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Aleja Niepodległości 
z nowym 
wykonawcą
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Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku, jasełka, wigilia wszystkich świdniczan, wizyta sym-
patycznych alpak, a także szereg innych świątecznych niespodzianek dla całych rodzin. 
Sprawdź, jakie atrakcje przygotowano w ramach Świdnickiej Kolędy.
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Pani Hildegarda nie kryła wzruszenia z miłej niespodzianki i otrzymanych życzeń. 

fo
to

: D
. G

ęb
ala

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

Mimo sędziwego wieku nadal nie 
traci pogody ducha, a swoim opty-
mizmem i uśmiechem mogłaby za-
razić jeszcze kilka pokoleń. Jej naj-
większą pasją jest czytanie książek, 
a w swojej „karierze” przeczytała ich 
już kilkaset! W dniu 95. urodzin Hil-
degardę Pytel odwiedziła delegacja 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, by 
osobiście złożyć życzenia najstar-
szej, aktywnej czytelniczce świdnic-
kiej biblioteki.

W piątek, 9 grudnia jubilatkę od-
wiedziła Ewa Cuban, dyrektor MBP w 
Świdnicy oraz Anna Podbielska, kie-
rownik filii nr 2 na osiedlu Młodych. 
Biblioteczna delegacja wręczyła na 
ręce pani Hildy symboliczny list gra-
tulacyjny i bukiet kwiatów. Seniorka 
nie kryła radości i wzruszenia z od-
wiedzin. – Jestem ogromnie zaskoczona 
i jest mi niezmiernie miło – przyznała 

Hildegarda Pytel. – W imieniu swoim i 
wszystkich pracowników Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Świdnicy pragnę 
pogratulować Pani wspaniałego jubile-
uszu 95. urodzin. Jest to piękny i donio-
sły wiek. Cały nasz zespół bibliotecz-
ny jest pod ogromny wrażeniem Pani 
światłego umysłu i aktywnego uczest-
niczenia w życiu naszej społeczności 
czytelniczej. Dziękujemy za wszystkie 
cenne rozmowy. Jest Pani nieocenio-
nym źródłem wiedzy na temat historii 
i tradycji literatury. W to wyjątkowe 
święto prosimy przyjąć szczere wyra-
zy głębokiego szacunku i uznania oraz 
życzenia kolejnych lat w otoczeniu naj-
bliższych, miłości, wsparcia i szacunku 
– życzyła szacownej jubilatce dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej – Ewa 
Cuban.

DG

Urodziny wyjątkowej 
miłośniczki literatury 

Nocne dyżury 
świdnickich 
aptek 
▪ 16/17.12: Gemini - ul. Grodzka 1, 
tel. 74/856-53-99; 21.00-7.00
▪ 17/18.12: Dr Max - ul. Ludwika 
Zamenhofa 47, tel. 74/660-96-08; 
21.00-7.00
▪ 18/19.12: Salve - ul. Strzelińska 6a, 
tel. 74/810-39-82; 21.00-7.00
▪ 19/20.12: W Pafalu - ul. Gdyńska 
25/1, tel. 74/640-27-26; 21.00-7.00
▪ 20/21.12: Gemini - ul. Ludwika 
Zamenhofa 46, tel. 74/856-85-00; 
21.00-7.00
▪ 21/22.12: Świdnicka - ul. Komu-
nardów 4, tel. 74/852-53-85; 21.00-
7.00
▪ 22/23.12: Prima - ul. Rolnicza 1, tel. 
74/855-87-19; 21.00-7.00
▪ 23/24.12: Franciszkańska - Rynek 
1/1A, tel. 74/857-84-14; 21.00-7.00
▪ 24/25.12: Grunwaldzka - pl. Grun-
waldzki 11, tel. 74/660-44-24; 21.00-
24.00
▪ 25/26.12: Św. Małgorzaty - pl. św. 
Małgorzaty 19-20, tel. 74/850-20-
00; 21.00-7.00
▪ 26/27.12: Viscum - ul. Wałbrzyska 
8, tel. 74/858-55-88; 21.00-7.00
▪ 27/28.12: Pod Koroną - ul. We-
sterplatte 19/2, tel. 74/853-81-81; 
21.00-24.00
▪ 28/29.12: Remedium - ul. kard. 
Stefana Wyszyńskiego 13, tel. 
74/853-55-13; 21.00-7.00
▪ 29/30.12: Grunwaldzka - pl. Grun-
waldzki 11, tel. 74/660-44-24; 21.00-
24.00
▪ 30/31.12: Staromiejska - ul. Długa 
34, tel. 74/851-25-23; 21.00-7.00
▪ 31.12/01.01: Centrum Zdrowia - ul. 
Stefana Żeromskiego 11, tel. 74/857-
18-29; 21.00-7.00

Za pomocą listów 
agitowali w obronie 
prawa do zgromadzeń

Uczniowie „ósemki” z zaangażowaniem przyłączyli się do akcji pisania listów. 
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Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmie-
chu już po raz czwarty przyłączyli 
się do „Maratonu Pisania Listów”. 
Tegorocznym motywem maratonu 
jest prawo do pokojowych zgroma-
dzeń. Organizatorem szlachetnej 
akcji jest Amnesty International. 

Demonstracje to niezwykle 
istotne narzędzie zmiany społecznej, 
tymczasem na całym świecie władze 
brutalnie tłumią i bezprawnie zaka-
zują zgromadzeń. – Okażmy wspar-
cie tym, których spotyka więzienie i 
prześladowania tylko dlatego, że od-
ważyli się głośno sprzeciwić niespra-
wiedliwości! – tłumaczą aktywiści z 
Amnesty International. – Maraton w 
naszej szkole został zorganizowany 
po raz czwarty. W ten sposób chce-
my wesprzeć osoby walczące o prawa 
człowieka. Chodzi o 10 osób wytypo-
wanych przez Amnesty International 
– mówi Marzena Zięba, koordynator 
akcji, nauczyciel Szkoły Podstawowej 
nr 8 w Świdnicy.

DG

mojaswidnica.pl

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
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Wiadomości, które otrzymujemy 
w poradni mailowej Pogotowia Nie-
bieska Linia, często dotyczą przemocy 
psychicznej i są utrzymane w podob-
nym tonie. Nierzadko osoba krzyw-
dzona zastanawia się, czy dobrze oce-
nia sytuację, czy to, co się z nią dzieje, 
jest efektem przemocy i czy można 
coś z tym zrobić.

W ocenie sytuacji nie pomagają 
istniejące przekonania i stereotypy – 
„nie pije, nie bije, czego ty od niego 
chcesz”, „to są tylko słowa”, „nie znasz 
się na żartach, jesteś przewrażliwiona” 
itp. W powszechnej ocenie przemoc 
psychiczna ma mniejsze konsekwen-
cje niż przemoc fizyczna. Tymczasem 
przemoc emocjonalna jest najczęściej 
stosowana, towarzyszy każdej innej 
formie przemocy. Nie zostawia wi-
docznych śladów fizycznych, ale, jak 
pokazują badania, osoby krzywdzo-
ne uznają ją za najbardziej dotkliwą i 
ma ona tak samo szkodliwy wpływ na 
zdrowie jak przemoc fizyczna. Prze-
moc domowa jest powtarzalna i zwy-
kle długoterminowa. To powoduje, że 
osoby krzywdzone pozostają w stanie 
chronicznego stresu, który obniża 
odporność i może prowadzić do po-
ważnych zaburzeń zdrowia fizyczne-

go (np. zaburzenia snu, odżywiania) 
i psychicznego (takich jak depresja, 
próby samobójcze czy zaburzenia lę-
kowe).

Istotą przemocy psychicznej jest 
chęć wywierania wpływu na drugą 
osobę i skłonienie jej, aby robiła tak, 
jak „ja uważam” za dobre, słuszne. Me-
tody wywierania wpływu to m.in. po-
niżanie, deprecjonowanie i wyśmie-
wanie. Narusza to godność oraz pro-
wadzi do obniżenia poczucia własnej 
wartości, spadku samooceny, kwe-
stionowania własnych emocji i myśli 
oraz bezradności. Osoba doznająca 
przemocy systematycznie poddawana 
tzw. praniu mózgu, zaczyna wierzyć 
w to, co słyszy. Staje się w ten sposób 
coraz bardziej zależna od krzywdzi-
ciela. Jej myśli, działania i emocje krążą 
wokół sprawcy (czy się nie zdenerwu-
je, jak na to zareaguje?). Dodatkowo, 
żeby zyskać większy wpływ na swoją 
ofiarę, oprawca izoluje ją od wsparcia 

zewnętrznego, krytykując przyjaciół, 
rodzinę, czy zabraniając dzielenia się 
z innymi tym, co się dzieje w domu. Im 
dłużej taka sytuacja trwa, tym trudniej 
z niej wybrnąć.

Statystyki pokazują, że przemoc 
psychiczna dotyka najczęściej kobiety 
i dzieci. Nie oznacza to, że mężczyź-
ni jej nie doznają - gdy tak się dzieje, 
często czują wstyd i tego nie zgłasza-
ją, stąd statystki mogą być niedosza-
cowane. Osoby doznające przemocy 
psychicznej czują, że nie mają wy-
starczających „dowodów” na to, co się 
dzieje i dlatego nie można nic z tym 
zrobić. Nie jest to prawdą. Faktycznie 
przemoc psychiczna jest trudniej-
sza do rozpoznania, ale jest karalna i 
można się skutecznie przed nią bronić 
– np. poprzez uruchomienie procedu-
ry „Niebieskiej Karty” lub zgłoszenie 
podejrzenia popełnienia przestępstwa 
znęcania się nad rodziną, określonego 
w art. 207 Kodeksu Karnego.

W związku z brakiem widocznych 
„obrażeń” szczególnie ważna jest 
rola świadka, zarówno w momencie, 
gdy dochodzi do przemocy, jak i w 
postępowaniu w ramach procedu-
ry „Niebieskiej Karty” czy procesów 
sądowych. Czasami już samo zauwa-
żenie i nazwanie tego, co się dzieje 
(„hej, to nie jest śmieszne”), może 
być pierwszym krokiem do zatrzy-
mania przemocy. Jednak niekoniecz-
nie trzeba być bezpośrednim świad-
kiem zdarzenia, żeby pomóc. Już 
sam fakt, że ktoś słyszy o przemocy 
od innej osoby, powoduje, że staje 
się tzw. świadkiem pośrednim, który 
również może być cennym źródłem 
informacji dla służb. Oprócz zeznań 
osób pokrzywdzonych i świadków 
dowodami w sprawie o znęcanie się 
mogą być wiadomości: email, SMS-y,  
z mediów społecznościowych czy 
nagrania. 

W przypadku wątpliwości i pytań 
dotyczących możliwości uzyskania 
pomocy zachęcamy do kontaktu z 
Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Li-
nia” pod bezpłatnym i całodobowym 
numerem 800 120 002.

„Piszę do Was, bo już sama nie wiem, czy to, co się dzieje, jest normalne. Wszyscy mi mówią, że przesadzam, 
ale czuję się coraz gorzej. Przez to napięcie nie mogę spać. Mój mąż cały czas mnie krytykuje, wyzywa, jak się zdenerwuje, 

wyśmiewa przy znajomych, powtarza, że bez niego jestem nikim, że rozwiedzie się ze mną i zabierze dzieci… 
Już wolałabym, aby mnie uderzył, może to napięcie by minęło. Jak sobie z tym radzić?”

