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Dla starszych to nostalgiczny powrót do przeszłości, a dla młodszych mieszkańców naszego
miasta - nowe miejsce spotkań. Setki świdniczan wzięły udział w oficjalnym otwarciu altany
w Parku Młodzieżowym, które odbyło się w środę, 9 listopada. Wyjątkowe miejsce na mapie
Świdnicy ponownie będzie tętniło życiem.
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▪ 18/19.11: Staromiejska - ul. Długa 34,
tel. 74/851-25-23; 21.00-7.00
▪ 19/20.11: Grunwaldzka - pl. Grunwaldzki 11, tel. 74/660-44-24; 21.0024.00
▪ 20/21.11: DOZ Apteka dbam o zdrowie - ul. Walerego Wróblewskiego 1a,
tel. 885-866-917; 21.00-24.00
▪ 21/22.11: Centrum Zdrowia - ul. Stefana Żeromskiego 11, tel. 74/857-1829; 21.00-7.00
▪ 22/23.11: DOZ Apteka dbam o zdrowie - ul. Strzegomska 2, tel. 502-652948; 21.00-7.00
▪ 23/24.11: Dr Max - ul. Ludwika Zamenhofa 47, tel. 74/660-96-08;
21.00-7.00
▪ 24/25.11: Salve - ul. Strzelińska 6a,
tel. 74/810-39-82; 21.00-7.00
▪ 25/26.11: Salus - ul. Mikołaja Kopernika 19E, tel. 74/856-68-28; 21.007.00
▪ 26/27.11: Gemini - ul. Grodzka 1, tel.
74/856-53-99; 21.00-7.00
▪ 27/28.11: Remedium - ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 13, tel. 74/853-5513; 21.00-7.00
▪ 28/29.11: Viscum - ul. Wałbrzyska 8,
tel. 74/858-55-88; 21.00-7.00
▪ 29/30.11: Grunwaldzka - pl. Grunwaldzki 11, tel. 74/660-44-24; 21.0024.00
▪ 30.11/01.12: W Pafalu - ul. Gdyńska
25/1, tel. 74/640-27-26; 21.00-7.00

Wyjątkowe wyróżnienie
ministra kultury dla Marii
Skiślewicz i zespołu Krąg
Zespoły Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg”, „Mała Świdnica”,
„Spontan”, Ludowy i Estradowy „Mokrzeszów” zaprezentowały swoje
programy artystyczne podczas obchodów Dnia Niepodległości 11 listopada na deskach świdnickiego teatru.
Podczas wydarzenia „Zasłużony dla
kultury Gloria Artis” odebrała Maria
Skiślewicz oraz zespół Krąg.
Medal „Zasłużony Kulturze Gloria
Artis” nadawany jest przez ministra
kultury i dziedzictwa narodowego
osobie lub instytucji wyróżniającej się
w dziedzinie twórczości artystycznej,
działalności kulturalnej lub ochronie
kultury i dziedzictwa narodowego.
Wśród wielu zasłużonych znalazła się
świdniczanka, Maria Skiślewicz, która jest uosobieniem świdnickiego tańca. Kobietą, która wychowała kilka pokoleń tancerzy, założycielką zespołu
„Krąg”, z którym zwiedziła niemal cały
świat, rozsławiając przy tym Świdnicę.
JB

foto: P. Pojasek
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Maria Skiślewicz oraz członkowie zespołu Krąg nie kryli wzruszenia po otrzymaniu symbolicznego medalu.

Anielskie głosy zaśpiewały Stwórz najpiękniejszą
patriotyczne pieśni
szopkę bożonarodzeniową
ne „akcenty” świdnickie, zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego
miasta. Oceniane prace mogą być wykonywane indywidualnie i zbiorowo.
Liczymy na udział dzieci i młodzieży
szkolnej, jak również na szopki wykonywane w gronie rodzinnym. Mamy
nadzieję na liczny udział rodzin, które
ze swoimi pociechami mogą stworzyć
piękne dzieła, spędzając z nimi wspólnie więcej czasu – zachęca Dobiesław
Karst, dyrektor Muzeum Dawnego
Kupiectwa w Świdnicy. Prace należy
składać od 25 listopada do 7 grudnia
w godz. 10:00 - 15:30 w siedzibie muzeum (Rynek 37).
DG

Najpiękniejsze
szopki stworzą dedykowaną wystawę.
Chórzyści swoim występem oczarowali publiczność zgromadzoną w świdnickiej katedrze.

To był niezapomniany, niezwykły i podniosły wieczór. W czwartek,
10 listopada, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, w świdnickiej katedrze odbył się wyjątkowy koncert „Do kraju tego”. Ławy
świątyni wypełniły się publicznością, która była pod ogromnym wrażeniem występu trzech wspaniałych
chórów.
Połączone siły trzech chórów:
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy, PSM Dzierżoniów oraz Chóru
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Katedralnego Tactus Sonus w towarzystwie orkiestry PSM wzmocnionej
przez uczniów Szkoły Muzycznej II
st. w Świdnicy oraz Jakuba Monetę
na fortepianie i organach, zabrały zebranych gości w wyjątkową muzyczną
podróż, która połączyła różne miasta,
pokolenia, serca i głosy. Całość koordynowała Marta Moneta, która pięknie opowiedziała o prezentowanych
utworach i ich twórcach. Przy pulpicie dyrygenta zmieniła ją kilkukrotnie
Paulina Michalska.

foto: Muzeum Dawnego Kupiectwa

foto: D. Gębala

Uczestnicy będą mogli wykazać się
kreatywnością i spełnić swoje artystyczne wizje związane z nadchodzącymi świętami. Już po raz dziewiąty
Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprasza do udziału w konkursie na świdnicką szopkę bożonarodzeniową.
Podobnie jak w poprzednich edycjach dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe, a zakwalifikowane prace będą prezentowane na wystawie w salach Muzeum
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy. – Do
zmierzenia się z tym plastycznym wyzwaniem, w którym oprócz elementów
typowej szopki bożonarodzeniowej
zawarte muszą być architektonicz-
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Policjanci walczą
o swoją przyszłość

W ramach protestu policjanci wyszli przed budynek komendy powiatowej.

pozycji rządu w sprawie waloryzacji
naszych świadczeń. Uważamy, że nasze aktualne świadczenia są za małe w
stosunku do innych grup. Jak słyszymy
zapowiedzi rządu, emeryci czy renciści
mają otrzymać waloryzację w wysokości około 14%. Natomiast w przypadku
służb mundurowych, mówi się tylko o
6-7%. Już teraz mamy informacje, że
policjanci z długim stażem dochodzą
do wniosku, że czas odejść na emeryturę. Bardziej opłaca się im przejść na
emeryturę z większą waloryzacją, niż
pozostać w dalszej służbie z mniejszą
waloryzacją świadczeń. To nie jest jakaś prośba o podwyżkę, tylko o godną
waloryzację w dobie sytuacji ekonomicznej, jaką obecnie mamy w naszym kraju – tłumaczył st. asp. Karol
Grochowalski, wiceprzewodniczący
świdnickiego zarządu terenowego
NSZZ Policjantów. Mundurowi domagają się 20-procentowej waloryzacji
wynagrodzeń oraz wprowadzenia tzw.
dodatku progresywnego dla funkcjonariuszy (od 1 stycznia). Związkowcy
podkreślają, że coraz mniej atrakcyjne
wynagrodzenia w policji skłaniają doświadczonych funkcjonariuszy do wypowiadania służby, są także problemy
z naborem nowych mundurowych.

facebook mojaswidnica.pl

DG
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świdnickiej policji. Łącznie w pikiecie, która odbyła się w środę, 9 listopada, wzięło udział kilkudziesięciu
mundurowych.
W tym dniu ogólnopolski protest
mundurowych odbył się w Warszawie. W ramach solidarności przed budynki lokalnych komisariatów wyszli
funkcjonariusze, którzy do stolicy nie
mogli pojechać. – Protest dotyczy sytuacji w naszym kraju, a dokładniej pro-

reklama

foto: D. Gębala

Na budynku Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy zawisły flagi
NSZZ Policjantów. To znak, że lokalni
stróże prawa dołączyli do ogólnopolskiego protestu służb mundurowych.
Związki zawodowe domagają się
podwyżek adekwatnych do poziomu
inflacji. – To prośba o godną waloryzację w aktualnej sytuacji naszego
państwa – podkreślają zgodnie funkcjonariusze i pracownicy cywilni

reklama
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Altana w Parku Młodzieżowym
uroczyście otwarta
Dla starszych to nostalgiczny powrót do przeszłości, a dla młodszych mieszkańców naszego miasta - nowe miejsce spotkań. Setki świdniczan wzięły udział w oficjalnym otwarciu
altany w Parku Młodzieżowym, które odbyło się w środę, 9 listopada. Wyjątkowe miejsce na
mapie Świdnicy ponownie będzie tętniło życiem.

drzew, krzewów i bylin. Autorem projektu jest Autorskie Biuro Projektów
„a” s.c.
– To nie jest na pewno nasza największa pod względem wartości inwestycja. Nie jest to też ważna część
miejskiej infrastruktury. Ale to przedsięwzięcie, które sprawia nam mnóstwo radości i satysfakcji. Dla wielu to
powrót do krainy dzieciństwa, to miłe,
nostalgiczne wspomnienia. Dla innych
– piękny cel spacerów, nowe miejsce
romantycznych spotkań. W środę, 9
listopada o godz. 13.00 z satysfakcją
podpisaliśmy protokół odbioru prac.
Zaś same odbiory, zgodnie z umową z
wykonawcą, rozpoczęły się w ostatnich
dniach października – podkreśla Beata
Moskal–Słaniewska, prezydent Świdnicy.
Wykonawcą zadania była firma
wyłoniona w drodze przetargu – Zakład Ogólnobudowlany REMECO
Spółka Jawna. Koszt prac to ponad 3
miliony 300 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że inwestycja dofinansowana
została z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Świdnica otrzymała
na ten cel 2,3 miliona złotych.
DG

foto: D. Gębala

Altana w Parku Młodzieżowym
wybudowana została w 1875 roku na
pozostałościach fleszy ceglanej, tuż
przy dawnym Forcie Ogrodowym. Powstała ona z inicjatywy podpułkownika Riebla, radnego miejskiego, inicjatora zakładania terenów zielonych
w miejscu umocnień dawnej fryderycjańskiej twierdzy świdnickiej.

W ramach inwestycji odbudowany
został taras widokowy wraz z altaną i
fontanną kaskadową znajdującą się w
korpusie tarasu. Przebudowano także
fontannę wolnostojącą. Zamontowano
oświetlenie iluminacji obiektu, wybudowano balustrady oraz odbudowano
schody prowadzące do altany. Dopełnieniem są również nowe nasadzenia

Do symbolicznego przecięcia wstęgi, poza oficjelami, zaproszone zostały świdnickie dzieci.
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foto: D. Gębala

Władze miasta, zaproszeni goście oraz chętni mieszkańcy Świdnicy zapozowali do wspólnego
pamiątkowego zdjęcia na tle altany.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

▼ Mieszkańcy z zaciekawieniem zwiedzali
teren altany.

