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Święta Bożego Narodzenia to czas pełen radości i rodzinnej miłości. To najlepsza okazja, 
aby spędzić więcej czasu z bliskimi i złożyć im jak najszczersze życzenia na nadchodzący 
Nowy Rok. Czytelnicy postanowili pozdrowić swoich najbliższych i przyjaciół na łamach 
naszej gazety. 
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Radni 
zachęcają 
do pisania 
świątecznych 
kartek
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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

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Świdnicy, Lech Boksz-
czanin oraz Zuzanna Urbanik, rad-
na Rady Miejskiej w Żarowie, po-
nownie łączą swoje siły w szczyt-
nym celu. Lokalni samorządowcy 
zachęcają wszystkich do udziału 
w kolejnej akcji pisania kartek 
świątecznych, tym razem bożona-
rodzeniowych. Wszystkie kartki 
z życzeniami trafią do pacjentów 
i personelu świdnickiego szpitala 
Latawiec.

To już druga tego typu akcja 
zorganizowana przez duet radnych. 
Przypomnijmy, że przed świętami 
wielkanocnymi udało się zebrać bli-
sko 200 kartek, w większości wyko-
nanych własnoręcznie. – Tym razem 
zachęcamy do pisania kartek bożona-
rodzeniowych. Pisaliśmy już kartki 
wielkanocne. Akcja była wspaniała, 
wielu z was nam pomogło i wsparło. 
Pacjenci i personel szpitala Latawiec 
bardzo się z tego powodu wówczas 
cieszyli. Nie zawiedźmy ich także i te-
raz, i napiszmy jak najwięcej kartek 
– zachęca radny Lech Bokszczanin. 
– To tak niewiele kosztuje… trochę 
waszego czasu, wyobraźni i inwencji 

Radni zachęcają do pisania 
świątecznych kartek

Inicjatywa Lecha Bokszczanina i Zuzanny Urbanik spotkała się ze sporym oddźwiękiem wśród 
mieszkańców powiatu świdnickiego. 

Przed nami święta Bożego Naro-
dzenia. To okres wzmożonych przy-
gotowań, ale i poszukiwanie idealnego 
prezentu, który znajdzie się pod cho-
inką. Wiele osób decyduje się nabyć 
wymarzone prezenty przez internet. 
Niestety, tak jak w realnym świecie, 
tak i w wirtualnym możemy paść ofia-
rą oszustów. Świdniccy policjanci ape-
lują o rozwagę i ostrożność w trakcie 
internetowych transakcji.

– Nie zapominajmy o tym,  że okres 
przedświąteczny to także wzmożony 
czas aktywności przestępców zarów-
no w świecie realnym, jak i wirtual-
nym. Dlatego też, robiąc zakupy przez 
internet, zachowajmy ostrożność. Nie 
brakuje tam nieuczciwych sprzedaw-
ców, którzy w łatwy i szybki sposób 
chcą osiągnąć zysk. Mając na wzglę-
dzie przedświąteczny okres, w którym 
czasami na ostatnią chwilę szukamy 
prezentów dla najbliższych i nie za-
wsze zachowujemy ostrożność podczas 
zakupów, przypominamy o kilku zasa-
dach, które z pewnością pomogą unik-
nąć nieprzyjemnych sytuacji – tłuma-
czy Magdalena Ząbek, oficer prasowy 
KPP Świdnica.
2 Podczas zakupów dokonywanych 
przez internet zawsze należy kierować 
się ograniczonym zaufaniem do sprze-
dającego!

Zanim dojdzie do transakcji:
▪ warto dokładnie zweryfikować sprze-

dającego
▪ sprawdzić, od jakiego czasu prowadzi 

swoją działalność, ewentualnie czy jest 
ona zarejestrowana

▪ czy odbiera połączenia telefoniczne 
bądź maile

▪ gdy kupujemy na aukcji internetowej, 
przeczytajmy komentarze o sprze-
dawcy. Brak komentarzy pozytywnych 
lub ich niewielka ilość powinna wzbu-
dzić naszą czujność

▪ starajmy się unikać zakupów oraz sprze-
daży przedmiotów poza aukcją, wówczas 
dochodzenie swoich praw jest utrudnione.
2 Najlepiej korzystać tylko ze zna-
nych i sprawdzonych sklepów interne-
towych lub portali aukcyjnych, takich, 
które zapewniają ubezpieczenie doko-
nywanych przez nas transakcji.
2 Nie płaćmy „w ciemno” za towar
▪ Przed zakupem sprawdźmy, jakie for-

my zapłaty umożliwia sprzedawca 
oraz czy jest wskazany adres i numer 
telefonu, pod który w razie wątpliwo-
ści możemy zadzwonić. Jeśli to moż-
liwe, wybierajmy formę płatności przy 
odbiorze. Otrzymaną paczkę należy 
wówczas otworzyć przy dostawcy i w 
przypadku niezgodności z towarem 
zamawianym spisać protokół i zwró-
cić kurierowi.

2 Płacąc kartą kredytową, upewnij-
my się, że połączenie jest bezpieczne 
(na dole strony internetowej powinien 
pojawić się symbol zamkniętej kłódki).
▪ Logując się na konto sklepu interne-

towego, unikajmy ogólnodostępnych 
punktów do internetu.

▪ Unikajmy komputerów w kawiaren-
kach internetowych, czy innych miej-
scach publicznych, a także z ogólno-
dostępnych sieci WiFi. Nie udostęp-
niajmy także danych do logowania 
oraz innym osobom.
2 Zachowajmy czujność w przypadku, 
gdy zakupionego towaru nie można 
odebrać osobiście lub wybrać płatno-
ści przy odbiorze przesyłki.
2 Kolejnym aspektem, na który po-
winniśmy zwrócić uwagę, jest cena, za 
jaką możemy zakupić interesujący nas 
przedmiot.
▪ Bardzo często atrakcyjnie niska cena 

jest podstawowym narzędziem wyko-
rzystywanym przez oszustów. Dlatego 
też trzeba uważać na „niepowtarzal-
ne okazje”. Zbyt niska cena powinna 
wzbudzić naszą czujność.
2 Gromadźmy całą korespondencję 
prowadzoną ze sprzedającym.
▪ Nie zajmuje ona wiele miejsca, a w 

przypadku oszustwa jest bezcennym 
dowodem.

▪ Otrzymując ofertę e-mailem, nie ko-
rzystajmy z linków.

▪ Wchodząc na stronę sklepu, wpisujmy 
adres w oknie przeglądarki, unikniemy 
w ten sposób stron podszywających 
się pod legalnie działające sklepy.

DG

twórczej. Liczymy na was!  – dodaje 
Zuzanna Urbanik.  

Kartki można przynosić do In-

formacji Turystycznej w Rynku w 
Świdnicy oraz do Urzędu Miejskiego 
w Żarowie.                                       DG

Robiąc świąteczne zakupy, 
zachowaj zdrowy rozsądek! 
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SPRZEDAM

Bystrzyca Górna 
- pow. 5200m/0,52 ha

DZIAŁKĘ 
BUDOWLANĄ

tel. kontaktowy 

600 374 775
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Opoczka - 3,11 ha

Bystrzyca Grn. - 3,90 ha

DZIAŁKI ROLNE

Nowy gabinet dentystyczny roz-
poczyna działalność w Szkole Podsta-
wowej nr 4 w Świdnicy. Świadczenia 
stomatologiczne udzielać będą leka-
rze z Centrum Stomatologii „Den-
talium”.  Na profilaktykę i leczenie 
przyjmowane będą dzieci i młodzież 

Pierwszy szkolny gabinet 
stomatologiczny w Świdnicy

do 18. roku życia. Wszystkie zabiegi 
będą bezpłatne.

Na otwarcie gabinetu miasto prze-
znaczyło 25 tysięcy złotych. Wyremon-
towano pomieszczenia i zapewniono 
nieodpłatny dostęp do mediów. Przy-
chodnia natomiast wyposażyła gabinet 

Gabinet czynny będzie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00. Rejestracja 
dzieci oraz wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerami telefonów: 74/852 16 
31 oraz 696 080 972.

w meble, niezbędny sprzęt specjali-
styczny oraz materiały medyczne, po-
nosić będzie również koszty wywozu i 
utylizacji odpadów. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 4 są już po przeglą-
dach stomatologicznych. Opieka zdro-
wotna nad dziećmi jest zapewniona po 
wcześniejszym uzyskaniu zgody ro-
dzica. – Gabinet jest bardzo przyjazny 
dzieciom. Jest całkiem inny niż te, które 
pamiętamy sprzed lat. Zależało mi, aby 
stworzyć miejsce wygodne dla dzieci i 
rodziców. Mam nadzieję, że najmłodsi 
polubią wizyty u stomatologa, a na ich 
twarzach będzie gościł zdrowy i piękny 
uśmiech – mówi dyrektor szkoły, Beata 
Laskowska.

W gabinecie wykonywane będą 
m.in.: badania stomatologiczne wraz 
z oceną stanu uzębienia, lakowanie 
zębów, kontrola zalakowanych zę-
bów połączona z uzupełnieniem laku, 
leczenie próchnicy czy lakierowanie 
zębów. – Tworząc to miejsce, chcie-
liśmy przede wszystkim zapobiegać 
próchnicy zębów u dzieci, zachęcając je 
do systematycznych kontroli. Nawyku 
dbania o zęby musimy uczyć ich od naj-
młodszych lat. Mam nadzieję, że wielu 
świdnickich uczniów odwiedzi gabinet 
dentystyczny w Szkole Podstawowej nr 
4 – mówi prezydent, Beata Moskal–
Słaniewska.

oprac.
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ZAWIADOMIENIE 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 

Na podstawie z art. 61 § 1 i 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021.735 t.j. ze zm.)  

ZAWIADAMIAM

że w dniu 04 listopada 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na 
wniosek P4 Sp. z o.o., reprezentowanej przez Panią Monikę Mańkowską-Woźniak 
w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 
wraz z kablową linią zasilającą energetyczną, przewidzianą do realizacji w 
miejscowości Lubachów, gmina Świdnica, na terenie działki nr 51/17, AM-1, 
obręb 0012-Lubachów. og
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Jak co roku Urząd Miejski w 
Świdnicy zaprasza do udziału w kon-
kursie na najładniej przystrojony i 
oświetlony dom oraz balkon. Mogą 
w nim wziąć udział wszyscy miesz-
kańcy, z wyjątkiem ubiegłorocznego 
zwycięzcy, którzy w sposób szczegól-
ny upiększą swój dom, balkon, bramę, 
czy też ogród.

Zgłoszenia zawierające imię, na-
zwisko, adres oraz telefon kontaktowy 
będą przyjmowane do 19 grudnia pod 
numerem telefonu: 74/856 28 98 lub 
drogą mailową na adres: a.gorgon@
um.swidnica.pl. Mogą je dokonywać 
tylko osoby będące właścicielami 
zgłaszanych posesji i balkonów. 

Już po raz siódmy świdnicki ma-
gistrat zaprasza wszystkich miłośni-
ków fotografii do udziału w konkur-
sie „Świątecznie w Świdnicy”. Orga-
nizatorzy czekają na zdjęcia, które 
uchwycą klimat Świąt Bożego Naro-
dzenia ujęty na tle miasta. Powinny 
zostać one wykonane w terminie od 
4 grudnia do dnia zakończenia przyj-
mowania zgłoszeń, czyli do 6 stycz-
nia 2022 roku.

Fotografie mogą przedstawiać 
osoby, przedmioty czy też budynki, 
oczywiście z akcentem świątecznym. 
Mogą być one zabawne, portreto-
we, panoramiczne. Każdy uczestnik 
może zgłosić maksymalnie trzy zdję-
cia, które należy przesłać w formie 

Trwa Świdnicki Jarmark Bożona-
rodzeniowy. Do 22 grudnia na czter-
dziestu stoiskach, w drewnianych 
straganach wystawienniczych, moż-
na kupić między innymi: ekologiczne 
przetwory, miody, wędliny, drew-
niane rękodzieło, kołacze, ceramikę 
użytkową i artystyczną czy też ozdo-
by i dekoracje świąteczne.

Atrakcją dla dzieci będzie w tym 
roku zagroda peruwiańskich alpak. 
Zwierzęta będą w Rynku w sobotę, 
18 grudnia od godz. 12.00 do 15.00. A 
dzień później najmłodszych odwiedzi 
Mikołaj z Laponii. Bożonarodzeniowe 
warsztaty, konkursy, animacje i kon-
certy przygotowały instytucje kultury. 

W środę, 22 grudnia o godz. 17.00 na 
placu przed katedrą odbędzie się wi-
gilia organizacji pozarządowych.

W niedzielę, 19 grudnia o godz. 
16.00 na Rynku odbędą się jasełka 
przygotowane przez Młodzieżowy 
Dom Kultury. Natomiast o godz. 17.00 
rozpocznie się „Wigilia wszystkich 
świdniczan”, podczas której harcerze 
wręczą gospodarzom światełko be-
tlejemskie. Bożonarodzeniowe życze-
nia przekażą mieszkańcom prezydent 
miasta oraz przedstawiciele różnych 
wyznań religijnych. Świdniczanie będą 
mieli też okazję wspólnie kolędować i 
wypić gorący barszczyk.

oprac.

Udekoruj dom 
i balkon na święta

Ogłoszenie wyników będzie 
miało miejsce w środę, 22 grudnia 
o godz. 18.00 w wieży ratuszowej. 
Zdjęcia najpiękniej udekorowanych 
posesji i balkonów opublikowane zo-
staną na oficjalnym profilu miasta na 
facebooku – Świdnica rynek z trady-
cjami oraz na profilu Świdnicka Ko-
lęda. Laureatom zostaną przyznane 
nagrody w łącznej wysokości 1500 
zł. – Zachęcamy do wzięcia udziału w 
konkursie i liczymy na pomysłowość, 
technikę wykonania oraz estetykę 
dekoracji – mówi rzecznik prasowy 
Urzędu Miejskiego w Świdnicy, Mag-
dalena Dzwonkowska.