Autorka: Justyna Antolak-Szymańska – psycholożka, konsultantka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 
współpracowniczka Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

W ramach kampanii „Świdnica przeciw przemocy”, która jest prowadzona co roku, MOPS w Świdnicy zaprasza do przeczytania drugiego z trzech artykułów, 
przygotowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. 

Komisja Europejska zaakcepto-
wała Fundusze Europejskie dla Dol-
nego Śląska na lata 2021-2027 wraz 
z Funduszem Sprawiedliwej Trans-
formacji. Blisko 11 miliardów zło-
tych zostanie wykorzystanych na 
zrównoważony rozwój całego wo-
jewództwa. Taką informacje przed-
stawicielom gmin przekazał mar-
szałek województwa dolnośląskiego 
Cezary Przybylski wraz z zarządem, 
czyli wicemarszałkami: Grzego-
rzem Macko, Krzysztofem Majem 
i Tymoteuszem Myrdą na spotka-
niu zorganizowanym w czwartek, 
8 grudnia w Świdnicy. Uczestniczył 

Blisko 11 miliardów złotych 
dla województwa 

w nim również minister Michał 
Dworczyk.

– Bardzo ważne jest to, że spotka-
nie odbyło się w naszym mieście, to dla 
nas wielki zaszczyt. Jako samorządow-
cy czekaliśmy na te decyzje od dwóch 
lat. Mamy wiele gotowych projektów, 
tych, które dotyczą m.in. poprawy efek-
tywności energetycznej, termomoder-
nizacji, wymiany źródeł energii. To są 
kluczowe sprawy dla poprawy jakości 
życia mieszkańców. Projektów mamy 
dużo i mam nadzieję, że będziemy re-
alizować je w miarę płynnie i szybko, 
bo czas perspektywy nie jest zbyt długi. 
Jedynym problemem, który zgłaszali-

śmy dzisiaj marszałkom, jest wysokość 
wkładu własnego, który wynosi 30%. 
Liczę jednak na to, że zarząd woje-
wództwa i polski rząd przychylą się do 
próśb samorządowców, aby wspomóc 
samorządy w zorganizowaniu wkładu 
własnego – mówi prezydent Świdnicy, 
Beata Moskal–Słaniewska. Fundusze 
europejskie będą wykorzystane m.in. 
na cele związane ze wspieraniem in-
nowacyjności oraz przedsiębiorczości, 
poprawę efektywności energetycznej, 
rozwój odnawialnych źródeł energii, 
transport, ochronę zdrowia, aktywiza-
cję zawodową, edukację oraz włącze-
nie społeczne mieszkańców. Jedno-
cześnie Dolny Śląsk uzyskał drugą (po 
Śląsku) co do wielkości kwotę wsparcia 
dla regionu węglowego – 581 mln euro. 
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, 
bo tak będzie nazywał się nowy unijny 
instrument, w ramach którego będą 
dostępne te pieniądze, będzie miał za 
zadanie wesprzeć rozwój subregio-
nu wałbrzyskiego. Środki z Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji będą roz-
dysponowywane przez zarząd woje-
wództwa dolnośląskiego poprzez dwie 
jednostki, z których jedna  zlokalizo-
wana zostanie w Świdnicy. - To bar-
dzo duże ułatwienie dla samorządów 
czy też przedsiębiorców, którzy z tych 
środków zamierzają korzystać – dodaje 
prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

oprac.
Najważniejsi politycy Dolnego Śląska rozmawiali o unijnych środkach podczas spotkania w 
Świdnicy.  
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Czy przemoc 
psychiczna mniej boli?
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Beata Moskal–Słaniewska w wyborach w 
2010 r. z ramienia SLD uzyskała mandat radnej 
Świdnicy. W wyborach w 2014 r. ubiegała się o 
stanowisko prezydenta miasta, wygrywając w 
drugiej turze głosowania, w której pokonała 
dotychczas pełniącego tę funkcję Wojciecha 
Murdzka. W 2018 r. (startując z własnego ko-
mitetu, z poparciem SLD i Platformy Obywa-
telskiej) uzyskała reelekcję na kolejną kadencję 
w pierwszej turze głosowania. 

– Szanowni świdniczanie, 8 grudnia minęło 
8 lat od mojego zaprzysiężenia. Pierwszą kaden-
cję prezydentury rozpoczęłam słowami: to nie 
tylko zaszczyt, ale przede wszystkim wielka od-
powiedzialność. Deklaruję ciężką pracę i oddanie. 
Staję na czele pięknego miasta. Potencjał tkwi w 
ludziach, którzy tak jak ja kochają Świdnicę. Mi-
nęło 8 lat i słowa jak najbardziej podtrzymuję. To 
olbrzymi zaszczyt być gospodarzem tak wyjątko-
wego miasta, jakim jest Świdnica. Miasta, któ-
re na przełomie 8 lat wypiękniało i zmieniło się 
na lepsze. Parki odzyskały swoje piękno, a basen 
letni został naszą wizytówką w całym regionie. 
Mogę państwa zapewnić, że mam jeszcze sporo 
pomysłów, które chciałabym zrealizować. Wiem, 
że z tak cudownymi mieszkańcami jest to możli-
we. Świdnicę mam w sercu! – mówi Beata Mo-
skal–Słaniewska, prezydent miasta.

Osiem lat prezydentury 
Beaty Moskal-Słaniewskiej. 
Co przez ten czas udało się 
zmienić w Świdnicy?

▪ budowa basenu letniego
▪ rewitalizacja Parku Centralnego
▪ rewitalizacja Parku gen. Sikorskiego
▪ rewitalizacja Parku Wrocławskiego
▪ gruntowna przebudowa stadionu miejskiego
▪ rewitalizacja Parku Młodzieżowego
▪ odbudowa altany w Parku Młodzieżowym
▪ remont ulicy Polna Droga wraz z deptakiem i parkingami
▪ rewitalizacja Ogrodu Różanego
▪ remont ulicy Sikorskiego
▪ mieszkania wspomagane przy ulicy 1 Maja
▪ nowe mieszkania TBS na osiedlu Zarzecze
▪ nowe mieszkania TBS na osiedlu Młodych
▪ nowoczesna filia biblioteki na osiedlu Młodych
▪ remont Zaułka Świętokrzyskiego
▪ remonty chodników w centrum
▪ budowa mieszkań komunalnych
▪ kładka rowerowa przy ulicy Wodnej
▪ ekologiczny program „KAWKA”
▪ nowa Informacja Turystyczna
▪ remont ulicy Wałbrzyskiej
▪ przekazanie środków na remont katedry
▪ przekazanie środków na remont Kościoła Pokoju
▪ tor rowerowy przy skateparku
▪ nowe tereny pod zabudowę jednorodzinną
▪ remont ulicy Franciszkańskiej

▪ remont ulicy Wrzosowej
▪ remonty kamienic i świdnickich zabytków
▪ budowa sieci kanalizacji sanitarnej
▪ rozpoczęcie remontu alei Niepodległości
▪ remont ulicy Pogodnej
▪ remont ulicy Przechodniej
▪ stworzenie mieszkań dla samotnych kobiet
▪ zakup nowoczesnych elektrycznych autobusów
▪ budowa nowego skrzydła SP1
▪ przebudowa skweru na pl. Drzymały
▪ budowa bosmanatu na zalewem
▪ remont lodowiska
▪ remonty świdnickich fontann
▪ pojawienie się kwiatów w mieście
▪ budowa żłobka na osiedlu Zawiszów
▪ rewitalizacja skweru przy ulicy Wałowej
▪ wymiana pomostów nad zalewem
▪ przebudowa podwórka przy ulicy Siostrzanej
▪ tunel na Kraszowicach
▪ remont ulicy Kraszowickiej
▪ remont bloku śródrynkowego
▪ budowa mieszkań socjalnych
▪ budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt
▪ budowa nowych parkingów
▪ remont ulicy Korczaka
▪ ukwiecenie świdnickich rond drogowych

▪ nowy plac zabaw na pl. św. Małgorzaty
▪ remont nawierzchni przy alei Brzozowej
▪ remont żłobka na osiedlu Młodych
▪ remonty wielu chodników
▪ remont ulicy Traugutta
▪ remont zabytkowej bramy w Parku Zawiszowskim
▪ realizacja programu in-vitro
▪ rozpoczęcie remontu podwórek przy ulicy Kotlarskiej 
   i Konopnickiej
▪ remonty nawierzchni na osiedlu Młodych
▪ remont pomnika Zwycięstwa na placu Grunwaldzkim
▪ remont ulicy Siostrzanej
▪ nowe boiska przy SP2
▪ nowy plac zabaw przy SP2
▪ termomodernizacja SP4
▪ budowa ścieżek rowerowych
▪ remont kamienic Rynek 38 i Wewnętrzna 3,5,7
▪ poprawienie bezpieczeństwa przechodniów
▪ remont ulicy Wrocławskiej
▪ wygodniejsze wiaty przystankowe
▪ udane negocjacje w sprawie budowy fabryki IDEAL
▪ kort tenisowy na osiedlu Młodych
▪ nowy parking przy szpitalu Latawiec
▪ nowoczesna informacja dla pasażerów MPK
▪ remont ulicy Przyjaźni
▪ przebudowa skrzyżowania ulic Wodnej i Mieszka

Zrealizowane inwestycje na terenie miasta w latach 2014-2022:

„To nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim wielka od-
powiedzialność. Deklaruję ciężką pracę i oddanie. Staję na 
czele pięknego miasta. Potencjał tkwi w ludziach, którzy 
tak jak ja kochają Świdnicę”– to fragment ślubowania, które 
Beata Moskal-Słaniewska złożyła 8 grudnia 2014 roku. Wła-
śnie rozpoczął się 8. rok urzędowania prezydent Świdnicy, 
a to dobra okazja do podsumowań. Nie ulega wątpliwości, 
że mówimy obecnie o zupełnie innym mieście.

Beata Moskal-Słaniewska – prezydent Świdnicy. 
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W ostatniej drodze Danuty Kotełko, towarzyszyła jej rodzina, przyjaciele i znajomi. 
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16. Dolnośląska Brygada Obrony 
Terytorialnej im. ppłk. Ludwika Mar-
szałka ps. „Zbroja” powiększyła swe 
szeregi o kolejnych terytorialsów. 
W sobotę, 3 grudnia na świdnickim 
Rynku odbyła się uroczysta przysię-
ga żołnierzy-ochotników.

W obecności zaproszonych gości, 
rodzin i bliskich żołnierskie przyrze-
czenie złożyli ochotnicy. Dzięki temu 
Dolny Śląsk zyskał kolejnych żołnierzy, 
którzy gotowi są nieść jemu pomoc w 
potrzebie. Terytorialna służba wojsko-
wa jako jedyna pozwala na pogodzenie 
życia zawodowego i prywatnego ze 
służbą ojczyźnie. WOT stanowi wspól-
notę żołnierzy pełniących terytorialną 

Terytorialsi złożyli 
przysięgę w Świdnicy

i zawodową służbę wojskową, ukie-
runkowaną na realizację misji obrony 
i wspierania lokalnych społeczności. 
Budowanie potencjału osobowego to 
jeden z priorytetowych kierunków for-
macji pozwalający osiągnąć zdolności 
operacyjne. Obecna sytuacja kryzyso-
wa na granicy polsko-białoruskiej oraz 
Ukrainie wyzwala w Polakach poczucie 
patriotyzmu i potrzebę służby swojej 
Ojczyźnie, co przekłada się na liczbę 
chętnych do służby wojskowej w WOT. 
Niemalże co tydzień w szeregi teryto-
rialsów powoływani są nowi ochotnicy. 
Obecnie w WOT służy ponad 35 tys. 
żołnierzy, w tym ok. 20% kobiet.