Uroczystość uświetnił „Audiowizualny Live Act pod Altaną” w wykonaniu Dariusza „Mizidara”
Miziarskiego.

aktualności

Widać postępy prac związane z
budową budynku komunalnego przy
ul. Leśnej. W ramach projektu powstanie 25 lokali mieszkalnych, a
pierwsi lokatorzy odbiorą klucze już
w przyszłym roku. Koszt realizowanej inwestycji to ponad osiem milionów złotych.
Wybudowany zostanie czterokondygnacyjny, wielorodzinny budynek.
Powstanie 25 lokali mieszkalnych jedno,
dwu i trzypokojowych z przynależnymi
komórkami lokatorskimi. Zaprojektowano również 40 miejsc parkingowych,
w tym dwa miejsca dla pojazdów osób
niepełnosprawnych. Przypomnijmy, że
realizatorem inwestycji jest Przedsię-

biorstwo Budowlane Mirosław Wierzyk
ze Świdnicy. Miasto na realizację inwestycji pozyskało 4,3 miliona złotych z
Funduszu Dopłat, w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. – Cały czas naszą
wielką bolączką jest gospodarka mieszkaniowa. Zrobiliśmy wiele w tej dziedzinie, m.in. budując budynek socjalny przy
ul. Robotniczej, przebudowując budynki
przy ul. 1 Maja i ul. Traugutta, modernizując pustostany, zwiększając tempo ich
remontów, ale to wciąż jeszcze za mało
– podkreśla prezydent Świdnicy, Beata
Moskal–Słaniewska.
oprac.

Odpady gromadzone
są w czterech specjalnych boksach.

Czy na osiedlu Zarzecze powstanie składowisko odpadów? Czy
mieszkańcy rzeczywiście mają powody do obaw? - Zupełnie nie, ponieważ nie będziemy prowadzić żadnego
składowiska. Poza tym od 9 lat działamy w kwartale ulicy Kliczkowskiej i
Okrężnej, jak dotąd nie było żadnych
skarg – zapewniają przedstawiciele
firmy „Eneris”.
Od 2013 roku lat u zbiegu ulicy
Kliczkowskiej i Okrężnej, w miejscu
gdzie kiedyś prowadzono skup złomu, firma „Eneris” prowadzi zbiórkę
w czterech boksach tzw. „zmiotek” z
miasta oraz odpadów szklanych. Po
uzbieraniu odpowiedniej ilości, śmieci są wywożone. Dotychczas nie było
żadnych skarg na działalność firmy, a
wniosek o wydanie nowej decyzji o dalszej działalności podyktowany jest połączeniem się spółek w jeden podmiot.
Warto zaznaczyć, że wzorem poprzednich decyzji tak i w wypadku nowego
wniosku liczba odpadów nie zwiększa
się i wynosi do 3000 ton rocznie. - W
związku z połączeniem się spółek w na-

szej grupie kapitałowej wystąpiliśmy
zgodnie z procedurą o przeniesienie posiadanej już decyzji na nową spółkę. Dla
mieszkańców nie oznacza to żadnych
zmian, ponieważ ani ilość, ani asortyment tych odpadów nie będzie inny. Są
to głównie „zmiotki” z zamiatania ulic
oraz odpady szklane. Maksymalne ilości,
które do tej pory zbieraliśmy, to 1100 ton
rocznie. Ponosimy odpowiedzialność
za nasze działania i są one dodatkowo
zabezpieczone bardzo wysoką polisą,
którą musieliśmy zawrzeć. Podkreślamy
też, że nasz wniosek to jest dopiero w
zasadzie pierwszy krok całej procedury, muszą się wypowiedzieć także inne
instytucje takie jak sanepid, Straż Pożarna, Wody Polskie czy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – mówi
Sebastian Chojecki, członek zarządu
spółki „Eneris”. – Obawy mieszkańców
są całkowicie nieuzasadnione, zwłaszcza, że gdyby nie procedura wnioskowa, którą rozpoczęliśmy, to nawet nikt
by nie wiedział, że taką działalność tam
prowadzimy.
JB

foto: D. Gębala

Powierzchnia całkowita budynku
wyniesie 2465,40 m2.

Strach ma wielkie oczy

foto: D. Gębala

Trwa budowa mieszkań
komunalnych

Świdnica przetestuje
nowoczesną aplikację
zujące dokumenty strategiczne miasta
tj.: Strategię Rozwoju Miasta Świdnica, założenia do planu zaopatrzenia
Gminy Miasto Świdnica w gaz, energię
elektryczną i ciepło, Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej, Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto
Świdnica do 2030 r. oraz w przygotowywaną koncepcję inwestycyjno–
energetyczną pn. „Świdnica na drodze
do niezależności energetycznej Etap
I – Transformacja Sektora Publicznego” – mówi Anna Skrzypacz, dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych
i Rozwoju Gospodarczego Urzędu
Miejskiego w Świdnicy. W pierwszym
naborze wpłynęło od samorządów z
całej Polski łącznie 76 wniosków grantowych. O wygranej decydował poziom deklarowanego zaangażowania
pracowników jednostek samorządu
terytorialnego, oczekiwany wpływ
wdrożenia na poprawę efektywności
pracy urzędu oraz kompletność informacji o stosowanej w urzędzie infrastrukturze informatycznej. Oprócz
Świdnicy laureatami zostały także
gminy: Kowary, Miejsce Piastowe,
Nowe Skalmierzyce, Pruszcz Gdański
i Rybnik. Otrzymają one łącznie 275
tys. zł na testowanie wybranych rozwiązań technologicznych z obszaru
smart city.

reklama

Polski Fundusz Rozwoju ogłosił
w ramach „Giełdy Miejskich Technologii” konkurs łączący dostawców
technologii z obszaru smart city dla
miast z samorządami. Dzięki mikrograntom o wysokości do 50 tysięcy
złotych Świdnica przetestuje przez
rok jedno z wybranych rozwiązań informatycznych.
Miasto będzie realizowało projekt pn. „Mapa Potencjału Solarnego”,
z którego skorzystają przedsiębiorcy,
instytucje oraz mieszkańcy planujący
inwestycje w fotowoltaikę. Zaprezentowane zostaną zbiorcze analizy potencjału solarnego dostępne w formie
interaktywnych map poprzez aplikację
webową. Dane wytworzone w wyniku
analiz zostaną udostępnione publicznie w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta (SIP) i na Geoportalu Świdnickim
(geoportal.um.swidnica.pl).
Aplikacja pozwoli wszystkim zainteresowanym na sprawdzenie opłacalności instalacji paneli fotowoltaicznych
i oszacowania korzyści. Uruchomiona
zostanie również automatyczna aktualizacja danych. – Nasza gmina wchodzi w skład Klastra Świdnicka Energia
Odnawialna. Rozwiązanie to doskonale
wpisuje się w strategię działania klastra, popularyzując rozwój odnawialnych źródeł energii. Ponadto rozwój
OZE wpisuje się również w obowią-

oprac.
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Nowa siedziba filii biblioteki
i klubu seniora uroczyście otwarta

Symbolicznym przecięciem ponad 160-metrowej wstęgi otwarto bibliotekę oraz klub seniora.

skiej Biblioteki Publicznej, Ewa Cuban.
Przypomnijmy, że najnowsza inwestycja
ŚTBS-u to obiekt mieszkalno-usługowy, który został wybudowany w miejscu kultowego dla osiedla Młodych Domosu. Znajduje się w nim 45 mieszkań
oraz 65 miejsc postojowych w garażu
podziemnym. Wartość zrealizowanego
zadania to kwota prawie 17 milionów
złotych. Z Banku Gospodarstwa Krajowego miasto pozyskało dofinansowanie
bezzwrotne na inwestycję w wysokości ponad 4 milionów 500 tysięcy złotych. – Klub seniora to przede wszystkim
cztery w pełni wyposażone sale, w tym
miejsce do rehabilitacji. To także stworzenie możliwości naszym seniorom do

Starsi mieszkańcy osiedla Młodych z radością będą korzystać z nowego klubu seniora.

Tylko w pierwszym dniu czytelnicy wypożyczyli kilkaset książek.

rozwijania swoich zainteresowań i pasji.
Niemniej jednak mury i wyposażenie,
choć ważne, są mniej ważne niż ludzie
i atmosfera, którą stworzą. Jestem więc
przekonana, że będzie to świetne miejsce
spotkań, wymiany myśli i poglądów, a
także możliwość dzielenia się swoimi radościami i troskami – mówiła dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Violetta Kalin. – Jak widać, decyzja
o odkupieniu budynku po byłym Domosie była dobrym krokiem. Mieszkańcy
zyskali nowoczesną bibliotekę, seniorzy
miejsce spotkań, pojawiły się także nowe
miejsca parkingowe – dodała prezydent
Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ POMOCY
Potrzebujesz porady prawnej?
Chcesz rozwiązać swój problem?
Napisz na adres redakcja@mojaswidnica.pl, a my przekażemy Twoje
pytanie do radców z fundacji Fundacja Pomocy Prawnej Negotium.

reklama

foto: UM Świdnica

foto: D. Gębala

Księgozbiór nowej siedziby filii to przeszło 30 tysięcy książek.
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foto: D. Gębala

że wykonana praca przez wszystkich
zaangażowanych spotka się z państwa
akceptacją. Na początku tej inwestycji
wzięłam sobie do serca słowa Mirosława Gałka, byłego prezesa ŚTBS-u, że
ma to być biblioteka na miarę XXI wieku i myślę, że przy wsparciu wielu osób
i instytucji plan udało się zrealizować.
W filii mamy bardzo bogaty księgozbiór,
który stanowi ponad 30 tysięcy książek,
kącik zabaw dla najmłodszych, dla nieco
starszych strefa gracza z konsolą PlayStation. Oprócz tego stworzyliśmy także
salę warsztatową, w której będą mogły
być przeprowadzane spotkania czy lekcje
biblioteczne – wyliczała dyrektor Miej-

red.

foto: D. Gębala

Mieszkańcy osiedla Młodych od lat
czekali na takie miejsce. Jest w pełni
nowoczesne i funkcjonalne. Za nami
uroczyste otwarcie nowej siedziby filii
nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
C.K. Norwida w Świdnicy oraz klubu
seniora. Obie instytucje działają prężnie na parterze bloku przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 19 - nowo
wybudowanego przez Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Oficjalne otwarcie odbyło się we
wtorek, 15 listopada. Poza zaproszonymi gośćmi, wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców osiedla. – Jestem przekonana,

aktualności

Reaguj
na potrzeby
innych

W Świdnicy rozpoczęły się przygotowania do nadchodzącej zimy.
Przed nami chłodniejsze miesiące.
Większość z nas jest do nich odpowiednio przygotowana, ale są też takie osoby, które ze względu na wiek,
choroby, niepełnosprawność, niesamodzielność, biedę oraz inne sytuacje losowe mogą nie poradzić sobie
ze skutkami niskich temperatur. Pamiętajmy o tych osobach.
Jak co roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy prosi
mieszkańców naszego miasta o zwracanie szczególnej uwagi na osoby narażone na niekorzystne oddziaływanie
trudnych warunków pogodowych. Państwa wrażliwość na drugiego człowieka i życzliwa postawa mogą uratować komuś życie. Informacje o osobach,
których zły stan zdrowia, niepełno-

sprawność czy zła sytuacja życiowa
nie pozwalają na samodzielne zabezpieczenie potrzeb, mogą państwo przekazać do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej przy ul. Franciszkańskiej 7,
także telefonicznie: 74/852-13-27, wew.
16. Informacje o osobach bezdomnych,
przebywających na terenie ogródków
działkowych, w zniszczonych budynkach bez ogrzewania, na klatkach schodowych, można przekazywać, również
anonimowo, całą dobę do Straży Miejskiej z siedzibą przy ul. Dworcowej
2-4-6-8, tel. 986, 74/851-28-88. Prosimy również o reagowanie także wtedy,
gdy osoby zagrożone niskimi temperaturami są pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających – apelują
pracownicy świdnickiego MOPS-u.
red.

Znajdź nas na

reklama

facebook mojaswidnica.pl
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Liście lecą z drzew...
Jak wykorzystać
jesienne liście?
Właściciele ogrodów zmagają się co roku z opadającymi z
drzew liśćmi. Zebraliśmy dla Was
wskazówki, jak rozsądnie je wykorzystać.

