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w Świdnicystr. 6 str. 19

Po raz kolejny otworzą 
swoje serca i portfele. 
Wszystko w szczytnym celu!

Przez całe lata zyskiwał reputację śmierdzącego i zapomnianego miejsca w samym sercu 
Świdnicy. Aktualnie jest jedną z jej wizytówek i stanowi idealny przykład dobrze zrealizowa-
nej inwestycji. Zakończył się długo wyczekiwany remont Zaułka Świętokrzyskiego.
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Trwa kampania MOPS-u 
„Świdnica przeciw 
przemocy”



aktualności

2 |  2 - 15.12.2022 r.ŚŚwidnica

biuletyn informacyjny

WYDAWCA

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida

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

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

REDAKTOR NACZELNY:
Daniel Gębala

d.gebala@mojaswidnica.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ: 
Daniel Gębala, 

Justyna Bereśniewicz

REKLAMA I MARKETING

Katarzyna Maciejewska
k.maciejewska@mojaswidnica.pl

marketing@mojaswidnica.pl
tel. 502 487 512 

druk
POLSKA PRESS SP. Z O.O., 

ODDZIAŁ POLIGRAFIA, 
DRUKARNIA W SOSNOWCU 

Nakład: 15.000 egz.
Redakcja nie utożsamia się z materiałami nadesła-
nymi z zewnątrz, nie odpowiada za treść ogłoszeń, 
nie zwraca materiałów niezamawianych. Zastrzega-
my sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz 
zmiany ich tytułów. Anonimów nie publikujemy.

ŚŚwidnica

W mieście ruszyła akcja zima. 
Odpowiedzialnym operatorem za 
utrzymanie przejezdności na dro-
gach w Świdnicy jest Farma Miejska, 
do której należy zgłaszać trudne sy-
tuacje dotyczące warunków panują-
cych na drogach gminnych pod nr. 
tel. 74 851 39 88 (całodobowy).

Za drogi powiatowe, wojewódz-
kie i krajowe odpowiadają ich zarząd-
cy i do nich należy kierować wszelkie 
uwagi:

▪ drogi krajowe - ul. Esperanty-
stów, ul. Zamenhofa, ul. Szarych Sze-
regów. Zarządca - Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad – tel. 222 
500 115 (infolinia całodobowa);

▪ drogi wojewódzkie - ul. Wał-
brzyska, pl. Grunwaldzki, Aleja Nie-
podległości, ul. Wrocławska od pl. 
Wolności do Łącznej, ul. Łączna, ul. 
Przemysłowa, ul. Kopernika od Prze-
mysłowej do Towarowej, ul. Towaro-
wa, ul. Westerplatte od Towarowej. 
Zarządca - Dolnośląska Służba Dróg i 
Kolei we Wrocławiu - tel. 71 39 17 196;

▪ drogi powiatowe - ul. Kochanow-
skiego, ul. Bystrzycka, ul. Westerplatte 
od Bystrzyckiej do Towarowej. Zarząd-
ca - Służba Drogowa Powiatu Świdnic-
kiego - tel. 74 66 22 920 wew. 25.

Lista ulic w Świdnicy objętych zi-
mowym utrzymaniem w latach 2022-
2024:

1 Maja, Aleja Brzozowa, Akacjo-
wa, Andersa, Armii Krajowej, Bema, 
Bobrzańska, Boczna, Boduena (wjazd 
od Wałbrzyskiej), Bohaterów Get-
ta, Bracka, Brodatego, Budowlana, 
Chopina, Chrobrego, Daleka, Dą-
browskiego, Dębowa, Długa, Dłu-
gosza, Drzymały, Dworcowa + plac 
przed Dworcem PKP, Fieldorfa, Fran-
ciszkańska, Galla Anonima (dojazd 
do Szkoły Podstawowej i żłobka), 

Akcja zima w Świdnicy

Garbarska, Gdyńska, Głowackiego, 
Główna, Grodzka, Grota-Roweckie-
go, Hetmańska, Husarska – do Kosy-
nierów, Inwalidów Wojennych, Inży-
nierska, Jadwigi Śląskiej, Jagiellońska, 
Jagienki, Jałowcowa, Jana Riedla, Ja-
rzębinowa, Jasińskiego, Jodłowa, Ka-
zimierza Wielkiego, Kątna, Kilińskie-
go, Kliczkowska, Klonowa, Kolberga, 
Kolejowa – Centrum Przesiadkowe, 
Kolejowa – główny przebieg, Koł-
łątaja, Komorowskiego, Komunalna 
(Aleja Colgate), Komunardów, Ko-
nopnickiej, Kopernika (tylko gminna), 
Korczaka, Kosynierów, Kościelna, 
Kościuszki, Kotlarska, Kraszewskie-
go, Kraszowicka (od Bystrzyckiej do 

Przyjaźni), Kraszowicka (od Przyjaźni 
do Torowej), Kraszowicka (od Toro-
wej do Bystrzyckiej), Krzywoustego, 
Księcia Bolka Świdnickiego, Księż-
nej Agnieszki, Kunic, Kusocińskiego, 
Krzywickiego-Lompy, Langiewicza, 
Lelewela, Leśna, Łokietka, Łuka-
sińskiego, Łużycka, Mała, Marcin-
kowskiego, Mennicka, Metalowców, 
Miarki (wjazd), Mickiewicza, Mieszka 
I, Miłego Dnia, Muzealna, Nadbrzeż-
na, Nauczycielska, Niecała, Odnowi-
ciela, Ofiar Oświęcimskich, Okrężna, 
Okulickiego, Paderewskiego, Pańska, 
Parking Starostwo, Parking Urzę-
du Miasta, Parking USC, Parkowa 
(od Saperów do granicy ogródków 

działkowych), Pileckiego, Pionierów 
Ziemi Świdnickiej, Plac Grunwaldz-
ki, Plac Jana Pawła II (w tym parking 
przed katedrą), plac Kombatantów 
( jezdnia i miejsca postojowe), plac św. 
Małgorzaty, plac Piłsudskiego, Pla-
ter, Pobożnego, Podchorążych, Pod-
miejska, Pogodna, Polna Droga, Prą-
dzyńskiego, Przedwiośnie, Przyjaźni, 
Pułaskiego, Reja, Rolnicza, Równa, 
Różana, Rycerska, Rynek, Rzeźni-
cza, Saperów, Serbska, Sikorskiego, 
Siostrzana, Skłodowskiej-Curie, Sło-
bódzkiego, Słowackiego, Słowiań-
ska, Sowińskiego, Spacerowa, Spół-
dzielcza, Sprzymierzeńców, Stalowa, 
Staszica i Lompy (od Zachodniej do 
Krzywickiego), Stęczyńskiego, Strze-
gomska, Strzelińska, Sudecka, Sybi-
raków, Szpitalna, Szymanowskiego, 
Śląska, Ślężańska, Śmiałego, Środ-
kowa, Teatralna, Tołstoja, Traugutta, 
Trybunalska, Trzeboszańska, Ułań-
ska, Waryńskiego, Webera, Wesoła, 
Westerplatte (od Placu Wolności do 
Bystrzyckiej), Willowa, Witosa, Wod-
na, Wokulskiego, Wrocławska (od 
Łącznej do Szarych Szeregów), Wró-
blewskiego, Wrzosowa, Wschodnia, 
Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zaci-
sze, Zamkowa, Ząbka, Zielona, Zmor-
skiego, Zwierzyniecka, Zygmuntow-
ska, Żeromskiego.

Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami:

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

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

oprac.

W Świdnicy już wkrótce będzie 
można poczuć klimat świąt Boże-
go Narodzenia. Na początku grud-
nia place, skwery i ulice rozświetlą  
świąteczne iluminacje. 

Bożonarodzeniowe ozdoby umiesz-
czone zostały w różnych częściach 
miasta, m.in. w Rynku oraz przy ulicach 
Grodzkiej, Kotlarskiej, Długiej, Kazimie-
rza Pułaskiego, Franciszkańskiej i Łu-
kowej. Udekorowane zostały fontanny 
na skwerze przy ul. Wałowej i na placu 
św. Małgorzaty. Decyzją konserwatora 
zabytków, fontanny świetlne w Ryn-
ku nie mogą zostać zamontowane, 
dlatego też rozbłysną w Ogrodzie 
Różanym, na skwerze Lecha Kaczyń-
skiego, przy al. Niepodległości oraz 
na pl. św. Małgorzaty. Przy ul. Łuko-
wej stanie anioł, przy którym chętnie 
fotografują się świdniczanie. Bożona-

Coraz bliżej święta
rodzeniowe choinki rozstawiono w 
Rynku, na placu Jana Pawła II i na pla-
cu Wolności, lampkami udekorowano 
również choinkę rosnącą na placu 
Grunwaldzkim. Ozdoby nasłupowe 
zamontowano na pl. Grunwaldzkim, 
pl. św. Małgorzaty, a także na ul. Bo-
haterów Getta i Bolesława Chrobre-
go.  - Świąteczne dekoracje pojawiają 
się już w witrynach sklepowych, a nie-
długo także na balkonach i przed do-
mami. Przypominamy, że tradycyjnie 
te najpiękniejsze zostaną nagrodzone 
w konkursie na najładniej przystrojo-
ny i oświetlony dom oraz balkon – za-
powiada Magdalena Dzwonkowska, 
rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego 
w Świdnicy. 

oprac.
W tym roku z powodu oszczędności nie pojawią się wszystkie ozdoby, zrezygnowano z monta-
żu 110 dekoracji nasłupowych.

Drogowcy do swojej dyspozycji mają 11 pojazdów, które odśnieżają, zabezpieczają jezdnie przed 
oblodzeniem, sypiąc sól. Na ten sezon zimowy przygotowano blisko 200 ton soli drogowej oraz 
150 ton piasku.
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codzienna porcja informacji na mojaswidnica.pl
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„Świdnica przeciw przemocy” to 
cykliczna kampania, która jest pro-
wadzona w mieście jesienią. Werni-
saż plakatów pod tym samym tytu-
łem zobaczyć można na przystan-
kach autobusowych. Rozwieszono 
ich łącznie 34. 

– Prosimy każdego, kto słyszy, wi-
dzi lub wie o przemocy wobec najbliż-
szych, aby reagował. Na każde zgło-
szenie dotyczące przemocy w rodzinie 
jest podejmowana interwencja przez 
pracowników Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Świdnicy. Na zgło-
szenia czekają pracownicy MOPS pod 
numerem tel. 668 188 858 lub funkcjo-
nariusze Komendy Powiatowej Poli-
cji w Świdnicy pod nr. tel. 112 – mówi 
Dorota Szyłobryt, zastępca dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Świdnicy. Mit, że przemoc w 
rodzinie dotyczy tylko sytuacji, w któ-
rych dochodzi do użycia siły fizycznej, 
jest bardzo powszechny. Tymczasem 
może ona przybierać różne formy. 
Przemocą jest dręczenie psychiczne 
współmałżonka, dzieci. Przemoc może 
się wiązać z wydzielaniem pieniędzy, 
utrudnianiem podjęcia pracy, szanta-
żem, obniżaniem poczucia wartości. 
– Chcemy zwrócić w ten sposób uwa-
gę świdniczan na problem przemocy 
w rodzinie. Aby nie byli obojętni wobec 
osób, które z tego powodu cierpią nie 
tylko fizycznie. Aby reagowali na tego 
typu zachowania i pomagali ofiarom 
– mówi Szymon Chojnowski, zastęp-
ca prezydent miasta. W świdnickim 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

Reagujmy na przemoc

przez cały rok prowadzone jest po-
radnictwo rodzinne, przede wszyst-
kim dla rodzin uwikłanych w proble-
my uzależnień i przemocy domowej. 
Ponadto ofiary mają możliwość korzy-
stania z nieodpłatnego wsparcia psy-
chologa. Funkcjonuje również otwarta 
grupa dla osób, które doświadczyły 
lub doświadczają jakiegokolwiek ro-
dzaju przemocy (psychicznej, fizycz-
nej, seksualnej, ekonomicznej). Spo-

tkania prowadzi 2 terapeutów. Zor-
ganizowano również różnego rodzaju 
warsztaty oraz kampanie społeczne 
skierowane do osób dorosłych, a tak-
że dzieci i młodzieży, których celem 
było zwiększenie świadomości doty-
czącej skutków stosowania przemocy, 
sposobów jej przeciwdziałania, a także 
rozwijanie wśród uczestników empatii 
i tolerancji wobec innych.

Od piątku, 25 listopada przez tydzień na bloku śródrynkowym wyświetlano iluminację świetl-
ną - białą wstążkę - symbol przemocy ze względu na płeć.
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Pracując w Pogotowiu „Niebieska Li-
nia”, często odbieramy telefony z podob-
nymi pytaniami, jednak odpowiedź na 
nie nie jest prosta. Opisane zachowania 
są jak najbardziej niepokojące i jeśli do 
nich dochodzi, to warto szukać pomocy. 
Jednak aby udzielić odpowiedzi na py-
tanie, czy takie zachowania to przemoc, 
warto pamiętać, że do zjawiska prze-
mocy podobne jest zjawisko konfliktu, 
więc w pierwszej kolejności należałoby 
dowiedzieć się, jak definiowane są te 
dwa zjawiska. Definicja przemocy brzmi: 
„jest to intencjonalne działanie lub za-
niechanie działania jednej osoby wobec 
drugiej, które, wykorzystując przewa-
gę sił, narusza prawa i dobra osobiste 
jednostki, powodując cierpienie i szko-
dy.” W tym miejscu przyjrzyjmy się tym 
czterem elementom definicji przemocy. 
Intencjonalność zakłada, że osoba stosu-
jąca przemoc chce osiągnąć jakiś ważny 
dla siebie cel i jednocześnie zakłada, że 
wie lepiej, co jest dobre dla członków 
swojej rodziny oraz daje sobie prawo do 
decydowania za nich. Nie uwzględnia 
przy tym zdania tych osób, ich potrzeb 
czy chęci. Skutkuje to naruszeniem praw 
i dóbr osobistych członków rodziny po-
przez stosowanie różnych form prze-
mocy np. popchnięcia, wyzwisk, kryty-
ki, gróźb itp. A to powoduje cierpienie 
i szkody, które mogą być widoczne na-
tychmiastowo, jeśli dochodzi do prze-

mocy fizycznej lub mogą pojawić się po 
wielu latach doznawania różnych rodza-
jów przemocy i mogą to być np. choro-
by somatyczne, stany lękowe, zaniżone 
poczucie własnej wartości itp. Te trzy 
elementy – intencjonalność, naruszenie 
prawa i dobra oraz powodowania szkód i 
cierpienia charakterystyczne są również 
dla zjawiska konfliktu. Natomiast to, co 
odróżnia przemoc od konfliktu, to siła. 
W przemocy jedna osoba ma wyraźną 
przewagę nad drugą osobą. Ta przewa-

ga może dotyczyć m.in. siły fizycznej, 
psychicznej, ekonomicznej, społecznej, 
zawodowej. I korzystając z tej przewagi 
jedna osoba oddziałuje na drugą po to, 
aby zmusić ją do podporządkowania się 
swoim celom. W tym miejscu warto za-
znaczyć, że o sile nie decyduje to, czy 
osoba krzywdzona broni się – jak po-
kazuje doświadczenie, osoby doznające 
przemocy mają różne strategie obrony 
i bronią się przed przemocą, jednak w 
związku z tym, że ich siła jest znaczą-
co mniejsza to ta obrona nie ma szans 
powodzenia. Natomiast w konflikcie 
obie strony mają wyrównane siły i jeśli 
dochodzi do trudnych sytuacji, to obie 
strony, korzystając z tej równowagi sił, 
mają szansę na obronę przed drugą 
stroną. Tutaj warto pamiętać, że nawet 
jeśli w pierwszym momencie w rodzi-
nie zostanie zdiagnozowany konflikt, to 
nie znaczy, że w pewnym momencie nie 
przerodzi się on w przemoc. Być może 
dojdzie do takiej sytuacji, w której jedna 
ze stron znajdzie słabszy punkt u drugiej 
osoby i przez to skutecznie wykorzysta 
go, atakując tę słabszą osobę i zmuszając 
ją do podporządkowania się „życzeniom” 
osoby silniejszej. 