DG

W sumie uroczyste słowa przysięgi wypowiedziało 80 mundurowych. 
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Wybrano nowego wykonawcę 
przebudowy alei Niepodległości, któ-
rym jest firma HYPMAR z Modlęci-
na. Prace, o ile pogoda na to pozwoli, 
rozpoczną się w styczniu 2023 roku. 
Koszt zadania to 6 750 000 zł. 

W ramach I etapu inwestycji, 
zgodnie z protokołem inwentaryza-
cyjnym, stwierdzono, że stopień za-
awansowania prac jest na poziomie 
42%. Wykonano w ok. 90% roboty 
związane z montażem kanalizacji 
deszczowej, usunięto kolizję z siecią 
gazową, wykonano również część 
konstrukcyjną jednego pasa ruchu 
pod ułożenie nawierzchni asfaltowej 
oraz odcinkowo nawierzchnie cią-
gów pieszych i zatok postojowych. 

Zaawansowane też są prace przy 
renowacji muru obronnego wraz z 
balustradą. Do zrobienia pozostaje 
m.in.: dokończenie warstw konstruk-
cyjnych nawierzchni drogi, chodni-
ków i ścieżki rowerowej, oznakowa-
nie, oświetlenie drogowe oraz zieleń. 
– Przypomnijmy, że trwają już prace 
przy przebudowie przejścia pieszego 
pomiędzy al. Niepodległości i ul. Gar-
barską. 9 listopada podpisano umowę 
z firmą TINARG Sp. z o. o. z Mściwojo-
wa, która zrealizuje zadanie za kwotę 
159 233 zł. Prace powinny zakończyć 
się w styczniu – mówi Magdalena 
Dzwonkowska, rzecznik prasowy 
Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

oprac.

Aleja Niepodległości 
z nowym wykonawcą

5 grudnia w wieku 90 lat odeszła 
Danuta Kotełko, nauczycielka, świd-
nicka pionierka, prywatnie żona pro-
fesora Stanisława Kotełki. Ostatnie 
pożegnanie zmarłej odbyło się 12 
grudnia na cmentarzu przy 
Al. Brzozowej w Świdnicy.

Danuta Kotełko we 
wspomnieniach znajo-
mych oraz przyjaciół za-
chowa się jako wspaniały 
pedagog, zaangażowana 

Ostatnie pożegnanie 
śp. Danuty Kotełko

w życie uczniów wychowawczyni i 
dobra koleżanka. Pani Danuta od-
kąd przyjechała do Świdnicy anga-
żowała się także w jej życie, tworząc 

m.in. „Encyklopedię Świdnicy”. 
Wspólnie z mężem, Stanisła-

wem Kotełko, honorowym 
obywatelem miasta, brała 
udział w licznych wyda-
rzeniach kulturalnych.

JB

Zgodnie z umową roboty drogowe powinny zakończyć się 31 października 2023 roku.
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Trwa Świdnicki Jar-
mark Bożonarodzeniowy. 

Do 22 grudnia na trzydzie-
stu stoiskach, w drewnianych straganach wysta-
wienniczych, świdniczanie mogą kupić między 
innymi: rękodzieło, wyroby artystyczne, ozdoby i 
dekoracje świąteczne czy też kulinarne przysma-
ki i aromatyczne napoje. Atrakcją dla dzieci będzie 
zagroda alpak. Zwierzęta będą w Rynku w sobotę, 
17 grudnia od godz. 12.00 do 15.00. A dzień później 
najmłodszych odwiedzi Mikołaj z Laponii. Bożona-
rodzeniowe warsztaty, konkursy, animacje i kon-

certy przygotowały instytucje kultury. Kilka dni 
później, w czwartek, 22 grudnia o godz. 17.00 na 
placu przed katedrą odbędzie się wigilia organizacji 
pozarządowych.

– W niedzielę, 18 grudnia o godz. 14.30 zapra-
szamy do Rynku na jasełka przygotowane przez 
Młodzieżowy Dom Kultury. A już o godz. 15.00 na 
„Wigilię wszystkich świdniczan”, podczas której 
harcerze wręczą gospodarzom światełko betlejem-
skie. Bożonarodzeniowe życzenia przekażą miesz-
kańcom prezydent miasta oraz przedstawiciele róż-
nych wyznań religijnych. Świdniczanie będą mieli 

też okazję wspólnie kolędować z „Dzikim Chórem” i 
wypić gorący barszczyk. A o tym, jakie jeszcze wyda-
rzenia zaplanowano w ramach Świdnickiej Kolędy, 
przeczytać możecie Państwo na plakatach oraz na 
stronie www.swidnickakoleda.pl i na FB Świdnicka 
Kolęda, Jarmark Bożonarodzeniowy oraz Świdni-
ca rynek z tradycjami. Z pewnością każdy znajdzie 
coś dla siebie – przygotowano moc atrakcji zarówno 
dla najmłodszych i tych nieco starszych świdniczan 
– zapowiada Magdalena Dzwonkowska, rzecznik 
prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Poczuj magię świąt 

16 grudnia (piątek)
● godz. 10.00-19.00 | Jarmark Bożonarodzeniowy
● godz. 10.00-18.00 | Kiermasz książek i płyt muzycz-

nych oraz filmów. Miejsce: Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, ul. Franciszkańska 18

● godz. 15.00-18.00 | Animacje dla dzieci w wykonaniu 
trupy teatralnej SMT. Miejsce: Rynek

● godz. 16.00 | Wernisaż konkursu plastycznego „Kart-
ka Świąteczna-Boże Narodzenie-Nowy Rok”. Miejsce: 
hol sali teatralnej ŚOK, Rynek 45

● godz. 18.00 | Wernisaż wystawy fotografii Bogdana 
Dziworskiego pt. „f5.6”. Miejsce Galeria Fotografii, 
Rynek 44

● godz. 17.00-19.00 | „Sportowa Kolęda” - świąteczne 
spotkanie ludzi sportu i kibiców przy ognisku. Miej-
sce: plac przed lodowiskiem, ul. Śląska 35

● godz. 18.00 | Wernisaż wystawy pokonkursowej 
„Świdnicka Szopka Bożonarodzeniowa”. Miejsce: Mu-
zeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37.

17 grudnia (sobota)
● godz. 10.00-19.00 | Jarmark Bożonarodzeniowy
● godz. 9.00-18.00 | 5. Neptun Świdnica Swimming Me-

eting - zawody pływackie. Miejsce: pływalnia kryta, 
ul. Równa 9

● godz. 10.00-14.00 | Kiermasz książek i płyt muzycz-
nych oraz filmów. Miejsce: Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, ul. Franciszkańska 18

● godz. 12.00-15.00 | Alpaki zimową porą. Miejsce: Ry-
nek

● godz. 10.00-16.00 | X Charytatywny Halowy Turniej 
Piłki Nożnej z udziałem zawodników z polskiej eks-
traklasy, mediów, przyjaciół Fundacji „Łączy Nas 
Football”. Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa im. 
Haliny Aszkiełowicz-Wojno, ul. Galla Anonima 1a. 
Wstęp: 15 zł – cegiełka na cele charytatywne

● godz. 14.00-18.00 | Animacje dla dzieci w wykonaniu 
trupy teatralnej SMT. Miejsce: Rynek

● godz. 14.00-18.00 | Kapela z ul. Hutniczej. Miejsce: 
Rynek

● godz. 20.00 | Recenzje Muzyczne: Ifi Ude [elektro-
-folk]. Miejsce: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11. Bilety: 
55 zł (przedsprzedaż), 65 zł (w dniu koncertu) – do 
nabycia w sekretariacie ŚOK (Rynek 43), w Galerii Fo-
tografii (Rynek 44) lub na www.bilety.sok.com.pl

18 grudnia (niedziela)
● godz. 10.00-19.00 | Jarmark Bożonarodzeniowy
● godz. 12.00-14.00 | Wizyta Mikołaja na świdnickim 

Rynku - Mikołaj będzie wręczał dzieciom prezenty 
przygotowane przez rodziców. Miejsce: Rynek

● godz. 13.00 | „4Ukraine – Historia z Betlejem” – spek-
takl familijny przygotowany przez Wrocławski Teatr 
Formy. Miejsce: Rynek

● godz. 14.00 | Rekonstrukcja historyczna ,,POLSKA 
TO PRZESZŁOŚĆ, DZISIAJ I JUTRO… POLSKA TO TY 
I JA, POLSKA TO MY”.  - Od Piastów do Repatrian-
tów’’. Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 45. Wstęp 
wolny

● godz. 14.30 | Jasełka przygotowane przez Młodzieżo-
wy Dom Kultury. Miejsce: Rynek

● godz. 15.00 | „Wigilia wszystkich Świdniczan”:
• przekazanie Gospodarzom światła betlejemskiego 

przez harcerzy
• życzenia od Gospodarzy oraz przedstawicieli wy-

znań religijnych Świdnicy dla zebranych gości
• wspólne śpiewanie kolęd z „Dzikim Chórem”
• gorący barszczyk

● godz. 17.00 | XII Koncerty Adwentowe. Jadwiga Bia-
lic (Kraków) - skrzypce, Arkadiusz Bialic (Kraków) - 
organy. Miejsce: Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca 
NMP w Świdnicy, ul. Kotlarska 19-21. Wstęp wolny 

19 grudnia (poniedziałek)
● godz. 10.00-19.00 | Jarmark Bożonarodzeniowy
● godz. 14.00-18.00 | Festiwal Stołów Bożonarodzenio-

wych - prezentacja prac. Miejsce: Galeria Świdnicka, 
ul. Westerplatte 29. Organizator: Zespół Szkół Hote-
larsko-Turystycznych

● godz. 16.00-17.00 | Rodzinna Pracownia św. Mikołaja - 
ozdoby bożonarodzeniowe nie tylko choinkowe. 
Miejsce: 
• Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Wro-

cławska 44. Obowiązują zapisy: tel. 74 640 09 51
• Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Mieczy-

sława Kozara-Słobódzkiego 19/01. Obowiązują za-
pisy: tel. 74 640 09 50

• Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Morelo-
wa 2A. Obowiązują zapisy: tel. 74 852 46 22

20 grudnia (wtorek)
● godz. 10.00-19.00 |Jarmark Bożonarodzeniowy
● godz. 17.00 | „Dnia jednego o północy” – koncert z 

cyklu „Miniatury muzyczne” w wykonaniu uczniów i 
nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy. Miejsce: Gale-
ria Fotografii, Rynek 44, wstęp wolny

21 grudnia (środa)
● godz. 10.00-19.00 | Jarmark Bożonarodzeniowy
● godz. 16.00 | Ogłoszenie wyników konkursu na świą-

teczny komiks „Twoja świąteczna opowieść”, pre-
zentacja prac. Miejsce: hol Wypożyczalni dla Dzieci 
i Młodzieży (II piętro) Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
ul. Franciszkańska 18

22 grudnia (czwartek)
● godz. 10.00-19.00 | Jarmark Bożonarodzeniowy 
● godz. 17.00 | Koncert „Pokolędujmy razem” w wyko-

naniu pracowni muzycznej MDK, prowadzonej przez 
Mirosława Jabłońskiego. Miejsce: Miejska Biblioteka 
Publiczna, ul. Franciszkańska 18. Wstęp wolny