Dlaczego zbieranie liści
jest tak ważne?
Jesienne
liście
stanowią
ozdobę ogrodów i ulic, zasadniczo nikomu nie przeszkadzając.
Jednak jesień przynosi ze sobą
zmianę pogody. Jest mokro, zimno i wilgotno. Jeżeli dodamy do
tego świeżo opadłe liście, to pojawi się poważne niebezpieczeństwo poślizgnięcia. Istnieje wiele
sposobów zbierania, a następnie
pozbywania się liści.

Jak prawidłowo pozbywać
się liści?
Liście można oddawać do
PSZOK, czyli Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Możemy też w wyznaczonych
terminach odbioru odpadów
biodegradowalnych
wystawić
przed nieruchomość brązowe
worki z liśćmi (tylko zabudowa
jednorodzinna) lub wrzucić je
luzem do brązowego pojemnika.
Pamiętajcie jednak, że opadłe liście, pochodzące ze zdrowych
drzew i krzewów stanowią dużą
wartość dla każdego ogrodnika i
można je wykorzystać na rozmaite sposoby.

Budowa skrzyni na liście i
kompostownik w ogródku
W naszym ogrodzie można
również własnoręcznie zbudować miejsce do przechowywania
liści. Najprostszym sposobem
jest wbicie czterech drewnianych słupków w ziemię i owinięcie je siatką drucianą. Do tak
przygotowanego kompostownika

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

wrzuca się liście, tworząc tym samym praktyczną stertę nowego
kompostu. Liście opadłe jesienią
z drzew umieszczamy w kompostowniku, uzyskując wspaniały kompost lub ziemię liściową.
Warto dodać wtedy nieco nawozu azotowego, który przyspiesza
rozkład kompostowanych liści.

Liście jako ochrona roślin
przed mrozem
Gnijące liście stają się z czasem cennym nawozem organicznym. Liście można pozostawić,
a nawet usypać ich grubą warstwę na rabatach kwiatowych i
pod krzakami. Stanowią one dla
roślin naturalną ochronę przed
mrozem, mogą być też doskonałym okryciem na zimę dla roślin cebulowych, bratków, jukki
ogrodowej, lilii oraz innych bylin. Możemy też ściółkować nimi
podłoże wokół zimozielonych
krzewów liściastych i iglastych.
Liście można również zostawić
na grządkach warzywnych. W
tym przypadku ich warstwa nie
powinna być jednak zbyt gruba.
Najlepiej najpierw spulchnić glebę na grządkach, z których zostały zebrane plony, a następnie
lekko zmieszać liście z podłożem.
Przykrycie liści glebą przyspiesza proces ich rozkładu. W ten
sposób już jesienią dostarczamy
glebie wartościowych składników odżywczych.

Nie wyrzucaj!
Wykorzystaj.
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

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”.
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„To będzie gra o wszystko”.
Spotkanie Lewicy z wyborcami

– mówił poseł Krzysztof Śmiszek. Parlamentarzysta nie ma też wątpliwości,
że kolejne wygrane wybory przez PiS
będą dla Polski tym, czym dla Węgrów
była przed laty wygrana Fideszu Orbana. – Na Węgrzech mamy do czynienia
z miękkim autorytaryzmem. Ja takiej
Polski nie chcę. Orban całkowicie zwasalizował sobie media. W Polsce póki co
mamy jednak ich wolność. Mamy także możliwość organizowania zgromadzeń. To wszystko sprawia, że jest o co
walczyć – dodał Krzysztof Śmiszek. O
wspólnej liście do Senatu mówił z kolei
poseł Marek Dyduch. – Rzeczywiście
wspólna lista do Senatu ma sens, widać
to zwłaszcza po uzyskanych mandatach.
Razem możemy mieć ich dużo więcej,
stąd to byłaby dobra decyzja – mówił Marek Dyduch.
JB

foto: D. Gębala

UWAGA, KONKURS!

◄ Parlamentarzyści Lewicy Krzysztof
Śmiszek i Marek Dyduch rozmawiali o
przyszłości Polski.

Świdnicki
kalendarz
kulturalny

Weź udział w konkursie i zgarnij jedno podwójne zaproszenie na
widowisko dla dzieci i młodzieży
„Robotrons”, które odbędzie się
już 13 grudnia o godz. 18.00 w auli
I Liceum Ogólnokształcącego im.
Jana Kasprowicza w Świdnicy.
W jaki sposób zgarnąć wejściówki? Wyślij maila na adres redakcja@mojaswidnica.pl. (Do maila
należy dołączyć swoje dane personalne oraz numer telefonu do
korespondencji). W treści napisz,
dlaczego to właśnie Ty zasługujesz
na wygraną i z kim wybierzesz się
na to niezapomniane wydarzenie.
Najbardziej kreatywna wiadomość
zostanie nagrodzona biletem. Na
odpowiedzi czekamy do środy, 30
listopada.

Spotkanie z Dorotą Pomykałą w ramach Alchemii Teatralnej,
koncert rapera Słonia oraz spektakl familijny „Złodziej Czasu”.
Sprawdź, na jakie wydarzenia
w najbliższym czasie zaprasza
Świdnicki Ośrodek Kultury.

reklama

Póki co nie może być mowy o
ustalaniu obsady stanowisk po wyborach, o ile PiS zostanie odsunięty
od władzy. Pomiędzy liderami partii
opozycyjnych panuje pełna zgoda w
fundamentalnych kwestiach, a kampania wyborcza będzie niezwykle zacięta – te i inne kwestie poruszono
podczas spotkania zorganizowanego
9 listopada przez Lewicę, w którym
wzięli udział posłowie: Krzysztof
Śmiszek oraz Marek Dyduch.
– To będzie gra o wszystko. Będą to
wybory dla tych, którzy wierzą w demokrację, którzy uważają, że Polska to nie
tylko kraj Prawa i Sprawiedliwości, ale
wszystkich. Polska osadzona mocno w
Unii Europejskiej, otwarta, która liczy
się na arenie międzynarodowej i kraj,
który szanuje wszystkich obywateli, w
tym prawa kobiet (…). Te wybory będą
właśnie o tym. Będziemy decydować,
czy po raz trzeci będziemy pod rządami
PiS-u, który właściwie znajduje się na
antypodach tego, o czym mówi Lewica

2 Sobota, 26 listopada,
godz. 20:00
Recenzje Muzyczne: Słoń (horror-rap)
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11,
bilety: 79/69 zł
2 Niedziela, 27 listopada,
godz. 16:00
Złodziej czasu (spektakl familijny)
sala teatralna ŚOK, Rynek 43,
bilety 20/16 zł
2 Poniedziałek, 28 listopada,
godz. 17:00
Alchemia teatralna: spotkanie z
Dorotą Pomykałą
sala teatralna ŚOK, Rynek 43,
wstęp wolny
18.11 - 1.12.2022 r. |
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Biało-czerwone
Narodowe Święto
Niepodległości

Msza święta w świdnickiej katedrze

Uroczystości 11 listopada zainaugurowała msza święta pod przewodnictwem biskupa świdnickiego
Marka Mendyka.

Rekonstrukcja historyczna w Rynku

Po wspólnej modlitwie w katedrze zaproszeni goście oraz mieszkańcy zebrali się w Rynku. Świdniczanie obejrzeli rekonstrukcję historyczną przygotowaną przez świdnickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych. Nie zabrakło także okolicznościowych przemówień. Głos zabrała prezydent Beata
Moskal–Słaniewska. O oprawę muzyczną zadbał chór III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy.
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Z okazji 104. ro
skę niepodległo
no szereg uroc
conych tej wyj
szego kraju. Nie
przemówień, c
złożenia kwiató
biegu.

11 listopada. Narodowe Święt
Listopad 1918 r. był w Europie czasem szczególnym.
Wraz z kończącą się I wojną światową, nazywaną
wówczas „Wielką Wojną”, w przeszłość odchodził stary porządek. Trzy mocarstwa, które pod koniec XVIII
w. dokonały rozbiorów I Rzeczypospolitej, doznały klęski: Niemcy i Austro-Węgry przegrały wojnę, a
carska Rosja upadła w wyniku rewolucji bolszewickiej. Na mapę naszego kontynentu powróciła Polska,
odzyskująca niepodległość po trwającej grubo ponad
wiek niewoli. Powrót polskiej państwowości był procesem rozciągniętym w czasie, trudno zatem wskazać
jedną datę symbolizującą narodziny II Rzeczypospolitej. Rada Regencyjna, organ władzy Królestwa Polskiego powołany przez niemieckich i austriackich
okupantów, niepodległość ogłosiła już 7 października
1918 r., w kolejnych dniach przejęła władzę nad wojskiem, a także przypisała sobie uprawnienia parlamentu i powołała rząd. Równocześnie, wobec przesądzonej klęski Niemiec i Austro-Węgier, w wielu miejscach w Polsce zaczęły formować się ośrodki władzy nieuznające zwierzchnictwa Rady – wśród nich
utworzony 7 listopada w Lublinie Tymczasowy Rząd
Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim
na czele. Koniec rządów Rady Regencyjnej nastąpił
kilka dni później. 11 listopada – w dniu ostatecznej
kapitulacji Niemiec – przekazała ona powracającemu do Polski z Magdeburga Józefowi Piłsudskiemu
władzę zwierzchnią nad wojskiem. 14 listopada, już
jako Naczelny Dowódca Wojska Polskiego, Piłsudski
otrzymał pełnię władzy. Rozpoczął się okres kształtowania ustroju nowo powstałego państwa i formowania jego naczelnych władz: utworzono rząd, w demokratycznych wyborach wybrano Sejm Ustawodawczy,

aktualności

ocznicy odzyskania przez Polości w Świdnicy przygotowaczystości i wydarzeń poświęjątkowej dacie w historii nae zabrakło okolicznościowych
chwil refleksji, symbolicznego
ów oraz niepodległościowego

Kwiaty pod Pomnikiem Zwycięstwa

foto: D. Gębala/UM Świdnica

to Niepodległości
który uchwalił tymczasową konstytucję. Zdecydowano też o republikańskim
charakterze II Rzeczypospolitej. Ostatecznie świętem państwowym i dniem
wolnym od pracy 11 listopada stał się w
1937 r., kiedy to Sejm uchwalił ustawę o
Święcie Niepodległości. Ten akt prawny
usankcjonował kilkunastoletni zwyczaj
uroczystych obchodów organizowanych
właśnie tego dnia. Jak wyjaśniał podczas
debaty nad projektem ustawy poseł sprawozdawca, o uznaniu 11 listopada za symboliczną datę odzyskania niepodległości zdecydowały dwa fakty. Po pierwsze,
wtedy właśnie „źródłem i dzierżycielem”
władzy w Polsce został Józef Piłsudski, a
stało się to „wśród powszechnego porywu serc ze strony szerokich mas Narodu”. Po drugie zaś, celem ustanowienia
dnia świątecznego było „złożenie hołdu
wielkiemu duchowi Józefa Piłsudskiego”. Bez wątpienia trudno byłoby pośród
pierwszych dni i tygodni niepodległości
wskazać datę silniej związaną z postacią
późniejszego marszałka niż właśnie 11 listopada. Szczególnego znaczenia listopadowa rocznica nabrała w kolejnych latach
niewoli: w czasie II wojny światowej oraz
w okresie PRL. 11 listopada stał się wówczas zakazanym symbolem marzeń i nadziei o powrocie wolnej Polski. Świętem
państwowym został ponownie w 1989 r.
zarys historyczny: gov.pl

Po uroczystościach w Rynku zgromadzeni goście udali się pod odrestaurowany Pomnik Zwycięstwa na pl. Grunwaldzkim. Tam złożono okolicznościowe wiązanki i wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Po raz czternasty pobiegli dla niepodległej

Uczestnicy Biegu Niepodległości mieli do pokonania trasę z Rynku, przez ulice Grodzką, Zamkową, Kotlarską do
Rynku i dalej ulicami Długą, Daleką, Pułaskiego znów do Rynku. Długość jednego okrążenia wynosiła 1250 metrów.
Łącznie można było przebiec cztery okrążenia. Jednak każdy z biegaczy decydował sam, jaki dystans pokona. Na
mecie na uczestników czekało 1200 medali oraz ciepła herbata serwowana w kawiarence Ważka Art Cafe.