DG

Ubiegłorocznymi zwycięzcami konkursu zostali właściciele domu przy ul. Reja w Świdnicy. 
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Moc atrakcji 
w ramach 
Świdnickiej Kolędy

Od lat świdnicki Jarmark Bożonarodzeniowy cieszy się sporą popularnością wśród mieszkań-
ców miasta.  

Uchwyć na zdjęciu świąteczną Świdnicę 
i wygraj atrakcyjne nagrody

elektronicznej na adres swidnickako-
leda@swidnickakoleda.pl. Świąteczne 
zdjęcia należy przesłać do 6 stycznia 
2022 roku. Ogłoszenie wyników od-
będzie się w środę, 12 stycznia o godz. 
18.00 w wieży ratuszowej. Zdjęcia zo-
staną opublikowane na oficjalnym 
profilu miasta na facebooku – Świd-
nica rynek z tradycjami oraz na profi-
lu Świdnicka Kolęda. Dla zwycięzców 
przewidziane są bony o łącznej war-
tości 1000 zł.  

Oprac. 

► Najważniejszym elementem 
zdjęcia jest to, aby w tle 

rozpoznawalne było miasto 
Świdnica. fo
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codzienna porcja informacji nacodzienna porcja informacji na

mojaswidnica.plmojaswidnica.pl
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Do 12 stycznia firmy mogą skła-
dać oferty w ramach ogłoszonego 
przez Urząd Miasta w Świdnicy prze-
targu dotyczącego przebudowy ulicy 
Przechodniej.

Po wyremontowaniu elewacji za-
niedbanych przez lat budynków przy 
ulicy Przechodniej przyszedł czas na 
gruntowną przebudowę ulicy. W ra-
mach prac wykonana zostanie m.in. 

Ulica Przechodnia 
do remontu

nowa nawierzchnia jezdni z kostki gra-
nitowej, nowe chodniki. Ze względu 
na to, że ulica znajduje się w obszarze 
historycznego układu urbanistyczne-
go wpisanego do rejestru zabytków 
wykonawca będzie miał obowiązek 
zapewnić we własnym zakresie i na 
własny koszt przeprowadzenie badań 
archeologicznych.

red.

Termin składanie ofert mija 12 stycznia 2022 roku. W przypadku wyłonienia wykonawcy w 
pierwszym terminie roboty mają zostać wykonane do 15 czerwca 2022 roku.
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Policjanci zatrzymali 27-latka 
podejrzanego o dokonanie kilkuna-
stu podpaleń na terenie Świdnicy. 
Zebrany przez śledczych materiał 
dowodowy pozwolił na postawienie 
mężczyźnie zarzutów w tej sprawie. 
Decyzją sądu, został on tymczasowo 
aresztowany na okres dwóch miesię-
cy. Grozi mu do 10 lat pozbawienia 
wolności.

Funkcjonariusze Wydziału Krymi-
nalnego z Komendy Powiatowej Policji 
w Świdnicy w wyniku prowadzonych 
czynności zatrzymali podejrzanego 
o serię podpaleń, które miały miej-
sce w listopadzie i grudniu na terenie 
Świdnicy. – Jak ustalili funkcjonariu-
sze prowadzący sprawę, zatrzymany 
27-latek odpowiedzialny jest między 
innymi za podpalenie 11 kontenerów na 
odpady, mebli i odpadów w pomiesz-
czeniach budynku wielorodzinnego na 
terenie miasta. Prowadzone w sprawie 
czynności pozwoliły także na przed-

stawienie 27-latkowi zarzutu dotyczą-
cego pożaru przestrzeni piwnicznej w 
jednym z budynków wielorodzinnych 
na terenie miasta. Mężczyzna usły-
szał także zarzut dotyczący posiada-
nia środków odurzających – informuje 
oficer Prasowy KPP Świdnica mł. asp. 
Magdalena Ząbek.

W trakcie zatrzymania mężczyzny 
policjanci ujawnili przy nim woreczek 
strunowy z zawartością suszu koloru 
brunatno-zielonego. Po przebadaniu 
na testerze narkotykowym okazało 
się, że zabezpieczona substancja to 
marihuana, której mężczyzna posiadał 
kilka porcji. Sąd Rejonowy w Świdnicy, 
na wniosek Prokuratora Rejonowego, 
zastosował wobec mężczyzny środek 
zapobiegawczy w postaci tymczaso-
wego aresztowania na okres dwóch 
miesięcy. Za popełnione przestępstwa 
mężczyźnie grozi kara nawet do 10 lat 
pozbawienia wolności.

red.

Seryjny podpalacz 
zatrzymany

fo
to

: D
. G

ęb
ala

Dzięki sprawnej 
akcji strażaków, 

nie doszło do 
tragedii podczas 

pożaru, który 
wybuchł 

21 listopada 
w bramie przy 

ul. Grodzkiej 14. 

4,3 miliona złotych pozyskała 
Świdnica na budowę nowego budyn-
ku mieszkalnego przy ulicy Leśnej. To 
80% wartości inwestycji, a wszystko 
dzięki dobrze napisanemu wnioskowi. 
Szacowana jest ona na ponad 5 mln zł, 
ale ostateczna wartość zależeć będzie 
od wyniku przetargu.

Przy ul. Leśnej wybudowany zosta-
nie czterokondygnacyjny, wielorodzin-
ny budynek. Powstanie 25 lokali miesz-
kalnych jedno, dwu i trzypokojowych z 
przynależnymi komórkami lokatorski-
mi. Zaprojektowano również 40 miejsc 
parkingowych, w tym 2 miejsca dla po-
jazdów osób niepełnosprawnych. 

Na realizację inwestycji miasto 
otrzymało wsparcie  finansowe w wy-
sokości ponad 4 milionów 300 tysięcy 
złotych z Funduszu Dopłat, w ramach 
realizowanego przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego rządowego programu 
budownictwa komunalnego. - Cały czas 
naszą wielką bolączką jest gospodarka 

mieszkaniowa. Zrobiliśmy wiele w tej 
dziedzinie, m.in. budując budynek socjal-
ny przy ul. Robotniczej, przebudowując 
budynki przy ul. 1 Maja i ul. Traugutta, 
modernizując pustostany, zwiększając 
tempo ich remontów, ale to wciąż jesz-
cze za mało – mówi prezydent Świd-
nicy, Beata Moskal-Słaniewska. Na 
początku przyszłego roku ogłoszony 
zastanie przetarg na wyłonienie wyko-
nawcy budowy budynku przy ul. Leśnej. 
Planuje się, że prace potrwają do końca  
pierwszego kwartału 2023 roku. Miasto 
w dalszym ciągu prowadzi aktywną po-
litykę mieszkaniową. Budowane są z co-
raz większą intensywnością mieszkania 
w systemie TBS - przy ul. Mieczysława 
Kozara-Słobódzkiego kończy się budo-
wa budynku z 45 lokalami. Kolejne 46 
mieszkań wybudowanych zostanie przy 
ul. Księcia Bolka II Świdnickiego. Trwają 
także remonty modernizacyjne pusto-
stanów.

Oprac.

Nowe mieszkania 
komunalne dla świdniczan

Powierzchnia całkowita 
budynku wyniesie 2465,40 m2.
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Po rocznej przerwie, w sobotę 
8 stycznia zaplanowano roze-
granie kolejnej edycji chary-
tatywnego halowego turnieju 
piłki nożnej. Czy to już pew-
ne?

– Tak. Zdecydowaliśmy, że zorganizuje-
my naszą sztandarową imprezę, mimo 
tej trudnej rzeczywistości, jaka nas ota-
cza już od dwóch lat. Chodzi oczywiście 
o pandemię COVID-19. Powiedzieliśmy 
sobie, że trzeba przecież jakoś w tym 
złym czasie jednak funkcjonować. Stąd 
taka, a nie inna decyzja. Biorąc jednak 
pod uwagę to, co powyżej, świadomi je-
steśmy tego, że przygotowanie i później 
przeprowadzenie tego rodzaju imprezy 
właśnie teraz będzie bardzo trudne. Ale 
kości zostały rzucone, więc jedziemy!

Komu w tym roku chcecie po-
móc?

– Chcemy pomóc malutkiej Hani. To 
ciężko chora córeczka Adriana Błąda. 
Adrian to piłkarz katowickiej GKS-y, 
wychowanek Zagłębia Lubin, którego 
barwy reprezentował przez kilka sezo-
nów na poziomie polskiej Ekstraklasy. 
Na początku roku dowiedziałem się o 
nieszczęściu, które dotknęło Adriana i 
jego rodziny. Naprawdę bardzo mnie to 
zasmuciło. Znam go osobiście od lat. To 
bardzo sympatyczny, zawsze uśmiech-
nięty, bardzo lubiany przez tzw. śro-
dowisko piłkarskie chłopak. U nas w 
Świdnicy Adrian kilka razy uczestniczył 
w organizowanych przez nas turniejach 
charytatywnych. I to nie tylko jako gra-
jący piłkarz. Brał również czynny udział 
w licytacjach za naprawdę niemałe 
pieniądze. Zawsze starał się pomagać 
najlepiej, jak mógł. Bo choć to chłopak 
postury niewielkiej, to „serducho” ma 
wielkie jak Mont Everest.  To właśnie 
miało decydujący wpływ na to, że posta-
nowiliśmy w tym trudnym czasie zor-
ganizować ten turniej w takiej właśnie 
intencji. Bo chcemy, aby 8 stycznia do-

Wiesław Żurek: 
kości zostały rzucone, 
więc jedziemy!

bro, które Adi zawsze okazywał innym, 
wróciło do niego. Pamiętamy również o 
naszych świdnickich stowarzyszeniach, 
pomagających i wspierających potrze-
bujących. 8 stycznia Polskie Stowarzy-
szenie na rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną Koło w Świdnicy 
zadba o to, aby żadna osoba, która bawić 
się będzie z nami i pomagać, nie była 
głodna. Dziewczyny z PSONI zapew-
niają, że catering będzie przepyszny, a 
cały dochód z jego sprzedaży zasili konto 
ich stowarzyszenia. Super! Natomiast o 

to, aby nasi przyjezdni goście czuli się 
na naszej imprezie komfortowo, zadba 
niezastąpiona ekipa I Oddziału Ban-
ku Santander bank Polska w Świdnicy. 
Dziewczyny już od lat pomagają nam 
realizować to przedsięwzięcie. Są na-
prawdę niezawodne w tym, co robią. 
Bardzo im za to dziękujemy.

Kogo będziemy mogli 8 stycz-
nia zobaczyć w Świdnicy?

– Jeżeli chodzi o środowisko piłkarskie, 
to oficjalnie potwierdziły swój udział w 

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, Fundacja Wspierania Sportu 
„Łączy nas Football” powraca ze swoją sztandarową imprezą! Już 8 stycznia 2022 roku w 
hali sportowej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno odbędzie się kolejna edycja charytatywnego 
turnieju piłki nożnej. Tym razem ludzie sportu i zaproszeni goście zagrają dla małej Hani, 
córki znanego piłkarza Adriana Błąda. O przygotowaniach do wielkiej imprezy opowiada 
Wiesław Żurek, prezes świdnickiej fundacji.

turnieju Zagłębie Lubin i GKS Katowi-
ce. Ale chęć uczestnictwa w imprezie 
deklaruje pojedynczo wielu piłkarzy 
z różnych klubów, z ekstraklasowych 
także. Zagrają oni w zespołach pn. 
„Przyjaciele Hani”. Co do konkretnych 
nazwisk, to za wcześnie, aby o tym 
mówić. Pamiętać trzeba cały czas, że 
panuje ta nieszczęsna pandemia. Ry-
gory z tym związane mogą mieć istot-
ny wpływ np. na to, że kluby zabronią 
swoim zawodnikom uczestnictwa w 
wydarzeniach podobnych do naszego. 
Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. 
My jednak na takie rzeczy żadnego 
wpływu nie mamy. Wierzymy, że bę-
dzie dobrze i po prostu robimy swoje. 
Więcej na ten temat, kto nas odwiedzi, 
kto u nas zagra, będziemy informować 
na bieżąco na naszym facebookowym 
profilu fundacji. 

Na licytację zapewne przygo-
towaliście fantastyczne fanty. 
Jakie?

– Jasne. Już wiszą i czekają u nas na 
wieszakach trykoty topowych polskich 
piłkarzy z ich autografami, m. in. Le-
wandowskiego, Milika, Błaszczykow-
skiego, Podolskiego, Grosickiego i wie-
lu innych. Mamy również w zestawie 
prawdziwą perełkę. To pięknie opra-
wiona koszulka naszego najlepszego 
tenisisty Huberta Hurkacza. Liczymy 
naprawdę na spory dochód z tych licy-
tacji. Spodziewamy się też niemałych 
pieniędzy ze sprzedaży cegiełek. Jedna 
cegiełka to koszt 10 zł. Stanowić ona 
będzie jednocześnie wejściówkę na na-
szą imprezę. Każdy posiadacz cegiełki 
weźmie udział zaraz po zakończeniu 
turnieju w losowaniu super fantów, np. 
piekarnika firmy Electrolux, smartfo-
nu czy też tableta. Można będzie wy-
losować również voucher do jednej ze 
świdnickich restauracji czy też salonu 
kosmetycznego, itp. Warto więc nabyć 
tych cegiełek więcej, zwiększając tym 
samym swoją szansę na wylosowanie 
fantów, o których mowa powyżej.

W takim razie życzymy uda-
nej imprezy. Za chwilę święta, 
czegom chciałby Pan życzyć 
świdniczanom?