● godz. 17.00 | Koncert „Śladami wielkich kompozyto-
rów” z udziałem Ewy Wezół. Miejsce: sala teatralna 
ŚOK, Rynek 45. Wstęp: obowiązują bezpłatne wej-
ściówki - do pobrania w sekretariacie ŚOK (Rynek 
43), w Galerii Fotografii (Rynek 44) lub na www.bilety.
sok.com.pl

● godz. 17.00 | Wigilia Organizacji Pozarządowych. 
Miejsce: pl. św. Jana Pawła II

● godz. 18.00 | Rozstrzygnięcie konkursu „Na najład-
niej oświetlony i przystrojony dom i balkon”. Miejsce: 
Wieża Ratuszowa, ul. Wewnętrzna 4, I piętro

27-30 grudnia
● Od godz. 9.00 | XIX Międzynarodowy Turniej Piłkar-

ski Silesian Winter CUP 2022. Miejsce: Hala Sporto-
wo-Widowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno, ul. 
Galla Anonima 1a

29 grudnia (czwartek)
● godz. 17.00 | „Choinki się tulą do ludzi” - koncert Studia 

Piosenki „La Chanson” Młodzieżowego Domu Kultury 
w Świdnicy z towarzyszeniem zespołu prowadzone-
go przez Dariusza Jarosa. Miejsce: sala teatralna ŚOK, 
Rynek 45. Wstęp: obowiązują bezpłatne wejściówki - 
do pobrania w sekretariacie ŚOK (Rynek 43), w Galerii 
Fotografii (Rynek 44) lub na www.bilety.sok.com.pl

31 grudnia (sobota)
● godz. 20.00-22.00 | Sylwestrowy koncert operetki, 

musicalu i tańca. Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 
45. Bilety: normalny 90 zł, ulgowy 80 zł - do nabycia 
w sekretariacie ŚOK (Rynek 43), w Galerii Fotografii 
(Rynek 44) lub na www.bilety.sok.com.pl

6 stycznia (piątek)
● godz. 14.00 | Świdnicki Orszak Trzech Króli.  Miejsce: 

wymarsz z pl. św. Jana Pawła II
● godz. 17.00 | Koncert kolęd „Niech nadzieja znów 

wstąpi w nas”. Miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 
45. Bilety: 35 zł/45 zł - do nabycia w sekretariacie 
ŚOK (Rynek 43), w Galerii Fotografii (Rynek 44) lub na 
www.bilety.sok.com.pl

8 stycznia (niedziela)
● godz. 10.00-15.00 | 6. Świdnicki Bieg Noworoczny 

ZUPBADURA 2023. Miejsce: obiekty sportowe na os. 
Zawiszów

11 stycznia (środa)
● godz. 18.00 | Rozstrzygnięcie konkursu fotograficz-

nego „Świątecznie w Świdnicy”. Miejsce: Wieża Ratu-
szowa, ul. Wewnętrzna 4, I piętro

Wystawa: 16.12.2022 - 29.01.2023
Wystawa pokonkursowa „Świdnicka Szopka Bożona-
rodzeniowa”. Miejsce: Muzeum Dawnego Kupiectwa, 
Rynek 37. Wstęp wolny

Jarmark na Rynku, jasełka, wigilia wszystkich świdniczan, wizyta sympatycznych alpak, a także 
szereg innych świątecznych niespodzianek dla całych rodzin. Sprawdź, jakie atrakcje przygo-
towano w ramach Świdnickiej Kolędy. 

Wydarzenia w ramach Świdnickiej Kolędy: 
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promocja

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

Gdzie wyrzucić potłuczone 
i zniszczone bombki?

Bombki powinny trafić do czarnego po-
jemnika na odpady zmieszane. 

Gdzie wyrzucić starą sztuczną 
choinkę?

Sztuczną choinkę powinniśmy wysta-
wić na zbiórkę odpadów wielkogabary-
towych. Można je również przywieźć do 
PSZOK. Jeśli sztuczne drzewko jest nie-
wielkich rozmiarów, można wrzucić je 
również do pojemnika na odpady zmie-
szane. Nie należy go jednak wyrzucać 
do pojemników na tworzywa sztuczne.

Gdzie wyrzucić żywą choinkę?
Choinki możemy bez żadnego problemu 
pozostawić przy śmietniku, gdzie będą 
traktowane jako odpady komunalne. W 
Świdnicy odbiór choinek odbywa się w 
styczniu i lutym w każdy wtorek, dla-
tego świąteczne drzewka powinny być 
wystawione w poniedziałek wieczorem. 
Jeśli nie chcemy czekać na odbiór cho-
inki przez służby komunalne, możemy 
we własnym zakresie oddać drzewko 
do Punktu Selektywnego Zbierania Od-
padów, jako odpad biodegradowalny.
Wiosną – najlepiej od kwietnia do maja 
– drzewko można przesadzić z doniczki 
do ogrodu. Warto przy tym pamiętać, 
aby kupować rośliny, które od począt-
ku były uprawiane w donicach. Okazy 
przesadzane z gruntu mają zazwyczaj 
mocno przycięte korzenie i będą cho-
rowały. 
Choinkę po świętach można wykorzy-
stać do ochrony innych roślin. Gałązki 
(jeśli posiadają jeszcze igły) oddziela się 
od pnia i używa jako osłon przeciwmro-

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

Gdzie wyrzucić zepsute lampki 
choinkowe?

Jak wszystko, co działa na prąd lub bate-
rie, również światełka z choinki to elek-
trośmieci. Dlatego takie odpady należy 
przywieźć do PSZOK, bądź wyrzucić do 
specjalistycznych czerwonych pojem-
ników na zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny. W Świdnicy charak-
terystyczne kubły znajdują się w 
następujących miejscach:
2 ulica Dworcowa – naprze-
ciwko wejścia do komendy 
Straży Miejskiej,
2 parking przy ulicy Spół-
dzielczej,
2 Osiedle Zarzecze: parking 
przy ulicy Piotra Skargi/
Rolniczej,
2 Osiedle Młodych: 
parking przy ulicy 
Ofiar Oświęcim-
skich (obok budyn-
ku nr 46),
2 Osiedle Młodych: 
ulica Prądzyńskiego,
2 Osiedle Zawi-

szów: ulica Henryka Pobożnego
2 ulica Kraszowicka - w pobliżu szkoły 
podstawowej

Gdzie wyrzucić papierowe opa-
kowania, pudełka i torby?

Czyste i suche opakowania papierowe 
należy wyrzucić do niebieskiego pojem-
nika lub worka (na papier). Mokry lub 
tłusty papier należy wyrzucić do czar-
nego pojemnika (odpady zmieszane).

Gdzie wyrzucić opakowania po 
słodyczach?

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

Gdzie wyrzucić świece?
Każdego rodzaju świece – te w 
szklanych opakowaniach, pod-
grzewacze w aluminiowych 
oprawkach czy znicze zawsze 
wyrzucamy do pojemnika na 
odpady zmieszane (czarny). Po-
dobnie jak zapałki i draskę po-

trzebne do ich odpalenia. 
Pudełko po zapałkach 

ląduje natomiast w 
pojemniku lub worku 
na papier (niebieski).

Gdzie wyrzucić je-
dzenie?
Odpady roślinne, 
czyli np. obierki po 
ziemniakach, zgniłą 

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

Gdzie wyrzucić szklane butelki i 
słoiki?

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

Ekologiczne 
święta: 
jak prawidłowo 
segregować 
odpady?

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

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Świdnica, ul. Metalowców 4

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

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

Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z o.o.
ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica, 
tel./fax (+48) 74 85 22 104
e-mail: biuro@zomswidnica.pl     
www.zomswidnica.pl
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Już po raz ósmy świdnicki magi-
strat zaprasza miłośników fotografii, 
nie tylko świdniczan, do udziału w 
konkursie „Świątecznie w Świdni-
cy”. Organizatorzy zabawy czekają na 
zdjęcia, które uchwycą klimat świąt 
Bożego Narodzenia ujęty na tle mia-
sta. Powinny zostać one wykonane w 
terminie od 6 grudnia 2022 r. do dnia 
zakończenia przyjmowania zgłoszeń, 
czyli do 6 stycznia 2023 roku.

Fotografie mogą przedstawiać 
osoby, przedmioty czy też budynki, 
oczywiście z akcentem świątecznym. 
Mogą być one zabawne, portreto-
we, panoramiczne. Najważniejszym 
elementem zdjęcia jest to, aby w tle 
rozpoznawalne było miasto Świdnica. 

Wykonaj świąteczną fotkę 
i zgarnij atrakcyjne nagrody 

– Każdy uczestnik może zgłosić maksy-
malnie trzy zdjęcia, które należy prze-
słać w formie elektronicznej na adres 
swidnickakoleda@swidnickakoleda.pl. 
Na świąteczne fotografie czekamy do 6 
stycznia 2023 roku – mówi Magdale-
na Dzwonkowska, rzecznik prasowy 
Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Ogło-
szenie wyników odbędzie się w środę, 
11 stycznia o godz. 18.00 w wieży ra-
tuszowej.  Zdjęcia zostaną opubliko-
wane na oficjalnym profilu miasta na 
facebooku – Świdnica rynek z trady-
cjami oraz na profilu Świdnicka Ko-
lęda, Jarmark Bożonarodzeniowy. Dla 
zwycięzców przewidziane są bony o 
łącznej wartości 1000 zł.  

oprac.

W ubiegłym roku główną 
nagrodę otrzymało zdjęcie 

autorstwa Dawida Tomaszka.
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promocja

Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia życzymy
wszystkim szczęścia, zdrowia 
i pogody ducha. Niech będzie to
wyjątkowy, magiczny czas!

Świętujcie po swojemu!
Zespół PepsiCo 
w Świętem
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Podczas uroczystości podopieczni stowarzyszenia „Bliżej Ciebie” zaprezentowali swoje talenty 
wokalne. 

aktualności
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Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku - o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 176 ze zmianami) Starosta 
Świdnicki zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2022 roku na wniosek Zarządu Powiatu Świdnickiego 
wykonującego swoje obowiązki przy pomocy Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego reprezentowanego 
przez Pana Tomasza Płonka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2876D z ul. Kliczkowską 
w Świdnicy”

„Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się podział nieruchomości. Linie rozgraniczające 
teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości. Decyzja o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze 
nieruchomości” - art. 12 ust. ust. 1 - 3 cytowanej ustawy - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych. 

Starosta Świdnicki w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzi załączony do wniosku projekt 
budowlany.

Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:
1. działki Nr 598, 622, 643/1, 643/2, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 657, 659/1, 659/2, 660, 662/1, 662/2, 663, 664, 665, 674/1, 

674/6 i 675, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto
2. działki Nr 3179, 3180, 3181, 3185, 3194, 3195, 3196, 3200, 3201 i 3202, obręb 0004-Śródmieście, jednostka ewidencyjna: 

021901_1 Świdnica miasto

Projekt podziału nieruchomości obejmuje podział następujących działek:
1. działka Nr 643/2, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto

po podziale powstaną działki Nr 643/3, 643/4 i 643/5, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto
pod inwestycję przeznaczone są działki Nr 643/3 i 643/4, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto 

2. działka Nr 649, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto
po podziale powstaną działki Nr 649/1, 649/2 i 649/3, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto
pod inwestycję przeznaczone są wszystkie działki, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto

3. działka Nr 650, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto
po podziale powstaną działki Nr 650/1 i 650/2, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto
pod inwestycję przeznaczone są obie działki, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto

4. działka Nr 653, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto
po podziale powstaną działki Nr 653/1 i 653/2, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto
pod inwestycję przeznaczone są obie działki, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto

5. działka Nr 662/2, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto
po podziale powstaną działki Nr 662/3 i 662/4, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto
pod inwestycję przeznaczone są obie działki, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto

6. działka Nr 663, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto\
po podziale powstaną działki Nr 663/1 i 662/3/2, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto
pod inwestycję przeznaczone są obie działki, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto

7. działka Nr 664, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto
po podziale powstaną działki Nr 664/1 i 664/2, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto
pod inwestycję przeznaczone są obie działki, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto

8. działka Nr 665, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto
po podziale powstaną działki Nr 665/1 i 665/2, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto
pod inwestycję przeznaczone są obie działki, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto

9. działka Nr 675, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto
po podziale powstaną działki Nr 675/1 i 675/2, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto
pod inwestycję przeznaczone są obie działki, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto

10. działka Nr 3185, obręb 0004-Śródmieście, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto
po podziale powstaną działki Nr 3185/1 i 3185/2, obręb 0004-Śródmieście, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto
pod inwestycję przeznaczone są obie działki, obręb 0004-Śródmieście, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto

11. działka Nr 3196, obręb 0004-Śródmieście, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto
po podziale powstaną działki Nr 3196/1 i 3196/2, obręb 0004-Śródmieście, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto
pod inwestycję przeznaczone są obie działki, obręb 0004-Śródmieście, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję, które nie podlegają podziałowi:
1. działki Nr 598, 622, 643/1, 647, 648, 651, 652, 657, 659/1, 659/2, 660, 662/1, 674/1 i 674/6, obręb 0003-Fabryczna, jednostka 

ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto
2. działki Nr 3179, 3180, 3181, 3194, 3195,, 3200, 3201 i 3202 obręb 0004-Śródmieście, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica 

miasto

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, których użytkowanie wieczyste wygaśnie z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna:
1. działki (po podziale) Nr 643/3, 643/4, 649/1, 649/2, 653/1, 653/2, 662/3, 663/1, 664/1, obręb 0003-Fabryczna, jednostka 

ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, które staną się własnością Powiatu Świdnickiego z dniem, w którym decyzja o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna:
1. działki (po podziale) Nr 643/3, 643/4, 649/1, 649/2, 650/2, 653/1, 653/2, 662/3, 663/1, 664/1. 665/1 i 675/1, obręb 0003-Fabryczna, 

jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto
2. działki (po podziale) Nr 3185/1 i 3196/1, obręb 0004-Śródmieście, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto
3. działka (w całości) Nr 651, obręb 0003-Fabryczna, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie, na czas realizacji inwestycji, będzie ograniczone
1. działki po podziale Nr 643/4, 649/1, 649/3, 650/1, 653/1, 662/4, 663/2, 664/2, 665/2 i 675/2, obręb 0003-Fabryczna, jednostka 

ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto
2. działki niedzielone Nr 598, 622, 643/1, 647, 648, 657, 659/1, 659/2, 660, 662/1, 674/1 i 674/6, obręb 0003-Fabryczna, jednostka 

ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto
3. działki po podziale Nr 3185/2 i 3196/2, obręb 0004-Śródmieście, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica miasto
4. działki niedzielone Nr 3179, 3180, 3181, 3200, 3201 i 3202, obręb 0004-Śródmieście, jednostka ewidencyjna: 021901_1 Świdnica 

miast

Informuję, że strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionymi dokumentami w Wydziale Budownictwa Starostwa 
Powiatowego w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7 w Świdnicy, I piętro - pokój 118, Nr tel. 74 850 04 97 oraz składać 
ewentualne uwagi i wnioski w Biurze Obsługi Klienta, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. 
Prawo wglądu w akta sprawy, przysługuje w ograniczonym zakresie w poszanowaniu ochrony danych osobowych zgodnie 
z przepisami art. 84aa ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 ze 
zmianami) w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku, 
Nr 2016/679 oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Nr 2016/680. 
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Świdnicy oraz na tablicy ogłoszeń i 
Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 
dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 roku, 
poz. 2000 ze zmianami)

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIDNICKIEGO

Prowadzą kawiarenkę na świdnic-
kim Rynku, organizują wyjazdy, po-
zwalają osobom z niepełnosprawno-
ścią poczuć, że nie tylko są wyjątkowe, 
ale i potrzebne. Sprawiają, że na twa-
rzach podopiecznych gości uśmiech, 
a codzienna praca podczas warszta-
tów to nowe, potrzebne doświadcze-
nie. 8 grudnia stowarzyszenie „Bliżej 
Ciebie” działające przy Zespole Szkół 
Specjalnych w Świdnicy obchodziło 
jubileusz 10-lecia powstania.

W uroczystym spotkaniu wzię-
ło udział wielu zaproszonych gości. 
Wśród nich znalazł się starosta Piotr 
Fedorowicz   wraz z zastępcą  Zyg-
muntem Worsą  i członkinią zarządu 
powiatu  Alicją Synowską, wicepre-
zydent Świdnicy  Szymon Chojnow-

10 lat minęło jak jeden dzień 

służył osobom z niepełnosprawno-
ścią. – Chcielibyśmy zrealizować plan, 
jakim jest zakup busa, którym dowo-
zić będziemy podopiecznych, bo jest 
z tym problem  – dodała  Teresa An-
tonowicz-Rak. W trakcie spotkania 
nie zabrakło podziękowań, występów 
artystycznych, a uczestnicy warszta-
tów otrzymali Oscary – nagrody za 
aktywność podczas zajęć.

JB

ski, dyrektorka Zespołu Szkół Spe-
cjalnych  Beata Fijołek, dyrektorka 
PCPR  Beata Galewska. 10. rocznica 
powstania stowarzyszenia była do-
skonalą okazją do wspomnień, pod-
sumowania działalności oraz planów 
na przyszłość. –  Na przestrzeni tych 
lat wszyscy razem tworzyliśmy księgę, 
która udokumentowała naszą dzia-
łalność. 5 grudnia 2012 roku 25 osób 
z niepełnosprawnościami rozpoczę-
ło naszą wspólną drogę. Dla nich był 
to czas dążenia do samodzielności, a 
dla mnie ogromne wyzwanie. Warsz-
tat prowadzi rehabilitację zawodową, 
społeczną i zdrowotną. W pracow-
niach WTZ prowadzony jest proces 
terapeutyczny, którego celem jest 
przygotowanie osób z niepełnospraw-

nościami do zawodu, a w przyszłości 
do podjęcia pracy zarobkowej. Proces 
terapeutyczny ma za zadanie także 
przygotować do pełnego udziału w ży-
ciu społecznym i samorealizacji – na 
miarę możliwości każdego uczestni-
ka – podkreślała Teresa Antonowicz-
-Rak, kierowniczka WTZ. Obecnie w 
zajęciach bierze udział 40 osób. Ma-
rzeniem założycieli stowarzyszenia 
jest zakup nowego busa, który będzie 
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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.

349474-Ogloszenie zatrudnieniowe Swidnica-120x134_4.indd   1349474-Ogloszenie zatrudnieniowe Swidnica-120x134_4.indd   1 21/03/2022   15:2721/03/2022   15:27
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Znajdź nas na 
facebook mojaswidnica.pl

Potrzebujesz ciepła? Weź sobie 
ubranie. Chcesz pomóc? Zostaw cie-
płe okrycie wierzchnie na wieszaku. 
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu, 
jeszcze przed świętami możemy wy-
posażyć w ciepłe kurtki nie tylko 
osoby bezdomne, ale również samot-
nych czy przeżywających trudności 
finansowe.

-  Zapraszamy do udziału w ak-
cji „Wymiana ciepła”.  Jeśli posiadacie 
państwo ciepłą kurtkę lub płaszcz, któ-
re mają niewielkie ślady użytkowania, 
możecie pomóc. Wystarczy, że przy-
niesiecie takie okrycie i powiesicie na 
naszym wieszaku. A osoby, które mają 
taką potrzebę, będą mogły ubrać się cie-
pło, czyli podejść do wieszaka i wziąć 
potrzebną odzież wierzchnią. Proszę się 
nie martwić, ubrania nie będą mokre, 
gdyż nad wieszakiem jest zamontowa-
ny daszek  – mówi Dorota Szyłobryt, 
zastępca dyrektora Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Świdnicy. Do 
poniedziałku, 19 grudnia istnieje moż-
liwość pozostawienia okrycia na wie-
szaku lub skorzystania z przekazanych 
kurtek i płaszczy. Ważne jest tylko to, 
żeby ubrania były czyste i niezniszczo-
ne. - Proszę nie zapomnieć, że w okresie 
jesienno–zimowym jesteśmy słabo wi-
doczni dla kierowców, dlatego zapra-

Podziel się kurtką lub płaszczem! 

szamy również po kolorowe odblaski 
do naszej „PoMocnej choinki”. Można ją 
rozebrać z odblaskowych ozdób i przy-
piąć je do ubrania, plecaka, wózka lub 

przekazać innej osobie – dodaje Dorota 
Szyłobryt, zastępca dyrektora MOPS w 
Świdnicy.

red.

Wieszaki znajdują się przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy 
przy ul. Franciszkańskiej 7 oraz na osiedlu Zawiszów, przy ul. Kazimierza Wielkiego 12.
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Spory mandat za 
nieodśnieżone auto

Do 3 tysięcy złotych grzywny 
może grozić kierowcy, który przed jaz-
dą nie odśnieżył swojego pojazdu albo 
zrobił to nienależycie. To sześciokrot-
ny wzrost maksymalnej kwoty, która 
może grozić nam za popełnienie tego 
wykroczenia.

Przepisy ruchu drogowego określają, 
że „pojazd uczestniczący w ruchu ma być 
tak […] utrzymany, aby korzystanie z nie-
go nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim 
jadących lub innych uczestników ruchu, 
nie naruszało porządku ruchu na drodze 
i nie narażało kogokolwiek na szkodę […], 
zapewniało dostateczne pole widzenia kie-
rowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posłu-
giwanie się urządzeniami do kierowania, 
hamowania, sygnalizacji i oświetlenia 
drogi przy równoczesnym jej obserwowa-
niu” (art. 66 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu 
drogowym). Za nieprzestrzeganie tych 
zasad może zostać nałożona grzywna w 
kwocie nawet do 3000 zł. To jednak nie 
wszystko. Mandat grozi nam także, gdy 
tablica w pojeździe pokryta jest śniegiem: 
wówczas policjant może nałożyć karę 
nawet do 500 zł i 8 punktów karnych. W 
tym miejscu warto wspomnieć, że same-
go odśnieżania nie wolno dokonywać w 
czasie, gdy auto ma włączony silnik. Za 
takie wykroczenie grozi mandat w wyso-
kości do 300 zł.            JB
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W listopadzie w świdnickim 
szpitalu Latawiec przyszło na świat 
112 dzieci: 54 dziewczynki i 58 
chłopców. Dumnym rodzicom ży-
czymy samych szczęśliwych chwil!

– Liczba porodów naturalnych 
wyniosła 77, a przez cesarskie cięcie 
33. Najcięższy bobas ważył 4450 g, 

natomiast najlżejszy 2200 g. Wśród 
nowo narodzonych dzieci powitali-
śmy podwójne bliźniaki – dziewczyn-
kę i chłopca oraz dwóch chłopców. 
Wszystkim listopadowym maluchom 
życzymy dużo zdrowia i radości z od-
krywania świata – przekazują medy-
cy z Latawca.