Aleja Goplany wzbogaciła się o kolejne drzewa

Cztery klony zostały posadzone przy Alei Goplany w celu upamiętnienia przyznania tytułów „Honorowy Obywatel
Miasta Świdnicy” oraz „Zasłużony dla Miasta Świdnicy” czwórce znamienitych postaci. Drzewa mają uhonorować
śp. Irenę Kozłowską, Helenę Semenetz-Kwiatkowską, Violettę Sobczak oraz prof. Marcina Drąga.
18.11 - 1.12.2022 r. |

Świdnica

11

rada miejska

Polki „dają w szyję” i nie rodzą dzieci.
Radni PO oburzeni słowami Kaczyńskiego
– Jeżeli na przykład utrzyma się
taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo,
co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie (…). Kobieta musi dojrzeć do
tego, aby być matką. Ale jak do 25.
roku życia daje w szyję, to, trochę
żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach – powiedział
6 listopada podczas spotkania ze
swoimi sympatykami w Ełku (województwo warmińsko-mazurskie)
prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Słowa te oburzyły polityków opozycji,
ale przede wszystkim Polki, którym
lider rządzącego ugrupowania zasugerował, że mają problem z alkoholem, choć absolutnie nie miał
do tego prawa. Swoje oświadczenie
wydali radni z klubu Platformy Obywatelskiej przy świdnickiej Radzie
Miejskiej.
Prezes PiS od kilku miesięcy jeździ
po Polsce i spotyka się ze swoimi zwolennikami. Co znamienne, wpuszczane są na wiece tylko osoby sprzyjające
Kaczyńskiemu i jego politykom. Inni
nie mają co liczyć na wzięcie udziału
ani na zadawanie jakichkolwiek pytań.
Podczas jednego z takich spotkań Kaczyński stwierdził, że problemy demograficzne Polski wynikają przede
wszystkim z nadmiernej konsumpcji
alkoholu przez młode Polki. Powołał
się na statystyki, których źródła nikt
nie zna, jakoby mężczyźni popadali w
alkoholizm dopiero po 20 latach ciągłego picia, a kobiety już po dwóch.
Próżno szukać jednak poparcia tej tezy
w jakichkolwiek badaniach. Prawdą

pozostaje jedynie fakt, że rzeczywiście
kobiety uzależniają się szybciej. Prezes
nie jest też entuzjastą „bardzo wczesnego macierzyństwa”. Warto w tym
miejscu podkreślić, że sam dzieci nie
posiada, a w jego biografii trudno w
zasadzie znaleźć wątki związane z po-

siadaniem partnera lub partnerki. W
sieci zawrzało, opozycja nie szczędzi
pod adresem Kaczyńskiego słów krytyki, a lider Platformy Obywatelskiej
Donald Tusk na Twitterze odniósł się
do wypowiedzi prezesa PiS w sposób
następujący. – Kaczyński stwierdził

dziś, że Polki za mało rodzą, bo za dużo
piją. Dodał, że chce być bufetem. I że
władza w Polsce jest dziś ciepła i prężna. Można z ulgą odetchnąć, nasz kraj
jest w dobrych rękach – napisał były
premier.
JB

Oświadczenie radnych z klubu PO przy Radzie Miejskiej w Świdnicy:
Wyrażamy oburzenie i czujemy się zażenowani słowami prezesa partii rządzącej Prawa i Sprawiedliwości
Jarosława Kaczyńskiego wypowiedzianego w Ełku na
spotkaniu dla sympatyków partii dotyczącym problemu
dzietności: „Ale jak do 25. roku życia daje w szyję, to,
trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych
sprawach”. Jest to kolejny atak tym razem na młode kobiety (wcześniej na osoby transpłciowe czy mniejszości)
przy pełnej aprobacie uczestników tego haniebnego
spotkania i salw śmiechu po tej wypowiedzi. Zadajemy
publiczne pytanie - jakie badania naukowe potwierdzają tę tezę? Który instytut naukowy zbadał problem?
Problemem powszechnym jest, niestety, problem bezpłodności dotykający zarówno kobiety jak i mężczyzn.
Program in vitro, dzięki któremu urodziło się ponad 21
tysięcy dzieci, został zlikwidowany przez partię rządzącą po dojściu do władzy. Ciężar ten wzięły na siebie niektóre samorządy, w tym Świdnica. Ponadnormatywne
zainteresowanie się rządzących „sypialniami Polaków”
budzi niepokój, zwłaszcza jak do tego dodamy ankietę
zleconą przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dotyczącą
„Determinanty zachowań i zakotwiczenie postaw młodego pokolenia Polaków wobec stref ryzyka społeczno-kulturowego w perspektywie komparatystycznej
w świetle teorii resilience (projekt badań podłużnych
– 3-letnich na wybranej kohorcie młodych Polaków w
wieku 13/14 lat, 17/19 lat, 21/25 lat) pod wspólną nazwą MŁODZIEŻ 4.0”, gdzie 13-latków (dzieci) pytano o

zachowania seksualne. Ta obsesja dotycząca
tej najbardziej wrażliwej i delikatnej sfery życia pokazuje, że nie problemy dotyczące sfery
gospodarczej (galopująca inflacja, ciągłe wzroJan Dzięcielski
sty cen energii i zubożenie Polaków), ale obsesja seksualności jest głównym wyznacznikiem
działań rządzących. Brak wsparcia kobiet w ciąży, regulacje prawne, które powodują „zastraszenie” zarówno środowiska medycznego, jak
i samych kobiet, przypadki śmierci w trakcie
porodu, zniesienie prawa do aborcji w przypadku ciężkiej, nieuleczalnej choroby płodu, to są
Rumiancewprawdziwe przyczyny obaw młodych kobiet Magdalena
-Wróblewska
przed podejmowaniem tak ważnych decyzji życiowych, a nie „dawanie w szyję”. Istotnymi
czynnikami wpływającymi na planowanie rodziny jest niski dostęp do mieszkań dla młodych
(blamaż wszystkich programów mieszkaniowych- mieszkanie+) przy jednoczesnym podnoszeniu wymogów kredytowych. Apelujemy,
zostawcie młode kobiety, nasze córki w spo- Violetta Wiercińska
koju i zaproponujcie rozwiązania, również medyczne, które spowodują, że kobiety będą czuły
się bezpieczne w naszym kraju.
Jan Dzięcielski
Magdalena Rumiancew-Wróblewska
Violetta Wiercińska
Krzysztof Grudziński

Krzysztof Grudziński

„Parasolką w Kaczyńskiego” – organizują manifestację

w rocznicę odzyskania praw wyborczych przez Polki
Kontrowersyjne słowa Jarosława
Kaczyńskiego o tym, że kobiety nie
rodzą dzieci, bo nadużywają alkoholu, odbiły się szerokim echem wśród
Polek i Polaków. Dlatego w poniedziałek, 28 listopada w rocznicę uzyskania przez kobiety w Polsce praw
wyborczych w Warszawie odbędzie

Aktywistki uczestniczące w
strajku kobiet 28 listopada przemaszerują pod dom prezesa Prawa i Sprawiedliwości na Żoliborzu. Również w Świdnicy odbędzie się protest osób oburzonych
słowami Jarosława Kaczyńskiego.
– Rocznica wywalczenia przez
Lech Bokszczanin

się manifestacja „Parasolką
w Kaczyńskiego”. W Świdnicy chętne osoby spotkają się pod teatrem. Wiec
organizuje wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,
Lech Bokszczanin.

Was praw wyborczych będzie dobrą
okazją, żeby pokazać temu nienawistnikowi, co o nim myślicie! Jeśli ktoś nie
chce jechać do Warszawy, może przyjść
na spotkanie w Świdnicy, pod teatr
miejski o godzinie 18.00 – zapowiada Lech Bokszczanin.
JB

foto: D. Gębala

Radny apeluje o zabezpieczenie dawnego szpitala

Powalone ogrodzenie
zachęca nieproszonych
gości do wejścia na teren
posesji.
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W miejscu dawnego szpitala
Ponad rok temu świdniczan obiegła inprzy ul. Westerplatte mają powstać
formacja, że ten zdewastowany obiekt
mieszkania o podwyższonym stanma już nowego właściciela, który zadardzie, a na działce przynależącej
mierza uratować to, co po tym budo obiektu wrocławski deweloper
dynku zostało, przebudowując go na
zamierza wybudować kolejne bucele mieszkalno-usługowe. Tak jak
dynki. Jednak póki co obiekt stoi
wspomniałem było to już dość dawno
Wiesław Żurek
pusty, a jego ogrodzenie jest nototemu, jednak do tej pory nic się w tym
rycznie niszczone. Radny Wiesław Żurek w temacie nie dzieje. W związku z powyższym,
złożonej interpelacji apeluje o prawidłowe mam pytanie, czy mamy jakiekolwiek informazabezpieczenie posesji.
cje dotyczące przyszłości tego obszaru? – wska- Bardzo proszę, aby w jakiś sposób zobligo- zuje radny Wiesław Żurek. Przypomnijmy, że
wać właściciela działki przy ul. Westerplatte, na właścicielem budynku dawnego szpitala jest
której umiejscowiony jest kompletnie już zruj- wrocławska spółka Immobiliare Development.
nowany, częściowo spalony budynek po byłym - Skieruję pismo do właściciela przedmiotowej
szpitalu, do zabezpieczenia wejścia na jej teren. nieruchomości w sprawie planowanych zamieW chwili obecnej prowizoryczne ogrodzenie, rzeń odnośnie jej prawidłowego zagospodaroktóre tam zostało zamontowane, jest zniszczo- wania – odpowiada prezydent Świdnicy, Bene. Jego konstrukcja leży na ziemi, wstęp na te- ata Moskal-Słaniewska.
ren posesji jest dostępny dla osób postronnych.
DG

aktualności

Zgodnie z obowiązująca procedurą,
15 listopada do Regionalnej Izby Obrachunkowej przesłany został projekt
budżetu Świdnicy na rok 2023. To budżet oszczędnościowy i bardzo trudny,
a wynika to z mniejszych dochodów
samorządu i zwiększających się wydatków bieżących. To efekt zmian w
przepisach podatkowych, recesji gospodarczej, galopującej inflacji oraz
trwającej tuż za polską granicą wojny.
Dochody miasta ogółem wyniosą
według planu w 2023 roku - 305 mln
zł. Wydatki ogółem - 312 mln zł. Po raz
pierwszy od 2011 roku nie udało się
zrównoważyć budżetu w części bieżącej. Dochody bieżące budżetu są mniejsze niż wydatki bieżące. Koniecznością
jest pokrywanie stałych (cyklicznych)
wydatków bieżących rezerwami (wolne
środki z lat ubiegłych) i dochodami incydentalnymi (zwrot VAT od budowy basenu). W kolejnych latach, wobec braku
stabilnych źródeł dochodów bieżących
i braku perspektywy reformy systemu
dochodów samorządowych, wymagać
to będzie poszukiwania oszczędności
kosztem jakości świadczonych usług
publicznych. Konsekwentnie od kilku
lat realizowana jest polityka obniżania
zadłużenia miasta. Planowane zadłużenie wyniesie 112,11 mln zł i będzie niższe
o ponad 6 mln zł od maksymalnego poziomu z 2019 roku. - Niestety, nie mamy
wpływu na szybko rosnące koszty obsługi zadłużenia, które zależą od wielkości
stóp procentowych kształtowanych przez