Aby udzielić odpowiedzi na zadane 
pytanie, należałoby zdiagnozować sy-
tuację rodziny, co mogą zrobić lokalne 
służby, współpracując ze sobą w ramach 
Zespołu Interdyscyplinarnego. Jeśli to, 

co się dzieje w Państwa rodzinie, wzbu-
dza niepokój, warto skorzystać z pomo-
cy np. pracownika socjalnego, dzielnico-
wego, przedstawiciela oświaty, ochro-
ny zdrowia czy komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych. Zachęcamy 
także do kontaktu z Ogólnopolskim 
Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie „Niebieska Linia” pod numerem 
800  120  002. Jest to placówka całodo-
bowa, w której pracujący konsultanci 
pomogą poszukać odpowiedzi na nur-
tujące pytania oraz podpowiedzą, gdzie 
szukać adekwatnej do potrzeb pomocy.

„Dzień dobry. Dzwonię do Państwa, ponieważ nie wiem, czy to, co się dzieje w moim domu, to już przemoc czy jeszcze nie. 
W moim domu dochodzi do kłótni, awantur, czasami wyzwisk, gróźb, zastraszania, a czasami jeszcze gorszych rzeczy. 

Dzwoniąc do Państwa, szukam odpowiedzi na pytanie, czy to przemoc i czy to już najwyższy czas, 
aby szukać pomocy, a jeśli tak to jakiej?”

Autorka: Agnieszka Wolańczyk – psycholog, konsultantka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar przemocy w Rodzinie, członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

W ramach kampanii „Świdnica przeciw przemocy”, która jest prowadzona co roku, MOPS w Świdnicy zaprasza na zapoznanie się z pierwszym z trzech artykułów, 
przygotowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia
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Społeczność Szkoły Podstawowej 
nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmie-
chu w Świdnicy po raz kolejny zachę-
ca wszystkich chętnych do udziału 
w maratonie pisania listów Amnesty 
International. Tegoroczna akcja trwa 
do 11 grudnia.

W tym roku motywem przewod-
nim maratonu jest prawo do pokojo-
wych zgromadzeń. Demonstracje to 
niezwykle istotne narzędzie zmia-
ny społecznej, tymczasem na ca-
łym świecie władze brutalnie tłumią 
i bezprawnie zakazują zgromadzeń. 
– Okażmy wsparcie tym, których spo-
tyka więzienie i prześladowania tylko 
dlatego, że odważyli się głośno sprze-
ciwić niesprawiedliwości! – tłumaczą 
aktywiści z Amnesty International. 

– Tym razem zapraszamy państwa w 
poniedziałek, 5 grudnia w godzinach 
16.00 – 17.00 do auli naszej szkoły, gdzie 
wspólnie przystąpimy do pisania. Ma-
raton jest międzynarodową akcją orga-
nizowaną przez Amnesty International 
co roku na początku grudnia. Polega na 
pisaniu listów w obronie niesłusznie 
uwięzionych osób w różnych krajach. 
Uczniowie naszej szkoły wezmą w niej 
udział po raz drugi.  Akcja ta zawsze 
przynosi pozytywne efekty i co roku 
kilka osób zostaje uwolnionych – za-
chęca dyrektor placówki Małgorzata 
Gryń–Chlebicka. Petycję tradycyjnie 
można podpisać także online. Wystar-
czy wejść na stronę: maraton.amne-
sty.org.pl/#bohaterzy_rki.

DG

Blisko 150 dzieci ze szkół pod-
stawowych wzięło udział w pierw-
szej edycji Świdnickiego Biegu Orląt 
Lwowskich, która odbyła się w po-
niedziałek, 21 listopada. Uczniowie 
pokonali dystans 1421 metrów. – Je-
stem bardzo dumny i zadowolony, 
że aż tyle dzieci wzięło udział w tym 
wyjątkowym biegu – mówi Antoni 
Jadach, prezes Towarzystwa Miło-
śników Lwowa i Kresów Południowo-
-Wschodnich.

W 1918 roku dzieci i młodzież 
dzielnie walczyły w obronie swoje-
go miasta przed atakami agresora ze 
wschodu. Okrzyknięto ich mianem 
Orląt Lwowskich. Wśród nich naj-
młodszy bohater miał zaledwie 9 lat. 
By uczcić pamięć poległych bohate-
rów i kształcić dzieci w zakresie hi-
storii, uczniowie z wielu świdnickich 
szkół pobiegli przez Rynek, oddając w 
ten sposób cześć swoim równolatkom 
sprzed ponad stu lat. – Inicjatywa zor-
ganizowania I Świdnickiego Biegu Or-
ląt Lwowskich wyszła od Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Południo-

Biegowej. – Jako prezes Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Południo-
wo-Wschodnich jestem bardzo dumny 
i zadowolony, że aż tyle dzieci w wieku 
9 lat bierze udział w tym wyjątkowym 
biegu. Listopad to bardzo patriotyczny 
miesiąc. Obchodzimy wiele świąt zwią-
zanych z odrodzeniem Polski – podkre-
ślił Antoni Jadach. – To bardzo ważny 
i symboliczny bieg. W ten sposób odda-
cie hołd i uczcicie pamięć dzieci takich 
jak wy, które kiedyś przed laty zginęły 
w obronie Lwowa. Swoje życie straci-
ło wówczas 1421 dzieci, a najmłodszy 
z nich nazywał się Janek Kukawski i 
miał 9 lat – dokładnie tyle ile wy dziś. 
To bardzo wyjątkowy bieg, ponieważ 
można wziąć w nim udział tylko raz 
w życiu, właśnie wtedy, kiedy ma się 
tyle lat – mówiła do młodych biegaczy, 
prezydent Świdnicy, Beata Moskal-
-Słaniewska. Na mecie na wszystkich 
uczestników biegu czekały pamiąt-
kowe medale, słodki poczęstunek i 
gorąca herbata serwowana w Galerii 
Fotografii.
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Blisko 40 świdniczanek odwie-
dziło w sobotę, 26 listopada mobilny 
Cytobus, który zawitał w Rynku. Pa-
nie mogły wykonać badanie w kie-
runku wykrycia raka szyjki macicy. 
Pierwsza wizyta cytobusa odbyła się 
w ramach akcji „Rak Chadza Wspak”.

Cytobus to wspólny projekt Dol-
nośląskiego Centrum Onkologii, Pul-
monologii i Hematologii we Wrocła-
wiu oraz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. Z bez-
płatnych badań cytologicznych mogą 
skorzystać kobiety w wieku 25-59 lat, 
które w ostatnich trzech latach nie 
korzystały z profilaktycznej cytologii 
w ramach programu przesiewowego. 
Cytobus przejechał już prawie 900 
km, gdzie w 14 odwiedzonych lokali-

zacjach, z możliwości bezpłatnych ba-
dań skorzystało już ponad 400 osób. 
„Rak Chadza Wspak” to darmowe ba-
dania profilaktyczne w kierunku raka 
szyjki macicy, piersi i jelita grubego. 
Ambasadorką kampanii jest aktorka 
Małgorzata Socha. – Cieszę się, że po-
mimo jesiennej aury panie tak licznie 
skorzystały z możliwości wykonania 
badań na miejscu i bez kolejek. Każda 
z pań otrzymała dziś słodki upominek 
wraz z kwiatem i prośbą o szerzenie 
akcji wśród znajomych – podsumowu-
je Michał Zastawny, koordynator ak-
cji na terenie Świdnicy. – Z racji wielu 
zapytań, również po skończeniu badań, 
akcja będzie powtarzana. O szczegó-
łach będziemy państwa informować.
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„Ósemka” zaprasza 
do wspólnego 
pisania listów

Ku pamięci obrońców Lwowa. Za nami 
I Świdnicki Bieg Orląt Lwowskich 

Tego dnia nie liczyły się osiągnięte rezultaty, lecz symboliczne uczczenie pamięci poległych 
dzieci.  

wo-Wschodnich. To bardzo symboliczny 
bieg – tłumaczy Magdalena Okniań-
ska, kierownik Referatu Organizacji 
Pozarządowych Urzędu Miejskiego w 

Świdnicy. Bieg wystartował punktual-
nie o godz. 11.00 na Rynku. Poprzedziła 
go wspólna rozgrzewka poprowadzo-
na przez członków Świdnickiej Grupy 
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W poprzednich edycjach uczniowie napisali 
dziesiątki listów. Koordynatorem akcji w 

SP8 jest nauczyciel historii, Marzena Zięba. 
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Po pierwsze profilaktyka. 
Cytobus dotarł do Świdnicy

Badania wykonywane w Cytobusie są bezpłatne, bez kolejki i bez skierowania. 
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Rada Miejska w Świdnicy przy-
jęła uchwałę w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości na 2023 rok. Podwyżka 
wyniosła około 5,9 %.

Obowiązujące stawki:
2 od gruntów związanych z pro-

wadzeniem działalności gospodarczej 
bez względu na sposób zakwalifiko-
wania w ewidencji gruntów i budyn-
ków – 1,10 zł od 1 m2 powierzchni 
(wzrost o 0,07 zł w stosunku do roku 
2022);
2 od budynków lub ich części:
▪ mieszkalnych – 0,95 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej (wzrost o 
0,06 zł w stosunku do roku 2022);

▪ związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz bu-
dynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej – 27,26 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej (wzrost o 1,52 zł 
w stosunku do roku 2022);

Dla mieszkańca Świdnicy, który 
posiada mieszkanie o powierzchni 
np. 67,60 m2, to wzrost opłaty rocz-
nie o ok. 6,38 zł, czyli miesięcznie 
ok. 0,53 zł. Z kolei dla przedsiębior-
cy mającego np. sklep o powierzch-
ni ok. 91,60 m2 to roczna podwyżka 
155,94 zł, czyli miesięcznie ok. 12,99 
zł. – Górne granice stawek, obowią-
zujących w danym roku podatkowym, 
ulegają corocznie zmianie na następ-
ny rok podatkowy w stopniu odpowia-

dającym wskaźnikowi cen towarów 
i usług konsumpcyjnych w okresie 
pierwszego półrocza roku, w którym 
stawki ulegają zmianie, w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzed-
niego. Wskaźnik ten ustala się na pod-
stawie komunikatu Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego. Na 2023 rok 
górne granice stawek wzrosły o 11,8 % 
– mówi Kacper Siwek, skarbnik mia-
sta.  

W tym roku, w przeciwieństwie 
do lat ubiegłych, stawki nie zosta-
ły podwyższone do maksymalnego 
poziomu określonego przez mini-
stra finansów. – Przyjęto, że stawki 
podatku od nieruchomości na 2023 
rok wzrosły o 50 % podwyżki stawek 
maksymalnych określonych na 2023 
rok – dodaje Kacper Siwek. Podob-
nie jak w poprzednich latach, mia-
sto będzie kontynuowało politykę 
wspierania przedsiębiorców poprzez 
system programów pomocy publicz-
nej. Biorąc pod uwagę ogólnie trud-
ną sytuację gospodarczą w kraju oraz 
potrzebę wydatków na kontynuację 
rozpoczętych i zaplanowanych in-
westycji, podwyższenie stawek po-
datkowych będzie miało istotne zna-
czenie dla dochodów budżetu miasta. 
Wpływy do budżetu miasta z tytułu 
podatków od nieruchomości szacuje 
się w 2023 roku na 42 mln 600 tys. zł.

oprac. 

Znaczący wzrost kosztów obsługi 
systemu gospodarki odpadami ko-
munalnymi na terenie miasta spo-
wodował konieczność zmiany stawki 
opłaty za odbiór odpadów. Podwyż-
szona stawka opłaty od mieszkańca 
wynika z analizy rynkowej oraz kal-
kulacji kosztów. Wszystkie wpłaty 
dokonywane przez właścicieli nie-
ruchomości za transport, odbiór i 
zagospodarowanie odpadów powin-
ny pokrywać koszty funkcjonowania 
systemu. Radni miejscy na ostatniej 
sesji podjęli więc uchwałę o zmianie 
stawki opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. 

Dlaczego podwyżki?
Rozstrzygnięcie postępowań prze-

targowych przeprowadzonych we 
wrześniu 2022 roku, na podstawie 
przepisów prawa zamówień publicz-
nych, wpłynęło na kształt nowej staw-
ki. Dla sektora I to wzrost cen o 40%, 
dla sektora II o 37% i dla sektora III o 
60,5%. Wzrost kosztów paliwa, ener-
gii elektrycznej, płacy minimalnej oraz 
znaczący wzrost kosztów zagospo-
darowania odpadów przyczynił się 
do wzrostu ceny oferowanej przez 
wykonawców usługi transportu, od-
bioru i zagospodarowania odpadów z 
trzech sektorów miasta. Obserwowa-
ne w całym kraju podwyżki opłat za 
gospodarowanie odpadami wynikają 
nie tylko ze wzrostu kosztów za ich 
odbiór, ale również z braku rynków 
zbytu na surowce wtórne pozyskiwa-
ne z selektywnej zbiórki i pozyskiwane 
w instalacjach, a przede wszystkim z 
przerzucenia kosztów gospodarki od-
padami jedynie na mieszkańców, po-
przez zwolnienie z odpowiedzialności 
finansowej producentów opakowań i 
produktów w opakowaniach. Wpływ 
na podwyżki ma także opłata środo-
wiskowa, ustalana w drodze rozpo-
rządzenia przez Ministra Środowiska. 
W 2017 roku wynosiła ona 120 zł/Mg, 
w 2018 – 140 zł/Mg, w 2019 – 170 zł/
Mg, w 2020 roku aż 270 zł/Mg, w 2021 
roku – 301,84 zł/Mg i w tym roku już 
312,10 zł/Mg. Na każdym etapie zago-
spodarowywania odpadów wpływ na 

Świdnica zmuszona 
do zmiany cennika 
za odbiór odpadów

koszty mają także: wzrost płacy mini-
malnej, cen paliwa i energii elektrycz-
nej. Elementy te przekładają się na 
znaczący wzrost opłat za zagospoda-
rowanie odpadów przekazywanych do 
instalacji, w których są przetwarzane.