Z okazji mikołajków szpital La-
tawiec odwiedzili niecodzienni go-
ście. Funkcjonariusze świdnickiej 
komendy w asyście Komisarza Lwa, 
wyposażeni w prezenty i uśmiechy, 
obdarowali małych pacjentów, u któ-
rych mimo trudów codziennego le-
czenia na twarzach zagościł szeroki 
uśmiech.

Komisarz Lew, specjalista wydzia-
łu prewencji sierż. szt. Michał Rze-
pecki i oficer prasowy świdnickiej ko-
mendy mł. asp. Magdalena Ząbek od-
wiedzili wszystkich małych pacjentów.  
Nieco onieśmielone, ale uradowane 
dzieci przyjmowały upominki ufun-
dowane przez starostę świdnickie-
go, prezydent Świdnicy oraz radnych 
gminy Świdnica. W ręce najmłodszych 
pacjentów trafiły gry i zabawki eduka-
cyjne, pluszaki, lalki, auta i puzzle. 

oprac.

Słynna uczona astronomka Ma-
ria Kunic, największy as myśliwski I 
wojny światowej „Czerwony Baron”, 
ostatni niezależny książę piastow-
ski na Śląsku Bolko II Mały – to tylko 
część znanych osób, które mieszkały 
i działały w Świdnicy. Więcej sław-
nych nazwisk związanych z naszym 
miastem można od teraz poznać 
dzięki nowemu questowi – edukacyj-
nej grze terenowej, przygotowanej 
przez Urząd Miejski w Świdnicy we 
współpracy z Fundacją Calamita. 

Quest „Sławni i znani ze Świdnicą 
związani”, którego opiekunem jest Wy-
dział Promocji oraz Wydział Funduszy 
Zewnętrznych i Rozwoju Gospodar-
czego Urzędu Miejskiego w Świdnicy, 
rozpoczyna się przy wejściu do dworca 
kolejowego w Świdnicy. Do przejścia 
jest 4,6 km, a na spacer trzeba sobie 
zarezerwować około 80 minut.

Quest można przemierzać na dwa 
sposoby:

▪ z ulotką papierową - wydrukuj 
ulotkę ze strony: https://questy.org.
pl/quest/slawni-i-znani-ze-swid-

nica-zwiazani lub odbierz ulotkę w 
Centrum Informacji Turystycznej i 
Kulturalnej w Świdnicy (Rynek 39-40)

▪ z bezpłatną aplikacją mobilną 
„Questy – Wyprawy Odkrywców” - 
dostępną dla systemu Android i iOS 
(zainstaluj aplikację, załóż konto użyt-
kownika i wyszukaj quest)

Aby przejść quest, należy uważ-
nie czytać zawarte w nim wskazówki i 
rozwiązywać zagadki. Zebrane na tra-
sie wyprawy litery lub cyfry będą nie-
zbędne do uzyskania hasła końcowe-
go i otrzymania questowego skarbu.

oprac.

Witajcie na świecie 
świdnickie bobasy!

Sławni i znani ze Świdnicą 
związani – nowy quest w mieście

Policjanci z mikołajkową wizytą 
u chorych dzieci

► Tego dnia w szpitalu nie było dziec-
ka, które na chwilę nie zapomniałoby o 

swojej chorobie. Dla policjantów uśmiech 
maluchów był bezcenny. fo
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Otwarcie nowych siedzib filii nr 2 i 3, uroczy-
ste obchody 75-lecia istnienia, plejada znakomitych 
gości oraz niezliczona ilość wydarzeń mających na 
celu jedno – popularyzację czytelnictwa. W telegra-
ficznym skrócie przedstawiamy dwanaście najważ-
niejszych wydarzeń związanych z Miejską Biblioteką 
Publiczną im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy 
w 2022 roku.

Huczne urodziny biblioteki  

W 2022 roku biblioteka obchodziła jubileusz 
75-lecia. 10 czerwca zostały wręczone statuetki 
„Przyjaciela Biblioteki” osobom i instytucjom, któ-
re w szczególny sposób są związane z instytucją, 
współpracują z nią, wspierają i kibicują jej działaniom. 
Odbyły się także obchody 15-lecia Ogólnopolskiej Bie-
siady Literackiej, podczas których wręczono nagrodę 
w Ogólnopolskim Konkursie na Autorską Książkę Lite-
racką – Świdnica 2022. Laureatką edycji została Joanna 
Sarnecka, autorka książki „Dawno temu teraz”.

Noc Bibliotek

Setki uśmiechniętych twarzy, kolejki do pokoju za-
gadek oraz do dżungli, gdzie najmłodsi mogli poczuć 
powieść. Do tego warsztaty plastyczne, komputerowe, 
gry, zabawy, rodzinna strefa Amazona,  warsztaty pla-
styczne z Joanną Zagner-Kołat oraz spotkanie autor-
skie z Karoliną Korwin Piotrowską oraz dr Katarzyną 
Kasią – to tylko ułamek atrakcji zafundowanych przez 
bibliotekarzy. 

Festiwal Góry Literatury
Za nami 8. edycja wy-

darzenia, a biblioteka po 
raz drugi dołączyła do jego 
współorganizatorów. W 
pierwszym dniudo Świd-
nicy zawitała Karolina 
Korwin Piotrowska, Mał-
gorzata Lebda i Urszula 
Zajączkowska. Drugi dzień 
rozpoczął się spotkaniem z 
Piotrem Siemionem, autorem „Bella, ciao”, następnie 
licznie zgromadzona publiczność powitała słynną, pol-
ską reżyserkę Agnieszkę Holland. Kolejne spotkanie z 
Lechem Molińskim i Jerzym Wypychem poprowadził 
Jan Pelczar, a całość zwieńczył pokaz plenerowy filmu 
„Wszystko dla mojej matki”.

Otwarcie filii nr 3 w Latawcu
Po ponad dwu-

letniej przerwie, 
s p o w o d o w a n e j 
głównie pandemią, 
w lipcu 2022 r. bi-
blioteka wznowiła 
działalność filii w 
szpitalu Latawiec. 
Jest to jedno z naj-

starszych miejsc utworzonych poza siedzibą główną, 
co było odpowiedzią na zapotrzebowanie coraz więk-
szego kręgu czytelników. W 1952 r. powstał punkt bi-
blioteczny, by chorym dostarczać lekturę bezpośrednio 
do łóżek. Dwanaście lat później w 1967 r. punkt ten, na 
mocy porozumienia, przekształcono w trzecią pełno-
etatową filię, która istnieje do dzisiaj. Lokal został wy-
remontowany, odświeżono i uzupełniono księgozbiór 
i dołączono go do systemu komputerowego ALEPH 
obsługującego całą bibliotekę. Z księgozbioru filii mogą 
korzystać pacjenci szpitala, a także jego personel.

Otwarcie nowej siedziby filii nr 2 

Filia powstała w 1970 roku i pierwszą siedzibę miała 
przy ulicy Zamenhofa, następnie została przeniesiona 
do lokalu przylegającego do dawnej Szkoły Podstawo-
wej nr 16, później Gimnazjum nr 1 (1998 r.). Gdy podjęto 
decyzję o nowej lokalizacji, filia została kolejno przeno-
szona: w lipcu 2018 r. do tymczasowej siedziby w Szko-
le Podstawowej nr 2 przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 30, 
następnie we wrześniu 2020 r. w kolejne tymczasowe 
miejsce, przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 21, 
by od 15 listopada zyskać nową siedzibę przy ul. Mie-
czysława Kozara-Słobódzkiego 19/1.

Żywa Biblioteka

Żywa Biblioteka – Świdnica 2022 zorganizowana 
w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego, 
który został zapoczątkowany w Danii, a obecnie działa 
w 70 krajach, w tym w 40 miastach w Polsce. Żywa Bi-
blioteka posługuje się językiem biblioteki, by umożliwić 
rozmowy, które mogą pozytywnie wpłynąć na postawy 
i zachowania ludzi w stosunku do tych osób w naszych 
społecznościach, które są zagrożone wykluczeniem i 
marginalizacją ze względu na pochodzenie, kolor skó-
ry, przekonania, orientację seksualną, zawód, religię. 
Podobnie jak w prawdziwej bibliotece, czytelnik/czy-
telniczka Żywej Biblioteki mógł wybrać jeden z tytułów 
„Żywej Książki”. Różnica polegała na tym, że książkami 
byli ludzie, a zamiast czytania była rozmowa.

„Odjazdowy Bibliotekarz” w ramach 
Tygodnia Bibliotek

Biblioteka dołączyła do projektu „Odjazdowy Bi-
bliotekarz”, który w Świdnicy był organizowany po 
raz pierwszy. Uczestnicy rajdu wspólnie wyruszyli ze 
skweru przy ulicy Wałowej, by dojechać do dawnej 
siedziby rodu Wierzbnów na szczycie „Skałki” w miej-
scowości Wierzbna (gmina Żarów). To wspaniała miej-
scowość o bogatej historii, którą uczestnicy rajdu mieli 
możliwość poznać podczas wspólnego spaceru po 

dawnych obiektach związanych z Cystersami i nie tyl-
ko. Nie zabrakło strefy do odpoczynku i zabawy. Piknik 
zwieńczyło wspólne ognisko.

Międzynarodowe poranki z biblioteką  

Podczas tegorocznych poranków z wakacyjnej 
oferty biblioteki korzystali zarówno mieszkańcy na-
szego miasta, jak i osoby narodowości ukraińskiej. To 
cykliczne wydarzenie niewykluczające żadnej grupy 
społecznej, zachęcające do wyjścia z domu i wspólnej 
integracji poprzez kreatywną zabawę. 

Mural pamięci Urszuli Kozłowskiej 
W 2022 r. z inicjatywy 

biblioteki powstał mural 
poświęcony Urszuli Ko-
złowskiej. - Ula to była 
piękna osoba, która umia-
ła się szczerze cieszyć 
sukcesami innych osób 
– mówiła zaproszona na 
uroczystości Agnieszka 
Frączek – autorka książek 

dla najmłodszych, przyjaciółka Uli Kozłowskiej.

Liczne wernisaże i wystawy 
W 2022 r. biblioteka 

gościła wielu literatów 
oraz artystów z innych 
dziedzin sztuki, m.in.: 
Karola Maliszewskie-
go, Kamilę Paradowską, 
Barbarę Elmanowską, 
Maksymiliana Wnęka, 
Mariusza Barcickiego, 
Teresę Podębską-Abt, 
Kamila Abta, Joannę Bucholc-Żak, Tomasza Terli-
kowskiego, Mariusza Buczmę, Marka Michalaka, 
Grzegorza Wołoszyna, Jacka Fedorowicza, Karolinę 
Korwin Piotrowską, Agnieszkę Holland, Małgorza-
tę Lebdę, Urszulę Zajączkowską, Piotra Siemiona, 
Lecha Molińskiego, Jerzego Wypycha, Stanisława 
Sławomira Nicieję oraz Adama Lizakowskiego.

Warsztaty pisarskie

W ciągu minionych dwunastu miesięcy odbył się 
cykl warsztatów pisarskich, których zwieńczeniem jest 
wydanie kolejnej Antologii „Drugie Piętro”.

Działalność klubu „Kostka” 

Działający przy Wypożyczalni Multimediów Klub 
Gier Planszowych „Kostka” obchodził swoje 5-lecie!