foto: D. Gębala

Budżet miasta na trudny 2023 rok

Radę Polityki Pieniężnej. W 2021 roku na
obsługę długu wydaliśmy ok. 1,5 mln zł, a
w 2023 roku zaplanowaliśmy na ten cel
kwotę ok. 12 mln zł. Wielkość planowanych wydatków na obsługę zadłużenia
jest obecnie wielką niewiadomą. Brak
przewidywalnej polityki monetarnej
NBP utrudnia rzetelne oszacowanie potencjalnych skutków wzrostu stóp procentowych, a co za tym idzie wydatków
na obsługę zadłużenia – mówi Kacper
Siwek, skarbnik miasta.
Świdnica w 2023 roku zachowuje
wysoki wskaźnik wydatków majątkowych (ok. 48,91 mln zł). Wynika to m.in.
z wpłaty w 2023 roku 23 mln zł na budowę budynku ŚTBS przy ul. Ks. Bolka
Świdnickiego oraz środków na ul. Leśną

i remonty mieszkań w zasobach komunalnych - ok. 14,5 mln zł. To przede
wszystkim pieniądze z Banku Gospodarstwa Krajowego. Pozostałe zadania
inwestycyjne to m.in. końcówka programu rewitalizacji parków (dotacja
UE), remonty podwórek w zabudowie
śródmiejskiej (dotacja rządowa) oraz
dokończenie al. Niepodległości (finansowane w części dotacją z województwa dolnośląskiego). W planie nie ma w
tej chwili żadnych nowych inwestycji.
Miasto oszczędza m.in. na: remontach
ulic, remontach chodników, remontach obiektów zabytkowych, bieżących
remontach szkół i przedszkoli oraz ich
wyposażeniu, sprzątaniu miasta, odśnieżaniu ulic, oświetleniu ulicznym,

iluminacjach, krótszym czasie pracy
obiektów, m.in. lodowiska. W projekcie
budżetu nie ma przewidzianych środków na podwyżki dla pracowników instytucji samorządowych, z wyjątkiem
zapowiadanej płacy minimalnej. Dochody z PIT wg. prognoz rządowych
spadają! Pierwszy raz od kilkunastu lat.
W 2023 roku do Świdnicy z tego tytułu
wpłynie ok. 60,7 mln zł. W 2021 było to
blisko 70 mln zł, zaś w roku 2022 - 62,5
mln zł. Miasto ma wpływ na podatek od
nieruchomości. W tym roku wpływy z
tego tytułu wyniosą ok. 40,4 mln zł. W
roku 2023 po podwyżce 6% (dopuszczalna to 12%) podatek wyniesie 42,6
mln zł. Natomiast wpływy ze sprzedaży
mienia szacowane są na 7 mln zł. Zainteresowanie zakupem nieruchomości
spada jednak drastycznie, a powodem
jest między innymi trudna dostępność
kredytów i ich wysokie oprocentowanie.
- System dochodów samorządowych
wymaga w kolejnych latach ustabilizowania, w szczególności poprzez zapewnienie wydajnego i niezależnego od
decyzji politycznych źródła dochodów
budżetów samorządowych. Wobec braku
rozwiązań systemowych w tej sferze, nie
tylko Świdnica, ale i pozostałe jednostki
samorządu terytorialnego borykać się
będą w kolejnych latach z ciągłym niedofinansowaniem zadań przez nie realizowanych – dodaje Kacper Siwek, skarbnik miasta.
oprac.

Znajdź nas na
facebook mojaswidnica.pl

CHODŹ,

pracuj elastycznie.

Z NAMI

Grazyna, pracuje w restauracji

Zarób do 3310 zł brutto/miesiąc*.

Dowiedz się więcej i aplikuj
w restauracji w Świdnicy,
ul. Ofiar Oświęcimskich 50.

Z A K U P Y

K I N O

735 973 125

lub napisz

mcd.swidnica@mborowy.pl

reklama

*z nagrodą
© 2022 McDonald’s Corporation. Prawa do znaków towarowych zastrzeżone.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych przez Firmę Usługowo-Handlową Borowy Marek z siedzibą przy ul. Kolejowej 2a, 58-300 Wałbrzych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celów. Kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania danych.

21/03/2022 15:27

reklama

25 lub 26 listopada zrób zakupy
w dwóch różnych sklepach
na łączną kwotę minimum 150 zł
i odbierz bilet do kina

Zadzwoń

349474-Ogloszenie zatrudnieniowe Swidnica-120x134_4.indd 1
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szczęścia, sprawności, by znów mogła
być tą energiczną dziewczyną, by ułożyła sobie życie. Weronika cudem przeżyła ten wypadek – dostała drugie życie,
drugą szansę. Bardzo proszę o pomoc, o
wsparcie, by zapewnić jej ciągłość leczenia, badań, rehabilitacji, które mogą ją
postawić na nogi. Potrzebne będzie łóżko, wózek itp. Moje dochody to najniższa
krajowa, która samodzielnie nie pozwala mi na rehabilitację i leczenie mojego ukochanego dziecka – mówi mama
Weroniki i dodaje: - Córka w grudniu
skończy 25 lat. Jest wspaniałą, piękną,
mądrą, uroczą, miłą, wesołą, dobrą, empatyczną, lubianą dziewczyną. Kocha
zwierzęta – jest technikiem weterynarii
w gabinecie weterynaryjnym w Świdnicy. Uwielbia muzykę, książki, ludzi,
taniec. Pragnie chodzić, by wrócić do
zawodu, spełnić plany, założyć rodzinę
i żyć szczęśliwie pełnią życia. Ja pragnę
tylko, aby wróciła do zdrowia, by chodziła, była radosna i szczęśliwa. Bardzo
proszę o wsparcie, by mogła wyzdrowieć i wrócić do aktywności. Wsparcia
kobiecie można udzielić poprzez wpłaty za pośrednictwem strony: https://
zrzutka.pl/ze2ksm.

Weronika była uśmiechniętą, pełną życia młodą kobietą. Wypadek sprawił, że potrzebuje pomocy, by znów stanąć na nogi.

Ksawery z całych sił walczy o powrót do zdrowia.

Ksawery Zbroszczyk miał zaledwie roczek, gdy niespodziewanie dostał udaru mózgu, w wyniku którego
doznał porażenia czterokończynowego. Od tego czasu jest intensywnie
rehabilitowany. By mógł chodzić, konieczny jest zakup specjalistycznej
ortezy. Niestety, jej koszt znacząco
przekracza możliwości finansowe
rodziny.
– Nasz koszmar zaczął się w styczniu 2017 roku, syn miał około roku, kiedy
nie wiadomo z jakich przyczyn doznał
udaru mózgu. Następstwem jest porażenie czterokończynowe. Szok, płacz,
niedowierzanie i pytanie – dlaczego on?
Tygodnie w szpitalnych salach, walka
o życie, o samodzielny oddech. To horror, który przeżyliśmy. Minęło 5 lat, a
my mamy dreszcze na całym ciele, jak
przypomnimy sobie naszego zdrowego
synka, który mówił i chodził. Ksawery
obecnie nie mówi, lecz wszystko rozumie. Jeździ na wózku i porusza się za
pomocą chodzika rehabilitacyjnego.
Jego dzieciństwo to tylko rehabilitacje,
wizyty u terapeutów i lekarzy – opisuje Magdalena Zbroszczyk, mama
chłopca. Dzięki intensywnej rehabilitacji stan chłopca poprawia się, by

jednak mógł się dalej rozwijać, konieczny jest zakup specjalistycznych
ortez. - Od jakiegoś czasu zauważyliśmy, że nóżki syna nabierają dziwnych kształtów, a bóle towarzyszą mu
codziennie. Na konsultacji ze znanym
ortotykiem współpracującym z niemiecką kliniką Pavlo Severynenko okazało się, że obecne ortezy nie spełniają
swojej funkcji. Ksawery potrzebuje ortez z ruchomym stawem, dzięki którym
będzie miał proste nóżki. Stopy są tak
zniekształcone, że podczas pionizacji i
chodzenia stoi na palcach. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na współpracę z odpowiednią firmą. Syn otrzyma
najlepszą opiekę, fachowe konsultacje i
ortezy „szyte na miarę”. Pieniądze, które zbieramy, dadzą mu szansę na życie
bez bólu i lepsze efekty rehabilitacji. Bez
nich stan nóg będzie się pogarszał. Nie
wiemy, do czego może to doprowadzić,
nawet boimy się o tym myśleć. Prosimy
bardzo o pomoc. Potrzebujemy całej armii dobrych serc, które pomogą naszemu synowi. Prosimy bądź wśród nich –
apeluje Marcin Zbroszczyk, ojciec
chłopca. Dobrowolnych wpłat można
dokonywać na stronie: https://www.
siepomaga.pl/ksawery-zbroszczyk.

Pożar pozbawił
ich całego majątu
Przez nieszczęśliwy wypadek w
mgnieniu oka stracili cały dorobek
swojego życia. 31 października w jednym z domów na osiedlu Pogórze w
Burkatowie (gmina Świdnica) wybuchł pożar. Poszkodowanym jest
strażak, pełniący na co dzień służbę
w JRG Świdnica.
– W domu naszego kolegi wybuchł
pożar, wskutek czego stracił dorobek

swojego życia. Obecny stan budynku
nie nadaje się do zamieszkania. Potrzebne są środki, aby pomóc odbudować dom, by mógł zamieszkać w nim
razem ze swoją żoną i dwójką małych
dzieci. Za okazałą pomoc serdecznie
dziękujemy – apelują strażacy. Dobrowolne kwoty można wpłacać za pośrednictwem strony: https://zrzutka.
pl/wzxkh8.

foto: użyczone

foto: użyczone/zrzutka.pl

W wyniku nieszczęśliwego wypadku drogowego, do którego doszło
29 października w okolicy Piotrowic
Świdnickich (gmina Jaworzyna Śląska), 25-letnia kierująca z poważnymi
urazami trafiła do szpitala. Poszkodowaną jest Weronika Makowska,
która zawodowo pomagała zwierzętom w walce o ich zdrowie w jednym ze świdnickich gabinetów weterynaryjnych. Dziś sama potrzebuje
ogromnego wsparcia.
25-latka doznała bardzo rozległych urazów klatki piersiowej, płuc
oraz kręgosłupa. Przeszła dwie operacje, doszło do zatrzymania krążenia,
lekarze zdecydowali o wprowadzeniu
kobiety w śpiączkę farmakologiczną.
Po wybudzeniu trafiła do Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze. – Największym zmartwieniem jest paraliż,
potrzebna jest bardzo pilna, intensywna, długotrwała rehabilitacja. Po zakończeniu 1-go cyklu rehabilitacji trzeba
Weronikę wysłać na kolejną prywatną, tylko one dają szansę na powrót do
sprawności, na chodzenie. Rehabilitacje
potrwają wiele miesięcy – lat. Pragnę
dla mojej jedynej, ukochanej córki pełni

foto: archiwum rodzinne

Weronika na co dzień Trwa walka o zdrowie
pomagała zwierzętom. małego Ksawerego
Po wypadku sama
potrzebuje wsparcia

Strażak, który na co dzień niesie pomoc innym, dziś sam jej potrzebuje. W wyniku pożaru spłonęły m.in. meble, sprzęt gospodarstwa domowego.
Zebrała Justyna Bereśniewicz
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Tegoroczny konkurs literacki
„Miasto, w którym żyję” ogłoszony
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w
Świdnicy w ramach święta Niepodległości spotkał się z bardzo dużym
odzewem. Na konkurs wpłynęło 128
prac z całej Polski, 9 zostało odrzuconych ze względów formalnych.
Wśród prac znalazło się 20 utworów
poetyckich.
W środę, 9 listopada jury w składzie: Marta Wojciechowska, Anna
Grajzer i Aneta Madejczyk zdecydowało o przyznaniu następujących nagród:
2 I nagroda – (bon do Empiku na
150 zł) - Oskar Schmidt „Poznań –
miasto powstań”
2 II nagroda – (bon do Empiku na
100 zł) - Rozalia Dmochowska „Zbudował dom na skale aż powstało”
2 III nagroda – (bon do Empiku
na 50 zł) - Dorota Malina
2 Wyróżnienie: Maciej Gawlas
„Miasto, w którym żyję” i Michał Gryta „Historia jednego miasta”.
DG

Patriotyczne wydarzenie organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. C.K. w Świdnicy cieszy się sporym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

Kierownik filii nr 5, Iwona Wiśniewska, wita wszystkich czytelników z uśmiechem na twarzy.