– Dziękuję. Też wierzymy, że impreza 
się uda. Korzystając, chciałbym życzyć 
wszystkim tego, aby w waszym życiu 
zawsze byli ludzie, z którymi możecie 
dzielić chleb, czas i serce. Niech rado-
sna, życzliwa, pełna miłości atmosfera 
tych wyjątkowych świąt towarzyszy 
wam przez cały 2022 rok. Kończąc, 
przyjaciele, kochani serdecznie was 
zapraszamy 8 stycznia 2022 roku o go-
dzinie 15.00  do Świdnicy, gdzie na hali 
sportowej na osiedlu Zawiszów, przy 
ul. Galla Anonima 1 (SP1) razem będzie-
my się bawić, integrować i pomagać. 
Śledźcie nasz profil na FB, gdzie na bie-
żąco będziemy informować o przebie-
gu charytatywnego halowego turnieju 
piłkarskiego.

DG

Fundacja „Łączy nas Football” pod batutą Wiesława Żurka od lata pomaga najmłodszym znaj-
dującym się w potrzebie. 
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Waży zaledwie 7 kg, jest malutki 
i bardzo nieśmiały. Jednak przy bliż-
szym poznaniu daje się poznać jako 
przyjazny psiak lubiący spacery ze 
swoim opiekunem. Czy ktoś zdecy-
duję się na adopcję Rollo? 

- Rollo to maleńki piesek, który zo-
stał nam dostarczony z gminy Lubin na 
zlecenie tamtejszego Urzędu Gminy. Po 
przyjeździe zauważyliśmy bardzo wy-

Maleńki Rollo czeka na nowy dom 
straszonego, wycofanego pieska, który nie 
miał ochoty na kontakt z nami. Przy odby-
waniu kwarantanny i odwiedzinach ja-
sno pokazywał, że nie chce mieć nas przy 
sobie. Dostał ciszę i spokój. To wszystko 
zaowocowało tym, że dziś po przeniesie-
niu na pawilon psów jest już lepiej. Piesek 
pozwala się dotykać, wychodzi nawet na 
pierwsze spacerki i bardzo ładnie cho-
dzi na smyczy. Mieszka z innymi psami i 

dogadują się, choć jest raczej typem sa-
motnika i nie angażuje się w wylewne 
kontakty z kolegami. Do kotów stosunek 
nieznany. Polecany do domu spokojnego 
z dużą dozą cierpliwości. Wyłącznie z 
dziećmi starszymi. Zachowuje czystość i 
nie niszczy – opowiadają wolontariusze 
świdnickiego schroniska.

Schronisko dla Zwierząt w Świd-
nicy, ul. Pogodna 3, telefon kontak-
towy: 733 093 663, 531 496 442, kon-
takt@schroniskoswidnica.pl.            DGfo
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Codziennie niosą pomoc innym, 
w dużych i mniejszych sprawach. 
Nie oczekują nic w zamian. 7 grud-
nia wolontariusze odebrali nagro-
dy.

Tegoroczne obchody Międzyna-
rodowego Dnia Wolontariusza upły-
wają w cieniu pandemii koronawirusa, 
która dla wolontariatu i osób w niego 
zaangażowanych jest ogromnym wy-
zwaniem, ale również sprawdzianem 
wytrwałości i determinacji.

Wolontariat to aktywność dla 
osób w każdym wieku. Cieszy się za-
interesowaniem dorosłych i senio-
rów, ale najchętniej podejmowany jest 
przez osoby młode. Co istotne – żeby 
zostać wolontariuszem nie trzeba być 
pełnoletnim, a w wielu miejscach od 
wolontariuszy nie są wymagane żadne 

specjalne kompetencje, wykształcenie 
czy doświadczenie.

- Nie tak, jak lubimy, bo dużo 
skromniej, ale za to przy pysznych 
rogalikach, piernikach i w sympa-
tycznej atmosferze obchodziliśmy w 
tym roku Dzień Wolontariusza. Była 
okazja do podziękowań za wszystkie 
piękne inicjatywy i dobre uczynki 
naszej młodzieży. Rozmawialiśmy i o 
tym, co już zrobione, ale i o tym, co 
warto zrobić w tym niełatwym cza-
sie. Dziękuję serdecznie uczniom na-
szych szkół i ich cudownym opiekun-
kom. Mam nadzieję, że za rok spo-
tkamy się już w komplecie, w gronie 
tych, dla których małe i wielkie gesty 
dobra są wielka radością i satysfakcją 
- mówi Beata Moskal-Słaniewska.

J. Cader

Wyróżnieni za 
wielkie serca

7 grudnia świdniccy wolontariusze odebrali nagrody z rąk prezydent Świdnicy.
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Okres świąteczno-noworoczny to czas prezentów, kolorowych światełek i pięknie ozdobionych choinek. Jednak co 
zrobić z tymi wszystkimi rzeczami? Pan Błyszczak, bohater „Czystej Świdnicy” radzi wszystkim mieszkańcom, w jaki 
sposób segregować świąteczne odpady. 

promocja

Gdzie wyrzucić potłuczone 
i zniszczone bombki?

Bombki powinny trafić do czarnego 
pojemnika na odpady zmieszane. 

Gdzie wyrzucić starą sztuczną 
choinkę?

Sztuczną choinkę powinniśmy wy-
stawić na zbiórkę odpadów wiel-
kogabarytowych. Można je również 
przywieźć do PSZOK. Jeśli sztuczne 
drzewko jest niewielkich rozmiarów, 
można wrzucić je również do pojem-
nika na odpady zmieszane. Nie należy 
go jednak wyrzucać do pojemników na 
tworzywa sztuczne.

Gdzie wyrzucić żywą choinkę?
Choinki możemy bez żad-
nego problemu pozosta-
wić przy śmietniku, 
gdzie będą trakto-
wane jako odpady 
komunalne. W Świdnicy 
odbiór choinek odbywa 
się w styczniu i lutym 
w każdy wtorek, dlate-
go świąteczne drzewka 
powinny być wystawio-
ne w poniedziałek wie-
czorem. Jeśli nie chce-
my czekać na odbiór 
choinki przez służby 
komunalne, możemy 
we własnym zakre-
sie oddać drzewko do 
Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów, jako odpad bio-
degradowalny.
Wiosną – najlepiej od kwietnia do maja 
– drzewko można przesadzić z do-
niczki do ogrodu. Warto przy tym pa-
miętać, aby kupować rośliny, które od 
początku były uprawiane w donicach. 
Okazy przesadzane z gruntu mają za-
zwyczaj mocno przycięte korzenie i 
będą chorowały. 
Choinkę po świętach można wyko-
rzystać do ochrony innych roślin. 
Gałązki ( jeśli posiadają jeszcze igły) 
oddziela się od pnia i używa jako 

osłon przeciwmrozowych dla bylin, 
roślin cebulowych czy niskich krze-
winek.
Mniejsze, zdrewniałe fragmenty (jak 
również igły) można ułożyć w pry-
zmach kompostowych. Jeśli kompost 
jest dość jednorodny i powstał z ro-
ślin iglastych, można stosować go jako 
ściółkę lub nawóz dla roślin kwasolub-
nych. 
Można również odłożyć gałęzie, by la-
tem użyć ich jako podpór do roślin lub 
pociąć całe drzewko, a ścinki ułóż w 
stos, w którym zamieszkają owady.

Gdzie wyrzucić zepsute lampki 
choinkowe?

Jak wszystko, co działa na prąd lub 
baterie, również światełka z choinki 
to elektrośmieci. Dlatego takie odpa-
dy należy przywieźć do PSZOK, bądź 
wyrzucić do specjalistycznych czer-
wonych pojemników na zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny. W Świd-
nicy charakterystyczne kubły znajdują 
się w następujących miejscach:
2 ulica Dworcowa – naprzeciwko 
wejścia do komendy Straży Miejskiej,
2 parking przy ulicy Spółdzielczej,
2 Osiedle Zarzecze: parking przy 

ulicy Piotra Skargi/Rolniczej,
2 Osiedle Młodych: parking 
przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 
(obok budynku nr 46),
2 Osiedle Młodych: ulica Prą-

dzyńskiego,
2 Osiedle Zawiszów: ulica 

Henryka Pobożnego
2 ulica Kraszowicka - w 
pobliżu szkoły podsta-
wowej

Gdzie wyrzucić papiero-
we opakowania, pudełka i 

torby?
Czyste i suche opako-
wania papierowe należy 
wyrzucić do niebieskie-
go pojemnika lub worka 
(na papier). Mokry lub 
tłusty papier należy wy-

rzucić do czarnego po-
jemnika (odpady zmieszane).

Gdzie wyrzucić opakowania po 
słodyczach?

Sreberka po czekoladzie i papierki po 
cukierkach wrzucamy do odpadów 
zmieszanych. Nie są one bowiem ani 
papierem, ani tworzywem sztucznym. 
Jeśli czekolada zapakowana jest dodat-
kowo w kartonik to powinien on trafić 
do pojemnika lub worka na papier. 

Gdzie wyrzucić świece?
Każdego rodzaju świece – te w szkla-

nych opakowaniach, podgrzewacze w 
aluminiowych oprawkach czy znicze 
zawsze wyrzucamy do pojemnika na 
odpady zmieszane (czarny). Podobnie 
jak zapałki i draskę potrzebne do ich 
odpalenia. Pudełko po zapałkach lą-
duje natomiast w pojemniku lub wor-
ku na papier (niebieski).

Gdzie wyrzucić jedzenie?
Odpady roślinne, czyli np. obierki po 
ziemniakach, zgniłą marchewkę czy 
ogryzki wyrzucamy do pojemników 
lub worków na odpady BIO w kolorze 
brązowym. Warto pamiętać, by nie 
wrzucać ich w woreczku — nie będą 
mogły być wykorzystane.
Resztki mięsa, kości i produkty garma-
żeryjne należy wyrzucić do pojemnika 
czarnego na odpady zmieszane. Do 
niego powinny trafić też inne produkty 
spożywcze, np. makarony czy kasze.
Przed wyrzuceniem jedzenia należy je 
wyjąć z opakowań, a opakowanie wy-
rzucić do odpowiednich pojemników 
(np. niebieskiego na czysty papier czy 
żółtego na metal i tworzywa sztuczne).
Jeśli posiadasz nadmiar jedzenia, za-
miast je wyrzucać, możesz je przy-
nieść do społecznej lodówki i po-
dzielić się z osobami w potrzebie. W 
Świdnicy taka lodówka znajduje się 
przy pawilonach handlowych przy 
ulicy Ludwika Zamenhofa. 

Gdzie wyrzucić szklane butelki 
i słoiki?

Szkło należy wyrzucić do zielonego 
pojemnika lub worka. Mogą tam tra-
fić np. szklane butelki po napojach, po 
oleju czy po alkoholach. Jest to też od-
powiedni kosz na słoiki. Należy jednak 
pamiętać, by metalowe albo plastiko-
we nakrętki wkładać do pojemnika w 
kolorze żółtym (plastikowe nakrętki 
można też oddać na zbiórkę charyta-
tywną).
Przed wyrzuceniem butelek i słoików 
wystarczy je opróżnić – nie trzeba ich 
dokładnie myć. Zostaną wyczyszczo-
ne w późniejszym etapie recyklingu.

Ekologiczne święta: 
jak prawidłowo 
segregować odpady?

Urząd Miejski w Świdnicy Wydział Gospodarki Odpadami
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, 
tel. (+48) 74 856 29 21, (+48) 74 856 29 36
e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl    
www.czystaswidnica.pl

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Świdnica, ul. Metalowców 4

Odpady przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty, tel. nr 74 852 21 04, 885 066 505. 

PSZOK czynny jest w godzinach: od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 17:00, w soboty: od 10:00 do 14:00.
Harmonogram odbioru wszystkich odpadów komunalnych znajduje się na stronie www.czystaswidnica.pl w zakładce „wywóz odpadów”.

Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z o.o.
ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica, 
tel./fax (+48) 74 85 22 104
e-mail: biuro@zomswidnica.pl     
www.zomswidnica.pl



917.12.2021 r.-13.01.2022 r.   | ŚŚwidnica

aktualności

rek
lam

a

rek
lam

a

rek
lam

a

rek
lam

a

Nie kto inny, jak najpraw-
dziwszy św. Mikołaj z to-
warzyszącą mu Śnieżyn-
ką pojawili się w środę, 
8 grudnia pod oknami 
Oddziału Dziecięcego 
świdnickiego szpita-
la, aby przywitać się 
z dziećmi i obdarować 
ich świątecznymi upo-
minkami.

- Z uwagi na ob-
ostrzenia epidemiolo-
giczne, św. Mikołaj nie 
mógł osobiście spotkać 
się z dziećmi, ale już sam jego widok z 
okien sal szpitalnych był dla dzieci wiel-
ką atrakcją. W imieniu Mikołaja, per-
sonel szpitala z wielką przyjemnością 

przekazał piękne prezenty prze-
bywającym w oddziale dzie-

ciom. Za każdy uśmiech, 
oznakę radości i niezapo-
mniane wrażenia, jakich 
doświadczyli dziś nasi 
najmłodsi pacjenci, ser-
decznie dziękujemy or-
ganizatorowi wydarze-

nia – Teatrowi Za Jeden 
Uśmiech oraz wszystkim 
darczyńcom wspierają-
cym działalność teatru, 
m.in firmom Poltra-
fo Sp.z o.o. w Świdnicy,   

AMS Sp. z o.o. ze Świdnicy, Galwanizer  
Sp. z o.o. z Dzierżoniowa oraz PRASMET 
2 Sp. z o.o. ze Świdnicy - informują 
przedstawiciele szpitala.                  Oprac.