Uroczyste urodziny i nowe siedziby filii. 
Podsumowanie 2022 roku w bibliotece
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Ponad  300 gołębi można było 
podziwiać w trakcie 43. Okręgowej 
Wystawy Gołębi Pocztowych, jaka w 
dniach od 9 do 11 grudnia odbyła się 
w Jaworzynie Śląskiej. Swoje ptac-
two prezentowało pięćdziesięciu wy-
stawców z całego regionu.

Wydarzenie to zgromadziło w 
sali sportowej pasjonatów gołębi, 
którzy mogli wymienić się doświad-
czeniami, ale także wzbogacić swoje 
hodowle o nowe okazy. Zaprezento-
wano gołębie najbardziej utytułowa-
ne, m.in. te, które odnoszą sukcesy 

podczas corocznych lotów. Pasjonaci 
gołębi pocztowych traktują te pta-
ki jak członków swojej rodziny i nie 
ukrywają, że to nie tylko hobby, ale i 
często sposób na życie. Dowodem na 
to była frekwencja podczas jaworzyń-
skiej wystawy. W tym roku wydarze-
nie miało też charakter charytatyw-
ny. Można było wesprzeć leczenie 
2-letniego  Antosia Sobeckiego  ze 
Świebodzic poprzez wzięcie udziału 
w aukcji gołębi z mistrzowskich ho-
dowli.

JB

Rozświetlone lampionami, pach-
nące cynamonowymi pierniczkami i 
świerkiem Miasteczko Świętego Mi-
kołaja zorganizowano w niedzielę, 11 
grudnia w Żarowie na miejskim tar-
gowisku.

W warsztacie świętego Mikołaja 
nie zabrakło twórczych zajęć oraz gier 
i zabaw dla najmłodszych, a ze sceny 
płynęły świąteczne melodie w wyko-
naniu Żarowskiej Orkiestry Dętej. Za-
śpiewali Krukowianie i zespół Kalina 
z Kalna, a to wszystko było przepla-
tane występami małych elfów. W role 
pomocnika Mikołaja wcielił się także 
burmistrz Żarowa Leszek Michalak, 
który rozdawał mieszkańcom słodko-
ści, a pomagali mu dziarsko strażacy 

z OSP. Sporym zainteresowaniem naj-
młodszych, ale też i nieco starszych 
cieszyła się możliwość wykonania 
sobie pamiątkowego zdjęcia z Miko-
łajem w pięknych saniach. Nieodzow-
nym elementem tego wydarzenia jest 
również jarmark bożonarodzeniowy, 
na którym nie zabrakło oryginalnych 
świątecznych ozdób, prezentów, lo-
kalnego rękodzieła czy smakołyków 
kojarzonych ze świętami. O podnie-
bienia zadbały liczne stoiska Kół Go-
spodyń Wiejskich: KGW Imbramowi-
ce, KGW Łażany, KGW Kalno, KGW 
Wierzbna i sołectwo Bożanów, na któ-
rych można było zakupić świąteczne 
pierogi, uszka czy swojski bigos. 

JB

padki, gdy kucyk stał się nietrafionym 
prezentem dla dziecka. - Mieliśmy 
przypadek, że kucyk został podarowa-
ny pewnej dziewczynce, która jednak 
bardzo szybko się nim znudziła. Opie-
kował się zwierzakiem tata, ale pomimo 
zapewnionej dobrej opieki kucyk mar-
niał. Nie miał kontaktu ze stadem, całe 
dnie był sam. Dlatego jego właściciel 
postanowił przekazać go nam i odtąd 
życie tego kucyka się zmieniło. Trafiają 
się też przypadki agresji u koni, a gdy 
są już u nas, ta mija. Ludzie zapomina-
ją, że to nie jest pies ani kot. Tu trzeba 
mieć ogromną wiedzę, doświadczenie i 

sieć kontaktów. Nie tak łatwo np. zna-
leźć dobrego weterynarza czy kowala – 
mówi Sandra. Pasja to jedno, a tej ani 
Dawidowi, ani Sandrze nie brakuje. 
Problemem, z którym się borykają, są 
za to na pewno środki finansowe. Mie-
sięczny koszt utrzymania sanktuarium 
to ok. 20 tysięcy złotych. Suma ogrom-
na, podobnie jak potrzeby. - Do tej 
pory radziliśmy sobie sami, nie tworząc 
żadnych zbiórek ani zrzutek. Postanowi-
liśmy jednak, że konieczne jest otwarcie 
fundacji, bo dłużej sami nie damy rady. 
Kończą się oszczędności, wprost prze-
ciwnie do potrzeb. Dlatego organizuje-
my różne akcje, jak Halloween, by zebrać 
środki. Wiemy jednak, że takim orga-
nizacjom jak nasza jest o to trudniej. U 
nas nie ma spektakularnych, nośnych 
medialnie akcji, choć przecież potrzebu-
jących zwierzaków nie brakuje. One też 
są ważne – mówi Dawid. Jedną z naj-
pilniejszych potrzeb azylu jest budowa 
ogrodzenia na 9-hektarowym terenie, 
tak by powstały padoki dla koni. Koszt 
ogromny, przerastający możliwości fi-
nansowe fundacji Patataj. - Wierzymy, 
że damy radę zebrać te środki i ruszymy 
z budową. Póki co jednak skupiamy się 
na bieżącej działalności, a pracy mamy 
sporo. Dawid zrezygnował z etatu, by 
działać tutaj. Ja prowadzę sklep inter-
netowy, bo jednak z czegoś musimy się 
utrzymać. Wiemy jednak, że nasza fun-
dacja ma głęboki sens i na pewno nie od-
puścimy – mówi Sandra. 

JB

Niewiele osób wie, że od 7 lat w 
Witoszowie Dolnym działa sanktu-
arium dla koni i osiołków, a także in-
nych zwierząt, którymi  właściciele z 
różnych względów nie mogą się opie-
kować. Prowadzi je para: Sandra i 
Dawid. To miejsce, w którym schoro-
wane konie dożywają starości, a za-
niedbane osiołki odzyskują zdrowie. 

Na dzierżawionym 30-hektaro-
wym terenie azyl znalazło 6 koni, 6 ku-
cyków, 3 osiołki, 3 barany, ale ta liczba 
wciąż się zwiększa. - Na pewno nasza 
działalność różni się od innych funda-
cji pomagającym zwierzętom, dlatego 
że my po pierwsze nie prowadzimy in-
terwencji, po drugie nie oddajemy do  
adopcji naszych zwierząt. Są one z 
nami do śmierci. Jeśli jednak dowiemy 
się o jakimś chorym koniu czy innym 
zwierzaku, zawsze staramy skontakto-
wać się z jego właścicielem i spróbować 
pomóc – tłumaczy Sandra, wicepreze-
ska fundacji. Najstarszy podopieczny 
ma 33 lata i chore nogi, ale jak na le-
ciwego osiołka ma się całkiem dobrze. 
Każde zwierzę ma nadane imię. - Od 
tych imion naprawdę może zakręcić się 
w głowie, ale można się ich nauczyć. 
Wszystkie nasze zwierzaki na nie re-
agują – dodaje Sandra. Rzeczywiście, 
wołając poszczególne konie po imie-
niu, te idą za swoją opiekunką jak psy. 
-Wszystkie nasze konie czy osiołki są 
przyzwyczajone do ludzi i każdy może 
się z nimi zaprzyjaźnić. Oczywiście to 
są tylko zwierzęta i pewne zasady bez-

Patataj to dla koni istny raj

pieczeństwa muszą być zachowane. 
Robimy jednak wszystko, by konie czy 
kucyki nie były agresywne. I udaje nam 
się to z sukcesem. Zwłaszcza, że trafia-
ją do nas różne przypadki. Jeden z koni 
przez swojego oprawcę był bity metalo-
wym prętem, więc trochę nas to kosz-
towało pracy, by nie bał się człowieka 
– opowiada Sandra. Do sanktuarium 
trafiają głównie zwierzęta schorowa-
ne, potrzebujące stałej opieki lekar-
skiej, która do najtańszych nie należy. 
Często też koszty opieki nad kucykiem 
czy koniem przerastają ich właścicie-
li. Niestety, wciąż zdarzają się przy-

Dzięki fundacji Patataj, konie 
znalazły bezpieczne schronienie, 

które zostało ich domem. 

Miasteczko św. Mikołaja 
w Żarowie

Kolejka, by zrobić 
sobie zdjęcie ze 
św. Mikołajem, nie 
kurczyła się ani 
na chwilę.
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Za nami 43. Okręgowa 
Wystawa Gołębi 
Pocztowych

W aukcji brało udział sporo zainteresowanych hodowaniem gołębi osób. Zwłaszcza, że można 
było wylicytować utytułowane okazy. 
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Pamiętacie jeszcze zapach i smak 
tradycyjnego, polskiego chleba? Pach-
nącego, z chrupiącą skórką, nie kru-
szącego się podczas krojenia? Takie-
go pieczywa możecie skosztować w 
piekarni Profit-Bis s.c. w Jaworzynie 
Śląskiej, która nie uległa modzie na 
polepszacze i niezmiennie od 25 lat 
wyrabia pieczywo na tym samym, 
własnoręcznie robionym zakwasie. 
Dla właścicieli piekarni - małżeństwa 
Anny i Jacka Wychowanków – tradycja 
i ludzie wciąż są najważniejsi. 

Anna i Jacek Wychowankowie po-
zostają wierni tradycyjnym receptu-
rom. W czasach „ulepszania” żywno-
ści, spulchniaczy, polepszaczy smaku 
itd. kontynuują piekarnictwo oparte na 
naturalnych produktach, bez stosowa-
nia chemicznych dodatków. Podstawą 
jest zakwas, który nie zmienia się od 25 
lat, od początku działalności piekarni. 
Chleb wypiekany jest w jednym z dwóch 
pieców i każdego dnia trafia do jedne-
go z 6 punktów sprzedaży w powiecie 
świdnickim. Dodatkowo 3 lata temu 
ruszyła wieczorna sprzedaż gorącego 
pieczywa, która cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem klientów i zyskuje 
coraz szersze grono nowych. – Pieczy-
wo sprzedajemy codziennie w godzinach 
od 18.00 do 22.00, jak dawniej od zaple-
cza – tłumaczy Jacek Wychowanek. 

Początki nie były łatwe
Piekarnia powstała w 1997 r., w 

czasach upadku gminnych spółdziel-
ni i kredytów oprocentowanych na 27 

procent. Pomysł na taki właśnie biznes 
zrodził się przypadkowo. – Byłem w 
wojsku i miałem kolegów cukierników, 
rzeźników i piekarzy. Najpierw jeden za-
proponował mi otwarcie rzeźni, potem 
drugi – piekarni. Po wojsku pracowałem 
trochę w Niemczech, ale przyszedł czas, 
kiedy już nie chciałem wyjeżdżać. Mia-
łem żonę, dzieci. Moja żona pracowała 
na fermie. Gdy powrócił pomysł otwarcia 
piekarni, odkupiliśmy od naszej gminy 
budynek piekarni w Jaworzynie Śląskiej, 
zaciągnęliśmy kredyt i rozpoczęliśmy tę 
trwającą 25 lat przygodę – opowiada Ja-
cek Wychowanek. – Od tamtej pory cały 
czas inwestujemy, stawiamy na nowo-
czesne technologie, trzymając jednocze-
śnie jakość. 