Działalność biblioteki dziś to nie
tylko wypożyczanie książek, ale szereg innych działań, które mają popularyzować obcowanie z literaturą. Stąd
propozycja warsztatów i różnych zajęć, które oferuje filia nr 5 przy ulicy
Morelowej w Świdnicy.
Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy rozpoczęła swoją
działalność w sierpniu 1992 roku przy
ulicy Kraszowickiej 55. W maju ubiegłego roku zyskała nową siedzibę przy ulicy
Morelowej 2A. Od początku istnienia filii
w dzielnicy Kraszowice jej specyfiką było
to, że poza szeroko rozumianą działalnością biblioteczną, lokal służył także
młodszym i starszym mieszkańcom jako
świetlica i miejsce spotkań. W nowej siedzibie dzięki przynależącemu do biblioteki tarasowi, udało się poszerzyć ofertę
zajęć o zabawy na świeżym powietrzu,
a minione wakacje skusiły chłopców
do nauki skakania przez skakankę. We
wszystkich działaniach biblioteki nawiązuje się do treści książek z literatury
pięknej czy też książek popularno-naukowych. Do cyklicznych działań filii należą m.in. lekcje biblioteczne z uczniami

miejscowej Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Caritas”. Organizowane są także
coroczne zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych. Podczas pandemii miały
formę wydawania pakietów materiałów
plastycznych, z których uczestnicy po
wykonaniu „zadania” przesyłali fotorelację. W jednym z wakacyjnych miesięcy odbywają się codziennie zabawy dla
chętnych dzieci. Biblioteka dodatkowo
prowadzi działalność także dla starszych
czytelników. Cotygodniowe, wtorkowe
spotkania „Klubu Nitka” przeznaczone
są dla osób chcących nauczyć się szyć,
obsługiwać maszynę do szycia, szyć
ręcznie, czytać wykroje z czasopism o
szyciu czy też wykonać poprawki krawieckie w już posiadanych kreacjach.
W grudniu odbywają się warsztaty św.
Mikołaja. W tym roku odbędą się one w
sobotę, 19 grudnia w godz. 16.00-18.00.
W planach na ten rok jest jeszcze rozpoczęcie spotkań z chętnymi dziećmi, młodzieżą i dorosłymi chcącymi nauczyć się
szydełkowania „Szydełkowa środa”. Więcej informacji pod numerem telefonu 74
852 4622.
red.

Kresy Wschodnie i szkolne wspomnienia, czyli
spotkanie autorskie z prof. Stanisławem Nicieją
Porozmawiali o wspólnej przeszłości, nie brakowało zabawnych anegdot
i sentymentalnych wspomnień z czasów szkolnej ławy. W środę, 9 listopada
w sali cysterskiej Miejskiej Biblioteki
Publicznej odbyło się spotkanie z profesorem Stanisławem Nicieją.
Stanisław Nicieja urodził się w
Strzegomiu, gdzie ukończył szkołę podstawową. Uczęszczał do Liceum Pedagogicznego w Świdnicy, a następnie
ukończył studia historyczne w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Opolu, gdzie
finalnie rozpoczął pracę. Zajmował się
wówczas bardzo aktywną działalnością
publicystyczną w zakresie popularyzacji historii. Opublikował ponad 30 książek, w tym właśnie „Kresową Atlantydę”
wydaną w tomach, w których autor pieczołowicie odkrywa przez czytelnikami

świat zapomnianych Kresów Wschodnich. Prof. Stanisław Nicieja z wielkim
talentem narracyjnym i w oparciu o
znakomitą ikonografię kreśli w poszczególnych tomach barwną historię
i mitologię miejscowości utraconych
przez Polskę na wschodzie po 1945
roku. W trakcie spotkania autor powracał do czasów młodości spędzonej podczas nauki w Liceum Pedagogicznym, w
którym, jak sam podkreślał, znalazł najlepszych nauczycieli, mających ogromny wpływ na jego przyszłość. Spotkanie
autorskie zorganizowali: Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec w Świdnicy
oraz Dyskusyjny Klub Książki „Melina
Literacka”, działający przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila
Norwida w Świdnicy.

Stanisław Nicieja swoimi
opowieściami zaskarbił sobie
sympatię przybyłych gości.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Patriotyczna atmosfera, przemarsz z biało-czerwonymi flagami,
wspólne wyrecytowanie poezji autorstwa Czesława Janczarskiego i
Wisławy Szymborskiej, wręczenie
nagród w konkursie literackim. Za
nami flashmob organizowany przez
Miejską Bibliotekę Publiczną. To kolejny świdnicki akcent świętowania
104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
- Jest mi niezmiernie miło, że co
roku spotykamy się w tak licznym gronie. Jeszcze bardziej cieszy fakt, że dołączają do nas coraz młodsi uczestnicy,
którzy czynnie biorą w niej udział. Podczas akcji flashmob „11 minut poezji”
wspólnie z przedszkolakami i uczniami
świdnickich szkół odczytaliśmy wiersze Czesława Janczarskiego „Co to jest
Polska?” oraz Wisławy Szymborskiej
„Gawęda o miłości do ziemi ojczystej”.
W ten symboliczny sposób uczciliśmy
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – mówi Marta Wojciechowska, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

Kreatywnie i z pomysłem.
Filia nr 5 od 30 lat
popularyzuje czytelnictwo

foto: D. Gębala

Biblioteka uczciła
niepodległość

kultura

JB
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Świebodzice stawiają
na ekologię
pochodzące z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Dzięki zastosowaniu
nowoczesnych rozwiązań wszystkie
pojazdy są ekologiczne i zasilane prądem. Podczas spotkania burmistrz Paweł Ozga podkreślał, że nowe niskoemisyjne pojazdy przyczyniają się do
poprawy jakości powietrza w mieście,
a gmina Świebodzice jest pierwszym
samorządem, który zakupił elektryczną śmieciarkę. Wkrótce miejski tabor
zasilą również dwa elektryczne autobusy.
JB

foto: J. Bereśniewicz

W towarzystwie samorządowców, parlamentarzystów, przedstawicieli firm Renault i Mercedes w
środę, 2 listopada w Świebodzicach
zaprezentowano nowe, elektryczne
pojazdy, które zasilą miejskie spółki
oraz Straż Miejską.
Zakup nowoczesnej śmieciarki,
radiowozu, zamiatarki oraz busa dla
pogotowia wodociągowego był możliwy dzięki uzyskanemu przez gminę dofinansowaniu. Samorząd wydał
na zakup pojazdów 360 tys. złotych,
natomiast 3 227 987,65 zł to środki

Rekordowa frekwencja
na jaworzyńskim
Biegu Niepodległości

Nowe elektryczne pojazdy przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w mieście.

Ponad 200 osób wzięło udział w
zorganizowanym po raz kolejny Biegu Niepodległości w Jaworzynie Śląskiej. Jak podkreślali organizatorzy,
był to frekwencyjny rekord!
W tym roku trasa wiodła ścieżkami
rekreacyjnymi wokół stadionu miejskiego przy ul. Sportowej, a dla najmłodszych grup wiekowych – na terenie
samego stadionu. Każdy z uczestników

Mieszkanka Lubachowa
w programie „Damy
i wieśniaczki”

Funkcjonariusze
z Marcinowic z nowym
posterunkiem

16

Świdnica

| 18.11 - 1.12.2022 r.

Wciąż trwa wyposażanie nowego budynku.

Modułowy budynek posterunku policji w Marcinowicach już stoi,
trwa zagospodarowanie terenu wokół i jego doposażanie. Wkrótce
mundurowi będą mogli z niego korzystać, póki co muszą uzbroić się w
cierpliwość.
Prace koncepcyjne nad inwestycją
realizowane były przez pracowników
Wydziału Inwestycji i Remontów z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i zakładały one budowę nowego
posterunku, zgodnego z przepisami
oraz wytycznymi określonymi w „standardach technicznych, funkcjonalnych
i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych policji”. Zakończyły
się one stworzeniem nowoczesnych i
ergonomicznych miejsc do pracy dla

otrzymał pamiątkową koszulkę, a wśród
biegaczy rozlosowano nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej. Na wszystkich, którzy brali
udział w imprezie, czekał ciepły poczęstunek, a w przerwie pomiędzy biegami
dla dzieci a biegiem głównym wystąpiła z programem artystycznym młodsza
grupa zespołu „Fart”.
JB

foto: J. Bereśniewicz

25-letnia Patrycja, studentka
otwierał perspektywy na coś innego,
prawa z Warszawy, na trzy dni zacoś zupełnie nowego, pozwalał także
mieniła się życiem z mieszkanką Luna wyrwanie się od codzienności, odbachowa w gminie Świdnica, Justyną
poczynek, przygodę, poznanie nowych
Janiczek. Premierowy odcinek proludzi i zaznanie odrobiny luksusu. Nie
gramu „Damy i wieśniaczki” został
myliłam się i wspominam ten czas barwyemitowany w piątek, 11 listopada
dzo pozytywnie. Poznałam miłe osoby,
w stacji TTV.
mogłam wykonać inne prace niż na co
– Tytułowe wieśniaczki zamienią
dzień, miałam czas na relaks. Jedyną
się z damami, a niektóre z nich sworzeczą, która mnie tam denerwowała,
je otoczone luksusem życie prowadzą
był ten hałas i zgiełk wielkiego miaza granicą. Kobiety ze wsi sprawdzą
sta. Wokół domu mam samą naturę,
i ocenią zagraniczny styl życia bogawięc to chyba była jedyna rzecz, któczek, do których trafiły w gości. Z kora nie sprawiła mi przyjemności. Nie
lei przyzwyczajone do bogactwa elema co jednak narzekać, przeżyłam sugantki udadzą się na prowincję, by
per przygodę i nie żałuję. Patrycja też
odnaleźć się w nowej, życiowej roli.
okazała się bardzo sympatyczna i cały
Jak obie bohaterki poradzą sobie w
czas mamy kontakt – opowiada naszej
nieznanych dotąd warunkach? Boharedakcji Justyna Janiczek.
terki rzucone na głęboką wodę robią,
JB
co mogą, żeby walczyć o siebie i
swoje zasady – czytamy w opisie
programu. Kolejną bohaterką została 28-letnia Justyna Janiczek,
mama czwórki dzieci i szczęśliwa żona Iwa. Na co dzień zajmuje się wychowaniem potomstwa
i pomaga ojcu w gospodarstwie,
właśnie w Lubachowie. Jak trafiła
do programu? – Twórcy znaleźli
mnie sami, napisali do mnie na
facebooku z pytaniem, czy chciałabym wystąpić. Powiedziałam, że
muszę się zastanowić i proszę o
więcej informacji, ale w końcu się Justyna Janiczek nie ma wątpliwości, że udział w
zgodziłam. Sam udział w programie programie był przygodą jej życia.