Święty Mikołaj u najmłodszych 
pacjentów świdnickiego szpitala

W imieniu Mikołaja, personel szpi-
tala z wielką przyjemnością przeka-
zał piękne prezenty przebywającym 
w oddziale dzieciom.
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► Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w Świdnicy 
ul. Franciszkańska 7, tel. 74/854-90-52, 
tel. 74/852-13-27, fax 74/853-71-39
mail: osrodek@mops.swidnica.pl

► Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy 
ul. Jagiellońska 23, tel. 47/875-52-00, 
47/875-52-19, fax 47/857-52-30
mail: komendant@swidnica.wr.policja.gov.pl

► Miejska Komisja ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
ul. Długa 33, tel. 74/856-29-35
mail: um@um.swidnica.pl 

► Prokuratura Rejonowa w Świdnicy
ul. Zamkowa 2, tel. 74/856-36-73, 
fax 74/856-36-70
mail: prokuratura@swidnica.po.gov.pl   

► Straż Miejska w Świdnicy
ul. Dworcowa 2-4-6-8, tel. 986, 74/851-28-88
mail: strazmiejska@sm.swidnica.pl

► Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej 
ul. Leśna 27-29, tel. 74/851-71-00, 459-595-111, 
74/630-60-60; mail: szpital@szpital.swidnica.pl, 
sekretariat@szpital.swidnica.pl  
► Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy
tel. 999, 74/850-09-90, 
mail: biuro@999.swidnica.pl
► Sąd Rejonowy w Świdnicy 
ul. Okulickiego 2-4, 
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywa-
nia Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich, 
tel. 74/851-84-32, fax 74/851-84-44
II i III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wy-
konywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, 
tel. 74/851-84-89, fax 74/851-84-91
► Pomoc prawna i psychologiczna
▪ poniedziałki w godz. 15.45- 17.45, wtorki i środy w 
godz. 15.45- 18.45 w Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych, przy ul. Długiej 33- kontakt 74/ 856 29 66
▪ pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, o godz. 16.00 w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, 
przy ul. Franciszkańskiej 7 spotkania grupy wspar-
cia dla osób z doświadczeniem przemocy w rodzi-
nie – kontakt pod nr. tel. 513 288 925.

▪ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy
kontakt ze specjalistami (psychologiem, radcą 
prawnym, terapeutą rodzinnym) po umówieniu, za 
pośrednictwem pracownika socjalnego: 
ul. Franciszkańska 7, tel. 74/854-90-52, 
tel. 74/852-13-27, fax 74/853-71-39
ul. Westerplatte 47, tel. 74/640-28-88 
mail: osrodek@mops.swidnica.pl
▪ Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka 
i Obywatela „St.O.P.”
tel. 74/850-04-60, punkt pomocy prawnej przy 
Urzędzie Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4
▪ Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
tel. 74/850-04-60, punkt pomocy prawnej, 
ul. Długa 33
▪ Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
i Współuzależnienia w Świdnicy 
tel. 74/852-28-02, mail: swidnica@zlo.czarnybor.pl 
Program terapeutyczny dla osób doznających i sto-
sujących przemoc w rodzinie, realizowany na rzecz 
mieszkańców Miasta Świdnicy, ul. Westerplatte 47
▪ Miejskie szkoły podstawowe w Świdnicy 
w każdej szkole podstawowej można skorzystać 
z indywidualnych konsultacji z psychologiem lub 
pedagogiem szkolnym

Szukasz 
wsparcia? 
Oni służą 
pomocą 

W nagłej i interwencyjnej sytuacji dzwoń pod numer telefonu alarmowego: 
Jeśli nie możesz rozmawiać i nawiązać połączenia głosowego, możesz 
skorzystać z uprzednio zainstalowanej bezpłatnej aplikacji mobilnej:

2 „Twój parasol” - aplikacja policji 
2 „Twoja komenda” - aplikacja policji

2 „Alarm112” - aplikacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
2 „AvonAlert” - aplikacja Fundacji Feminoteka i Avon 

► Telefony zaufania
▪ Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „Niebieska Linia” 
tel. 800-120-002 (czynny całą dobę), 
mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa
Konsultacje telefoniczne dla osób zawodowo zaj-
mujących się przeciwdziałaniem przemocy w ro-
dzinie, tel. 22/250-63-12 (środy od godz. 10:00 do 
13:00), mail: koordynatorzy@niebieskalinia.info 
▪ Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
tel. 116-111 (czynny całą dobę), 
mailowo przez stronę: www.116111.pl 
▪ Telefon dla rodziców i nauczycieli 
w sprawie bezpieczeństwa dzieci
tel. 800-100-100 (od poniedziałku do piątku w 
godz. od 12:00 do 15:00)

▪ Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
tel. 800-12-12-12 (od poniedziałku do piątku 
w godz. od 08:15 do 20:00)
▪ Linia Wsparcia dla Dorosłych
tel. 800-702-222 (czynny całą dobę) 
▪ Pomarańczowa Linia dla rodziców dzieci 
pijących alkohol i zażywających narkotyki
tel. 801-140-068, 42/630-03-73 (od poniedziałku 
do piątku w godz. od 14:00 do 20:00)
mail: pomoc@pomaranczowalinia.pl, 
ul. Jaracza 40, 90-252 Łódź
▪ Policyjny Telefon Zaufania 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
tel. 800-120-226 (od poniedziałku do piątku 
w godz. od 09:30 do 15:30)

Nie wiesz, w jaki sposób rozwiązać 
swoje problemy? Chcesz porozmawiać 

ze specjalistą, który zrozumie Twoją 
sytuację? Poniższy informator 

zawiera adresy i numery telefonów do 
odpowiednich służb i instytucji.

112

► Miejsca schronienia dla osób 
doznających przemocy w rodzinie
▪ Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR 
w Świdnicy
ul. Żeromskiego 16/8, tel. 74/856-58-15
▪ Hostel Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom 
„Ut Unum Sint” w Świdnicy
ul. Mickiewicza 11-13, tel. 74/853-33-27
▪ Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia 
i Interwencji Kryzysowej
ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych, 
tel. 74/840-82-96, mail: sow@sow.walbrzych.pl 
▪ Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia 
we Wrocławiu
ul. Gen. T. Bora Komorowskiego 31, 51-210 Wrocław, 
tel. 71/736-06-82, 884-084-820, 
fax 71/736-06-99.

poMOCna

Świdnica
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Maria Kunic to wybitna astro-
nomka XVII wieku mieszkająca i 
tworząca w Świdnicy. Jedna z nielicz-
nych kobiet, która w tamtym okresie 
była znana i szanowana przez nauko-
wą elitę świata astronomii. 

Jej przełomowe dzieło „Urania Pro-
pitia” było swoistym uproszczeniem 
znanych na całym świecie tablic Keple-
ra opisujących prawa dotyczące ruchu 
planet. Kobieta ta wyprzedzała swoje 
czasy, posługiwała się kilkoma językami, 
posiadała ogromną wiedzę z zakresu 
medycyny, farmacji oraz matematyki i 
astronomii. Ta nieprzeciętna persona 
zafascynowała świdniczanina, Dariusza 
Miziarskiego. Zainspirowany jej życiem 
stworzył on niezwykłego audiobooka, 
który ma na celu przybliżenie miesz-
kańcom naszego miasta działalność 
naukową tej postaci. Audiobook ten to 
niecodzienny projekt o osobie, która 
mimo przeciwności losu i niesprzyja-
jących warunków otoczenia dążyła do 
realizacji swoich marzeń. Cała historia 
została przedstawiona w bardzo barw-
ny i nieszablonowy sposób, zarówno 
pod kątem narracyjnym, muzycznym, 
jak i dźwiękowym. Docelowo audioobok 

Długo wyczekiwana premiera audiobooka ASTRONOMICOS 
o Marii Kunic jeszcze przed świętami!

będzie dostępny bezpłatnie. Będzie go 
można ściągnąć w formacie MP3 ze 
strony internetowej www.astronomi-
cos.mizidarmusic.pl już od 21 grudnia.

Audiobook ASTRONOMICOS zo-
stanie także wydany w limitowanej 
edycji w nakładzie 100 egz. na płycie 
CD. Opcja ta będzie swoistą gratką dla 
kolekcjonerów i miłośników Marii Ku-
nic. Płyta oprócz audiobooka zawie-
rać będzie także dodatkowe gratisy w 
postaci autorskich utworów muzycz-
nych. Wszystko zostanie zachowane 
w klimacie bardzo nastrojowym i li-
rycznym, który pozwoli słuchaczowi 
przenieść się choć na chwilę w odległy 
i nieznany świat. - Muzyka będąca tłem 
historii jest drugoplanowa, dlatego też 
wpadłem na pomysł, aby dodać ją jako 
osobne utwory na płycie CD. Myślę że 
ten gratis jest świetnym uzupełnieniem 
całego projektu.  Astronomicos na CD 
ma ukazać się w pierwszym tygodniu 
stycznia 2022 roku. Nad całym tekstem 
i oprawą merytoryczną czuwała moja 
żona, Sylwia Miziarska. Tak naprawdę 
to ona jest autorką większej części tek-
stu – opowiada autor projektu, Dariusz 
Miziarski. Jak przystało na typowego 

audiobooka, niezwykle ważnym ele-
mentem jest głos lektora. Historia Ma-
rii Kunic według interpretacji Dariusza 
Miziarskiego zostanie opowiedziana 
przez Filipa Kosiora. To kolejna grat-
ka dla słuchaczy audiobooków, gdyż 
głos tego lektora uznawany jest za je-
den z najlepszych w Polsce. - Maria 
Kunic spędziła w Świdnicy kilkadziesiąt 
lat swojego życia, tutaj uczyła się, doj-
rzewała, a potem pracowała naukowo. 
Także możemy śmiało powiedzieć, iż jej 
postać jest bardzo mocno związana z 

naszym miastem. Dlatego też chciałem 
przedstawić ją w ciekawej, oryginal-
nej formie, jaką jest audiobook. Pomysł 
był taki, aby projekt nie był klasycznym 
biograficznym audiobookiem. Wraz z 
Sylwią chcieliśmy stworzyć coś inne-
go, nietypowego. W efekcie powstało 
dwupłaszczyznowe opowiadanie, gdzie 
przeszłość miesza się z przyszłością, a 
bohaterka lawiruje pomiędzy różnymi 
etapami swojego życia. Gwarantuję, że 
zakończenie audiobooka z pewnością 
was zaskoczy! Projekt jest naprawdę 
warty odsłuchania, ponieważ Maria 
Kunic była niezwykle tajemniczą posta-
cią. Wiele faktów historycznych zwią-
zanych z bohaterką konsultowałem z 
dyrektorem Muzeum Dawnego Kupiec-
twa w Świdnicy, Dobiesławem Karstem 
oraz Radosławem Skowronem, mecenat 
artystyczny objął Kazimierz Błaszczak, 
który jest prezesem Stowarzyszenia 
Astronomki Marii Kunic w Wieruszowie 
– dodaje twórca audiobooka Dariusz 
Miziarski, który na realizację projektu 
otrzymał stypendium od Urzędu Miej-
skiego w Świdnicy z dziedziny kultury 
na rok 2021.

red.

Audiobook autorstwa Dariusza Miziarskie-
go, będzie dostępny bezpłatnie już od 21 
grudnia. 
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Wesołych Swiat! 
Święta Bożego Narodzenia to czas 
pełen radości i rodzinnej miłości. To 
najlepsza okazja, aby spędzić więcej 
czasu z bliskimi i złożyć im jak naj-
szczersze życzenia na nadchodzący 
Nowy Rok. Czytelnicy postanowi-
li pozdrowić swoich najbliższych i 
przyjaciół na łamach naszej gazety. 

Świąt przytulnych, magicznych
prezentów – nie tylko praktycznych,

spotkań bliskich, serdecznych,
krajobrazów zimowych, bajecznych.

W Sylwestra zabawy do rana
Wśród wybuchów szampana…

Kochanym rodzicom 
życzy Iwona

Wszystkiego najlepszego 
z okazji świąt 

Bożego Narodzenia 
dla Ciebie Celina. 

Życzę Ci dużo zdrowia 
i szczęścia w życiu codziennym.

Łukasz

Gwiazdki najjaśniejszej, 
choinki najpiękniejszej, 

prezentów wymarzonych, 
świąt mile spędzonych, 
karnawału szalonego, 
roku bardzo udanego 

życzy Karolina. 

Śniegu po nerki, udanej pasterki,
prezentów moc, miłości co noc,

smacznego bigosu, gwiazdki z kosmosu
oraz tyle radości ile karp ma ości.

Ukochanej babci Władzi 
i najdroższemu dziadkowi Stefanowi 
wesołych świąt Bożego Narodzenia 

życzy Kamila

Kiedy świąteczny stół się ugina,
śpiewa kolędy cała rodzina,

na niebie pierwsza gwiazdka już świeci
niech Cię bogaty Mikołaj odwiedzi.

100 choinek w lesie,
prezentów ile Mikołaj uniesie,

bałwana ze śniegu 
i mniej życia w biegu,

oraz tyle radości co ryba ma ości życzy 
Bartek z rodzinką

Do siego roku! 
Oby Nowy Rok przyniósł każdemu 

same dobre nowiny. 
Z pozdrowieniami dla wszystkich 

Mateusz

Gdy rodzina wokół siądzie,
Już nieważne są pieniądze,

Bo najlepszy prezent na świecie,
To gdy bliscy są w komplecie.

Uściski dla mojej mamusi i tatusia 
przesyła Sandra
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Jak co roku Świdnica brała udział 
w obchodach Światowego Dnia Wal-
ki z AIDS, który wypada dokładnie 1 
grudnia. Codziennie w Polsce wiru-
sem HIV zarażają się 3 osoby. O tym, 
jak uniknąć zarażenia i jak bronić się 
przed chorobą, świdnicka młodzież 
mogła dowiedzieć się podczas kon-
certu, który odbył się w teatrze.