Nowe stawki
Wszystkie te przyczyny spowodo-

wały konieczność wprowadzenia pod-
wyżki obecnie obowiązujących opłat, 
do której również została zmuszona 
Świdnica. I tak w projekcie uchwały 
zapisano, że w gospodarstwie domo-
wym po podwyżce mieszkaniec za-
płaci miesięcznie 35 zł (dotychczas 
była to kwota 29 zł). Jeżeli  właściciel  
nieruchomości nie wypełni obowiąz-
ku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, to zapłaci trzy-
krotną wysokość stawki, tj. 105 zł mie-
sięcznie (dotychczas była to kwota 87 
zł). Jednostki samorządu terytorial-
nego nie mogą z systemu gospodaro-
wania odpadami  finansować innych 
zadań,  bowiem  ustawodawca  wy-
mienia elementy składowe, na  które  
jest  przeznaczana opłata. Finansowa-
ne są przede wszystkim takie koszty 
jak: odbieranie, transport, zbieranie, 
odzysk i unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych, tworzenie i utrzymy-
wanie punktów selektywnej zbiórki  
odpadów  komunalnych,  obsługa  ad-
ministracyjna  systemu, edukacja eko-
logiczna w zakresie prawidłowego po-
stępowania z odpadami komunalnymi. 
Należy zauważyć także, że gminy za 
pobraną opłatę zobowiązane są do 
zapewnienia właścicielom  nierucho-
mości  pozbywanie  się  wszystkich  
rodzajów  odpadów  komunalnych z 
nieruchomości i przyjmowanie ich 
przez PSZOK.

Opłaty w gminach ościennych 
przedstawiają się następująco: Wał-
brzych – 35 zł; Marcinowice – 30 zł 
(zabudowa wielorodzinna) i 35 zł (za-
budowa jednorodzinna); Jelenia Góra 
– 35,20 zł; Sobótka – 36 zł (opłata od 
1.01.2023 r.); Ścinawa – 38 zł (opłata od 
1.01.2023 r.); Kobierzyce – 41 zł (opłata 
od 1.01.2023 r.).

oprac. 

Od 1 stycznia 2023 roku w gospodarstwie domowym mieszkaniec zapłaci miesięcznie 35 zł. 
Stawki dla nieruchomości niezamieszkałych pozostają bez zmian.
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Nowe stawki podatku od 
nieruchomości na 2023 rok
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wsze styczeń. Związane jest to z odby-
wającymi się właśnie w tym czasie mi-
strzostwami świata w Katarze. W tym 
roku imprezę poświęcamy aż sześcior-
gu ciężko chorym dzieciom, podopiecz-
nym naszej fundacji, którymi są: Maja 
Tyczyno, Emilka Pawlak, Lenka Łeb-
kowska, Paulina Fila, Ksawery Zbrosz-
czyk i Gracjan Kamieniecki.  Tradycyj-
nie całość środków finansowych, które 
uda nam się pozyskać, przekażemy na 
ich leczenie i rehabilitację. 

Jak przebiegają przygotowa-
nia? Czy wszystko zostało już 
dopięte na ostatni guzik?

- W zasadzie taka impreza przygo-
towywana jest na przestrzeni całe-
go roku. Proszę mi wierzyć, pracy jest 
naprawdę ogrom. To pozyskiwanie 
różnego rodzaju atrakcyjnych, nieraz 
naprawdę oszałamiających gadżetów i 
fantów na licytacje oraz na dużą loterię 
fantową, która zawsze towarzyszy na-
szemu wydarzeniu. Mamy oczywiście 
nadzieję, że wszystko to, co zamierza-
my, uda się zrealizować. Parę fajnych 
pomysłów na uatrakcyjnienie imprezy 
jeszcze mamy, także jesteśmy dobrej 

Po raz kolejny otworzą swoje serca 
i portfele. Wszystko w szczytnym celu! 

Dobra zabawa, integracja, a 
przede wszystkim pomoc potrzebu-
jącym dzieciom. Tylko kilkanaście 
dni dzieli nas od wydarzenia, które 
już na stałe wpisało się w krajobraz 
sportowych wydarzeń w Świdni-
cy. Już 17 grudnia w hali im. Haliny 
Aszkiełowicz-Wojno odbędzie się 
dziesiąta edycja „Charytatywnego 
Halowego Turnieju Piłkarskiego”, 
organizowanego tradycyjnie przez 
Fundację Wspierania Sportu „Łączy 
nas Football”. O misji pomagania, nie-
łatwej organizacji przedsięwzięcia i 
przygotowanych atrakcjach opowia-
da Wiesław Żurek, prezes fundacji. 

Czas szybko mija. Wciąż wspo-
minamy ubiegłoroczny turniej 
zorganizowany dla malutkiej 
Hani Błąd, a już szykuje się ko-
lejna edycja wydarzenia. Dla 
kogo zagra w tym roku Funda-
cja Wspierania Sportu „Łą-
czy nas Football”?

- Dokładnie tak. W sobotę, 
17 grudnia organizujemy 
już dziesiątą edycję na-
szej sztandarowej imprezy 
pod nazwą „Charytatywny 
Halowy Turniej Piłkarski”. 
Trochę w tym roku nietypo-
wo jest to grudzień, a nie jak za-

„Charytatywny Halowy 
Turniej Piłkarski”

sobota, 17 grudnia
Hala sportowa 

im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno, 
ul. Galla Anonima 1 

początek turnieju o godz. 10.00

Podczas zeszłorocznego turnieju na leczenie malutkiej Hani Błąd udało się zebrać 
blisko 95 tysięcy złotych.  

myśli. Dużo czasu poświęcamy również 
tematom związanym z zaproszeniem 
ciekawych osobistości, szczególnie ze 
świata sportu, a zwłaszcza piłki nożnej. 

Kto w tym roku zagra w hali 
im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no?

- Tak jak wcześniej wspomniałem, je-
steśmy w stałym kontakcie z wieloma 
obecnymi i byłymi piłkarzami polskiej 
Ekstraklasy (w tym z byłymi reprezen-
tantami Polski). Liczymy na to, że wielu z 
nich 17 grudnia nas odwiedzi. Jeżeli cho-
dzi o nazwiska, to naprawdę ciężko jest 
to teraz podać. Wszyscy mają napięte 
terminy i rozstrzygnie się to tak napraw-
dę w ostatnim tygodniu przed turniejem. 
Istnieje natomiast duże prawdopodo-
bieństwo, że w tym roku zobaczymy w 
Świdnicy oficjalną drużynę stacji Canal+ 
Sport złożoną z dziennikarzy, komenta-
torów sportowych i ekspertów (byłych 
piłkarzy).

Proszę zdradzić, jakie perełki 
będzie można wylicytować? 
Szykujecie coś extra?

- Do licytacji przygotowujemy kilkana-
ście koszulek (klubowych i reprezenta-
cyjnych) najlepszych polskich piłkarzy. 
Ale licytować będziemy również inne 
bardzo atrakcyjne gadżety, wśród któ-
rych będą np. obrazy naszych świdnic-
kich artystów. Natomiast na szczęśliw-
ców naszej loterii czekać będą bardzo 
atrakcyjne fanty, m.in. piekarnik do 
zabudowy firmy Electrolux, smartfon, 
tablet, smartwatch oraz wiele różnego 
rodzaju voucherów np. do świdnickich 
salonów kosmetycznych czy też re-
stauracji. Hitem loterii powinien być 
voucher na przelot helikopterem. Tak-
że kochani, wystarczy kupić cegiełkę 
wartości 15 zł, trochę szczęścia i bę-
dzie można stać się właścicielem tych 
wspaniałych nagród. Oczywiście, war-
to podkreślić, że nabycie kilku czy na-
wet kilkunastu cegiełek stwarza więk-
szą szansę na ich pozyskanie. Cegiełka 
wartości 15 zł będzie stanowić bilet 
wstępu na naszą imprezę. 

DG
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Wiesław Żurek

ZAPRASZAMY do biblioteki po odbiór 
DARMOWEGO kalendarza na 2023 rok!! 

(ilość ograniczona)
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Kapituła konkursu zwróciła 
uwagę na dwie świdnickie inwesty-
cje, czyli modernizację kompleksu 
basenów letnich oraz przebudowę 
ulicy Polna Droga. Środki na oba 
zadania w całości pochodziły z bu-
dżetu miasta. Program Najwyższa 
Jakość QI jest organizowany od 16 
lat. Od początku jego celem jest 
wskazanie i wyróżnianie tych firm 
i instytucji, które reprezentują naj-
wyższe standardy, gwarantujące 
klientom i konsumentom otrzyma-
nie produktu lub usługi na najwyż-
szym poziomie. Program patrona-
tem objęli: Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Polski Komitet 
Normalizacyjny oraz Katedra Zarzą-

Najwyższa Jakość Quality 
International dla Świdnicy

pracowników i konkurencyjności 
polskiej branży turystycznej.  Pre-
zydent Świdnicy Beata Moskal-
-Słaniewska wraz z Michałem Pie-
rończykiem - prezydentem Rudy 
Śląskiej, Jerzym Łużniakiem - pre-
zydentem Jeleniej Góry, dr. inż. Jó-
zefem Zakrzewskim - prezesem 
zarządu Polskiej Agencji Przemysło-
wo-Obronnej, Barbarą Galicz - bur-
mistrzem Tarczyna, Grzegorzem 
Sikorskim - wójtem gminy Hażlach 
oraz Andrzejem Jarmaszem – pre-
zesem zarządu Strzeleckiej Spół-
dzielni Producentów Mleka wzięła 
udział w debacie pn. „Ekonomika 
przedsiębiorstw i gmin / Polski 
Ład 2.0. Inflacja i jej wpływ na go-
spodarkę w biznesie i samorządzie. 
Wyzwania budżetowe”.  Miasto nie 
poniosło żadnych opłat w związku 
z udziałem w projekcie Najwyższa 
Jakość QI.

oprac.

◄ W imieniu miasta nagrodę 
odebrała prezydent Świdnicy, 
Beata Moskal-Słaniewska.

dzania Procesowego Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. Insty-
tucje patronujące, nie związane z 
żadnym podmiotem gospodarczym, 
gwarantują bezstronność oceny. 
Głównym organizatorem wydarze-
nia jest wydawca „Forum Biznesu”. 
Hasło tegorocznego Europejskiego 
Forum Biznesu to „gospodarka w 
niepewnych czasach – wyzwania, 
zagrożenia, szanse”. Podobnie jak w 
latach poprzednich podczas debat i 
dyskusji rozmawiano na ważne dla 
samorządów i przedsiębiorców te-
maty. Poruszono m.in. zagadnienia 
dotyczące: cyberbezpieczeństwa, 
zrównoważonego rozwoju, ekologii, 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa 

Tytuł laureata i medal „Najwyższa Jakość Quality Inter-
national” przyznano Świdnicy za działania inwestycyjne w 
zakresie poprawy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. 
To już dziewiąty medal QI dla gminy, dlatego też otrzymała 
ona wyróżnienie specjalne – statuetkę Diamentu QI 2022. 
Nagrody wręczone zostały podczas Europejskiego Forum 
Biznesu w Katowicach. W imieniu miasta odebrała je pre-
zydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska. 
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Za codzienną służbę na rzecz in-
nych osób otrzymali podziękowania 
i zasłużone wyróżnienia. W ponie-
działek, 21 listopada z okazji Dnia 
Pracownika Socjalnego prezydent 
Beata Moskal-Słaniewska podzię-
kowała świdnickim pracownikom 
socjalnym za zaangażowanie, wzo-
rową pracę, podnoszenie kwalifika-
cji zawodowych oraz dzielenie się 
doświadczeniem ze współpracowni-
kami. Jednocześnie życząc dalszych 
sukcesów zawodowych, by nie zabra-
kło im energii i determinacji w pracy 
na rzecz potrzebujących oraz wszel-
kiej pomyślności w życiu osobistym.

W tym roku wyróżnienia za szcze-
gólne zaangażowanie w pracę z oso-
bami w wieku senioralnym, podejmo-
wanie wyzwań dotyczących nowych 

działań zlecanych w ramach pomocy 
obywatelom Ukrainy oraz obsługę 
zadań dotyczących m.in. obsługi do-
datku węglowego otrzymało 15 pra-
cowników: Urszula Stawreli, Paulina 
Szarota, Dominika Rybska, Szymon 
Łokić, Patrycja Baniewska, Sylwia 
Barć, Monika Król, Patrycja Leja, 
Beata Łozowicka, Grażyna Szulc, 
Arkadiusz Twaróg, Halina Bilicka-
-Kowaluk, Dorota Szerszeń, Anna 
Kędzierska-Klęsk i Sylwia Woźniak. 
Przypominamy, że na stronie Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Świdnicy (www.mops.swidnica.pl) 
można znaleźć szczegółowe informa-
cje o rodzajach wsparcia udzielanego 
przez pracowników socjalnych.

oprac.

W ciągu kilku tygodni prace na 
al. Niepodległości powinien rozpo-
cząć nowy wykonawca. Trwa związa-
na z tym procedura. Po odstąpieniu 
przez miasto od umowy z firmą Pol-
skie Surowce Skalne Sp. z o. o. Grupa 
Budowlana na przebudowę odcinka 
od pl. Wolności do skrzyżowania z ul. 
8 Maja, wskazując winę wykonawcy, 
dokonano inwentaryzacji zaawanso-
wania robót budowlanych. Następnie 
wszczęto postępowanie przetargowe 
w trybie negocjacji bez ogłoszenia w 
celu wyboru nowej firmy odpowie-
dzialnej za dokończenie realizacji tej 
inwestycji. 

Wystosowano zaproszenia do 
sześciu potencjalnych wykonawców. 
Zaproszenie do postępowania przyjął 
jeden z nich – firma HYPMAR z Mo-
dlęcina. Drugi etap procedury to zło-
żenie oferty. Planowane jest, że nastą-
pi to w połowie grudnia br. W związku 
z tym, że negocjacje mają charakter 
poufny, szczegóły dotyczące reali-
zacji oraz terminu zakończenia prac 
podane zostaną po podpisaniu umo-
wy. Przekazanie placu budowy może 
nastąpić jeszcze w tym roku. – Mam 
nadzieję, że procedury zakończą się 
sprawnie i już na początku przyszłe-
go  roku nowy wykonawca rozpocznie 

Dwudziestu lokalnych wystaw-
ców i setki wyjątkowych przedmio-
tów. Za nami III Świdnickie Targi Ta-
lentów, Twórczości i Rękodzieła.

Wydarzenie organizowane przez 
Świdnicki Ośrodek Kultury od po-
czątku cieszy się ogromnym zain-
teresowaniem wśród mieszkańców 
naszego miasta. Nie inaczej było przy 
okazji trzeciej edycji, która odbyła 
się w dniach 25-26 listopada w holu 

Wznowią prace na alei Niepodległości 
z początkiem 2023 roku?

Wybrano już wykonawcę, który dokończy roboty polegające na przebudowie 
przejścia pieszego pomiędzy al. Niepodległości i ul. Garbarską. 9 listopada 
podpisano umowę z firmą TINARG Sp. z o. o.  z Mściwojowa, która zrealizuje 
zadanie za kwotę 159 233 zł. Prace powinny zakończyć się do 6 tygodni od 
podpisania umowy.