foto: TTV

foto: J. Bereśniewicz

W tym roku w Jaworzynie Śląskiej w ramach biało-czerwonego biegu padł frekwencyjny rekord.

policjantów, którzy obsługiwać będą w
obiekcie lokalną społeczność. Zwrócono także uwagę na kwestie dogodnego dojazdu samochodem i wykonanie
parkingów dla interesantów oraz pojazdów służbowych. Całe zamierzenie
budowlane zaplanowano w technologii
budownictwa modułowego 3D i jest to
już kolejna na Dolnym Śląsku tego typu
innowacyjna inwestycja. Założenia projektowe nowego posterunku obejmują
zagospodarowanie terenu oraz budowę
dwóch parterowych budynków z przeznaczeniem na funkcję budynku administracyjnego i garażu z pomieszczeniem technicznym. Służbę w obiekcie
zlokalizowanym przy ulicy Juliana Tuwima pełnić będzie 8 funkcjonariuszy.
JB
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Skąpany w słońcu Targ Ziemi
się też wyborne sery owcze i kozie, a
także aromatyczne chleby, bułki czy
chałki oraz wysokiej jakości wędliny.
Nie samym jedzeniem jednak człowiek
żyje, stąd podczas tej edycji można
było zakupić również ciepłe czapki,
szaliki, sukienki, swetry oraz płaszcze. Ręcznie wykonana biżuteria czy
porcelana też znalazły swoich amatorów. Gdy po zakupach ktoś poczuł
się głodny lub spragniony, mógł skorzystać z dobrodziejstw przygotowanej specjalnie na ten dzień kawiarenki,
w której serwowano kawę z lokalnej
palarni i domowe ciasto. Kolejny Targ
Ziemi odbędzie się 4 grudnia.

Jest młody, zdolny i zdeterminowany do ciężkiej pracy. Debiutując na
mistrzostwach świata, wywalczył brązowy medal na zasadach muay thai. O
przygotowaniach do mistrzostw, pasji
sportowej i pokonywaniu granic rozmawiamy z Patrykiem Rzepeckim z
Jaworzyny Śląskiej.
World Kickboxing & Karate Association odbywały się w dniach od
31 października do 3 listopada w Walii. Patryk Rzepecki z sukcesem reprezentował barwy Fighter Klub Jaworzyna Śląska, zdobywając III miejsce w walkach muay thai. W formule
K1 dotarł do półfinałów. W walce o
brąz musiał jednak uznać wyższość
zawodnika z Irlandii.

To były pierwsze zawody takiej rangi z Twoim udziałem.
Co czułeś, stając na ringu? I
później, odbierając medal?

- Mistrzostwa świata to wielka impreza sportowa z zawodnikami „najlepszymi z najlepszych” ze wszystkich
krajów. Czułem motywację i chęć pokazania się z jak najlepszej strony. Tak,
to prawda, był to pierwszy tak wielki
start dla mnie. Przed pierwszą walką
stresowałem się chyba tak bardzo jak
każdy. Miałem świadomość, że każdy
z tych zawodników jest super przygotowany. Natomiast wchodząc na ring
i rozpoczynając walkę, czułem się już
świetnie. To jest tak, że stres zawsze
trwa do rozpoczęcia walki.

Jak zaczęła się Twoja przygoda ze sztukami walki? Dlaczego akurat ten sport?

- Zacząłem trenować jakoś pod koniec
marca 2019 r. Na pierwszy trening pojechałem do klubu Fighter Żarów, który
prowadzi Norbert Rossa. Tam również
poznałem trenera Przemka Pasikowskiego. Potem przygoda zaczęła się
rozwijać i po ponad roku zacząłem
uczęszczać do Fighter Klub Kaczmarek&Grodowski w Świdnicy. Wybrałem
ten sport, ponieważ poczułem, że to coś
dla mnie. Chciałem pokonać swoje granice w głowie i osiągnąć cel.

Nie byłoby tego gdyby nie
ciężka praca. Zastanawiam

JB

Będą debatować
o przebiegu S5
21 listopada o godz. 15:00 w auli
widowiskowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza
w Świdnicy odbędzie się spotkanie
informacyjne dla mieszkańców czterech gmin dotyczące budowy drogi
ekspresowej S5 Sobótka – Bolków.
Obecnie według informacji wykonawcy kontynuowane jest sporządzanie opracowań projektowych w
ramach STEŚ Etap I – projektowanie
wariantów przebiegu tras: autostrady
A4 i drogi ekspresowej S5. W ramach
przygotowań do inwestycji wykonano

także wstępne badania geologiczne.
Wskazywane przez wykonawcę warianty przebiegu nowej drogi spotkały
się z licznymi protestami mieszkańców, m.in. gm. Marcinowice czy gm.
Jaworzyna Śląska, którzy nie zgadzają
się, by przez położone na ich terenie
wsie zbudowano drogę szybkiego ruchu. Teraz ponownie będą mogli zabrać głos. 21 listopada odbędzie się
spotkanie informacyjne dla mieszkańców gmin: Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Świebodzice i gminy Świdnica.
JB

foto: UM Jaworzyna Śląska

Patryk Rzepecki
brązowym medalistą
mistrzostw świata

Targ Ziemi to doskonała okazja do zakupu
dobrej jakości jedzenia. Z edycji na edycję
cieszy się coraz większą popularnością.

foto: J. Bereśniewicz

Pierwsza niedziela miesiąca to
moment niezwykle oczekiwany przez
wszystkich wielbicieli dobrej, zdrowej żywności i lokalnego rękodzieła. 6 listopada w Kraskowie (gmina
Marcinowice) odbył się kolejny Targ
Ziemi. Przepiękna, słoneczna pogoda sprawiła, że w budynku po dawnej
oborze pojawiły się tłumy kupców.
Na pewno nikt nie żałował wizyty w Bzowej Ostoi, bo na przygotowanych stanowiskach nie brakowało
pysznych smakołyków od lokalnych
rolników, win i nalewek, przetworów z
dyni, miodów, ekologicznych warzyw,
owoców czy też mąk z pradawnych
odmian pszenicy. Oczywiście pojawiły

- Moim marzeniem jest walka o pas mistrza
świata WKA – mówi Patryk Rzepecki.

się, ile czasu spędzasz tygodniowo na treningach?

- We wtorek półtorej godziny, w środę
godzinę do półtorej, w czwartek półtorej godziny i w piątek godzinę do półtorej. Do tego oczywiście w pozostałe dni
w ramach przygotowań do zawodów
dochodzi bieganie, siłownia i czasami
basen. W tym wszystkim muszę pamiętać o jednodniowym odpoczynku.

Wiążesz swoją przyszłość z
tym sportem? Jakie jest Twoje największe marzenie z nim
związane?

- Na pewno nie mam zamiaru odchodzić od tego sportu i będę trenował, na
ile będę w stanie. Moim marzeniem, a
można nawet powiedzieć, że celem, jest
walka o pas mistrza świata WKA.

Wszystko dopiero przed Tobą.
Jakie masz plany na najbliższe miesiące? Kolejne starty?
Wzmocnienie treningów?

- W najbliższych miesiącach zamierzam skupić się na sprawach prywatnych, ale potem na pewno wzmocnię
i zwiększę treningi, aby znowu wziąć
udział w kolejnych mistrzostwach
świata.
red.
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Otwarcie lodowiska!

Zawodnicy Domino Polonii
Świdnica musieli przełknąć gorzki
smak porażki. W ramach 7. kolejki III ligi koszykarzy podopieczni
Pawła Domardzkiego przegrali na
własnym parkiecie z PGE Turów
Zgorzelec 75:77. Goście zapewnili
sobie zwycięstwo zaledwie sekundę
przed ostatnią syreną.
Początek spotkania był niezwykle równy. Po pierwszej ćwiartce
PGE Turów wygrywał różnicą zaledwie dwóch oczek. W drugiej kwarcie zdecydowanie lepiej wypadli gospodarze, którzy zagrali skutecznie
pod tablicą gości. Dzięki temu biało-zieloni schodzili na przerwę w dobrych humorach, z przewagą sześciu
punktów. Trzecia kwarta to prawdziwa katastrofa w wykonaniu świdniczan. Nie wychodziło im praktycznie
nic. Na domiar złego za trzy punkty
seryjnie zaczął trafiać Dawid Stępień (w całym spotkaniu rzucił aż 35
punktów!). W efekcie goście ze Zgorzelca wygrali trzecią ćwiartkę 16:29,
a w całym meczu objęli prowadzenie
51:58. Ostatnie 10 minut to prawdziwa gonitwa w wykonaniu poddenerwowanych gospodarzy. Sygnały
do walki wysyłał kapitan świdniczan
Andrzej Słobodzian i skuteczny pod
koszem Kacper Hałdaś. Na kilka sekund przed końcową syreną rzutem
za trzy punkty Słobodzian zdołał
doprowadzić do remisu. Niestety,
rozentuzjazmowana publiczność po
chwili ponownie zamilkła. Zaledwie
1,1 sekundy przed końcem koszykarze Turowa trafili za dwa i stało się
jasne, że komplet punktów pojedzie
do Zgorzelca.
Domino Polonia Świdnica –
PGE Turów Zgorzelec 75:77
(12:14, 23:15, 16:29, 24:19)

Lodowisko to jedna
z największych atrakcji
rekreacyjno-sportowych
Świdnicy.

Trwa zalewanie wodą i mrożenie
tafli lodowiska Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Jeśli proces przebiegnie bez zakłóceń, po pozytywnej
decyzji sanepidu, pierwsza ślizgawka
odbędzie się w sobotę, 19 listopada o
godz. 11.00. Obok ogólnodostępnych ślizgawek ponownie na obiekcie odbywać
się będą zajęcia szkółki łyżwiarstwa figurowego i treningi curlingu.
– Od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 14.30 lodowisko zarezerwowane jest na zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów szkół. Wymagana
jest wcześniejsza rezerwacja pod nr. tel:
74 856 94 63. Na ślizgawki ogólnodostępne zapraszamy na godziny: 15.30, 17.00,
18.30 oraz dodatkowo w piątki na godzinę
20.00. W weekendy ślizgawki ogólnodostępne rozpoczynać się będą o 11.00, 12.30,
14.00, 15.30, 17.00, 18.30 i 20.00. Treningi
łyżwiarstwa figurowego planowane są w
soboty i niedziele od godziny 8.30 do 10.30,

(bilet ulgowy) i 15 złotych (bilet normalny), natomiast od piątku do niedzieli, w
święta, podczas ferii zimowych oraz dni,
w których ustalony zostanie weekendowy rozkład ślizgawek, 12 złotych (bilet ulgowy) i 18 złotych (bilet normalny).
Bilet upoważnia do wypożyczenia kasku
ochronnego dla dziecka. Za dodatkową
opłatą w ofercie wypożyczalni są łyżwy
i specjalne pingwiny-ślizgacze, których
zadaniem jest w pomoc dziecku w nauce
jazdy na łyżwach. W sprzedaży są również karnety. Na miejscu działa punkt
ostrzenia łyżew. Lodowisko honoruje
karty: Multisport, Fitprofit, Medicover
Sport, PZU SPORT, Świdnicka Karta Dużej Rodziny, Świdnicka Karta Seniora.
foto: UM Świdnica

Fatalna kwarta
przekreśliła
marzenia
o zwycięstwie

natomiast zajęcia z curlingu we wtorki i
czwartki od godziny 20.00 do 21.30 – zapowiada Przemysław Grzyb, inspektor
ds. marketingu ŚOSiR-u.
Szczegółowe informacje o możliwości dołączenia do grup udzielają organizatorzy:
- Let’s Skate (łyżwiarstwo figurowe)
– https://www.facebook.com/KSLETSSKATE e-mail: lets.skate@wp.pl
- Dzik Świdnica (curling) https://
www.facebook.com/dolnoslaski.curling/ e-mail: curling.swidnica@gmail.
com lub telefon 691 072 512.
Późniejsze niż zwykle uruchomienie w tym roku lodowiska związane jest
ze znaczną podwyżką cen energii elektrycznej. W tej sytuacji musiał zostać
też wprowadzony nowy cennik, chociaż częściowo rekompensujący wyższe
koszty utrzymania obiektu.
Od poniedziałku do czwartku godzinna ślizgawka kosztuje 10 złotych

Szalona końcówka
i ważny punkcik w Lesznie!