Po krótkiej prezentacji multime-
dialnej muzycy: Adam Sypuła (wo-
kal), Tomasz Wendt (saksofon), Marek 
Popów (gitara), Tomasz Jędrzejew-
ski (syntezator), Krzysztof Witkow-
ski (gitara basowa), Mateusz Maniak 
(perkusja) zaprezentowali utwory 
wokalistów, którzy przegrali walkę z 

Rockowy koncert i czerwone wstążki. 
Świdnica solidarna z chorymi na AIDS

AIDS lub uzależnieniem od narkoty-
ków, m.in. Freddie’ego Mercury czy 
Jimmi’ego Hendrixa.

– Inicjatywa obchodów Światowe-
go Dnia AIDS i profilaktyka HIV jest 
stosowana od wielu lat w Świdnicy. 
Jako specjalista od terapii uzależnień 
uważam, że ma to ogromny sens. Nie-
stety, nie we wszystkich dolnośląskich 
miastach tak jest. Jestem przekonany, 
że profilaktyka wzmocniona muzyką 
przynosi najlepsze rezultaty u każdego 
odbiorcy, bez względu na grupę wie-
kową - mówił Krzysztof Witkowski, 
ekspert wojewódzki ds. informacji 
o narkotykach oraz prezes Fundacji 
Promocji Muzyki i Terapii Green.

Organizatorzy zadbali o to, by 
przekazać jak najwięcej informacji na 
temat AIDS – nie tylko dotyczących 
form zapobiegania, czy walki z choro-
bą, ale też na temat punktów, w któ-
rych można wykonać badania. W wal-
ce z AIDS najważniejsza jest wiedza i 
profilaktyka.

- „Czerwona kokardka” ma na celu 
uświadomienie mieszkańcom miasta, 
co to jest za choroba i jakie są jej kon-
sekwencje. Symbolizuje również so-
lidarność z osobami żyjącymi z HIV i 
AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi, po-
święcenie i zaangażowanie w walkę z 
AIDS. Stanowi pierwszy krok na drodze 
upowszechnienia problematyki HIV i 
AIDS. Ograniczenie rozprzestrzeniania 
się HIV i AIDS w Polsce i na świecie jest 
jednym z priorytetowych zagadnień 

zdrowia publicznego, ponieważ zaka-
żeniom wirusem HIV można skutecz-
nie zapobiegać oraz je leczyć, szcze-
gólnie ważne jest ciągłe propagowanie 
wiedzy na ten temat w społeczeństwie.  
- mówiła Izabela Siekierzyńska, dy-
rektor Wydziału Polityki Społecznej i 
Spraw Socjalnych. 

W ramach Światowego Dnia Walki 
z AIDS odbył się również konkurs wie-
dzy o zdrowiu, w którym wzięli udział 
podopieczni ośrodków kuratorskich. 
Pierwotnie konkurs miał odbyć się 1 
grudnia, jednak z uwagi na kwaran-
tannę dzieci - został przełożony. Było 
to wydarzenie, które Gmina Miasto 
Świdnica przygotowała wspólnie z 
PSSE w Świdnicy i Sądem Okręgowym 
w Świdnicy. 

J. Cader

Na koncercie zaprezentowano utwory wokalistów, którzy przegrali walkę z AIDS lub uzależ-
nieniem od narkotyków, m.in. Freddie’ego Mercury czy Jimmi’ego Hendrixa.
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Na świdnickim Rynku pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych wraz z 
Radą ds. Równego Traktowania przeprowadzili akcję uliczną mającą na celu przekazanie wyra-
zów solidarności z osobami, które chorowały na AIDS. W ramach wydarzenia rozdawane były 
czerwone wstążeczki oraz ulotki i materiały edukacyjno-informacyjne.
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W strukturach władz Stowarzy-
szenia Przedsiębiorców i Kupców 
Świdnickich wkrótce nastąpią zmia-
ny. Nowym prezesem – na ten mo-
ment elektem – został wybrany wie-
loletni członek organizacji i zarządu, 
właściciel CUK BILANS – Wiesław 
Pawlic. W planach nowego prezesa 
jest realizacja projektów, które mają 
połączyć przeszłość z przyszłością.

Po trzeciej już kadencji obecny 
prezes SPiKŚ, Andrzej Panas zapropo-
nował na swojego następcę Wiesława 
Pawlica, wieloletniego członka stowa-
rzyszenia oraz zarządu, w którym do 
tej pory pełnił funkcję rzecznika ds. 
ekonomicznych. Kandydatura świd-
nickiego przedsiębiorcy, prowadzą-
cego od ponad 11 lat Centrum Usług 
Księgowych BILANS, za którego dzia-
łalność był nominowany do nagrody 
Świdnickiego Gryfa 2019, zapropono-
wana została na Nadzwyczajnym Wal-
nym Zebraniu 17 listopada. 

Andrzej Panas sprawował funk-
cję prezesa SPiKŚ przez sześć lat i w 
trakcie swojej prezesury kontynuował 
sztandarowe inicjatywy edukacyjne w 
zakresie przedsiębiorczości oraz za-
inicjowane przez siebie projekty roz-

SPiKŚ z nowym prezesem 

wijające talenty młodzieży –  jak np. 
„Zalogowani” czy „Zostań Wirtuozem”, 
ale też podejmował nowe działania, w 
reakcji na aktualną sytuację przedsię-
biorców, np. w przypadku rządowego 
programu „Polski Ład” czy zapotrzebo-
wania lokalnej społeczności w obliczu 

pandemii COVID-19. Jak wielokrotnie 
podkreślał realizowane inicjatywy były 
możliwe dzięki doskonałej współpracy 
i przy wsparciu zarówno zarządu, jak i 
wszystkich członków stowarzyszenia. 
Nowy prezes – elekt Wiesław Pawlic 
zacznie sprawować funkcję w styczniu 

2022 roku, a jego kadencja zgodnie ze 
statutem będzie trwała przez kolejne 
dwa lata. W tym czasie zamierza nie 
tylko kontynuować pracę poprzednika, 
ale też realizować kolejne wartościowe 
cele. – Chciałbym, byśmy powrócili do 
swoich korzeni. Jesteśmy najstarszą w 
regionie tego typu organizacją bizne-
sową i mamy w swojej historii mnó-
stwo świetnych przedsięwzięć. Zamie-
rzam reaktywować niektóre działania 
i funkcje stowarzyszenia, które z róż-
nych względów, także tych pandemicz-
nych, zostały zaniechane. Mam na 
myśli na przykład Świdnickie Forum 
Gospodarcze ze spotkaniami z przed-
stawicielami biznesu, gospodarki i po-
lityki, czy chociażby przerwany przez 
epidemię COVID-19 Charytatywny 
Koncert Bożonarodzeniowy, na którym 
zbierane były środki dla muzycznie 
uzdolnionej młodzieży – i przyznawa-
ne później w ramach konkursu „Zostań 
Wirtuozem”. Nie zabraknie też nowych 
projektów, nad którymi aktualnie 
trwają przygotowania. Ważną kwe-
stią dla mnie będzie również promocja 
naszych przedsiębiorców, ale też ini-
cjatyw stowarzyszenia, które, jak po-
kazały, niosą ze sobą wartość. Planów 
jest więc wiele i mam nadzieję, że nad-
chodzące lata pozwolą na ich sprawną 
realizację – zapowiada prezes-elekt 
Wiesław Pawlic.

Oprac.

Od lewej Wiesław Pawlic i Andrzej Panas. Nowy prezes SPiKŚ-u zapowiada powrót do korzeni 
stowarzyszenia oraz utworzenie nowych projektów. 

fo
to

: S
PiK

Ś



1317.12.2021 r.-13.01.2022 r.   | ŚŚwidnica

aktualności

codzienna 
porcja informacji 

na

mojaswidnica.pl

rek
lam

a
rek

lam
a

rek
lam

a

rek
lam

a

724 456 066

Przyjdź i wybierz swoje drzewko
lub napisz do nas i wybierz je online

drzewka cięte
   i w donicach

Galeria Świdnicka, przed wejściem od ul. Westerplatte

CHOINKI
z dostawą do domu

G  A  L  E  R  I  A
choinki

jodła kaukaska
świerk srebrny

Znajdź nas na 
facebook mojaswidnica.pl

W sierpniu ubiegłego roku pre-
zydent Świdnicy złożyła zawiado-
mienie do Prokuratury Rejonowej w 
Świdnicy dotyczące możliwości po-
pełnienia przestępstwa przez Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie przeciwko środowisku, w 
związku z sytuacją panującą nad za-
lewem Witoszówka. Prokuratura 
otrzymała już co prawda wszystkie 
opinie, zaistniała jednak konieczność 
ich uzupełnienia.

Wracamy do tematu katastrofy 
ekologicznej nad Zalewem Witoszów-
ka, do której doprowadzono po zrzucie 
wody z akwenu w 2020 roku. Decyzję 
taką podjął zarząd zlewni w Legnicy 
„Wód Polskich”, tłumacząc ją planowa-
nym remontem. Zginęły ryby i tysiące 
chronionych małż z gatunku szczeżu-
ja wielka. Przypomnijmy. Zbiornik do 
końca 2017 roku był administrowany 
przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych i przez ponad 40 

Śledztwo w sprawie zalewu 
Witoszówka trwa. 
Potrzebne opinie uzupełniające

lat nie przeprowadzano na nim grun-
towych remontów. Jego obecny stan 
wymaga przeprowadzenia niezbęd-
nych prac modernizacyjnych, co po-
twierdziła pięcioletnia kontrola okre-
sowa zapory czołowej, wykonana przez 
Centrum Technicznej Kontroli Zapór 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej – Państwowego Instytutu Ba-
dawczego w 2020 roku. Taki sam nakaz 
nałożył również Wojewódzki Inspekto-
rat Nadzoru Budowlanego w obawie 
przed poważnym zagrożeniem awa-
rii budowli. Z tego powodu w połowie 
2020 roku Wody Polskie Zarząd Zlewni 
w Legnicy, w porozumieniu z Polskim 
Związkiem Wędkarskim, zleciły w try-
bie awaryjnym sukcesywne obniżenie 
lustra wody, do minimalnego poziomu 
bezpiecznego dla dalszego bytowania 
organizmów wodnych. Działanie było 
podyktowane względami bezpieczeń-
stwa, ze względu na zły stan technicz-
ny obiekt groził katastrofą budowlaną.

Zbiornik Witoszówka II został 
wybudowany w latach 1973-1975. 
Jego pojemność całkowita wynosi 
153 tysiące metrów sześciennych i 
obejmuje obszar prawie 9 hektarów. 
Akwen służy rekreacji i stanowi te-
ren wypoczynkowy dla turystów i 
mieszkańców Świdnicy, nie pełni jed-
nak istotnej roli w systemie ochrony 
przeciwpowodziowej na obszarze 
województwa dolnośląskiego. Kroki 
prawne podjęła prezydent Świdni-
cy, która zawiadomiła prokuraturę. 
Śledztwo trwa. – Dysponujemy opi-
niami z zakresu hydrologii i ochrony 
środowiska, z którymi się zapoznali-
śmy. Musimy przeprowadzić dalsze 
czynności dowodowe i uzyskać dalsze 
opinie uzupełniające. To od nich zale-
żeć będzie nasze dalsze postępowanie 
i stawianie ewentualnych zarzutów – 
mówi prokurator Marek Rusin.

red.
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Był twórcą i dowódcą legendar-
nego 303 Dywizjonu Myśliwskiego. 
Za swoją wielką odwagę otrzymał 

Restauracja „Sztuka Smaku” 
zmieniła się w plan filmowy

Przewoźny, znany raper i filmowiec. 
Aktualnie tworzy swojego rodzaju 
„zajawkę” o długości od 15 do 30 mi-
nut. W ten sposób chcemy uzyskać 
zgody i fundusze na stworzenie peł-
nometrażowej realizacji. Edyta Pło-
mińska przygotowywała damskie 
kostiumy, stylizacją zajęła się Irena 
Wagilewicz, za make up odpowiadała 
Monika Wajda, a kierownikiem planu 
była Adriana Skrzypecka. – opowia-
da Krzysztof Dworenko-Dworkin, 
prezes Świdnickiego Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznych i doda-
je: – Sceny kręciliśmy już między in-
nymi we Wrocławiu, w Woli Osoliń-
skiej, czyli miejscu, w którym urodził 
się pułkownik Zdzisław Krasnodębski 
oraz w Muzeum 303 Dywizjonu My-
śliwskiego w Napoleonie. Jako że na-
sza grupa pochodzi ze Świdnicy, szu-
kaliśmy odpowiednich  lokalizacji w 
naszym mieście. Okazało się, że wnę-
trze restauracji Sztuka Smaku jest 
bardzo dobre i oddaje klimat nasze-
go filmu. Właściciele i obsługa lokalu 
ugościli nas wspaniale.

DGFilmowcy spędzili w „Sztuce Smaku” kilka godzin. W efekcie nagrali kilka ważnych scen. 

Od lat straszą swoim wy-
glądem, a ich stan technicz-
ny pozostawia wiele do 
życzenia. Komórki gospo-
darcze przy ul. Gdyńskiej 7 
nadają się do generalnego 
remontu. - Jakie są plany 
dotyczące tych obiektów? 
– pyta w swojej interpelacji 
radny Władysław Wołosz.