Do zrobienia pozostaje m.in.: dokończenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi, chod-
ników i ścieżki rowerowej, oznakowanie, oświetlenie drogowe oraz zieleń.

prace. Dokładamy wszelkich starań, 
żeby zadanie zostało zrealizowane jak 
najszybciej, gdyż wiemy, jak bardzo jest 
to uciążliwe dla mieszkańców – mówi 
prezydent Beata Moskal–Słaniewska.  
W ramach I etapu inwestycji, zgod-
nie z protokołem inwentaryzacyjnym, 
stwierdzono, że stopień zaawansowa-
nia prac jest na poziomie 42%. Wy-
konano w ok. 90% roboty związane 

z montażem kanalizacji deszczowej, 
usunięto kolizję z siecią gazową, wy-
konano również część konstrukcyjną 
jednego pasa ruchu pod ułożenie na-
wierzchni asfaltowej oraz odcinkowo 
nawierzchnie ciągów pieszych i zatok 
postojowych. Zaawansowane też są 
prace przy renowacji muru obronnego 
wraz z balustradą. 

oprac. 
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Pracownicy socjalni 
odebrali nagrody

Podczas uroczystości wyróżnienia odebrali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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Od malarstwa 
po niebanalne ozdoby 

ŚOK-u. Na miejscu można było zaku-
pić piękne ozdoby świąteczne, fartu-
chy, obrazy, wianki, kartki, figury czy 
własnoręcznie wykonane poduszki. 
Event to również możliwość pozna-
nia twórczości zdolnych mieszkań-
ców naszego miasta i regionu, którzy 
dotychczas rzadko chwalili się swo-
imi talentami i wyrobami. 

DG

Lokalni artyści z dumą prezentowali swoje wyjątkowe dzieła. 
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Miasto wybrało operatora, któ-
ry w jego imieniu zajmie się prefe-
rencyjną sprzedażą węgla. Jest to 
konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe AMA Sp. z o.o. 
z oddziałem Skład Opału MARGO w 
Świdnicy przy ul. Strzelińskiej 4A 
oraz P.H.U. „HUZAR” Piotr Huzar, ul. 
Nadbrzeżna 10, 58-125 Pszenno.

Po podpisaniu umowy przez wy-
żej wymienione przedsiębiorstwa z 
podmiotem uprawnionym do pro-
wadzenia sprzedaży gminom paliwa 
stałego, którym jest Tauron Wydo-
bycie Oddział Jaworzno,  mieszkańcy 
naszego miasta będą mogli zakupić 
węgiel. Niestety, dostawca węgla czyli 
Tauron Jaworzno nie jest jeszcze go-
tów na podpisanie stosownej umo-
wy. - Aby skorzystać z zakupu węgla 
po preferencyjnej cenie, należy przed-
stawić zaświadczenie, potwierdzają-
ce wypłacenie na rzecz gospodarstwa 
domowego dodatku węglowego albo 
pozytywnego rozpatrzenia wniosku o 
wypłatę na rzecz tego gospodarstwa 
domowego dodatku węglowego. Wnio-
sek o wydanie zaświadczenia należy 
złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. 
Franciszkańskiej. Termin wydania za-
świadczenia, zgodnie z ustawą, wynosi 
do 14 dni od dnia złożenia wniosku. Z 
zaświadczeniem będzie można się udać 
do punktu, który zajmuje się dystrybu-
cją węgla, celem sfinalizowania zakupu 
– tłumaczy Magdalena Dzwonkow-
ska, rzecznik prasowy Urzędu Miej-
skiego w Świdnicy. Przypominamy, 
że zgodnie z ustawą, gminy, spółki 
gminne, związki gminne i inne pod-
mioty będą mogły kupować węgiel od 
importerów za nie więcej niż 1,5 tys. 
zł za tonę. Cena nie uwzględnia kosz-
tów transportu do składu opału oraz 
do domów mieszkańców. Następnie 
prywatny pośrednik będzie sprzeda-
wać węgiel mieszkańcom w cenie nie 
wyższej niż 2200 zł za tonę. Węgiel w 
preferencyjnej cenie będą mogły kupić 
osoby, które otrzymały lub są upraw-
nione do dodatku węglowego. Zgod-
nie z zapisami ustawy pojedyncze 
gospodarstwo domowe będzie mogło 
kupić po preferencyjnej cenie 1,5 tony 
węgla w tym roku i kolejne 1,5 tony po 
1 stycznia 2023 roku.

oprac. 

Preferencyjny 
zakup węgla 
w Świdnicy Galopująca od miesięcy inflacja i 

związany z tym znaczny wzrost cen, 
a także wzrost minimalnego wyna-
grodzenia za pracę sprawiły, że nie-
zbędne stało się podniesienie opłat 
za pobyt dziecka w żłobkach pro-
wadzonych przez miasto. Stosowną 
uchwałę w tej kwestii przyjęli radni 
podczas listopadowej sesji. 

Obecnie obowiązująca opłata za 
pobyt dziecka w żłobku w wymiarze 
do 10 godzin dziennie wynosi 11% mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 
331 zł miesięcznie. Radni podjęli decy-
zję o podniesieniu opłaty stałej do po-
ziomu 15% płacy minimalnej, dlatego 
też od stycznia 2023 roku należność 
za żłobek wyniesie 524 zł, natomiast 
od lipca 2023 roku – 540 zł. Opłata sta-
ła nie dotyczy opłaty za wyżywienie, 
która wynosi obecnie 10 zł za dzień. 
– Opieka nad maluchami to absolut-
nie priorytetowa kwestia dla rodziców, 
ale również bardzo ważne zagadnie-
nie w polityce społecznej Świdnicy. 
Miasto systematycznie wspiera opie-
kę nad dziećmi w żłobkach. Niestety, 
koszty utrzymania miejskich placówek 
znacznie wzrosły. Podniesienie opłaty 
stałej pozwoli na częściowe pokrycie 
wynagrodzenia pracowników żłob-
ków, związane ze wzrostem płacy mi-
nimalnej – mówi zastępca prezydent, 

Szymon Chojnowski. Gmina Miasto 
Świdnica w okresie od 1 stycznia do 
30 czerwca 2022 r. na sfinansowa-
nie funkcjonowania dwóch miejskich 
żłobków przeznaczyła 2.242.994,87 zł. 
Do końca roku planuje się wydatko-
wanie na poziomie 4.495.697 zł. Ozna-
cza to, że koszt pobytu jednego dziec-
ka kształtuje się na poziomie 1.873,21 
zł miesięcznie za jedno dziecko. Wpły-
wy od rodziców za okres od 1 stycz-
nia do 30 czerwca 2022 r. wyniosły 
486.255,60 zł. Do końca roku planuje 
się wpływy w wysokości 1.025.570,00 
zł, czyli 427,32 zł – z tego 331,00 zł 
opłaty stałej, pozostała część to opła-
ta za wyżywienie. – Przypomnę, że 
rodzicom przysługuje tzw. „żłobkowe”, 
czyli 400 zł dofinansowania za pobyt 
dziecka w żłobku. Jest to świadczenie 
z budżetu państwa dla rodziców, któ-
rzy nie są uprawnieni do korzystania 
z rodzinnego kapitału opiekuńczego. 
Żłobkowe przysługuje do ukończenia 
3. roku życia. Dzieci nie korzystają-
ce z tego dofinansowania otrzymują 
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, tj. 500 
zł miesięcznie przez 2 lata lub 1000 zł 
miesięcznie przez rok – dodaje Izabe-
la Siekierzyńska, dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych 
Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

oprac.

Nowe stawki 
opłat w świdnickich 
żłobkach

Od ponad pół wieku wspierają 
się, zarówno w dobrych, jak i złych 
chwilach. W listopadzie szesnaście 
par świętowało jubileusz pożycia 
małżeńskiego. Uroczystości trady-
cyjnie odbyły się w Urzędzie Stanu 
Cywilnego.

Świętowali złote, szmaragdowe 
i diamentowe gody

Symboliczne rocznice ślubu obchodzili Barbara i Marek Drosikowie, Alicja i Zbigniew Gwiż-
dżowie, Irena i Eugeniusz Krakowscy, Elżbieta i Jerzy Opalińscy, Mirosława i Jan Żuradowie, 
Zofia i Jerzy Kowalscy (szmaragdowe), Leokadia i Stanisław Barnakowie (diamentowe), Maria i 
Stanisław Boroniowie (diamentowe), Barbara i Zygmunt Piórkowscy (diamentowe).

Symboliczne rocznice ślubu obchodzili: Barbara i Jerzy Cwynarowie, Ewa i Andrzej Jusiewiczo-
wie, Danuta i Henryk Miecznikiewiczowie, Elżbieta i Andrzej Rosińscy, Mirosława i Hieronim 
Roszkiewiczowie (diamentowe), Teresa i Bogumił Szałek, Grażyna i Zbigniew Teneta.

Ceremonia to niezwykły czas 
nie tylko dla małżonków, ale także 
dla całych rodzin. Wywołuje wiele 
wzruszeń, jest miłą okazją do spo-
tkania się z dawno niewidzianymi 
członkami rodzin, do odświeżenia 
wspomnień i wzniesienia toastu za 

szczęśliwych małżonków. Przypo-
mnijmy, że odznaczenia za długolet-
nie pożycie małżeńskie nadawane są 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Stanowią one wyróżnie-
nie dla osób, które przeżyły w jed-
nym związku małżeńskim 50 lat, są 

wyrazem uznania za wytrwanie w 
zobowiązaniu, które małżonkowie 
składali sobie przed laty. O nadanie 
odznaczenia występuje kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę 
jubilatów lub ich bliskich.

DG
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Totalna metamorfoza Totalna metamorfoza 
Zaułka Świętokrzyskiego Zaułka Świętokrzyskiego 

listopad 2021 listopad 2022

Przez całe lata zyskiwał reputację śmier-
dzącego i zapomnianego miejsca w sa-
mym sercu Świdnicy. Aktualnie jest jedną 
z jej wizytówek i stanowi idealny przykład 
dobrze zrealizowanej inwestycji. Zakoń-
czył się długo wyczekiwany remont Zauł-
ka Świętokrzyskiego. 

Zakres wykonywanych robót obejmo-
wał: m.in. remont elewacji bocznej budyn-
ku Rynek 23A i oficyny, sklepienia, czterech 
rozpór pomiędzy budynkami, a także wy-
konanie ażurowej bramy na przedłużeniu 
ściany szczytowej budynku przy ul. Świę-
tokrzyskiej 2 oraz wykonanie oświetlenia 
przejścia, montaż monitoringu i nowej na-
wierzchni posadzki przejścia. Zaułek Świę-
tokrzyski powstał w średniowieczu i był 

najkrótszą drogą łączącą świdnicki Rynek 
z kościołem dominikanów. Jest to wysokie 
przejście pod kamienicą, sklepione krzyżo-
wo, dzielone masywnymi gurtami odciąża-
jącymi, zakończonymi na ścianie niewiel-
ką  konsolką z aplikowanym ornamentem. 
Znajduje się tam również barokowy ka-
pliczny wykusz z fragmentem kopułowego 
przykrycia. Na tyłach kamienicy datowanej 
na początek XV wieku przesklepione przej-
ście przechodzi w ażurowe łuki odporowe 
biegnące pomiędzy ścianami dwóch na-
przeciwległych budynków. Wykonawcą 
przebudowy przejścia w Zaułku Święto-
krzyskim była firma EMBUD z Kątek. Re-
mont kosztował 1 254 980,34 zł.

DG

Mieszkańcy ul. Świętokrzyskiej 
oraz przechodnie nie muszą 
się już obawiać spadających na 
głowę fragmentów elewacji. 

Przejście zyskało 
dwie bramy, które 
będą zamykane w 

nocy na klucz. 

W zaułku zain-
stalowano nowe 
oświetlenie. 

Zaułek jest pilnowany i monitorowany przed 
ewentualnym zniszczeniami. Przekonał się o 
tym młody mężczyzna, który w środku nocy po-
stanowił w tym miejscu załatwić potrzebę fizjo-
logiczną. Za swój czyn został ukarany mandatem 
w wysokości 500 zł.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 13 listopada 
o godz. 2.08. W Zaułku Świętokrzyskim pojawił 
się młody mężczyzna, który po chwili bez skrę-
powania załatwił swoje potrzeby fizjologiczne. 
Na miejsce natychmiast został skierowany patrol 
straży miejskiej. Niestety, sprawca tego czynu  
 

zniknął w mroku już po kilkunastu sekundach. 
– Jednak kilka dni później operator monitoringu 
wizyjnego zlokalizował tego mężczyznę w rejonie 
pl. Grunwaldzkiego. Na miejsce skierowano patrol 
interwencyjny straży. Choć podejrzany oddalał się 
już z tego rejonu wpadł prosto w ręce funkcjonariu-
szy. Za zanieczyszczenie Zaułku Świętokrzyskiego 
został ukarany mandatem w kwocie 500 zł. To już 
kolejny przypadek, gdy sprawca tego typu czynu 
zostaje zidentyfikowany i ukarany, choć był pewny, 
że uniknie kary – opowiada Edward Świątkowski, 
zastępca komendanta Straży Miejskiej.
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Raz, dwa, trzy! Kamera patrzy!Raz, dwa, trzy! Kamera patrzy!
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*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.

Zarób do  3310 zł  brutto/miesiąc*.

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

lub napisz

 735 973 125 

 mcd.swidnica@mborowy.pl 

Grazyna, pracuje w restauracji

CHODŹ,

Z NAMI
 pracuj elastycznie.
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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.

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ POMOCY

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 roku - o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 
176 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 
ze zmianami)

ZAWIADAMIAM

że Starosta Świdnicki decyzją z dnia 28 listopada 2022, 
Nr 1106/2022 roku udzielił Burmistrzowi Jaworzyny 
Śląskiej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 
pn. „Budowa drogi gminnej w Pasiecznej w ramach 
zadania inwestycyjnego pn Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska - II etap 
km 0+022,13 - 0+270,00” obejmującej następujące 
nieruchomości bądź ich części oznaczone w rejestrze 
gruntów: Województwo Dolnośląskie, Powiat Świdnicki, 
jednostka ewidencyjna: 021904_5 Jaworzyna Śląska - 
obszar wiejski, obręb ewidencyjny: 0007-Pasieczna, Nr 
działek: 291, 315/1, 397/7 i 397/8

Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na niżej 
wymienionych działkach:
działki Nr 291, 315/1, 397/7 i 397/8, obręb 0007-Pasieczna, 
jednostka ewidencyjna: 021904_5 Jaworzyna Śląska-
obszar wiejski

Projekt podziału nieruchomości obejmuje podział 
następujących działek:
działka Nr 291, obręb 0007-Pasieczna, jednostka 
ewidencyjna: 021904_5 Jaworzyna Śląska-obszar wiejski
po podziale powstaną działki Nr 291/1 i 291/2 obręb 
0007-Pasieczna, jednostka ewidencyjna: 021904_5 
Jaworzyna Śląska-obszar wiejski 

pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 291/1, 
obręb 0007-Pasieczna, jednostka ewidencyjna: 
021904_5 Jaworzyna Śląska-obszar wiejski

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonych 
pod inwestycję, które nie podlegają podziałowi:

działki Nr 315/1, 397/7 i 397/8, obręb 0007-Pasieczna, 
jednostka ewidencyjna: 021904_5 Jaworzyna Śląska-
obszar wiejski

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według 
katastru nieruchomości, które staną się własnością 
Gminy Jaworzyna Śląska z dniem, w którym decyzja 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie 
się ostateczna:
działka (po podziale) Nr 291/1, obręb 0007-Pasieczna, 
jednostka ewidencyjna: 021904_5 Jaworzyna Śląska-
obszar wiejski

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według 
katastru nieruchomości, których użytkowanie 
wieczyste wygaśnie z dniem, w którym decyzja o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie 
się ostateczna:
nie dotyczy

Informuję, że strony postępowania mogą się zapoznać z 
treścią decyzji w siedzibie Wydziału Budownictwa Starostwa 
Powiatowego w Świdnicy przy ul. Marii Skłodowskiej - 
Curie 7 (pokój Nr 118). Zawiadomienie zostaje podane do 
publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń na tablicach 
ogłoszeń i na stronach internetowych Biuletynu Informacji 
Publicznej: Starostwa Powiatowego w Świdnicy i Urzędu 
Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej. Zgodnie z art. 49 ustawy 
- Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie 
stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 
dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIDNICKIEGO

og
ło
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W niemieckim Biberach, mieście 
partnerskim Świdnicy odbył się Jar-
mark Bożonarodzeniowy. Wśród wy-
stawców nie mogło zabraknąć akcen-
tów z naszego miasta.

