rzut zza połowy zdecydował 
się Adrian Czyrek, a piłka po ogrom-
nej uciesze kolegów z zespołu i kibi-
ców trafiła do kosza! Wyraźnie pod-
denerwowani takim obrotem spraw 
legniczanie w ostatniej fazie spotkania 
rzucili się do odrabiania strat i sztuka 

ta prawie im się udała. Na kilka minut 
przed końcową syreną prowadzenie 
gospodarzy stopniało do zaledwie 
czterech punktów. Temperatura na 
parkiecie rosła z każdą akcją. Doszło 
między innymi do niebezpiecznego 
starcia z udziałem Tomasza Kosmali, 
który przy próbie rzutu został bez-
pardonowo sprowadzony do parte-
ru przez dwóch rywali. Ostatecznie 
gospodarze dzięki imponującej sku-
teczności zwłaszcza za trzy punkty, 
przetrzymali napór gości i wygrali 
całe spotkanie 95:84. Po ośmiu roze-
granych spotkaniach świdniczanie z 
bilansem czterech zwycięstw i czte-
rech porażek, zajmują aktualnie piąte 
miejsce w ligowej tabeli.

Pewne zwycięstwo 
biało-zielonych 
w Dąbrowie 
Górniczej

Przed rozpoczęciem spotka-
nia uznawane były za murowane 
faworytki i w pełni wywiązały się 
z tej roli. Siatkarki MKS IgnerHo-
me Volley Świdnica pokonały w 
sobotę MKS Dąbrowę Górniczą 
3:0. Warto podkreślić, że w całym 
spotkaniu oddały rywalkom zale-
dwie 43 punkty.

– Sobotnim zwycięskim spo-
tkaniem kończymy pierwszą część 
sezonu 2021/2022. Nasz zespół pla-
suje się na trzecim miejscu po dzie-
więciu rozegranych kolejkach. Stra-
ta punktowa do pierwszych dwóch 
miejsc jest niewielka. Warto za-
uważyć, że również w tym sezonie 
grupa 3 naszej ligi jest jedną z naj-
bardziej wyrównanych grup – rela-
cjonuje Damian Dąbrowski, prezes 
świdnickiego klubu.

MKS Dąbrowa Górnicza – MKS 
IgnerHome Volley Świdnica 0:3 

(12:25, 12:25, 19:25)

Komplet wyników 9. kolejki (27.11):
▪ MKS II Kalisz – Volley Chrząstowice 
3:0 (25:14, 25:15, 25:10)
▪ NTSK-AZS Nysa – Sokół 43 Katowi-
ce 3:0 (25:13, 25:19, 25:13)
▪ SPS Panki – MKS Chełmiec Wo-
dociągi Wałbrzych 1:3 (25:23, 20:25, 
21:25, 19:25)
▪ Sari Żory – AZS-AWF Hummel Wro-
cław – mecz przełożony

DG

To prawdziwa próba charakteru 
i walka z własnymi słabościami. Za 
nami trzecia edycja MARCONI Indoor  
Triathlon Świdnica. W sumie na star-
cie zameldowało się 71 zawodników. 
Areną nadludzkich zmagań, które 
odbyły się w sobotę, 27 listopada była 
pływalnia przy ul. Równej.

Indoor triathlon to przeniesienie 
dyscyplin triathlonowych pod dach. 
Na uczestników czekało pływanie 
na basenie 25-metrowym (10 minut), 
jazda na rowerze stacjonarnym (20 
minut) i bieg na bieżni elektrycznej 
(15 minut). Suma dystansów z trzech 
dyscyplin liczona była w kilometrach 
i metrach. W etapie pływania dystans 

był mnożony razy cztery, a w etapie 
biegu razy dwa. Zawodnicy startowa-
li w falach po pięć osób. Ostatecznie 
w kategorii open wśród pań bezape-
lacyjne zwycięstwo odniosła Domi-
nika Sasin (19,620), natomiast wśród 
panów najlepszy rezultat wykręcił 
Kasper Tochowicz (26,160). Organiza-
torzy przygotowali kilka specjalnych 
kategorii wiekowych. Prowadzono 
także klasyfikację wśród startujących 
świdniczan. Głównym organizatorem 
Marconi Indoor Triathlon była Żelazna 
Świdnica przy współpracy ze Świd-
nickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i 
Urzędem Miejskim w Świdnicy.