Problem z obiektami gospodarczy-
mi przy ul. Gdyńskiej 7 jest od lat znany 
władzom miasta i Miejskiemu Zarządo-
wi Nieruchomości. Na co dzień korzy-
stają z nich mieszkańcy pobliskich bu-
dynków socjalnych. Niestety, zdarzały 
się również sytuacje, gdy bezdomni 
urządzali sobie w tym miejscu noc-
legownię. W przeszłości kilkukrotnie 
dochodziło tam do pożarów. O przy-
szłość komórek w swojej interpelacji 
zapytał radny miejski Władysław Wo-
łosz: - Przy ul. Gdyńskiej od strony par-
ku znajdują się komórki, które są w fa-
talnym stanie i wręcz rozlatują się, a ich 
dachy wykonane są z płyt azbestowych. 
Jakie są plany dotyczące tych obiektów? 
– wskazał Władysław Wołosz. 

Będzie dotacja,  
będzie remont

- Miejski Zarząd Nieru-
chomości planował remont 
komórek, z jednoczesną 
wymianą pokrycia dacho-

wego z płyt azbestowych. 
Planowane prace miały być 
wykonane w porozumieniu z 

Biurem Ochrony Środowiska Urzę-
du Miejskiego. Ze wstępnej wyceny 
zadania wynikało bowiem, że zna-
czącym kosztem tych prac będzie 
utylizacja płyt azbestowych. Gmina 
Miasto Świdnica występowała o do-
tację na likwidację materiałów azbe-
stowych na terenie miasta, z której 
to możliwe byłoby pokrycie kosztów 
utylizacji pokrycia dachowego komó-
rek usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 
7, jednakże takiej dotacji nie otrzy-
mała. Mając na uwadze powyższe, 
Miejski Zarząd Nieruchomości wróci 
do tematu w 2022 roku – informuje 
prezydent Świdnicy, Beata Moskal-
-Słaniewska. 

DG

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Mi-
litari z rąk gen. Władysława Sikor-
skiego. Grupa pasjonatów i miło-

śników historii postanowiła nakrę-
cić film poświęcony pułkownikowi 
Zdzisławowi Krasnodębskiemu. W 
piątek, 3 grudnia jedną ze scen re-
alizowano we wnętrzu świdnickiej 
restauracji „Sztuka Smaku”. Na pla-
nie nie mogło zabraknąć członków 
Świdnickiego Stowarzyszenia Re-
konstrukcji Historycznych.

– Kręciliśmy sceny do filmu o pilo-
cie pułkowniku Zdzisławie Krasnodęb-
skim, który urodził się w gminie Borki. 
Postanowiliśmy upamiętnić naszego 
mieszkańca, produkując film fabular-
ny o jego życiu – tłumaczy wójt gmi-
ny Borki, ppłk rez. dr Radosław Adam 
Sałata, który osobiście wcielił się w 
jedną z ról.

Świdniczanie  
na planie filmowym

– Zostaliśmy zaproszeni przez 
wójta i wspólnie tworzymy ten film. 
Zajmuję się sprawami w pionie ko-
stiumograficznym i rekonstruktor-
skim. Reżyserem filmu jest Agata 
Skowrońska, a operatorem Paweł fo
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Zaniedbane komórki doczekają się remontu? 

Komórki gospodarcze przy ul. Gdyńskiej 7 nadają się do generalnego remontu.  

Władysław Wołosz
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Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Świdnicy prowadzi cykl 
warsztatów doskonalących pracę 
pracowników socjalnych i funkcjona-
riuszy policji w ramach „Niebieskiej 
Karty”. Jest ona skoordynowanym 
systemem pomocy dla osób, które 
doznają przemocy w rodzinie.

Jedno z takich szkoleń odbyło się w 
środę, 24 listopada w Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych na świdnickim 

Rozmawiali o interwencjach kryzysowych
Rynku. – Procedura „Niebieskiej Karty” 
jak i przemoc w rodzinie jest to zjawi-
sko, które niestety coraz głębiej i sze-
rzej obejmuje społeczeństwo w Świdni-
cy i nie tylko. Czego mogliśmy się na-
uczyć podczas tego szkolenia? Przede 
wszystkim innego punktu  widzenia. 
Prowadzący przedstawił nam, w jaki 
sposób nasza praca i zebrany przez nas 
materiał dowodowy jest analizowany 
przez sąd i prokuraturę. Szkolenie było 

niezwykle merytoryczne – mówi pod-
kom. Marcin Rogoziński, zastępca 
Naczelnika Wydziału Prewencji KPP 
w Świdnicy. – Są to szkolenia prowa-
dzone przez praktyków dla praktyków. 
Uczestniczą w nich wyłącznie osoby, 
które na co dzień zajmują się inter-
wencjami kryzysowymi. Mówiliśmy o 
takich rzeczach, które dotyczą właśnie 
takich interwencji, czyli sytuacji zupeł-
nie skrajnych. Zarówno w sensie emo-

cjonalnym, jak i rzeczy związanych z 
nieporadnością, zapewnienia opieki 
dziecku, jak i sytuacjami niebezpiecz-
nymi. Naszą rolą jest działać w taki 
sposób, żeby zachować się odpowiednio 
„miękko” wobec osób potrzebujących 
pomocy, a odpowiednio twardo wo-
bec sprawców tych najpoważniejszych 
przestępstw – dodaje Krzysztof Bo-
chenek, prowadzący warsztaty.

DG
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Magdalena Maria  
Wolinska-Riedi –  
dziennikarka,   
korespondentka TVP  
z Włoch. Przez 16 lat 
mieszkała w Watykanie. 

Polecam gorąco moją najnow-
szą książkę. „Z Watykanu w 
świat” dopełnia mozaikę faktów 
i anegdot z wnętrza najmniej-
szego państwa świata. Można w 
niej przeczytać o wydarzeniach 
z pokładu  papieskiego samolo-
tu, towarzysząc Franciszkowi w 
podróżach na Antypody, ale i w 
kolejnych podróżach ku wielkim 
wyzwaniom w mojej codziennej 
pracy dziennikarskiej. Do Ama-
trice tuż po trzęsieniu ziemi i na 
maleńką Lampedusę, gdzie do-
cierają tysiące migrantów. Waty-
kan nadal pozostaje osią tej opo-
wieści, bo przez tyle lat budziłam 
się i zasypiałam w cieniu kopuły 
św. Piotra, a dziś również widzę 
ją z okien mojego mieszkania. 

Przyjaciele 
biblioteki 
polecają

To nie lada gratka dla stałych 
bywalców świdnickiej bibliote-
ki. 1 grudnia w holu Wypożyczalni 
dla Dzieci i Młodzieży stanął dość 
nietypowy kalendarz adwentowy. 
Przed nami ostatni przedświątecz-
ny tydzień i ostatnie okienka do 
otwarcia.

Otwieranie kalendarza adwento-
wego to długa tradycja, która umila 
czas oczekiwania na bożonarodze-
niową gwiazdkę. Historia powstania 
słodkiego kalendarza adwentowego 
dla dzieci związana jest z drukarzem 
Gerhardem Langiem. Jako dziecko 
wciąż dopytywał swoją matkę, kie-

Spod jej ręki wyszły m. 
in. „Pętla. Narodziny” 
oraz „Opowieści Świa-
tłem i Mrokiem Pi-
sane”. We wtorek, 7 
grudnia w świdnic-
kiej bibliotece od-
było się spotkanie 
autorskie z Magda-
leną O jrzyńską, na 
co dzień mieszkanką 
naszego miasta. 

- To było bardzo 
energetyczne i wyjątko-
we spotkanie w rodzin-
nym mieście autorki. 

Wejdź 
w Nowy Rok 
z biblioteką 

Odwiedź bibliotekę tuż przed 
świętami Bożego Narodzenia, a 
w nagrodę otrzymasz wyjątkowy 
kalendarz na nowy rok! 

- Drodzy czytelnicy! Z oka-
zji zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia mamy dla państwa 
niespodziankę. Na pierwszych 
dwadzieścia osób, które pojawią 
się 23 grudnia w Wypożyczalni 
Naukowej (I piętro), w godzinach 
pracy biblioteki: 9.00 - 16.00 – 
będzie czekał trójdzielny kalen-
darz biblioteczny na rok 2022 – 
zachęca Ewa Cuban, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Świdnicy. 

red.

Kalendarz adwentowy 
w bibliotece

dy nastąpi Boże Narodzenie. Znie-
cierpliwiona kobieta narysowała na 
kartonie 24 cyfry i doszyła do nich 
kieszonki, w których umieściła bisz-
kopty. Chłopiec mógł zjadać jed-
no ciastko dziennie, dzięki czemu 
wiedział, ile dni pozostało. W 1930 
roku dorosły już Gerhard rozpoczął 
produkcję kalendarzy adwentowych 
wypełnionych czekoladkami. - Za-
inspirowane tą wspaniałą historią, 
nasze bibliotekarki postanowiły przy-
gotować dla czytelników Biblioteczny 
Kalendarz Adwentowy. Każdego dnia 
czeka na państwa kolejne „okienko” 
do odkrycia! W jaki sposób przyłączyć 
się do zabawy? Każdy, kto jest czytel-
nikiem biblioteki, może jednorazowo 
podjąć wyzwanie i otworzyć domek z 
numerkiem odpowiadającym dacie w 
kalendarzu. Każdego dnia na szczę-
śliwca, który będzie otwierał „do-
mek”, czeka mała niespodzianka oraz 
ciekawostka związana ze świętami, 
czasem również zadanie do wykona-
nia – opowiada Ewa Cuban, dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Świdnicy. W dni, kiedy biblioteka 
będzie zamknięta (w niedziele i w 
Wigilię), na facebookowym profilu, 
Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży 
pojawiają się filmiki z otwarcia dom-
ku i zadanie do wykonania. Pierwsza 
osoba, która wykona zadanie i udo-
stępni zdjęcie w komentarzu pod 
postem, zgarnia niespodziankę z ka-
lendarza (do odebrania w bibliotece).

Red.
Specjalnie przygotowany kalendarz adwentowy można zobaczyć na drugim piętrze świdnickiej 
biblioteki. 
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Magdalena Ojrzyńska 
spotkała się z czytelnikami 

Podczas spotkania z czytelnikami 
Magdalena O jrzyńska opowiada-
ła o swoich doświadczeniach z 
literaturą. 

Pani Magdalena zdradziła, 
że w niedalekiej przy-

szłości pojawi się trze-
cia książka, na którą 

wszyscy uczestnicy 
spotkania już cze-
kają z niecierpliwo-
ścią. Spotkanie pro-
wadził niezawodny 
Robert Staniszewski 

– relacjonuje Marta 
Wojciechowska, wi-

cedyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w 
Świdnicy. 

DG

WSZYSTKIM CZYTELNIKOM I PRZYJACIOŁOM 
NASZEJ BIBLIOTEKI 

ŻYCZYMY RODZINNYCH, PEŁNYCH CIEPŁA I MIŁOŚCI 
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA, 

A W NADCHODZĄCYM NOWYM ROKU ZDROWIA, POMYŚLNOŚCI ORAZ 
WIELU SPOTKAŃ Z KSIĄŻKĄ.

DYREKTOR I PRACOWNICY 
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA 

Wesołych Świąt!
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Pyszne jedzenie, wyśmienite 
trunki i oryginalne rękodzieło to tyl-
ko niektóre z atrakcji przygotowa-
nych przez organizatorów niedziel-
nego jarmarku w Winnicy Silesian, w 
Bagieńcu. 

Bożonarodzeniowy Jarmark w 
Winnicy Silesian odbył się w niedzie-
lę, 12 grudnia. - Była to doskonała 
okazja, aby wprawić się w świąteczny 
nastrój, spędzić miło czas z przyja-
ciółmi i zaopatrzyć się w prezenty dla 
najbliższych. Oprócz grzańca i na-
szych win uczestnicy wydarzenia mo-
gli kupić pyszne przetwory z gospo-
darstw: Dyniowy Zakątek i Jagodowe 

Pole, sznurkowe cudeńka od Mama 
Makrama, świąteczne dekoracje od 
Anny Krynickiej-Tobiasz, biżuterię 
ze szkła od naszych sąsiadów – arty-
stów: czyli moya design jak również 
z granitu - granitowa galeria. Przy-
gotowaliśmy, również nasze zestawy 
prezentowe z doskonałościami nasze-
go regionu czyli świeżo palona kawa z 
palarnia blend doskonały camembert 
od koziarki Asi. Przy ognisku moż-
na było spróbować najróżniejszych 
smakowitości np. gorącego bigosu z 
dziczyzną – mówi Violetta Mazurek, 
właścicielka winnicy.

J. Cader

Oczekiwany przez cały rok przez 
najmłodszych św. Mikołaj zawitał w 
poniedziałek, 6 grudnia do Świebo-
dzic. Na młodszych i starszych cze-
kało wiele atrakcji. 

W samo południe na schodach 
świebodzickiego ratusza pojawił się 
niejeden, a kilka Mikołajów i Śnieży-
nek, którzy byli zaopatrzeni w słod-
kości, a następnie spacerowali po 
mieście i rozdawali łakocie. Główna 
część zabawy Mikołajkowej zaczęła 
się popołudniu, gdy w centrum mia-
sta pojawili się szczudlarze z Teatru 
Avatar. 

- Bardzo się cieszę, że mamy możli-
wość wspólnego, rodzinnego świętowa-
nia Mikołajek w naszym mieście. Za-
praszam dzieci do wspólnego odlicza-
nia, po którym rozbłyśnie świebodzicka 
choinka oraz iluminacje na budynku 
ratusza. Na otwarcie czeka jeszcze ma-
giczny kufer, który wypełniony jest ba-
lonami, a ich zadaniem jest zaniesienie 

Uczniowie klas I-III wraz z ro-
dzicami i nauczycielami Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Brzechwy w Żaro-
wie zorganizowali zbiórkę darów dla 
dzieci z placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych. Łącznie dary trafiły 
do pięciu placówek, a świątecznymi 
podarunkami obdarowano około 60 
dzieci.