W sobotę, 26 listopada burmistrz 
Norbert Zeidler oficjalnie otworzył 
Jarmark Bożonarodzeniowy, w któ-
rym uczestniczyły delegacje miast 
partnerskich Biberach ze Świdnicy, 
Valence, Asti i Tendring. Wśród świą-
tecznych stoisk znalazły się także te z 
rejonów i miast partnerskich. Na pol-
skim straganie nie mogło zabraknąć 
pachnących wypieków i smakowitych 
trunków. Wśród zaproszonych gości 

byli m. in.: Małgorzata Jasińska–Reich 
- szefowa komisji ds. Świdnicy Stowa-
rzyszenia Partnerstwa Miast Biberach 
oraz jej małżonek Siegfried Kopf–Ja-
siński - architekt Urzędu Miejskiego 
w Biberach. W skład polskiej delegacji 
weszli reprezentujący Świdnickie To-
warzystwo Partnerstwa Miast: Alek-
sandra Rokicka, Kazimierz Deptu-
ła, Jerzy Sadanowicz, Krzysztof Jas, 
Małgorzata Musiał i Grzegorz Szwe-
gler. Świdniczanie przekazali podzię-
kowania dla mieszkańców Biberach za 
pomoc okazaną uciekinierom z Ukra-
iny. 

DG

Świdnickie akcenty 
w zaprzyjaźnionym 
Biberach

Burmistrz Biberach wraz ze świdnicką delegacją odwiedził wszystkie stoiska. 
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rada miejska

Stworzenie obywatelskiego pro-
jektu w sprawie refundacji procedury 
in vitro przez państwo jest wypadko-
wą potrzeby zwiększenia dzietności w 
Polsce, która obecnie znajduje się na 
najniższym od czasów II wojny świa-
towej poziomie. W Świdnicy zbiórka 
podpisów ruszyła 22 listopada.

Problem niepłodności dotyka ok. 
1,5 miliona osób, ale liczba ta pozo-
staje niedoszacowana z uwagi m.in. na 
to, że niektóre pary przerywają dia-
gnostykę, wypadając tym samym ze 
statystyk. Przez trzy lata (2013-2016) 
procedura in vitro dofinansowywana 
była z budżetu państwa. Po objęciu 
przez PiS władzy, projekt zlikwido-
wano, dając w zamian naprotechno-
logię. Próżno jednak szukać danych, 
ilu parom udało się szczęśliwie zajść 
w ciążę, ponieważ Ministerstwo Zdro-
wia przestało takie statystyki publiko-
wać. Natomiast wiadomo, że w trakcie 
trwania dofinansowania in vitro na 
świat przyszło ponad 22 tysiące ma-
łych Polaków i Polek. Dziś to właśnie 
problem z zajściem w ciążę jest klu-
czowy jeśli chodzi o przyrost natu-
ralny i zastopowanie starzenia się na-
szego społeczeństwa. Nie świadczenie 
500+, które swojej prokreacyjnej roli 
w ogóle nie spełniło, ani inne dodatki 
rodzinne. Wciąż jednak pary mające 
problemy z poczęciem dziecka mogą 
liczyć głównie na siebie i zasobność 

swoich portfeli. Z pomocą co prawda 
ruszyły samorządy (np. Świdnica), ale 
zadanie wspomagania rozrodu leży 
przecież w gestii państwa. Zwłaszcza, 
że jest procedurą medyczną. – Mu-
simy pamiętać, że nie jest to zadanie 
samorządu, a zadanie państwa. By 
tak się stało, musimy wrócić do tego, 
co było wcześniej: w latach 2013-2016 
funkcjonował ogólnopolski, rządowy 
program finansowania procedury in 
vitro. Niestety, w 2016 roku został za-
kończony i zastąpiony nieefektywną 
metodą naprotechnologii, na którą idą 
miliony publicznych pieniędzy – pod-
kreśla posłanka Monika Wielichow-
ska, koordynatorka zbiórki podpisów 

na Dolnym Śląsku. – Dlatego stworzy-
liśmy społeczny komitet poparcia pro-
jektu, który mówi o tym, żeby procedu-
ry in vitro były finansowane z budżetu 
państwa. In vitro to ludzie, in vitro to 
życie. Będziemy zbierać podpisy przez 
najbliższe trzy miesiące w całym kraju. 
Autorzy obywatelskiego projektu „TAK 
dla in vitro” postulują o przeznaczanie 
na program in vitro co najmniej 500 
milionów złotych rocznie. Co ciekawe, 
Polska jest jednym z dwóch państw w 
Unii Europejskiej, które nie refundują 
tej metody, a wkrótce może być ostat-
nim, ponieważ Irlandia szykuje zmia-
nę przepisów. By obywatelski projekt 
mógł trafić do sejmu, wymagane jest 

Na fatalny stan furtki i scho-
dów prowadzących do hali sporto-
wej przy Szkole Podstawowej nr 105 
zwróciła uwagę radna Aldona Stru-
zik. W złożonej interpelacji zaape-
lowała do władz miasta o przepro-
wadzenie kontroli i niezbęd-
nych prac naprawczych.  

- Proszę o przeprowa-
dzenie przeglądu tego ele-
mentu budowalnego oraz 
stwierdzenie, czy speł-
nia on stosowne wymogi. 
Bezpieczeństwo uczniów 
opuszczających teren szko-
ły lub wchodzących na te-

ren placówki tą furtką jest szczegól-
nie ważne – wskazała radna Aldona 
Struzik. - Uprzejmie informuję, że 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 105 
w ramach drobnych prac budowla-
nych zlecił naprawę zniszczonego 

fragmentu murku oporowego. 
Ponadto, na dojściu do hali 

sportowej została zamon-
towana barierka, celem 
wytyczenia prawidłowego 
przejścia do hali – odpo-
wiada Beata Moskal-Sła-

niewska, prezydent Świd-
nicy. 

DG

W rocznicę uzyskania przez Polki 
praw wyborczych, 28 listopada w Świd-
nicy odbyła się skromna manifestacja 
„Parasolką w Kaczyńskiego”.  Protest 
został zainicjowany przez Ogólnopol-
ski Strajk Kobiet, które wraz z innymi 
osobami przeszły pod dom prezesa PiS 
na Żoliborz w Warszawie. Wydarze-
nia te miały związek ze skandaliczny-
mi słowami, jakie polityk skierował w 
stronę kobiet o tzw. „dawaniu w szyję”.

Przypomnijmy, że prezes PiS-u od 
kilku miesięcy jeździ po Polsce i spo-
tyka 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 wy-
nikają przede wszystkim z nadmiernej 
konsumpcji alkoholu przez młode Polki.  
Stąd akcja „Parasolką w Kaczyńskie-
go” zainicjowana przez Ogólnopolski 
Strajk Kobiet, podczas której uczest-
niczki przemaszerowały wspólnie na 
Żoliborz, pod dom prezesa. Sama data 
manifestacji też nie jest przypadkowa. 
28 listopada 1918 roku Józef Piłsudski 
podpisał Dekret Naczelnika Państwa o 
ordynacji wyborczej, w którym wresz-

cie Polki zyskały prawa wyborcze. – Nie 
rozumiem, dlaczego w rocznicę uzyska-
nia praw wyborczych przez Polki mają 
się odbywać demonstracje pod moim 
domem. Ja zawsze byłem zwolennikiem 
pełnego równouprawnienia kobiet – po-
wiedział  Jarosław Kaczyński, prezes 
Prawa i Sprawiedliwości. –  Z pozycji 
człowieka, który w sklepach nie bywa, 
nigdy nie miał rodziny, ani dzieci, łatwo 
jest nie wiedzieć co się dzieje. Prezes jest 
całkowicie oderwany od rzeczywistości. 
Dziś poszanowanie kobiet wygląda tak, 
że mamy gorsze prawa aborcyjne niż w 
Iranie, a przecież wiemy co tam się dzie-
je. Dziś ludzie tam protestują przeciw-
stawiając się dyktaturze. Jak się patrzę 
w jakim kierunku zmierza nasz rząd, to 
możemy obudzić się w kraju, w którym 
kobieta nie będzie miała żadnych praw. 
Kaczyński zabiera wam prawo do decy-
dowania o sobie. Zebraliśmy się tutaj w 
związku ze słowami, które skierował ów 
polityk do kobiet, które jego zdaniem do 
25 roku życia piją alkohol i dlatego nie 
mają dzieci. Odważnie z jego strony. To 
jest pokazanie tego jak ten człowiek nas 
wszystkich traktuje  – mówił  podczas 
świdnickiego protestu jego inicjator 
Lech Bokszczanin, wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Świdnicy. 

JB

Ruszyła zbiórka podpisów 
In vitro w Świdnicy
Dzięki dofinansowaniu w ciągu 2 
lat na świat przyszło troje malu-
chów, w tym bliźniaki. Do progra-
mu zakwalifikowało się w sumie 11 
par, kolejne świdniczanki oczekują 
narodzin dzieci. Z dofinansowania 
zabiegu in vitro w Świdnicy mogą 
skorzystać pary, u których stwier-
dzono przyczynę niepłodności lub 
nieskutecznego leczenia niepłod-
ności w okresie 12 miesięcy poprze-
dzających zgłoszenie do programu. 
Kobieta ubiegająca się o dofinan-
sowanie nie może przekroczyć 40. 
roku życia, a mężczyzna 50 lat. 
Przypomnijmy, że petycję w sprawie 
przyjęcia programu dofinansowa-
nia in vitro, którą podpisało ponad 
800 mieszkańców wniosła świd-
niczanka  Anna Gromek. Program 
został pozytywnie zaopiniowany 
przez Agencję Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji, był także 
konsultowany medycznie z dokto-
rem nauk medycznych, specjalistą 
położnictwa i ginekologii, ordyna-
torem oddziału ginekologiczno-po-
łożniczego z pododdziałem patolo-
gii ciąży Regionalnego Szpitala Spe-
cjalistycznego „Latawiec” w Świdni-
cy – Filipem Kubiaczykiem.

Zbierający podpisy mają nadzieję, że uda się zebrać wymagane minimum.
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pod nim 100 tys. podpisów. Oprócz 
akcji na Rynku swój podpis można zło-
żyć także w biurze Platformy Obywa-
telskiej w Świdnicy, we wtorki w godz. 
16:00-18:00, w siedzibie Sudeckiej Izby 
Handlowo-Gospodarczej, Rynek 2a.

JB

Bezpieczeństwo uczniów 
priorytetem 

Przy wejściu od strony ul. Parkowej zamontowano dodatkową barierkę. 

Aldona Struzik

Nie ma zgody na takie słowa! 

◄ Prote-
stujący spo-
tkali się na 
świdnickim 
Rynku, aby 
sprzeciwić 
się słowom 
prezesa PiS-
-u. 
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Prawdziwą furorę wśród miesz-
kańców Świdnicy wzbudziła grupa 
kilkunastu psów, które wraz z wolon-
tariuszami dumnie przemaszerowały 
ulicami miasta. Wszystko w jednym 
celu – zachęceniu do adopcji.

Wyposażeni w transparenty i ja-
skrawe kamizelki wolontariusze wraz 
z psią ferajną wyruszyli z ul. Pogodnej 
3 w sobotę, 19 listopada punktualnie o 
godz. 11.00. Celem ich podróży był Ry-
nek. Po drodze psiaki z niepohamowa-

Tolek ogromnie stresuje się po-
bytem w schronisku. Czy znajdzie się 
ktoś, kto na dobre odmieni jego do-
tychczasowe życie?

– Tolek trafił do nas z jednej z po-
bliskich gmin. Piesek bardzo stresuje się 
pobytem w schronisku i dość nerwowo 
reaguje na naszą obecność w bok-
sie. Widać, że jest to strach, nie 
jest to typowa agresja. To-
lek daje przekupywać się 
smakołykami i przy szyb-
kim zapięciu na zacisk 
ładnie wychodzi na spa-
cer i pięknie trzyma czy-
stość w boksie. Wierzymy, 

Czworonogi polecały 
się do adopcji

ną radością zwiedzały nowe zakamarki. 
Każdy, kto napotkał psi korowód, mógł 
zapoznać się z wybranym podopiecz-
nym i usłyszeć jego dotychczasową 
historię. Przy okazji zbierano również 
pieniądze na codziennie funkcjonowa-
nie świdnickiego schroniska. W sumie 
udało się zebrać 1699,40 zł. Więcej na 
temat podopiecznych schroniska i 
trwających akcji można przeczytać na 
stronie: schroniskoswidnica.pl.

DG

Pieski wraz z wolontariuszami oraz władzami miasta dumnie zapozowały do pamiątkowego, 
wspólnego zdjęcia. 
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Kto pokocha Tolka?
że potrzebuje trochę czasu na oswojenie 
i zaufanie nam, jednakże zależy nam 
na tym, aby znaleźć mu jak najszybciej 
dom. Mimo wszystko jest bardzo miłym 
pieskiem i będzie cudownym przyjacie-
lem! Tylko czeka na odpowiednią szan-
sę… Na ten moment nie oddamy psa do 

małych dzieci – opisują wolonta-
riusze świdnickiego schroni-

ska.
Schronisko dla Zwie-

rząt w Świdnicy, ul. Po-
godna 3, telefon kon-
taktowy: 733 093 663, 
531 496 442, kontakt@

schroniskoswidnica.pl.
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Co wiemy 
o psie:

imię: Tolek
płeć: samiec 

wiek: około 8 lat
wielkość: mały

numer ewidencyjny: 
247/2022
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codzienne funkcjonowanie. Nieste-
ty, sama operacja nie załatwi sprawy, 
ale pozwoli mi na pozbycie się w du-
żej mierze objawów, które mnie wy-
niszczają – mówi Monika. – 65 tysięcy 
złotych to kwota, na którą wyceniono 
moją operację. Tyle pieniędzy kosztują 
bardzo skomplikowane, specjalistyczne 
operacje laparoskopowe w ośrodkach 
referencyjnych. To i tak niewielka cena 
za powrót do zdrowia i szansę na nor-
malne życie. Konsultacje u lekarzy, leki 
i suplementy, bardzo kosztowne bada-
nia nie objęte przez NFZ. O ile na to 
wszystko udaje mi się znaleźć środki, 
tak kwota 65 tysięcy jest poza moim 
zasięgiem.

aktualności

Choć mały Bartuś nie ma 
jeszcze roku, to w swoim 
krótkim życiu musiał 
zmierzyć się z wieloma 
trudnościami zdro-
wotnymi: Zespołem 
Downa, ostrą białacz-
ką szpikową, niedo-
czynnością tarczycy. 
Chłopiec wymaga stałej 
rehabilitacji i wsparcia. 
I to o nie proszą rodzice.