DG

Współcześni gladiatorzy w akcji

Na zdjęciu Jacek Gołębiewski, jeden z uczestników tegorocznej edycji. 

Kategoria open kobiety (top 5):
1. Dominika Sasin – 19,620
2. Katarzyna Kalita – 18,780
3. Agata Wołk – 18,360
4. Katarzyna Hewczuk – 18,160
5. Ilona Dobrochowska – 18,020
Kategoria open mężczyźni (top 5):
1. Kasper Tochowicz – 26,160
2. Marcin Ławicki – 25,920
3. Przemysław Olkowski – 24,840
4. Łukasz Malaczewski – 24,050
5. Jakub Pasiewcz – 22,540
Kategoria Świdnica kobiety (top 5):
1. Dominika Sasin – 19,620
2. Katarzyna Kalita – 18,780
3. Liliana Zgraja – 18,000
4. Agnieszka Gorgoń – 16,480
5. Katarzyna Pawlak – 15,700
Kategoria Świdnica mężczyźni (top 5):
1. Jakub Pasiewicz – 22,540
2. Radosław Jasiczek – 22,820
3. Daniel Święcicki – 22,440
4. Paweł Jamro – 21,760
5. Daniel Traczyński – 21,560

Kategoria K30:
1. Katarzyna Hewczuk – 18,160
2. Brygida Szymańska – 17,620
3. Justyna Curyl – 14,980
Kategoria K40:
1. Ilona Dobrochowska – 18,020
2. Liliana Zgraja – 18,000
3. Agnieszka Gorgoń – 16,480
4. Katarzyna Pawlak – 15,700
5. Magdalena Werner – 15,200
6. Joanna Kozłowska – 14,960
Kategoria M20:
1. Jakub Pasiewicz – 22,840

2. Filip Olszówka – 21,860
3. Jakub Kierul – 21,540
4. Paweł Jarosz – 15,180
Kategoria M30:
1. Marcin Piątkowski – 22,100
2. Daniel Traczyński – 21,560
3. Krzysztof Zarzycki – 21,120
4. Krzysztof Pamuła – 20,500
5. Krzysztof Pawłowski – 19,440
6. Dawid Pudlis – 19,260
7. Leszek Makuch – 18,380
8. Kamil Świeżko – 16,620
Kategoria M40:
1. Łukasz Malaczewski – 24,080
2. Radosław Jasiczek – 22,820
3. Daniel Święcicki – 22,440
4. Paweł Jamro – 21,760
5. Wojciech Sobański – 21,460
6. Martin Bury – 20,960
7. Jacek Staniszewski – 20,820
8. Marcin Kistela – 20,460
9. Bartłomiej Terka – 19,660
10. Sebastian Witko-Błaszczyk – 19,620
11. Michał Leszko – 19,580
12. Jacek Gołębiewski – 19,520
13. Marek Dobrochowski – 18,960
14. Radosław Szalecki – 18,900
15. Paweł Cempura – 15,740
16. Wiesław Lęga – 15,580
17. Piotr Godula – 13,740
Kategoria M50:
1. Grzegorz Fajfer – 20,640
2. Tomasz Kubicki – 20,340
3. Leszek Grygiel – 19,940
4. Dariusz Kalinin – 19,320
5. Rafał Kowalski – 18,640
6. Stanisław Gałka – 17,980
7. Dariusz Ostrowski – 17,980