Wśród zakupionych podarunków 
były zabawki, słodycze, gry eduka-
cyjne, przybory szkolne i higieniczne, 
środki czystości, jak również sprzęt i 
akcesoria potrzebne do codzienne-
go użytku: m.in. tostery, frytkownica, 
czajniki elektryczne, koce, poduszki, 
talerze, szklanki czy dekoracje świą-
teczne.

– Kiedy zbliżają się święta Boże-
go Narodzenia stajemy się sobie bliżsi, 
ofiarujemy dobre słowo, ciepło i serce. 
Dlatego postanowiliśmy sprawić ra-
dość dzieciom z placówek opiekuńczo-
-wychowawczych i zorganizować dla 

nich zbiórkę darów. Zbiórki prowa-
dzone były w klasach oraz indywidu-
alnie. Mamy nadzieję, że zebrane dary 
sprawią radość dzieciom i każde z nich 
znajdzie coś dla siebie. Akcja przerosła 
nasze oczekiwania, po brzegi wypeł-
nione samochody odjechały spod naszej 
szkoły. To znak i dowód na to, że idea 
niesienia pomocy drugiemu człowieko-
wi jest bliska naszym uczniom – mówi 
Iwona Nieradka ze Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Brzechwy w Żarowie i 
dodaje – Na miejscu zostaliśmy bardzo 
miło i ciepło przyjęci przez obdarowa-
nych. Składam serdeczne podziękowa-
nia naszym uczniom, rodzicom i wy-
chowawcom za wielki odzew i za to, że 
otworzyli swoje serca i wzięli udział w 
organizowanej zbiórce. Słowa podzię-
kowania kieruję także do zastępcy bur-
mistrza Przemysława Sikory za pomoc 
w przewiezieniu ogromnej ilości darów 
i wsparcie.

oprac.

Mikołajkowe atrakcje 
w Świebodzicach

wszystkich życzliwych myśli i ciepłych 
życzeń wprost do nieba – mówił Paweł 
Ozga, burmistrz Świebodzic.

Następnie uczestników zapro-
szono do specjalnie udekorowanego, 
świątecznego autobusu miejskiego, 
który zabrał ich do hali sportowo-
-widowiskowej, gdzie kontynuowano 
zabawę. Wśród osób biorących udział 
w Mikołajkach można było spotkać 
m.in. radnych Rady Miejskiej, przed-
stawicieli organizacji pozarządowych 
oraz dzieci ze świebodzickich szkół i 
przedszkoli.

Mikołajki w Świebodzicach zorga-
nizowali: Miejski Dom Kultury, OSiR 
Świebodzice Spółka z o.o. oraz Miasto 
Świebodzice. W Mikołajkach uczest-
niczyli również: ZGK Świebodzice 
Spółka z o.o., ZWiK Świebodzice Spół-
ka z o.o., Biblioteka Miejska, Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Miejski Zarząd 
Nieruchomości.

J. Cader
W samo południe w Świebodzicach pojawił się niejeden, a kilka Mikołajów i Śnieżynek, którzy 
byli zaopatrzeni w słodkości, a następnie spacerowali po mieście i rozdawali łakocie.
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Bożonarodzeniowy 
Jarmark w Winnicy 
Silesian

Oprócz grzańca i trunków uczestnicy wydarzenia mogli kupić pyszne przetwory z lokalnych, 
naturalnych gospodarstw.
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Świąteczna paczka dla 
dzieci z domów dziecka

Zebrane dary z pewnością ucieszą podopiecznych lokalnych placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych.
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F_u%2Fmoya__design%3Ffbclid%3DIwAR1A7V4eejS2N9_syyuLvAXUbppy6ezLdyly2qo5UZrxRC8_XqAhaNdIW8g&h=AT3NUeiXXUwPjv5CXDoM47YekyQAQPHr4AWL5yMZEcDEL33aQBeP31obL12N_hS6fqz8T95frhrQVKrqIvwSU-jWzNljoyAwyHQcNDyL7tseqX-BjFBY44JTg4mN6R43qAo3&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1yXnbN3zgs3eG1myFZpGYGnZZ7NFQsb5Ji7ZkZ1PF5b0HbhtMjVimkHEHWPOMkgCb6DMFUK4HWjIw2BWmxZfe-jxUkIQzJ8Nzs4aHGoReOLmAScDVTEOxECTSi5xyRyU0HA0c-utqTbfRp2_CZdMnTkMlFjDCYargqB8n0n8_rBA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F_u%2Fgranitowagaleria%3Ffbclid%3DIwAR0m11g33mYoGfi3Ju8d8JY2wwYmCs9zRdSlCewZclaM78n5WZ2RkNo87TI&h=AT1FFIvTu0cG-jjK47ZGErg8OtBP8lHjP4bsRKgprW_KDfIZHs1p_AIWeKcg8fqjDIhq2Uq6R_qVkbFrCZfVfSZlIKhfMynGhQCmKVEgWuJQWHCwD2dvu6PvM-gttGp4KF5Y&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1yXnbN3zgs3eG1myFZpGYGnZZ7NFQsb5Ji7ZkZ1PF5b0HbhtMjVimkHEHWPOMkgCb6DMFUK4HWjIw2BWmxZfe-jxUkIQzJ8Nzs4aHGoReOLmAScDVTEOxECTSi5xyRyU0HA0c-utqTbfRp2_CZdMnTkMlFjDCYargqB8n0n8_rBA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F_u%2Fpalarniablend%3Ffbclid%3DIwAR0Adv2lq1Z43fCfhGie5yhX-Z4H9QW_txjWZUwxa_vZFFzVc5JwAmj7OAY&h=AT06Oly1uuKRYVdILrKUkriD3NzfdUQlpVIgfBVaOsmZ6-DcmekGM47YK9EODovKW9Uhl9o5ZHe28Fs5UoPMkCpvNt6nxyj3CeW5K18Ce0u7kvd6uui8TP9DCpF7fsGSG0ir&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1yXnbN3zgs3eG1myFZpGYGnZZ7NFQsb5Ji7ZkZ1PF5b0HbhtMjVimkHEHWPOMkgCb6DMFUK4HWjIw2BWmxZfe-jxUkIQzJ8Nzs4aHGoReOLmAScDVTEOxECTSi5xyRyU0HA0c-utqTbfRp2_CZdMnTkMlFjDCYargqB8n0n8_rBA
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Świąteczne melodie, dzwonecz-
ki pomocników świętego Mikołaja, 
mnóstwo domowych pyszności i gło-
śny śmiech dzieci. W niedzielę, 12 
grudnia święty Mikołaj otworzył bra-
my swojego miasteczka w Żarowie. 

Teren przy ulicy Dworcowej wy-
pełniły radosne elfy, które zapraszały 
najmłodszych do specjalnej elfickiej 
szkoły, w której nie zabrakło twór-
czych zajęć, warsztatów oraz gier 
i zabaw. Dzieci, które wykazały się 
największą kreatywnością i pracowi-
tością, otrzymały certyfikat, zaświad-
czający o zdanym egzaminie na po-
mocnika świętego Mikołaja.

Główny bohater tego wydarzenia, 
święty Mikołaj wraz ze swoim pomoc-
nikiem skrzatem, czekał na małych 
gości w specjalnym bajkowym domku, 
skąd nadzorował prace wszystkich el-
fów.

- Na wszystkich, którzy nie wysłali 
listu do Mikołaja, czekała świąteczna 
poczta ze specjalnie przygotowaną na 
tę okazję kartką. Z okazji zbliżających 

Święty Mikołaj otworzył 
swoje miasteczko w Żarowie

Teren przy ulicy Dworcowej wypełniły radosne elfy, które zapraszały najmłodszych do specjal-
nej szkoły, w której nie zabrakło twórczych zajęć, warsztatów oraz gier i zabaw.

się Świąt Bożego Narodzenia każdy 
mógł napisać życzenia świąteczne na 
przygotowanych kartkach i wysłać je 
swoim bliskim. O pełne brzuchy zadba-
li gospodarze na licznych stoiskach z 
łakociami i gorącą czekoladą. Na sce-
nie wystąpili Krukowianie, Senior-
-Ryci, Kids Dance i zespół z Kalna. Zo-
stały rozstrzygnięte również konkursy 
na najpiękniejszą kartkę świąteczną i 
najsmaczniejsze pierniczki. Na koniec 
życzenia świąteczne złożył burmistrz 
Żarowa Leszek Michalak - informuje 
dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie, Tomasz Pietrzyk.

Nieodłącznym elementem tego 
wydarzenia był jarmark bożonarodze-
niowy, na którym nie zabrakło orygi-
nalnych świątecznych ozdób, ręko-
dzieła czy smakołyków kojarzonych 
ze świętami. Podczas wydarzenia roz-
strzygnięto konkurs Bożonarodzenio-
we smaki. Najsmaczniejsze pierniczki 
upiekły panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Kalna i Marta Bodnar. 

J. Cader
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Są młodzi, zdolni i z sukcesami re-
prezentują gminę Jaworzyna Śląska na 
arenie narodowej i międzynarodowej. 
Nie ustają w treningach, by móc odnosić 
kolejne zwycięstwa. Julia Herbut, Alek-
sandra Dyko i Marcel Zieliński zostali 
wyróżnieni przez burmistrza za wybitne 
osiągnięcia sportowe. Wszyscy otrzymali 
vouchery o wartości 1 000 zł do zrealizo-
wania w sklepie JAKO w Świdnicy. 

6 grudnia burmistrz Grzegorz 
Grzegorzewicz oraz zastępca burmi-

strza Justyna Chrebela odwiedzili mło-
dych sportowców w szkole podczas 
lekcji. Ola i Marcel są uczniami klasy 
siódmej Szkoły Podstawowej w Jawo-
rzynie Śląskiej, Julia – klasy siódmej 
Szkoły Podstawowej w Starym Jaworo-
wie. 

Ola trenuje akrobatykę sportową 
w Acro Club Świdnica. W październiku 
zdobyła II miejsce i tytuł wicemistrza 
Europy podczas Mistrzostw Europy w 
Fitness federacji WDA, jakie odbyły się 

w Gdańsku.
Marcel trenuje taekwon-do 

i kikcboxing. W czerwcu wywal-
czył 3. miejsce w Pucharze Polski 
w kikcboxingu w light contact, w 
październiku - srebro w mistrzo-
stwach Polski w taekwon-do, w li-
stopadzie - brąz w Pucharze Polski 
w taekwon-do.

Julia trenuje judo w AKS Strze-
gom. W listopadzie wywalczyła zło-
ty medal podczas Mistrzostw Polski 
młodzików i młodziczek w Pile. 

Samochód Kia Sportage z napę-
dem 4×4, wyposażony w silnik ben-
zynowy o pojemności 1.6 l i mocy 177 
KM wzmocni funkcjonariuszy po-
sterunku policji w Marcinowicach. 
Radiowóz został zakupiony dzięki 
współpracy Komendy Głównej Policji 
i gminy Marcinowice – każda z insty-
tucji przekazała na ten cel po 62 500 
zł.

Kluczyki do radiowozu na ręce 
funkcjonariuszy policji przekazali: szef 
KPRM minister Michał Dworczyk, ko-
mendant powiatowy policji w Świdni-
cy mł. insp. Andrzej Dobies, wójt gmi-
ny Marcinowice Stanisław Leń oraz 
przewodniczący Rady Gminy Artur 
Fiołek. 

Nowy radiowóz i zapowiedź 
budowy nowego posterunku 
w Marcinowicach 

Jednocześnie szef Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów poinformował o 
planach budowy nowego posterunku 
policji w Marcinowicach. Na realiza-
cję inwestycji zaplanowano niespeł-
na trzy miliony złotych. Założenia 
projektowe obejmują budowę w sys-
temie modułów 3D dwóch partero-
wych budynków z przeznaczeniem 
na funkcję budynku administracyj-
nego posterunku policji i garażu z 
magazynem wraz z zagospodarowa-
niem terenu na działce przy ulicy J. 
Tuwima w Marcinowicach. Zgodnie 
z zakończonym przetargiem prace 
mają rozpocząć się już w 2022 roku.

Oprac.

Dzięki zwiększonym możliwościom technicznym radiowozu, funkcjonariusze będą skuteczniej 
realizować zadania związane z bezpieczeństwem mieszkańców gminy.
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Młodzi sportowcy 
z nagrodami

Aleksandra Dyko i Marcel Zieliński są uczniami klasy siódmej Szkoły Podstawowej w Jaworzy-
nie Śląskiej.

Julia Herbut uczy się w Szkole Podstawowej w Sta-
rym Jaworowie.
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https://www.facebook.com/AcroClub/?__cft__%5b0%5d=AZUIEhO-JMzBf6BiGOB7XGGAwWOnq1cPIy_0DxSFvuEWQLmx5u4lPVPMQDpo8qYRkqPZC7813YZjEUDMuIU-QcJrDg9leIKiDbov4JvjfB7XWmAXTuZ5oyRLj-AnNk9qrm5Nlr1Tyo_MbbzIhcS6RBrFF2bwOTOVKxtZim1Rt8wmyQ&__tn__=kK-y-R
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Najlepsi młodzi lekkoatleci otrzymali prezenty z rąk wiceprezydenta Jerzego Żądło i członków 
ekipy św. Mikołaja.

sport

Foto: rajd1
foto: użyczone
podpis: 
Foto: rajd2
foto: 
podpis: Daniel Gębala
Foto: rajd3
foto: Daniel Gębala
podpis: Foto: rajd4
foto: Daniel Gębala
podpis: 

Na pewno nie tak wyobrażali so-
bie przebieg sobotniego spotkania 
przeciwko Sari Żory, sztab szkole-
niowy, zawodniczki oraz kibice MKS 
IgnerHome Volley Świdnica. Biało-
-zielone nie były w stanie zastopo-
wać rozpędzonej ekipy ze Śląska, 
która udanie zrewanżowała się za 
porażkę z początku sezonu.