– Nasz długo wyczekiwany 
synek Bartuś urodził się w lutym 
tego roku, miesiąc przed terminem. 
Myśleliśmy, że mimo wcześniactwa, 
jest zdrowym dzieckiem. W badaniach 
prenatalnych i comiesięcznych USG 
nie wykryto choroby, z którą Bartek 
przyszedł na świat… czyli Zespołu Do-
wna. Pierwsze tygodnie swojego życia 
spędził w szpitalu – miał ogromne pro-
blemy z saturacją, powiększoną wątro-
bę, śledzionę i płyn w worku osierdzio-
wym – opisują rodzice. Jakby proble-
mów zdrowotnych chłopiec miał za 
mało, lekarze wykryli u niemowlaka 
ostrą białaczkę szpikową. – Nasz świat 
się zawalił, nie wiedzieliśmy, co robić, 
chcieliśmy się poddać… Nie mogliśmy 
tego jednak zrobić, musieliśmy rato-
wać Bartka! Przeniesiono nas do Kli-
niki Transplantacji Szpiku, Onkologii i 
Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu, 
gdzie syn wielokrotnie miał przetacza-
ną krew oraz wprowadzono mu lecze-
nie chemioterapią. W końcu, w drugim 

miesiącu życia, Bartek pierw-
szy raz przyjechał do swoje-

go domu i nareszcie poznał 
swojego kochającego 
brata i rodzinę – dodają 
rodzice. Dziś koniecz-
ne są wizyty kontro-
lne w szpitalu, gdzie 
chłopczyk ma badaną 

krew, a także intensyw-
na rehabilitacja. – Z racji 

wielu schorzeń towarzyszą-
cych, musimy uczęszczać także 

do okulisty, neurologa, kardiologa, 
endokrynologa oraz onkologa. Jest tego 
ogrom… Dlatego zmuszeni jesteśmy 
prosić państwa o wsparcie. Wierzymy, 
że dobro wraca z podwójną siłą! – ape-
lują rodzice Bartka.

Monika Stankowska ze Świdni-
cy choruje na endometriozę, bardzo 
podstępną chorobę, która, latami 
dając różne objawy, może zostać nie-
zdiagnozowana. Kobieta ma szansę 
na poprawę jakości swojego życia 
poprzez wykonanie skomplikowa-
nej operacji. Niestety, cena za zabieg 
przerasta jej możliwości finansowe.

Endometrioza to przewlekła cho-
roba hormonalno-immunologiczna, 
która wiąże się przede wszystkim z 
ogromnym bólem i dotyka co 10 ko-
bietę. Niewiele osób o niej słyszało, 
lekarze bagatelizują i nie zauważają, a 
na prawidłową diagnozę czeka się la-
tami. Specjalistów jest tak niewielu, że 
na wizytę trzeba czekać wiele miesię-
cy. Nie ma na to lekarstwa, szansą na 
poprawę komfortu życia jest jedynie 
specjalistyczna operacja. NFZ nie zna 
tego terminu, a tak rozległe operacje 
nie są refundowane. Kobiety muszą 
radzić sobie same. – W ciągu ostatnich 
3 lat sytuacja diametralnie się pogor-
szyła. Mam za sobą wizyty u różnych 
„specjalistów” i mnóstwo nietrafionych 
diagnoz oraz mnóstwo „cennych rad”, 
jak „taka twoja uroda”, „miesiączka 
musi boleć”, a także niepotrzebny za-
bieg operacyjny w ramach NFZ, który 
znacznie obniżył poziom rezerwy jajni-
kowej (AMH). Całe moje dotychczasowe 
życie skupione jest na ciągłym strachu 
i bólu, którego nie można w żaden spo-
sób uśmierzyć. Niestety, dopiero po tak 
długim czasie widzę szansę na popra-
wę zdrowia i życie bez ciągłego cierpie-
nia. Tą szansą jest operacja polegają-
ca na usunięciu zrostów, przywróce-
niu prawidłowej anatomii, wycięciu 
wszystkich ognisk choroby i w efekcie 
powstrzymaniu rozwoju choroby. Po 
operacji czeka mnie farmakoterapia, 
fizjoterapia, ćwiczenia, specjalistyczna 
dieta, unikanie stresu i monitorowa-
nie czy choroba powraca. W przypad-
ku endometriozy nie ma 100% pew-
ności wyleczenia, ale podjęte leczenie 
w ogromnym stopniu ułatwia chorym 
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Bartuś potrzebuje 
pomocy

Pomocy małemu świdniczaninowi 
można udzielić poprzez wpłaty 

na konto fundacji:
Fundacja „Serca dla Maluszka”

ul. Kowalska 89 m.1
43-300 Bielsko-Biała
Bank Millennium S.A.

85 1160 2202 0000 0001 9214 1142

Przekaż 1% podatku
W rozliczeniu PIT wpisz 

numer KRS Fundacji „Serca 
dla Maluszka”: 0000387207,

z dopiskiem w rubryce cel szczegó-
łowy „3009 Bartosz Marczuk”.

Szansa na życie bez bólu

Zeskanuj kod QR 

i rzuć groszem :)

zrzutka.pl/xvmc7c

Wsparcia kobiecie można udzielić 
poprzez wpłatę tutaj:

Monika nie traci nadziei, że uda się zebrać 
niezbędne środki na przeprowadzenie ope-
racji. 
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Spektakl familijny, spotkanie 
w ramach Alchemii Teatralnej, 
a także kolejne recenzje 
muzyczne. Sprawdź, na jakie 
wydarzenia w najbliższym czasie 
zaprasza Świdnicki Ośrodek 
Kultury.
2 4 grudnia, od godz. 8:00
Giełda Staroci, Numizmatów 
i Osobliwości
Rynek, wstęp wolny dla 
zwiedzających
2 6 grudnia, godz. 17:00
Magiczne Święta Kacpra i Emmy
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 
12/6 zł
2 8 i 15 grudnia, godz. 17:30
Strefa Relaksu - warsztaty 
rękodzieła
Zajęcia tworzenia świątecznych 
wieńców poprowadzi florystka 
Grażyna Zieniuk.
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, cena 
pojedynczych zajęć: 40 zł

2 10 grudnia, godz. 15:00
Dziadek Mróz (spektakl familijny)
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, 
bilety: 20 zł
2 12 grudnia, godz. 13:00
Alchemia teatralna: lekcja prof. 
Mirosława Kocura
Nowe badania nad teatrem 
Szekspira
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, wstęp 
wolny
2 10 grudnia , godz. 20:00
Recenzje Muzyczne: 
WaluśKraksaKryzys
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 
79/69 zł
2 17 grudnia, godz. 20:00
Recenzje Muzyczne: Ifi Ude
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: 
bilety: 45/55/65 zł

Szczegółowe informacje dotyczące 
eventów dostępne są na stronie 
www.sok.com.pl. 

Świdnicki kalendarz kulturalny 

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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Miejska Bi-
blioteka Publicz-
na zaprasza do 
wzięcia udziału w 
konkursie „Twoja 
świąteczna opo-
wieść” zorganizo-
wanego w ramach 
Świdnickiej Kolę-
dy 2022. 

Konkurs skie-
rowany jest do 
dzieci i młodzieży 
szkół podstawo-
wych. Ma on skło-
nić młodych ludzi 
do zastanowienia 
się nad tym, jak 
wyglądają przygo-
towania do świąt 
w ich domach, ja-
kie towarzyszą im 
opowieści. Zabawa 
ma na celu rozwi-
janie wyobraźni 
poprzez ekspresję 
plastyczną oraz 
poszukiwanie in-
spiracji twórczej w 
relacjach rodzin-
nych. 

red.

K O N K U R S
STWÓRZ KOMIKS 
I  OPOWIEDZ NAM 

SWOJĄ  ŚWIĄTECZNĄ
 HISTORIĘ

Regulamin konkursu na: www.mbp.swidnica.pl 

Termin składania prac: 16.12.2022 r.  

Prace należny dostarczyć do: Wypożyczalni
dla Dzieci i Młodzieży, MBP w Świdnicy,
ul. Franciszkańska 18, II piętro, pok. 302

Technika: prace należy wykonać w formie
papierowej lub elektronicznej

Kto może wziąć udział w konkursie: I kategoria
(uczniowie klas 0-3) i II kategoria (uczniowie
klas 4-8)

Ogłoszenie wyników: 21.12.2022 r., 
godz. 16.00 w MBP w Świdnicy

NAGRODY 

CZEKAJĄ

Nagrody: organizator przewiduje nagrody
rzeczowe w postaci bonów upominkowych
do salonów Empik

W połowie listopada święto-
waliśmy uroczyste otwarcie nowej 
siedziby filii nr 2 Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Świdnicy. Po kilku 
przeprowadzkach i funkcjonowaniu 
przez ponad 5 lat w pomieszcze-
niach zastępczych, ta 52-letnia filia 
MBP w końcu zyskała swoje piękne 
stałe lokum. W nowoczesnej, ponad 
300-metrowej placówce znalazło się 
miejsce dla sali warsztatowej, pra-
cowni komputerowej, kącika gracza 
z konsolą PlayStation 5, przestrze-
ni wystawienniczej, czytelni prasy, 
strefy relaksu i – co najważniejsze – 
miejsce do estetycznej i funkcjonal-
nej ekspozycji liczącego prawie 30 
000 tytułów księgozbioru. Wycho-
dząc naprzeciw potrzebom czytel-
ników Filii nr 2, przy budynku zain-
stalowana została wrzutnia książek, 
dzięki której można zwrócić wypo-
życzone tu woluminy także w godzi-
nach, gdy biblioteka jest zamknięta.

Niech nowoczesny wygląd tej bi-
blioteki nie wprowadza w błąd, iż jest to 
placówka nowo powstała. Jej początki 
sięgają bowiem roku 1970 – filia nr 2 
była jedną z pierwszych instytucji na 
nowo wybudowanym, a dziś najwięk-
szym w Świdnicy, osiedlu Młodych. 
Od początku główną ideą tej książnicy 
było aktywizowanie i integracja lokal-
nej społeczności, promocja czytelnic-
twa i praca edukacyjno-kulturalna. 
Filia nr 2 była swoistym osiedlowym 
centrum kultury, organizującym kon-
certy, wieczorki poetyckie, baśniowe 
bale karnawałowe, happeningi, pro-
mującym historię miasta i regionu. 
Czerpiąc z tych tradycji również i 
dziś prowadzone są wielokierunko-
we działania skierowane do różnych 
grup wiekowych. Dla najmłodszych 
w każdą środę odbywają się warszta-
ty czytelnicze „Bajeczne podróże”, dla 
starszych prowadzone są różnego ro-
dzaju lekcje i wycieczki biblioteczne, 

a także spotkania autorskie. Dojrzali 
czytelnicy mogą porozmawiać o lite-
raturze podczas comiesięcznych spo-
tkań Klubu Miłośników Dobrej Książki. 
Tradycją są już coroczne wielopokole-
niowe warsztaty świąteczne pod na-
zwą „Pracownia świętego Mikołaja”, 
zajęcia w czasie ferii zimowych, czy 
cotygodniowe akcje bookcrossingowe 
„Dawcom w darze”. Filia nr 2 jest miej-
scem przyjaznym wszystkim grupom 
wiekowym. Dostosowana jest do po-
trzeb osób niepełnosprawnych oraz 
zawiera udogodnienia dla seniorów 
i małych dzieci. Bogaty i zróżnico-
wany księgozbiór spełni oczekiwania 
zarówno najmłodszych, jak również 
dorosłych czytelników, miłośników 
książek popularno-naukowych,  czy 
fanów różnego rodzaju gatunków 
beletrystycznych. A już niedługo w 
ofercie naszej filii znajdą się także gry 
planszowe. Pracownicy filii nr 2 to 
zgrany i kreatywny zespół, który dba 
o szeroko pojętą promocję czytelnic-
twa, edukację, animację czasu wolne-
go i integrację lokalnej społeczności. 
- Staramy się sprostać oczekiwaniom 
nowoczesnego świata i nie pozostawać 
w tyle z nowinkami technologicznymi. 
Zakorzenieni jesteśmy jednak w wielo-
letnich dobrych tradycjach, które czy-
nią z biblioteki przede wszystkim miej-
sce spotkań – ze słowem, z książką, z 
drugim człowiekiem. I takich pięknych 
spotkań, bez pośpiechu i w życzliwej 
atmosferze życzymy wszystkim czytel-
nikom filii nr 2 – mówią zgodnie bi-
bliotekarki. 

red.

DRODZY CZYTELNICY!

Informujemy, 
że od 5 grudnia 2022 r.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świdnicy będzie zamknięta, 
z powodu inwentaryzacji księgozbioru.

Wypożyczone książki będą miały
przedłużony termin zwrotu do czasu
otwarcia wypożyczalni.
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Weź udział w świątecznym 
konkursie i stwórz KOMIKS

Przyjaciele biblioteki polecają

Maciej Bator 
– świdnicki organista, 
kantor Kościoła Pokoju 

„Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego” autorstwa 
Adama Fischera - książka etnograficzno-psycho-
logiczna niebawem będzie miała 100 lat. Opisuje 

wrażliwość na obecność ciała 
zmarłego w domu oraz zwycza-
je z tym związane. Zdziwiłem 
się, jak wiele z opisanych za-
bobonów praktykowanych jest 
współcześnie, w oderwaniu od 
symboliki związanej ze śmier-
cią, np.: niewitanie się przez 
próg, niepukanie w niemalo-
wane drewno etc. Gorąco po-
lecam tę lekturę!

Ważne informacje:
▪ Uczestnicy: I kategoria – uczniowie klas 0-3, II kategoria – uczniowie klas 4-8
▪ Ostateczny termin dostarczania prac do organizatora upływa 16 grudnia 
▪ Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w środę, 21 grudnia o godz. 16.00. 

Nowocześnie 
i z tradycjami

Bibliotekarki każdego dnia starają się, aby czytelnicy mogli czuć się w filii nr 2 komfortowo. Na 
zdjęciu od lewej Dorota Klaja, Stefania Bindas, Anna Podbielska i Anna Sobczyk. 
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Sporo kontrowersji wśród miesz-
kańców kilku gmin powiatu świd-
nickiego, przez które przebiegać 
ma droga ekspresowa S5, budzą za-
proponowane przez GDDKiA i firmę 
Multiconsult warianty przebiegu 
nowej trasy. Spotkanie w tej sprawie 
odbyło się w poniedziałek, 21 listopa-
da w auli I LO. – Nie wiem, jak jaśniej 
jeszcze mamy to powiedzieć. My tej 
drogi, w takim wariancie, po prostu 
nie chcemy  – mówił jeden z miesz-
kańców.