Domino Polonia Świdnica – Basket 
Legnica 95:84 (21:23, 25:14, 23:18, 

26:29)
Domino Polonia: Kosmala 25, Słobo-
dzian 23, Sieńko 13, Czyrek 10, Biernat 8, 
Soboń 8, Kaczmarczyk 5, Liuras 3, Cisek, 
Kałużyński, Poradzisz.
Basket Legnica: Turcza 32, Szablew-
ski 24, Jaworski 10, Benier 8, Macowicz 
4, Chodor 3, Chmielewski 2, Kowalski 1, 
Giergielewicz, Barnowski, Skibiński.
Pozostałe wyniki 8. kolejki (28.11):
▪ Centrum Medyczne Magnolia KKS 
Siechnice – ZZKK Orzeł Ziębice – mecz 
przełożony
▪ UKS Gimbasket Wrocław – Exact Sys-
tems Śląsk Wrocław 75:83
▪ Chrobry XXI Kłodzko – MKS Basket 
Szczawno Zdrój 82:70

DG

Biało-zielona klątwa legniczan. 
Domino Polonia ponownie lepsza od wicelidera!

Najwięcej 
punktów dla 
świdniczan (25) 
rzucił Tomasz 
Kosmala. 
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Biathlon ze strzelnicą laserową, 
short track na łyżworolkach, curling, 
snowboard na równoważni, a może 
konkurencje hokejowe? Uczniowie 
klas czwartych ze świdnickich szkół 
podstawowych mieli niepowtarzalną 
okazję poznać z bliska zimowe dyscy-
pliny sportowe. Wszystko za sprawą 
Zimowej Akademii Sportu, która w 
czwartek, 18 listopada odbyła się w hali 
sportowej Szkoły Podstawowej nr 105.

Wszyscy uczniowie za wypełnione 
specjalne karty gracza otrzymali pa-
miątkowe medale, nagrody rzeczowe i 

Emocje po 6. RST Półmaratonie 
Świdnickim dobiegły końca. Dwa ty-
godnie po zakończeniu imprezy or-
ganizatorzy podczas specjalnego spo-
tkania postanowili nagrodzić najlep-

szych kibiców i podziękować sponso-
rom oraz wszystkim zaangażowanym 
w organizację szóstej edycji tego wy-
jątkowego, sportowego wydarzenia.  

DG

Niestety, bardzo słabo zaprezen-
tował się ŚKPR Świdnica w domowym 
starciu z Zewem Świebodzin. W meczu 
9. kolejki I ligi goście zdecydowanie wy-
grali w hali Szarych Wilków 36:26 (19:11).

Pierwsze minuty były dość senne 
w wykonaniu obu zespołów. Gra była 
wolna, mnożyły się proste błędy. Swoje 
poczynania na boisku pierwsi uporząd-
kowali goście i dość szybko wypracowali 
wyraźną przewagę – po kwadransie było 
już 10:5 dla Zewu. W tym okresie trudno 
było znaleźć jakieś większe pozytywy w 
szeregach ŚKPR-u. Indywidualne zry-
wy przeplatały się z błędami, a do tego 
bardzo dobrą partię rozgrywał bramkarz 
gości Maciej Cenin. Do przerwy Szare 
Wilki przegrywały 11:19. Początek drugiej 
połowy wlał trochę nadziei w serca kibi-
ców, bowiem ŚKPR błyskawicznie odro-
bił niemal połowę strat i w 36. minucie 
przegrywał już tylko 15:20. Pośpiech oka-
zał się zgubny, bowiem kilka kolejnych 
kiksów i źle rozegranych akcji dało go-
ściom kilka kontr i łatwych bramek. Do 
tego bezpośrednią czerwoną kartką uka-
rany został Michał Jaroszewicz. Zaled-

wie cztery minuty później było już 25:16 
dla Zewu i stało się jasne, że tego meczu 
raczej nie da się już wygrać. W ostatnim 
kwadransie obaj trenerzy zaczęli mocno 
rotować składem, dając szansę zawod-
nikom, którzy zwykle mniej grywają. W 
ŚKPR-ze bardzo dobrą zmianę w bramce 
dał Rafał Wiszniowski. Warto też od-
notować debiutancką pierwszą bramkę 
w naszych barwach Dominika Danisa, 
czy efektowne trafienia Bartosza Galika. 
Ostatecznie Zew wygrał 36:26, a najlep-
szymi graczami meczu wybrani zosta-
li Maciej Cenin (Zew) i Adam Chmiel. 
To skrzydłowy ŚKPR-u był w tym dniu 
pierwszą strzelbą zespołu (10 goli). Mi-
chał Wojtala, na którego goście zwra-
cali baczną uwagę, dzielnie sekundował 
Chmielowi i siedmiokrotnie wpisywał się 
na listę strzelców. 