Polonia: Hałdaś 25, Kosmala 18, Słobodzian 16, Sieńko 6, Ozga 3, Soboń 3,
Warmiłło 2, Poradzisz 2, Rejek, Cisek,
Kaczmarczyk, Liuras.
Pozostałe wyniki 7. kolejki III ligi (13.11):
▪ KS Basket Legnica – SKM Zastal Zielona Góra 95:58
▪ WSTK Wschowa – UKS Gimbasket
Wrocław 56:83
▪ Chrobry XXI Kłodzko – Lubań Towers 81:64
▪ MKS Sokół Basket Żary – Exact Systems Śląsk Wrocław (1.12)

foto: D. Gębala

DG

foto: D. Gębala

Tradycyjnie liderem ofensywy Szarych Wilków był Michał Wojtala. Środkowy rozgrywający
rzucił osiem bramek.

Kapitan zespołu Andrzej Słobodzian do
końca walczył o odwrócenie losów spotkania.
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Różny smak mają remisy. Ten w
Lesznie, mimo wszystko, był jednak
bardziej słodki niż gorzki. Po twardym boju i szalonej pogoni w ostatnich sekundach ŚKPR Świdnica zremisował w meczu siódmej kolejki
I ligi z Realem Astromalem Leszno
34:34 (15:17). Konkurs siódemek i drugi punkcik padł łupem gospodarzy
(3:1).
– W Lesznie nigdy nie grało nam
się dobrze, zatem każdy wywieziony

stąd punkt cieszy. Tym bardziej, że wywalczony w takich okolicznościach. Po
wielkiej walce i bardzo ambitnej postawie drużyny – mówił po spotkaniu
prezes ŚKPR-u, Arkadij Makowiejew.
O dramaturgii ostatnich dwóch minut regulaminowego czasu gry niech
świadczy fakt, że w tym czasie gospodarze dwukrotnie odskakiwali na dwie
bramki przewagi, mieli rzut karny na
trzy gole zapasu (obrona Volodymyra
Shupyka), a jednak Szare Wilki dopadły

oprac.

Harmonogram zajęć i ślizgawek
ogólnodostępnych:
2 Poniedziałek: 8.00-14.30 – godziny dla szkół. Wymagana wcześniejsza
rezerwacja: tel: 74 856 94 63. Ślizgawki
ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30
2 Wtorek: 8.00-14.30 – godziny dla
szkół. Wymagana wcześniejsza rezerwacja: tel: 74 856 94 63. Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30. Trening
DKC Dzik Świdnica – 20.00
2 Środa: 8.00-14.30 – godziny dla
szkół. Wymagana wcześniejsza rezerwacja: tel: 74 856 94 63. Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30
2 Czwartek: 8.00-14.30 – godziny dla
szkół. Wymagana wcześniejsza rezerwacja: tel: 74 856 94 63. Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30. Trening
DKC Dzik Świdnica – 20.00
2 Piątek: 8.00-14.30 – godziny dla
szkół. Wymagana wcześniejsza rezerwacja: tel: 74 856 94 63. Ślizgawki ogólnodostępne: 15.30, 17.00, 18.30, 20.00
2 Sobota-niedziela: 8.30-10.30 – Trening Łet’s Skate. Ślizgawki ogólnodostępne: 11.00. 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 20.00.

ich. Na 34:33 rzucił niezawodny Michał
Wojtala, a na pięć sekund przed końcową syreną na 34:34 trafił Dawid Pęczar.
Wcześniej przez długie minuty ton grze
nadawali leszczynianie. O ile świdniczanie nieźle radzili sobie w ofensywie,
o tyle w obronie było już gorzej. Szczególnym kłopotem okazało się upilnowanie doświadczonego obrotowego,
Mateusza Płaczka, który w sumie aż
jedenaście razy pokonywał bramkarzy
ŚKPR-u. W pierwszej części świdniczanie tylko raz wyszli na prowadzenie (3:2 w 7. minucie), potem przewagę
uzyskali miejscowi. Real Astromal kilka
razy odskakiwał na cztery bramki (12:8,
14:10, 16:12), ale do szatni część strat
udało się odrobić (17:15). Drugą połowę ŚKPR rozpoczął od trafień Wojtali
i Mateusza Siwińskiego i doprowadził
do wyrównania 17:17, ale potem znów
na prowadzeniu byli rywale W 49. minucie ponownie odskoczyli nawet na
cztery bramki (28:24). W 58. minucie
na tablicy wyników pojawił się dawno
niewidziany remis (31:31). Ostatnie sto
dwadzieścia sekund to już iście szalony
rollercoaster. Swoją dramaturgię miał
też konkurs rzutów karnych. Więcej
zimnej krwi zachowali rywale i to oni
zwyciężyli 3:1. Dzięki wywalczonemu w
Lesznie punktowi ŚKPR przesunął się
w tabeli o dwa oczka do góry i aktualnie plasuje się na dziewiątej lokacie.
Real Astromal Leszno – ŚKPR Świdnica 34:34 (17:15), k. 3:1
ŚKPR: Shupuk, Mirga, Wiszniowski –
Wojtala 8, Chmiel 5, Pęczar 4, Redko 3,
Zelek 3, Siwiński 3, Etel 3, Wołodkiewicz 3, Galik 2, Dobrzański, Pierzak.
oprac.

sport

foto: D. Gębala

Za nami 7. RST Półmaraton Świdnicki
Blisko 1200 zawodników na starcie, kapitalna atmosfera, dobra organizacja i walka o jak najlepsze rezultaty.
Za nami 7. RST Półmaraton Świdnicki.
Ostatecznie zwycięzcą biegu głównego
został Damian Kabat z czasem (01:11:16).
Prawdziwe święto biegania, które
odbyło się w sobotę, 5 listopada zainaugurowali najmłodsi biegacze. Na specjalnie przygotowanych przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów
Sportowych w Świdnicy trasach odbyły
się biegi „Zanim dorosnę do maratonu”. Łącznie na starcie zameldowało się
przeszło kilkuset młodziutkich adeptów
biegania. Punktualnie o godz. 12.00 na

Tradycyjnie ogrom emocji towarzyszył
rywalizacji najmłodszych zawodników.

trasę wyruszyli śmiałkowie, którzy mieli do pokonania dystans półmaratonu.
Ostatecznie bezkonkurencyjny okazał
się Damian Kabat, który finiszował z
czasem (01:11:16). Tuż za nim zmagania
ukończył Damian Dyduch (01:11:26).
Trzecie miejsce zajął Patryk Bryłkowski
(01:13:57). Na dystansie „dzikiej piątki”
najszybszy okazał się Bartłomiej Wojsław (00:17:02). Drugi linię mety przekroczył Mieszko Wiktorski (00:17:19),
natomiast na najniższym stopniu podium uplasował się Mariusz Franczak
(00:17:52). Najlepszą z pań była Sonia
Rozumkiewicz (00:19:30).
DG

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Po raz drugi w historii RST Półmaratonu Świdnickiego zawodnicy
startowali z bieżni stadionu miejskiego przy ul. Śląskiej 35.

Zwycięzca 7. RST Półmaratonu
Świdnickiego – Damian Kabat.

rech edycji zawodów (we wrześniu,
dwa razy w październiku i w listopadzie) spróbowało swoich sił w lekkoatletyce blisko 250 dzieciaków z całego
powiatu świdnickiego. 108 z nich wystartowało w co najmniej trzech spotkaniach i tym samym zapewniło sobie
pamiątkowy medal. W czterech konkurencjach wyłonili się prawdziwi „dominatorzy”, którzy zwyciężyli we wszystkich czterech startach. Byli to: Helena
Drozdowska (bieg na 100 m 2016-17),
Oskar Walewski (bieg na 1000 m 201112), Błażej Nikoniuk (bieg na 1000 m
2008-09) oraz Maciej Cisek (skok w
dal 2010). Dla uczestników z roczników 2010-2013 były to również eliminacje do finału ogólnopolskiego Halowych Czwartków Lekkoatletycznych.
Wkrótce wyłoniona zostanie reprezentacja świdnickich czwartkowiczów.
Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne
wróciły do sportowego kalendarza
Świdnicy w 2019 roku i od tego czasu

Najmłodsi biegacze nie kryli radości z osiągniętych rezultatów. Na podium odebrali pamiątkowe nagrody od wiceprezydentów Świdnicy.

cieszą się niesłabnącą popularnością.
Udział w zawodach jest bezpłatny, ale
ograniczony tylko dla dzieci i młodzie-

ży zamieszkującej w powiecie świdnickim.
oprac.

reklama

Aż 150 uczestników, najwięcej w
tym roku szkolnym, zgromadziła finałowa edycja jesiennych Świdnickich
Czwartków Lekkoatletycznych. 10 listopada na Stadionie Miejskim im. Janusza Kusocińskiego w Świdnicy biegano, skakano w dal, pchano kulą oraz
rozdano medale dla najsystematyczniejszych i nagrody dla najlepszych.
Młodych sportowców honorowali wiceprezydenci Świdnicy Krystian Werecki i Szymon Chojnowski.
Wydarzenie
współorganizowane przez Świdnicką Grupę Biegową,
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Świdnicy, Urząd
Miejski w Świdnicy, Stowarzyszenie
Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko-Jaworskie oraz wielokrotnego medalistę Mistrzostw Polski
w skoku w dal Mateusza Jopka cieszy
się niesłabnącą popularnością. Warto
odnotować, że łącznie podczas czte-

foto: D. Gębala

Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne zakończone.
Padł kolejny rekord frekwencji!
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NOWE INWESTYCJE W ŚWIDNICY

ALEJA KSIĘŻYCOWA
(boczna Sikorskiego)

• Pełnowymiarowe piętro bez skosów
• duże ogrody 370 m2
ni2a
h
c
• pompa ciepła
z
ier m
w
o
p
• instalacja fotowoltaiczna*
.20
PARTER

1
2
3
4

hol i klatka schodowa 9,1 m2
kuchnia
14,7 m2
salon
37,5 m2
łazienka
4,0 m2
suma powierzchni: 65,3 m2

PIĘTRO

1
2
3
4
5
6

hol
łazienka
pokój
garderoba
pokój
pokój
suma powierzchni:

STRYCH

4,8 m2
10,4 m2
11,8 m2
2,9 m2
15,5 m2
15,5 m2
60,9 m2

GOTOWERU
DO ODBIO

126

Strych bez skosów
do indywidualnej adaptacji

* oferta ograniczona czasowo - więcej informacji u dewelopera

MAZOWIECKA 14

• Mieszkania
kawalerki 26 m2
2-pokojowe 42 m2 44 m2
3-pokojowe 61 m2
• Duże ogródki
• Winda
• Możliwość wykończenia pod klucz
• Instalacja fotowoltaiczna w budynku

a
n
e
c m2
0
9
9
5

730 611 422 791 410 412
Więcej inwestycji na stronie www.h4y.com.pl
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