Budowa drogi ekspresowej S5 po-
między Sobótką a Bolkowem ma w za-
łożeniu przyspieszyć m.in. podróże na 
trasie Warszawa-Praga i ma wpływać 
korzystnie na tranzyt. W 2021 roku 
organizowano spotkania informacyj-
ne z samorządowcami i mieszkańcami 
gmin, przez teren których przebiegać 
miałaby projektowana trasa S5. Prze-
prowadzono także ankietę, w której 
wzięło udział 5789 osób (tych, którzy 
mieszkają przy całości planowanego 
odcinka, czyli 52 km).   Spośród nich 
najwięcej uwag pochodziło od miesz-
kańców gm. Świdnica i Marcinowice. 
Według podsumowania przedstawio-
nego podczas spotkania za wariantem 
nr 1 zagłosowało 540 osób, za warian-
tem nr 2 – 3141 osób, za wariantem nr 
3 opowiedziało się 298 głosów, nato-
miast przeciwnych inwestycji jest 1121 
ankietowanych. Kontrowersje wśród 
zebranych wzbudzał przede wszyst-
kim fakt poprowadzenia nowej dro-
gi w bardzo bliskiej odległości od ich 
domów. Sama konieczność jej wybu-
dowania przez mieszkańców jest ak-
ceptowana, ale wytykali oni inwesto-
rom brak wsłuchania się w zgłaszane 
postulaty. –  Zrobiliście analizę, która 
bardzo dużo kosztowała, połączyliście 
nasze trzy warianty, połączyliście je z 
wariantami A4, co skutecznie zamazało 
nasze argumenty. Z tych ankiet, ja tak 
rozumiem,  90% mieszkańców powie-
działo wyraźnie, że nie chce żadnego z 
trzech zaproponowanych wariantów. 
Jakby mi ktoś tak powiedział, to ja bym 
naprawdę bardzo poważnie się nad 
tym zastanowił. Na spotkaniu w Mar-
cinowicach przedstawiono nasze wąt-
pliwości, ale pomimo tego nadal pań-
stwo trwacie przy swoim. W pobliżu 
Gruszowa są trzy warianty, ale różnią 
się one tylko ilością metrów od zabu-
dowań. Zwłaszcza, że obecnie powstały 
kolejne domy, więc te wasze dane po-
zostają nieaktualne. My tej drogi nie 
chcemy, tak trudno to zrozumieć?  – 
mówił jeden z przedstawicieli stowa-
rzyszenia Zielone Gminy: Marcinowi-
ce i Świdnica, Krzysztof Pałka. – Cof-
nijcie się o krok, zróbcie nową analizę i 
uwzględnijcie nasze plany. Przecież my 
tam mamy mieszkać do końca życia.

– Budowa drogi S5 to inwestycja o 
znaczeniu ponadregionalnym. Ma ona 
łączyć odległe rejony naszego kraju, 
prowadzić duże natężenie ruchu, na 
dużych relacjach. Także musimy o tym 
pamiętać, że droga ta będzie przynosić 
korzyści dla mieszkańców Polski i jej 
gospodarki. To jest jeden z głównych 
warunków.  Jesteśmy krajem o dużym 

„My nie chcemy tej drogi” – 
burzliwe spotkanie w sprawie budowy S5 

zagospodarowaniu, mamy dość gęstą 
zabudowę, trudno znaleźć tutaj miej-
scowości, które będą oddalone od sie-
bie w większych odległościach  – mó-
wił Marek Bacała z Multiconsult Pol-
ska – To, co pan wskazywał, jeśli chodzi 
o ankiety, to jest  nieprawda. Nie moż-
na mówić, że ludzie są przeciwko, skoro 
jest ponad 3000 głosów za wariantem 
drugim.  Jeżeli chodzi o analizę zwią-
zaną z „betonówką” (od red. łącznikiem 
do autostrady).  – Proszę nie mówić, że 
głosowało ponad 5000 osób, bo co mają 
do naszego odcinka mieszkańcy Ko-
stomłotów? Nic. To jest to, o czym mó-
wiliśmy: niepotrzebnie połączyliście A4 
z S5, bo nasze argumenty zostały w tym 
wszystkim zamazane. My mówimy, 
żeby tej drogi nie robić, ale wróćmy do 
analizy wcześniejszej i uwzględnijcie 
to, co wskazujemy, bo nie bierzecie tego 
pod uwagę – dodał Krzysztof Pałka.

Uwagi, które w ankietach wnosili 
mieszkańcy poszczególnych gmin:

Świebodzice: 
▪ Żaden z trzech proponowanych 

wariantów nie uzyskał aprobaty. 
▪ Na wybór wariantu I (czerwo-

nego) nie oddano głosów, na wybór 

wariantu II (niebieskiego) oddano 1 
głos, na wybór wariantu III (zielonego) 
oddano 4 głosy, na żaden z wariantów 
– oddano 149 głosów, (ankiet nieważ-
nych 31). 

▪ Zdaniem mieszkańców, warianty 
trasy przebiegają zbyt blisko zabudo-
wy mieszkalnej, przecinając działki 
rolne w poprzek. Ciernie są atrakcyjną 
dzielnicą Świebodzic z uwagi na natu-
rę, ciszę i spokój, a proponowane wa-
rianty drogi S5 to przekreślają. 

▪ Wskazywany był wariant tzw. 
„społeczny”/„pomarańczowy” - prze-
bieg od węzła „Wałbrzych”, przez oko-
lice lasu Grochotowskiego, między 
Grochotowem a Stanowicami oraz 
między Olszanami a granicą w kierun-
ku Serwinowa, poza terenami zabu-
dowanymi. 

Gmina Świdnica: 
▪ Żaden z trzech proponowanych 

wariantów nie uzyskał aprobaty.
▪ Na wybór wariantu I (czerwo-

nego) oddano 6 głosów, na wybór 
wariantu II (niebieskiego) oddano 15 
głosów, na wybór wariantu II(zielo-
nego) oddano 16 głosów, na żaden z 
wariantów – oddano 402 głosy, (ankiet 
nieważnych 41). 

▪ Mieszkańcy wsi Mokrzeszów 
sprzeciwiają się zaprojektowanej lo-
kalizacji nowego odcinka DK35 od wę-
zła „Wałbrzych” do istniejącej  DK35, 
ze względu na zbyt bliską odległość 
drogi od zabudowań mieszkalnych 
(hałas, spaliny), utrudnienia dla rolni-
ków w dojazdach do pól oraz z uwagi 
na proces scalania gruntów rolnych 
przeprowadzany w obrębie miejsco-
wości. Proponują przebieg łącznika 
bezpośrednio przy cieku Lubiechow-
ska Woda. 

▪ Część mieszkańców gminy Świd-
nica nie zgadza się na przebieg drogi 
ekspresowej S5 w żadnym z przed-
stawionych wariantów ze względu 
na zbyt bliską odległość drogi od za-
budowań mieszkalnych , co wiąże się 
z uciążliwym hałasem, negatywnym 
wpływem na środowisko, zanieczysz-
czeniem. Jednocześnie proponują wa-
riant drogi ekspresowej S5 w śladzie 
tzw.  „betonówki” - łącznik Żarów-
-Świdnica. 

▪ Wg mieszkańców z przyczyn 
ekonomicznych i gospodarczych nie 
jest korzystna budowa drogi w obrę-
bie miejscowości Wilków. Mieszkańcy 
nie chcą drogi w tym miejscu z powo-
du, hałasu i spalin. Uważają, że łącznik 
Świdnica-Żarów jest lepszym rozwią-
zaniem. 

▪ Wg mieszkańców brak ekono-
micznego uzasadnienia budowy drogi 
S5. 

▪ Wg mieszkańców przebieg drogi 
ekspresowej spowoduje zwiększenie 
natężenia hałasu, zwiększenie degra-
dacji środowiska, zapylenie.

Gmina Jaworzyna Śląska: 
▪ Mieszkańcy gminy Jaworzyna 

Śląska wskazali wariant III (zielony) 
jako preferowany wariant drogi eks-
presowej S5. 

▪ Na wybór wariantu I (czerwone-
go) oddano 95 głosów, na wybór wa-
riantu II (niebieskiego) oddano 3 głosy, 

W spotkaniu, które odbyło się 21 listopada, wzięło udział ok. 50 osób, w tym przedstawiciele 
samorządów. 

Wariant trasy drogi ekspresowej S5 budzi sporo kontrowersji zwłaszcza wśród mieszkańców gminy Marcinowice. 
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„My nie chcemy tej drogi” – 
burzliwe spotkanie w sprawie budowy S5 

na wybór wariantu III (zielonego) od-
dano 114 głosów, na żaden z warian-
tów – 35 głosów, (ankiet nieważnych 
5). 

▪ Większość głosów opowiadają-
cych się za wariantem III pochodziła 
od mieszkańców miejscowości Wit-
ków, natomiast większość głosów 
opowiadających się za wariantem I 
pochodziła od mieszkańców miejsco-
wości Milikowice. 

▪ Wariant III jest korzystny dla 
części mieszkańców obu wsi Miliko-
wic i Witków, nie przecina wsi na pół. 
Wariant III nie wiąże się z wysiedle-
niem mieszkańców i pod względem 
emisji spalin, hałasu i pyłów jest naj-
mniej uciążliwym wariantem. 

▪ Część mieszkańców odrzuca 
wariant I, w którym droga przebiega 
centralnie przez miejscowość Witków 
z uwagi na: nadmierne natężenie ha-
łasu w dzień i w nocy, zanieczyszcze-
nie środowiska, szkodliwość społecz-
ną, zaburzenie spokoju, utrudnienie w 
przemieszczaniu się, straty finansowe 
i materialne. 

▪ Zdaniem części mieszkańców 
wszystkie trzy warianty przebie-
gu drogi są niekorzystne i będą w 
przyszłości szkodliwe i uciążliwe dla 
wielu mieszkańców. Przebieg tego 
typu drogi w tak niewielkiej odle-
głości od budynków mieszkalnych 
wpłynie negatywnie na zdrowie i 
komfort życia osób tu mieszkają-
cych. Dodatkowo wszystkie posesje 
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi 
staną się niesprzedawalne lub zna-
cząco utracą wartość rynkową. Ze 
wszystkich zaproponowanych przez 
GDDKiA wariantów wydaje się, że 
jedynie wariant 3 daje szansę na po-
rozumienie, ponieważ przechodzi 
najbardziej neutralnie w stosunku do 
zabudowań wsi Witków i Milikowice 
oraz wykorzystuje naturalne bariery 
środowiskowe takie jak las zmniej-
szający wpływ uciążliwości przyszłej 
drogi na ludzi. Wariant ten w najbar-
dziej newralgicznym punkcie prze-
chodzi pomiędzy wioskami, tak jak 
zarezerwowany i wrysowany kory-
tarz drogi w obowiązującym studium 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Jaworzyna Śląska. 

▪ Dla części mieszkańców wa-
riant I jest akceptowalny z uwagi na 
najmniejszą inwazyjność, wariant II i 
III przebiega przez historyczny park 
wpisany do rejestru zabytków, w bez-
pośrednim sąsiedztwie licznych za-
budowań i dwóch osiedli mieszkanio-
wych.

▪ Część mieszkańców postulowa-
ła, aby z uwagi na zachowanie dobro-
stanu zwierząt, ptaków i owadów oraz 
ocalenie zabytkowych drzew, plano-
wana droga przechodziła wg wariantu 
I (czerwonego) przez Witków.

Gmina Marcinowice:
▪ Żaden z trzech proponowanych 

wariantów nie uzyskał aprobaty. 
▪ Na wybór wariantu I (czerwone-

go) oddano 4 głosy, na wybór wariantu 
II (niebieskiego) oddano 45 głosów, na 

Uroczystym przemarszem wokół 
rynku Strzegomia 25 listopada rozpo-
częły się coroczne obchody Barbórki, 
święta wszystkich górników. 

Barbórka to tradycyjne święto gór-
nicze, któremu patronuje św. Barbara z 
Nikodemii. Obchodzą je także geolodzy 
i inne osoby wykonujące zawody zwią-
zane z poszukiwaniem paliw kopalnia-
nych. Od lat uroczystości te wpisują się 
w stały kalendarz imprez w Strzegomiu, 
granitowego serca Polski. - Wszyst-
kim osobom pracującym w przemyśle 
wydobywczym i obróbczym składamy 
życzenia bezpiecznej i spokojnej pracy, 
sukcesów zawodowych i finansowych, 
szczęścia górniczego oraz zadowolenia 
z wzajemnej współpracy – mówił bur-
mistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta. 
Po przemarszu uczestnicy udali się na 
biesiadę do Strzegomskiego Centrum 
Kultury. Organizatorem obchodów było 
Stowarzyszenie Kierowników Ruchu 
Zakładów Górniczych.

JB

Każdy większy opad deszczu w 
okresie letnim w kilku miejscowo-
ściach gminy Marcinowice wiąże się z 
niepokojem wśród mieszkańców. Po-
wód? Błyskawicznie występująca z ko-
ryta rzeka Czarna Woda, która zalewa 
domostwa, powodując ogromne straty 
materialne. Jest jednak nadzieja. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
budowa zbiornika retencyjnego w Kąt-
kach miałaby ruszyć w 2024 roku. 

Gdy tylko pojawia się obfity deszcz, 
mieszkańcy Strzelec, Kątek czy Zebrzy-
dowa z niepokojem patrzą w niebo. Od 
lat ich posesje zalewane są przez małą 
rzeczkę Czarną Wodę, która występuje z 
koryta. Tak też było w sierpniu tego roku. 
4 października w świetlicy wiejskiej w 
Strzelcach odbyło się spotkanie przed-
stawicieli samorządu, Wód Polskich, Re-
gionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
z mieszkańcami. Ci ostatni, oczekując 
zdecydowanych działań, zaproponowali 
budowę zbiornika retencyjnego Kątki-
-Wirki, który zapobiegłby wylewaniu się 
rzeki poza koryto, co finalnie przełoży-
łoby się na ochronę majątku mieszkań-
ców gminy. Zwłaszcza, że straty z tytułu 
powodzi tylko w ciągu ostatnich 10 lat 
wyniosły ponad 100 milionów złotych. 
Rozpoczęto więc zbiórkę podpisów pod 
petycją, zebrano ich ponad 1300. Do tego 
pomysłu przychyla się Państwowe Go-
spodarstwo Wodne Wody Polskie. - Za-
danie pod nazwą „Czarna Woda - zbior-
nik Kątki, gm. Marcinowice” wpisane jest 

do Programu Planowanych Inwestycji 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie i polega na opracowaniu 
dokumentacji projektowej wraz z uzyska-
niem decyzji umożliwiających realiza-
cję zadania. Obejmuje również regulację 
spraw własnościowych, pełnienie nadzo-
rów oraz wykonanie robót budowlanych, 
polegających na budowie zbiornika prze-
ciwpowodziowego na cieku Czarna Woda. 
To pozwoli na zabezpieczenie doliny rzeki 
Czarna Woda na długości 35 kilometrów 
aż do ujścia do Bystrzycy. Maksymal-
na wysokość piętrzenia na zaporze przy 
przepływie kontrolnym obejmie zalewem 
powierzchnię 55 hektarów. Wody Polskie 
zarekomendowały również powyższe 
zadanie do programu wieloletniego pod 
nazwą „gospodarowanie zasobami wod-
nymi w Polsce”, którego okres realizacji 
przypada na lata 2023-2031 - tłumaczy 
rzecznik Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie, Jarosław Gar-
bacz. - Mając na uwadze pilną koniecz-
ność wzmocnienia ochrony mieszkańców 
tej gminy, ich mienia oraz lokalnej in-
frastruktury, konieczne jest wznowienie 
prac projektowych począwszy od aktu-
alizacji decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach. Regionalny Zarząd Go-
spodarki Wodnej we Wrocławiu planuje 
w 2023 roku aktualizację niezbędnych 
decyzji i uzgodnień, które mają na celu 
rozpoczęcie prac budowlanych najwcze-
śniej od 2024 roku.

JB

Budowa zbiornika 
retencyjnego od 2024 roku?