ŚKPR Świdnica – Zew Świebodzin 
26:36 (11:19)

ŚKPR: Shupyk, Wiszniowski, Mirga – 
Chmiel 10, Wojtala 7, Galik 3, K. Stadnik 2, 
Dębowczyk 1, Danis 1, Wołodkiewicz 1, Etel 
1, Ingram, Wiciak, Bal, Jaroszewicz, Pęczar

Zew ujarzmił Szare Wilki  
Skrzydłowy ŚKPR-u, 
Adam Chmiel rzucił 
rywalom 10 bramek. 

Komplet wyników 9. kolejki (27-28.11)
▪ Olimp Grodków – Tęcza Kościan 33:27 
(13:11)
▪ Szczypiorniak Gorzyce Wielkie – Bór 
Joynet Onorniki Śl. 31:27 (13:4)
▪ AZS UZ Zielona Góra – GOKiS Kąty Wro-
cławskie 33:28 (18:15)

▪ ŚKPR Świdnica – Zew Świebodzin 26:36 
(11:19)
▪ Real Astromal Leszno – Grunwald Po-
znań 19:22 (12:10)
▪ Trójka Nowa Sól – UKS EUCO Dziewiąt-
ka Legnica 25:23 (12:15)

oprac.
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Zimowa Akademia Sportu 
zagościła w Świdnicy

certyfikaty za udział w konkurencjach. 
– Każda z zimowych dyscyplin olimpij-
skich jest dyscypliną niszową, jednak 
razem tworzą atrakcję. Prezentując 
wszystkie w jednym miejscu, postano-
wiliśmy przybliżyć je dzieciom w cie-
kawych formach aktywności, tak aby 
mogli spróbować rywalizacji. Zorga-
nizowaliśmy festiwal po to, aby poczuć 
zimowe dyscypliny, szczególnie przed 
Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w 
Pekinie 2022 – podkreślają organiza-
torzy wydarzenia. 

DG

Odebrali nagrody 
za gromkie kibicowanie 

Organizatorzy imprezy postanowili wyróż-
nić następujące ekipy kibicowskie:  
Kategoria szkoły podstawowe: 
▪ I miejsce Szkoła Podstawowa Nr 6 – „Eko-
-Dance” 
Nagroda: 2000 zł
▪ II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 8 – „Fit 
Ósemka” 
Nagroda: 1500 zł
▪ III miejsca: Szkoła Podstawowa Nr 2 – „Pozy-
tywnie Zakręceni” 
Nagroda: 1000 zł
▪ IV miejsca: Szkoła Podstawowa Nr 105 – 
„Eko-Pędziwiatry”
Nagroda: 750 zł
▪ V miejsca: Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
Bliżej Dziecka – „Kolorowe Dzieci” 

Nagroda: 500 zł
▪ VI miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 – „Zdro-
wie na Legalu” 
Wyróżnienie: 200 zł
▪ VII miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 – „Ak-
tywna Czwórka” 
Wyróżnienie: 200 zł
Kategoria gmina: 
▪ I miejsce: G3, „Team Musiał”
Nagroda: 700 zł
▪ II miejsce: G1, „Słonecznikowa Opoczka” 
Nagroda: 500 zł
▪ III miejsce: G2, „Rowerowe Makowice” 
Nagroda: 300 zł
▪ IV miejsce: G4, „Bystrzycka Leśna Gromada” 
Wyróżnienie: 200 zł.

◄ Grupy 
kibicowskie 
zapowiedziały 
już swój 
udział w 
przyszłorocznej 
edycji imprezy. 

foto: D. Gębala Wszyscy uczniowie mogli 
się sprawdzić w różnych 
zimowych dyscyplinach 
sportowych. 
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