Tempo meczu, który wyjątkowo 
odbył się w kultowej hali sportowej 
przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 
mogło przypaść do gustu kibicom 
zgromadzonym na miejscu oraz tym, 
którzy oglądali transmisję w intrene-
cie. Pierwszy set padł łupem przy-
jezdnych do 20. Kolejne partie miały 
znacznie bardziej wyrównany prze-
bieg, jednak za każdym razem więcej 
zimnej krwi zachowywały siatkarki z 
Żor. Ostatecznie, spotkanie dość nie-
spodziewanie zakończyło się zwycię-
stwem przyjezdnych 3:0.

MKS IgnerHome Volley Świdnica – 
Sari Żory 0:3 (20:25, 22:25, 23:25)

IgnerHome Volley: Dynowska, Woź-
niak, Krusiewicz (k), Węgrzyn, Miel-
czarek, Pietruszka, Kwolek, Gałązka, 
Rut, Zembowicz, Lubońska, Piszcz.

Po jedenastu seriach gier, biało-
-zielone wciąż plasują się na czwartym 
miejscu w ligowej tabeli, jednak strata 
do liderującego Chełmca zwiększyła 
się już do 10 oczek (świdniczanki mają 
jeszcze do rozegrania jeden zaległy 
mecz z SPS Panki). W następnej kolej-
ce świdniczanki zagrają na wyjeździe z 
AZS-AWF Hummel Wrocław.

Komplet wyników 11. kolejki (11.12):
▪ NTSK-AZS Nysa – Volley Chrząsto-
wice 3:0 (25:20, 25:23, 25:16)
▪ MKS II Kalisz – MKS Dąbrowa Górni-
cza 3:0 (25:21, 25:15, 25:14)
▪ Sokół 43 Katowice – SPS Panki 3:2 
(27:25, 20:25, 25:23, 18:25, 15:10)
▪ MKS Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych – AZS-AWF Hummel Wrocław 
3:0 (25:21, 25:18, 25:20)
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Kapitalne widowisko obfitują-
ce w nieprawdopodobne zwroty ak-
cji zobaczyli kibice w Obornikach 
Śląskich. Na zakończenie pierwszej 
rundy ŚKPR Świdnica przegrał z wi-
celiderem tabeli, Borem 30:36 (16:18), 
ale swoją postawą zasłużył na wielkie 
słowa uznania, bardzo wysoko zawie-
szając poprzeczkę faworytowi.

Początek był wyrównany, ale miej-
scowi dość szybko wrzucili wyższy 
bieg i rozpoczęli budowanie przewagi. 
Po kwadransie było 11:4 dla Boru, a w 
21. minucie już 18:8. Zanosiło się na po-
grom, w co zresztą najwyraźniej uwie-
rzyli też miejscowi. Gracze Krzyszto-
fa Terebuna nie zamierzali się jednak 
poddawać i na przekór wszystkiemu 
rozpoczęli szaloną pogoń. Aktywna 
gra w obronie poparta świetną zmia-
ną, jaką dał w bramce Norbert Mirga, 
zaowocowała nagłym zwrotem wyda-
rzeń. Do końca pierwszej połowy Bór 
nie rzucił już ani jednej bramki, a ŚKPR 
odpowiedział ośmioma trafieniami z 
rzędu! Wynik 18:16 do przerwy fak-
tycznie otworzył mecz na nowo.

Po zmianie stron świdniczanie za-
skoczyli rywali zmianą systemu gry w 
obronie i chociaż pojawiły się proble-
my ze skutecznością, to w 38. minucie 
do remisu 19:19 doprowadził Olgierd 
Etel, a chwilę później bramkę na 20:19 
rzucił Dawid Pęczar. W szeregach 
gospodarzy oraz wśród ich kibiców 
zapanowała konsternacja. Przez kil-
ka kolejnych minut grano gol za gol, 
ale po szalonej pogoni Szare Wilki na 
chwilę złapały zadyszkę. W tym mo-
mencie to Bór odnalazł swój rytm gry i 
rzucając sześć bramek z rzędu odsko-
czył na 30:24. Ostatnie dziesięć minut 
nie przyniosło już kolejnego przełomu. 
Miejscowi umiejętnie zwalniali grę i 

mimo że między słupkami znakomi-
cie zaczął spisywać się Wolodymyr 
Shupik, to ŚKPR nie był już w stanie 
odrobić strat. Ostatecznie Bór zwycię-
żył 36:30 i zakończył rundę na drugiej 
lokacie, trzy punkty za plecami GO-
KiS-u Kąty Wrocławskie. Tymczasem 
świdniczanie wobec niespodziewanej 
przegranej Zewu Świebodzin w No-
wej Soli spadli w tabeli na jedenaste, 
przedostatnie miejsce. Pozycja niska, 
ale biorąc pod uwagę, że w klasyfika-
cji jest bardzo ciasno nie ma powodu 
do robienia z tego powodu wielkiej 
tragedii. Tym bardziej, że w rundzie 
rewanżowej Szare Wilki aż 7 z 11 spo-
tkań zagrają na własnym parkiecie, a 
do składu najpewniej wróci kilku kon-
tuzjowanych ważnych zawodników. 
Runda rewanżowa rozpocznie się 29 
stycznia. Na inaugurację ŚKPR zmierzy 
się w Świdnicy z Olimpem Grodków.

Bór Oborniki ŚL – ŚKPR Świdnica 
36:30 (18:16)

ŚKPR: Shupyk, Mirga – Chmiel 9, Etel 
5, Pęczar 4, Galik 4, Wiciak 3, Wojtala 
3, Wołodkiewicz 2, Bal, Jaroszewicz, 
Starosta

Wyniki 11. kolejki (11-12.12)
▪ Szczypiorniak Gorzyce Wielkie – Tę-
cza Kościan 25:28 (13:17)
▪ AZS UZ Zielona Góra – Olimp Grod-
ków 37:36 (20:16)
▪ Real Astromal Leszno – GOKiS Kąty 
Wrocławskie 20:26 (13:13)
▪ Trójka Nowa Sól – Zew Świebodzin 
28:27 (14:11)
▪ UKS EUCO Dziewiątka Legnica – 
Grunwald Poznań 25:32 (14:13)
▪ Mecz zaległy: Grunwald – Olimp 
31:28 (15:16)

oprac.

Dobiegł końca jesienny cykl 
Świdnickich Czwartków Lekkoatle-
tycznych. 2 grudnia na stadionie 
miejskim im. Janusza Kusocińskiego 
pobiegła prawie setka dzieci i mło-
dzieży. W sumie, podczas czterech 
edycji wystartowało 161 osób!

Tradycyjnie na biegaczy czeka-
ły biegi na dystansach od 60 do 1200 
metrów. Po wyróżnieniu zwycięzców 
podsumowano klasyfikację całego cy-
klu. Wszyscy uczestniczący w co naj-
mniej trzech zawodach otrzymali pięk-
ne medale, a najlepsze trójki atrakcyjne 
nagrody sportowe. Młodym sportow-
com wręczał je i gratulował zastępca 

Niespodziewana porażka 
świdnickich siatkarek

Biało-zielone aktualnie legitymują się bilansem 6 zwycięstw i 4 porażek. 
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Szare Wilki postawiły się 
wiceliderowi

Za nami finałowy 
czwartek lekkoatletyczny 

prezydenta Świdnicy, Jerzy Żądło. We 
wszystkich czterech edycjach zawo-
dów wystartowało 37 osób. 

Świdnickie Czwartki Lekkoatle-
tyczne to wspólna inicjatywa Świd-
nickiej Grupy Biegowej, Świdnickiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Powiato-
wego Zrzeszenia Ludowych Zespołów 
Sportowych w Świdnicy oraz Księstwa 
Świdnicko-Jaworskiego Lokalnego 
Organizacji Turystycznej oraz Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy. Dodatkowo w 
finałową edycję zaangażowały się: fir-
my ZUPBADURA, Wombat Nierucho-
mości i JAKO Polska.

DG
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Efektowym zwycięstwem 101:82 
nad ZZKK Orłem Ziębice zakończy-
li tegoroczne zmagania zawodnicy 
Domino Polonii Świdnica. Niedzielne 
spotkanie w hali sportowej im. Ha-
liny Aszkiełowicz-Wojno było praw-
dziwym świętem koszykówki, zwień-
czonym wizytą samego św. Mikołaja!

Mecz rozegrany w niedzielę, 12 
grudnia przebiegł pod dyktando go-
spodarzy, którzy od początku narzu-
cili swój rytm gry. Zdziesiątkowani 
goście (do Świdnicy przyjechali tylko 
w siedmioosobowym składzie) starali 
się odgryzać pojedynczymi zrywami, 
jednak ani przez chwilę rezultat spo-
tkania nie był zagrożony. Organizato-
rzy spotkania przygotowali również 
szereg atrakcji dla wszystkich kibiców. 
Nie zabrakło tradycyjnego rzutu z po-
łowy, którego stawką była zmywarka, 
oraz liczne konkurencje przygotowa-
ne dla najmłodszych. Przez całe spo-
tkanie między trybunami przechadzał 
się św. Mikołaj, który wręczał kibicom 
różne smakołyki. Dzięki zwycięstwu 
podopieczni trenera Pawła Doma-
radzkiego legitymują się bilansem 

sześciu zwycięstw i czterech porażek, 
co pozwala zajmować czwartą lokatę 
w ligowej tabeli. Świdniczanie, kolejny 
mecz o punkty rozegrają już w przy-
szłym roku. 19 stycznia na wyjeździe 
zmierzą się z aktualnym liderem III ligi 
grupy A, Chrobrym XXI Kłodzko.

Domino Polonia Świdnica – ZZKK 
Orzeł Ziębice 101:82 (30:18, 26:18, 

29:26, 16:20)
Domino Polonia: Pałac 24, Kosmala 
16, Soboń 14, Słobodzian 12, Biernat 7, 
Sieńko 7, Liuras 8, Hałdaś 9, Poradzisz 
2, Kaczmarczyk 2, Cisek
ZZKK Orzeł: Siołek 32, Jedynak 10, 
Szal 10, Zieliński 10, Kłyż 8, Pajor 6, 
Pazdur 6

Pozostałe wyniki 10. kolejki:
▪ KS Basket Legnica – MKS Basket 
Szczawno Zdrój – mecz przełożony
▪ Chrobry XXI Kłodzko – UKS Gimba-
sket Wrocław 84:65
▪ Centrum Medyczne Magnolia KKS 
Siechnice – Exact Systems Śląsk Wro-
cław 83:61

DG

Mikołajkowe zwycięstwo 
Domino Polonii Świdnica

Zdecydowanie najlepszym zawodnikiem zawodów był Jacek Pałac, zdobywca 24 punktów.
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Osiem gier kontrolnych w trakcie 
zimowego okresu przygotowawczego 
rozegrają seniorzy IgnerHome Polo-
nii-Stali Świdnica. Plan sparingów 
atrakcyjny – biało-zieloni zagrają 
głównie z drużynami z którymi w 
ostatnim czasie, czy w ogóle nie mie-
li przyjemności jeszcze rywalizować.

Tym razem w planie są jedynie me-
cze kontrolne z drużynami z seniorskiej 

III i IV ligi, jak również Ligi Centralnej 
Juniorów. Inauguracyjny pojedynek 
sparingowy odbędzie się 22 stycznia 
w Jeleniej Górze, gdzie świdniczanie 
zmierzą się z miejscowymi Karkonosza-
mi. Na tydzień przed startem ligi, pod-
opieczni Grzegorza Borowego podejmą 
na swoim terenie rezerwy pierwszoli-
gowego Chrobrego Głogów.

Oprac.

Wiktoria Jabłońska, uczennica 
Zespołu Szkół Nr 1 w Świdnicy sta-
nęła na najwyższym stopniu podium 
podczas zawodów kettlebell lifting w 
Obornikach Wielkopolskich.

W imprezie zorganizowanej 
przez Polską Federację Sportów 
Odważnikowych wzięło udział po-
nad 100 zawodników z całego kraju. 

Plan sparingów 
biało-zielonych

Plan sparingów IgnerHome 
Polonii-Stali Świdnica:
2 22.01 (sobota):
Karkonosze Jelenia Góra – IgnerHome 
Polonia-Stal Świdnica (wyjazd)
2 29.01 (sobota):
Śląsk Wrocław CLJ U-18 – IgnerHome 
Polonia-Stal Świdnica (wyjazd)
2 2.02 (środa):
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica – 
Granit Roztoka (dom)
2 5.02 (sobota):
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica – 

Słowianin Wolibórz (dom)
2 12.02 (sobota):
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica – 
Carina Gubin (dom)
2 19.02 (sobota):
MFK Trutnov – IgnerHome Polonia-
-Stal Świdnica (wyjazd)
2 26.02 (sobota):
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica – 
LZS Starowice Dolne (dom)
2 5.03 (sobota):
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica – 
Chrobry II Głogów (dom)

Złota Wiktoria!
Każda konkurencja trwała 10 minut i 
w czasie jej trwania nie można było 
odłożyć odważnika lub odważników 
na ziemię, ponieważ kończyło to 
próbę. Wiktoria startując w konku-
rencji rwanie 8 kg – przez 10 minut 
uzyskała wynik 265 powtórzeń, co 
dało rezultat 2120 kg!

DG

Wiktoria Jabłońska 
wywalczyła 
pierwsze miejsce 
w Pucharze 
Polski juniorów w 
kategorii wiekowej 
14-17 lat.
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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; 
• dodatkowe ubezpieczenie medyczne.
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

SPECJALISTA ŚLUSARZ - pracujący brygadzista w Dziale Utrzymania Ruchu 
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