W sierpniu tego roku żywioł ponownie pokazał swoje oblicze i zalaniu uległo wiele gospo-
darstw.

Niech żyje nam górniczy stan

Obchody Barbórki w Strzegomiu odbywają 
się od 14 lat a ich stałym punktem jest prze-
marsz wokół rynku.
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wybór wariantu III (zielonego) oddano 
9 głosów, na żaden z wariantów – 334 
głosy, (ankiet nieważnych 16). 

▪ Wg mieszkańców droga ekspre-
sowa będzie przebiegać zbyt blisko 
zabudowań. 

▪ Droga ekspresowa będzie prze-
biegać zbyt blisko od miejscowości 
Krasków, która w opinii części miesz-
kańców jest miejscowością unikatową 
na skalę Polski. Znajdują się w jej obrę-
bie liczne gospodarstwa ekologiczne. 
Jest nazywana oazą spokoju, znajdują 
się w niej centra medytacji, gdzie tu-
ryści przyjeżdżają aby się wyciszyć i 
zaznać kontaktu z naturą. 

▪ Mieszkańcy Tworzyjanowa, któ-
rzy zaznaczyli wariant II, argumentu-
ją wybór zbyt bliską odległością po-
zostałych wariantów od zabudowań 
mieszkalnych. 

▪ Propozycja poprowadzenia trasy 
drogi ekspresowej S5 w śladzie istnie-
jącej drogi powiatowej nr 3396D na 
odcinku Żarów-Świdnica tj. w śladzie 
tzw. „betonówki”. 

▪ Propozycja powrotu do odrzuco-
nego wariantu zielonego (S5 W3a) ze 
studium korytarzowego. 

▪ Uwaga do wariantu II (niebieskie-
go) - przesunięcie drogi na wysokości 
wsi Tworzyjanów tak, aby wykorzy-
stać nieruchomości Skarbu Państwa 
(dz. nr 30/1; 40/1 obręb Tworzyjanów, 
dz. nr 22 obręb Chwałów), co odsunie 
drogę od zabudowań wsi Tworzyja-
nów i zminimalizuje koszty wykupu 
nieruchomości.

Gmina Strzegom: 
▪ Mieszkańcy gminy Strzegom 

wskazali wariant II (niebieski) jako 
preferowany wariant drogi ekspreso-
wej S5. 

▪ Na wybór wariantu I (czerwone-
go) nie oddano głosów, na wybór wa-
riantu II (niebieskiego) oddano 59 gło-
sów, na wybór wariantu III (zielonego) 
oddano 2 głosy, na żaden z wariantów 
– 1 głos, (ankiet nieważnych 3). 

▪ Mieszkańcy wskazywali na wa-
riant II, ponieważ jest najdalej od za-
budowań. 

▪ Planowana droga S5, jest zbyt 
blisko zabudowań.

Gmina Dobromierz: 
▪ Żaden z trzech proponowanych 

wariantów nie uzyskał aprobaty. 
▪ Na wybór wariantu I (czerwone-

go) oddano 1 głos, na wybór wariantu 
II (niebieskiego) oddano 1 głos, na wy-
bór wariantu III (zielonego) oddano 4 
głosy, na żaden z wariantów – 50 gło-
sów, (ankiet nieważnych 2). 

▪ Sprzeciw wobec przebiegu dro-
gi ekspresowej S5 przez miejscowość 
Szymanów. 

▪ Propozycje wariantu „pomarań-
czowego” oraz projektu wójta gminy 
Dobromierz, aby trasa ekspresowa 
przebiegała od strony Świebodzic 
w pobliżu lasu Grochotowskiego, 
następnie polami za Olszanami do 
węzła Dobromierz, następnie wa-
riantem A4 równolegle do wioski 
Jugowa, dalej pomiędzy Kłaczyną, a 
Roztoką stworzenie węzła na wyso-
kości S3 Celów. 

▪ Opinie mieszkańców, że propo-
nowany przez nich wariant jest zde-
cydowanie tańszy i ekologiczny, omija 
obszar cenny przyrodniczo: otulinę 
Książańskiego Parku Krajobrazowe-
go, jedną z ostatnich ostoi muflonów 
i danieli, krainę wygasłych wulkanów, 
siedliska stonki zwyczajnej i derkacza 
oraz dzięcioła zielonego.

JB
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Dla większości z nich to spełnie-
nie marzeń i zaspokojenie sporto-
wych ambicji. Biegacze ze Świdnic-
kiej Grupy Biegowej i Biegowej Świd-
nicy stanęli na starcie kultowego 
maratonu w Atenach, który odbył się 
w niedzielę, 13 listopada. 

Dla każdego biegacza niezależnie 
od wieku, stażu i osiągnięć maraton 
to wielka bitwa, która wieńczy do-
tychczasową pracę i przygotowania. 
Bieg to walka, pokonywanie słabości,  
zobowiązań, to umowa z samym sobą 
i dotrzymanie słowa, choć nierzadko 
mówisz sam do siebie ,,Co ja tu ro-
bię?” Bieg to krew i pot, to otarcia, 
siniaki, krwiaki i pęcherze, ale na ko-
niec jest smak zwycięstwa. - W dniu 
maratonu wstaliśmy po 4.00 rano, 
pięć godzin przed głównym startem. 
Najpierw wspólna podróż specjalnie 
przygotowanymi busami do miejsco-
wości Maraton, płomień olimpijski 
i muzyka, bohaterowie z minionych 
czasów w strojach symbolizujących 
starożytną Grecję. Jest radość, choć o 
tej porze dnia i roku jest dość zimno. 
Dlatego truchtaliśmy i spokojnie przy-
pominaliśmy sobie strategię biegu, w 
jakim czasie, kto kogo pilnuje, kto kogo 
się trzyma. Nie dopuszczaliśmy myśli, 
że się nie uda, wierzyliśmy w siebie.  
Każdy stanął w wyznaczonej  strefie  
startu. Wystartowaliśmy z myślą, że 
nie damy się nikomu! Bez wymówek 
zmierzaliśmy do celu, w swoim ryt-
mie i na miarę swoich możliwości z 
flagą Świdnicy w dłoniach. Na trasie 

– relacjonują reprezentanci Świdnic-
kiej Grupy Biegowej. 

Zawodnicy wystartowali z miasta 
Maraton, z którego w 490 roku p.n.e. 
Filippides po zwycięskiej dla Greków 
bitwie z Persami pobiegł do Aten, aby 
poinformować o zwycięstwie i jed-
nocześnie ostrzec mieszkańców tego 
miasta przed niebezpieczeństwem 
ze strony perskiej floty.  Niezwykle 
charakterystyczny jest również finisz 
zawodów. Ma miejsce na stadionie Pa-
natenajskim. Jego początki sięgają 330 
roku naszej ery, a zrekonstruowany 
został w 1896 roku na letnie igrzyska 
olimpijskie.

DG

Grecka przygoda świdnickich biegaczy 

Wyniki świdniczan:
Krzysztof Słodkowski - 3:20:05
Marek Kierczak - 3:25:34
Jacek Gołębiewski - 3:27:30
Sebastian Zając - 3:34:54
Olga Złotnicka - 3:54:44
Edyta Kruk - 4:20:49
Adriana Pawłowska - 4:20:49
Lila Zgraja - 4:25:18
Wacław Kruk - 4:39:48
Magda Niemczuk - 4:47:40
Beata Kierczak - 4:47:41
Ela Koroblowska - 4:47:41
Przemek Niemczuk - 4:52:46
Zygmunt Lubaski - 4:54:34
10 km Road Race OPAP
Ewa Balcerek - 01:16:47
5 km Road Race Stoiximan
Joanna Gadzińska - 36:54

Wszyscy zawodnicy nie kryli dumy, że udało im pokonać legendarną trasę maratonu. 
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nie brakowało dopingu od świdniczan 
dla świdniczan. Wbiegając na metę 
biegu maratońskiego u każdego z nas 
pojawia się ogromna ulga, ale i uczu-

cie zwycięstwa. To nietuzinkowy bieg. 
Choć na niełatwej trasie, wzbudzają 
niesamowite emocje, jednak cudownie 
jest móc biec trasą z Maratonu do Aten 
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IGNERHOME
MKS POLONIA STAL 
ŚWIDNICA
razem gramy dla Świdnicy !

DOLNO
ŚLĄSKA

4 LIGA
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Kultowa hala sportowa przy 
ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej aż 
po brzegi wypełniła się młodymi i 
dobrze rokującymi pięściarzami. 
Wszystko za sprawą klubu Boks Po-
lonii Świdnica, który w dniach 19-20 
listopada zorganizował Międzynaro-
dowy Turniej Bokserski.  

Z kapitalnej strony pokazali się 
zawodnicy Akademii Sztuk Walki „Ro-
oster” podczas IX Pucharu Polski Ta-
ekwon-do ITF Hq Korea/UITF/Open 
ITF, który odbył się 20 listopada w 
Kątach Wrocławskich. Ośmioosobowa 
ekipa prowadzona przez trenera Je-
rzego Brzostowskiego zgarnęła łącz-
nie aż 13 medali: 6 złotych, 5 srebrnych 
oraz 2 brązowe!

Najmłodszym zawodnikiem tur-
nieju okazał się Nikodem Żyłka (3 lata), 
któremu udało się wywalczyć dwa me-
dale. Złoty medal w konkurencji tech-
nik specjalnych oraz brązowy medal w 
walkach soft-stick. Nikoś był rewelacją 
turnieju. Maja Żyłka po raz kolejny po-
twierdziła swoje wysokie umiejętności, 
wygrywając wszystko, co mogła! Maja 
zdobyła dwa złote medale. Pierwszy 
ponownie w konkurencji technik spe-
cjalnych, drugi w konkurencji walk soft-
-stick. Jakub Karwiński pierwszy raz 
startujący na zawodach podobnie zdo-
był dwa medale, jednakże ze srebrnego 
kruszcu. Pierwszy srebrny medal zdo-
był w konkurencji walk soft-stick, drugi 
dołożył w technikach specjalnych. Mal-
wina Miry zachowała kamienny spokój 

i wykazała się dojrzałością w przebiegu 
swoich konkurencji – również zdobyła 
dwa medale. Złoty medal w konkurencji 
układów formalnych tradycyjnych oraz 
srebrny w konkurencji walk soft-stick. 
wywalczył Jakub Dzikowski, któremu 
choroba przeszkodziła w poprzednich 

zawodach. Tym razem pokazał, że pra-
cowitość oraz zaangażowanie przekła-
da się na wyniki. Kuba zdobył srebrny 
medal w konkurencji układów formal-
nych tradycyjnych. Do złota nie zabra-
kło wiele, jest ono na wyciągnięcie ręki, 
trzeba tylko nadal ciężko pracować. 

Pięściarski weekend 
po świdnicku

W ringu zawalczyli reprezentan-
ci 16 klubów z całej Polski i zagranicy. 
Łącznie odbyło się blisko 60 widowi-
skowych pojedynków. Wśród nich nie 
mogło zabraknąć biało-zielonych pod-
opiecznych Władysława Wołosza, An-
drzeja Dziedzica oraz Roberta Gniota.

DG

Młodzi pięściarze udowodnili, że 
drzemie w nich duży potencjał. 
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Koguty pokazały moc!
Oliwier Kubik zdobył najwięcej meda-
li spośród naszych zawodników, bo aż 
trzy. W każdym kolorze po jednym. Zło-
ty medal w konkurencji walk soft-stick, 
srebrny w konkurencji technik specjal-
nych oraz brązowy w konkurencji ukła-
dów formalnych. – Na koniec nasz trener 
Jerzy Brzostowski udowodnił ponownie, 
iż w konkurencji technik specjalnych jest 
jednym z czołowych zawodników, pomi-
mo czteroletniej przerwy w startach w 
charakterze zawodnika. Zdobył on złoty 
medal w swojej koronnej konkurencji. Na 
zawodach miała wystąpić również naj-
starsza zawodniczka Paulina Kłok. Nie-
stety, ze względu na chorobę w dniu za-
wodów musiała zrezygnować ze startu. 
Paulina jest jednym z nieoszlifowanych 
diamentów i jesteśmy przekonani, że na 
kolejnych zawodach udowodni i zapre-
zentuje swoje umiejętności, które będą 
premiowane medalem. Kierownikiem 
ekipy był Arkadiusz Brzostowski – pre-
zes ASW „Rooster”, sędzią punktowym 
Maja Krauze. W opiece nad dziećmi po-
magała Klaudia Marciniak, na co dzień 
prowadząca zajęcia fitness w klubie oraz 
zajmująca się dietetyką. Fotografem klu-
bu była Małgorzata Gizka, dzięki której 
możemy się cieszyć świetnymi ujęciami. 
Nikodem, Maja, Malwina, Kuba Kar-
wiński na co dzień trenują w sekcji w 
Świdnicy, Kuba Dzikowski oraz Oliwier 
reprezentowali sekcję w Świebodzicach – 
relacjonują przedstawiciele klubu.

DG

Dla młodziutkich zawodników Akademii Sztuk Walki „Rooster” zawody były okazją do świetnej 
zabawy oraz zdobycia cennego doświadczenia. 
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Ponad 300 utalentowa-
nych zawodników repre-
zentujących topowe kluby z 
całego województwa zmierzy 
się w dwunastu konkurencjach 
pływackich. Już po raz piąty Klub 
Sportowy Neptun Świdnica zaprasza 
na „Neptun Świdnica Swimming Me-
eting”. Impreza odbędzie się w sobotę, 
17 grudnia. Areną zmagań będzie pły-
walnia przy ul. Równej 9 w Świdnicy. 

Impreza, w której wezmą udział 
młodzi adepci pływania, ma na celu 

nie tylko rywalizację sporto-
wą, ale daje zawodnikom oka-
zję do sprawdzenia swoich 
umiejętności, ustanowienia 

nowych rekordów życiowych i 
zdobycia kolejnych bezcennych 

doświadczeń. Jest również doskonałą 
formą promocji naszego miasta. Po-
czątek rywalizacji na pływalni zapla-
nowano na godz. 9.15. W imieniu or-
ganizatorów zapraszamy do głośnego 
kibicowania. 

DG

Młodzi pływacy będą 
rywalizować w Świdnicy  

Zawodnicy świdnickiego 
Neptuna będą liczyć się w 
walce o czołowe lokaty.  
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Więcej inwestycji na stronie www.h4y.com.pl
730 611 422    791 410 412

ALEJA KSIĘŻYCOWA
NOWE INWESTYCJE W ŚWIDNICY

(boczna Sikorskiego)
• Pełnowymiarowe piętro bez skosów
• duże ogrody 370 m2

• pompa ciepła
• instalacja fotowoltaiczna*

PARTER PIĘTRO STRYCH

• 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 

* oferta ograniczona czasowo - więcej informacji u dewelopera

GOTOWE
DO ODBIORU

powierzchnia

126.20 m2

cena
5990 m2

hol i klatka schodowa
kuchnia
salon
łazienka
suma powierzchni:

Strych bez skosów 
do indywidualnej adaptacji 

9,1 m2

14,7 m2

37,5 m2

4,0 m2

65,3 m2

1
2
3
4

hol
łazienka
pokój
garderoba
pokój
pokój
suma powierzchni:

4,8 m2

10,4 m2

11,8 m2

2,9 m2

15,5 m2

15,5 m2

60,9 m2

1
2
3
4
5
6