Choć technika wyrobu chleba przez 
ćwierćwiecze mocno się zmieniła, to 
w jaworzyńskiej piekarni wciąż ludzie, 
nie maszyny, są najważniejsi. Co praw-

da właściciele i pracownicy częściowo 
wspomagają się maszynami, ale ciasto 
wciąż wyrabia się ręcznie. Niezmien-
nie jego podstawą jest zakwas. – Istnieje 
dzisiaj takie przekonanie, że mąka jest 
alergenna i, co za tym idzie, niezdrowa. 
Tymczasem to nie prawda. Podstawą 
jest jej zakwaszenie, o czym wiedzieli 
już nasi przodkowie. Dzięki zakwasze-
niu mąka traci szkodliwe właściwości. 
Dlatego tak ważny jest zakwas w pie-
karnictwie. Bez niego nie ma chleba. 
Powstaje wyrób chlebopodobny – mówi 
Anna Wychowanek. Klienci doceniają 
jednak tradycyjny smak jaworzyńskiego 
pieczywa. Niektórzy kupują tu chleb od 
samego początku funkcjonowania pie-
karni, a ta stała się dziś rozpoznawalną 
marką w całej okolicy. W październiku 
2022 roku piekarnia została uhonoro-
wana statuetką świdnickiego gryfa. To 
już drugi gryf w dorobku Anny i Jacka 

Wychowanków. W 2018 r. otrzymali 
nagrodę w dziedzinie innowacji, w tym 
roku – wyróżnienie specjalne. Tym, co 
zdecydowało o sukcesie, jest zespół – 
pracownicy i rodzina. – Wszystko to, co 
osiągnęliśmy, zawdzięczamy pracowni-
kom i dzieciom. Naszym największym 
sukcesem jest właśnie to, że potrafiliśmy 
się porozumieć, stworzyć zespół, wyko-
rzystać swój potencjał i umiejętności. Od 
samego początku korzystaliśmy z własnej 
wiedzy i wiedzy pracowników. Wspólnie 
szukamy rozwiązań. Jesteśmy jedną ro-
dziną i wspieramy się nawzajem. Razem 
czujemy się bezpieczniejsi na rynku. Do 
tego grona dołączyły także nasze dzieci, 
kiedy dorosły. Każde z nich ma dziś jakąś 
rolę do spełnienia. Pomagają nam na co 
dzień w różnych czynnościach, a dzięki 
temu, że prowadzą swoje biznesy, mamy 
poczucie, że będziemy mogli na nich li-
czyć także w sytuacjach kryzysowych. Ta 
świadomość dzisiaj jest bardzo ważna – 
tłumaczy Jacek Wychowanek. 

W całej swojej wieloletniej działalno-
ści właściciele piekarni Profit-Bis nigdy 
nie zapomnieli o tych, którzy potrzebują 
wsparcia i pomocy. - Wspomagamy lo-
kalne organizacje, codziennie oddajemy 
chleb do schroniska św. Brata Alberta w 
Świdnicy. Kiedy tylko ktoś prosi, staramy 
się pomóc. Uśmiech z drugiej strony jest 
dla nas największą zapłatą - mówi Ja-
cek Wychowanek. - Jesteśmy wdzięczni 
wszystkim osobom, które nas wspierały 
od początku naszej działalności – dodają 
zgodnie Anna i Jacek Wychowanek. 

Red.

Naszym sukcesem jest nasz zespół 
◄ - Podsta-
wą w proce-
sie pieczenia 
chleba jest 
zakwas – 
ten sam od 
początku 
działalności 
piekarni – 
mówi Jacek 
Wychowa-
nek.

fo
to

: U
M 

Ja
wo

rzy
na

 Śl
ąs

ka



18 |  16.12.2022 r. - 12.01.2023 r.ŚŚwidnica

sport

Poznaliśmy listę sparingpartne-
rów zawodników IgnerHome Polonii-
-Stali Świdnica. Podopieczni Grzego-
rza Borowego przed startem rundy 
wiosennej, rozegrają 11 sparingów. W 
większości będą to drużyny z trzeciej 
i czwartej ligi.

Harmonogram meczów kontrolnych:
▪ 14 stycznia (sobota): Karkonosze 

Jelenia Góra (IV liga) – IgnerHome 
Polonia-Stal Świdnica – wyjazd

▪ 18 stycznia (środa): Górnik 
Wałbrzych (IV liga) – IgnerHome 
Polonia-Stal Świdnica – wyjazd

▪ 21 stycznia (sobota): IgnerHome 
Polonia-Stal Świdnica – 
Prochowiczanka Prochowice (IV 
liga) – OSiR Świdnica

▪ 28 stycznia (sobota): IgnerHome 
Polonia-Stal Świdnica – LZS 
Starowice (IV liga) – OSiR Świdnica

▪ 1 lutego (środa): IgnerHome Polonia-

Bardzo dobrze spisujący się w 
tym sezonie beniaminek, Wolszty-
niak Wolsztyn nie był w stanie za-
trzymać rozpędzonych Szarych Wil-
ków. ŚKPR Świdnica wysoko pokonał 
rywali we własnej hali 32:22 (19:15) i 
było to już czwarte kolejne zwycię-
stwo świdniczan, którzy systema-
tycznie pną się w gorę ligowej tabeli.

Była to bardzo przekonująca wy-
grana podopiecznych trenera Krzysz-
tofa Terebuna, którzy za wyjątkiem 
krótkiego przestoju w pierwszej czę-
ści spotkania cały czas kontrolowa-
li wydarzenia na parkiecie. Pierwsze 
minuty były wręcz popisowe, bo ŚKPR 
zaczął od prowadzenia 6:0. Goście na 
swoje pierwsze trafienie czekali aż do 
dziesiątej minuty. Świetne otwarcie 
chyba nieco zbyt mocno rozluźniło 
świdniczan, bo kolejne minuty nale-
żały do gości i w 21. minucie na tabli-
cy pojawił się wynik remisowy (10:10). 
ŚKPR ponownie musiał budować 
przewagę, aby na przerwę zejść przy 
stanie 19:15. Po zmianie stron Sza-

Plan wykonany 
– Wolsztyniak pokonany

utrzymał wysoką koncentrację. W 
ostatnich minutach świdniczanie po-
nownie wrzucili wyższy bieg i osta-
tecznie dobili do dziesięciu bramek 
przewagi. Najlepszymi zawodnikami 
meczu uznani zostali kołowi obu ze-
społów: Olgierd Etel (ŚKPR) i Mateusz 
Rogoziński (Wolsztyniak). Olgierd był 
bezbłędny w ataku i ustrzegł się kar. 
Jego vis a vis był natomiast świetnie 
obsługiwany przez 42-letniego gra-
jącego trenera gości, Marcina Pie-
truszkę oraz potrafił utrzymać nerwy 
na wodzy, bo chociaż bardzo szybko 
złapał dwie kary, to dotrwał do końca 
zawodów.

ŚKPR Świdnica – Wolsztyniak 
Wolsztyn 32:22 (19:15)

ŚKPR: Shupyk, Wiszniowski – Etel 6, 
Wojtala 6, Chmiel 4, Wołodkiewicz 4, 
Redko 4, Zelek 3, Pęczar 2, Dobrzański 
2, Siwiński 1, Ingram, Galik, Pierzak, 
Bal.

oprac.

W starciu z Wolsztyniakiem, Olgierd Etel popisał się stuprocentową skutecznością. 

re Wilki szybko odskoczyły na 22:16 
i przez kolejne minuty utrzymywała 
się przewaga 4-6 bramek. Chwilo-

we kłopoty w ataku rekompensował 
znakomicie dysponowany Volodymyr 
Shupyk, który przez całe spotkanie 
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Stal Świdnica – Polonia Nysa (III liga) 
– OSiR Świdnica

▪ 4 lutego (sobota): Polonia Środa 
Śląska (IV liga) – IgnerHome 
Polonia-Stal Świdnica – wyjazd

▪ 11 lutego (sobota): IgnerHome 
Polonia-Stal Świdnica – III-ligowiec 
z Czech – OSiR Świdnica

▪ 18 lutego (sobota): IgnerHome 
Polonia-Stal Świdnica – Carina 
Gubin (III liga) – OSiR Świdnica

▪ 22 lutego (środa): IgnerHome 
Polonia-Stal Świdnica – Rokita 
Brzeg Dolny (klasa A) – OSiR 
Świdnica

▪ 25 lutego (sobota): AKS Strzegom 
(IV liga) – IgnerHome Polonia-Stal 
Świdnica – wyjazd

▪ 4 marca (sobota): start ligi / sparing 
Chrobry II Głogów (III liga) – 
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
– wyjazd

DG

Przed piłkarzami 
pracowita zima

Biało-zieloni po 15. kolejkach zajmują wysokie, czwarte miejsce w tabeli IV ligi dolnośląskiej 
(grupa wschodnia). 
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codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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IGNERHOME
MKS POLONIA STAL 
ŚWIDNICA
razem gramy dla Świdnicy !

DOLNO
ŚLĄSKA
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60175 metrów - taki dystans wspól-
nymi siłami pokonało 48 śmiałków, 
którzy stanęli w szranki wydarzenia 
„TRZECIE 30 minut na MAKSA. Po-
płyńmy razem na rekord Świdnicy”. Do 
ustanowionego w 2020 roku rekordu 
tym razem sporo zabrakło. Wówczas 
przepłynięto dystans 69200 metrów.

Wydarzenie odbyło się w niedzielę, 
11 grudnia. Areną pływackiego happe-
ningu przygotowanego przez Świdnicki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji i klub Żela-
zna Świdnica była pływalnia przy ulicy 
Równej. Na starcie stawiło się 48 osób: 
33 panów i 15 pań. U pań najlepsza oka-
zała się Aleksandra Wojnowska (1900 
metrów), przed Katarzyną Kalitą (1750 
metrów) i Karoliną Malinowską (1700 
metrów). U panów – już po raz drugi z 
rzędu wygrał Patryk Cichoń (2150 me-
trów). Drugi był Jakub Kierul (1950 me-

To będzie nie lada gratka dla wszystkich kibi-
ców basketu! Już w najbliższą niedzielę, 18 grudnia 
w ramach 12. kolejki III ligi, Domino Polonia Świdni-
ca zmierzy się na własnym parkiecie z liderem roz-
grywek, ekipą KS Basket Legnica. W ramach świą-
tecznego meczu świdnicki klub przygotował szereg 
atrakcji dla najmłodszych miłośników koszykówki.

Najbliższy rywal podopiecznych Pawła Doma-
radzkiego w bieżących rozgrywkach imponuje for-
mą. Legniczanie mogą się pochwalić imponującym 
bilansem dziewięciu zwycięstw i zaledwie jednej po-
rażki! Czy biało-zieloni niesieni głośnym dopingiem 
swoich niezwodnych kibiców zdołają sprawić miłą 
niespodziankę? Odpowiedź na to pytanie poznamy 
w niedzielny wieczór. W ramach hitu kolejki, świd-
nicki klub zaserwuje dzieciom mnóstwo świątecz-
nych niespodzianek. – Podczas meczu odwiedzi nas 
św. Mikołaj z prezentami dla najmłodszych. Odbędą 
się również konkursy i zabawy z nagrodami. Na na-

szym profilu na facebooku ogłosiliśmy konkurs z su-
per nagrodami za wytypowanie sumy punktów, jakie 
obie drużyny zdobędą w tym spotkaniu. Ozdobą spo-
tkania będą występy młodych tancerek z zespołu Kids 
Dance. W trakcie całego meczu będą też animacje dla 
najmłodszych: malowanie twarzy, brokatowe tatuaże 
oraz zabawy ruchowe – zapowiada Andrzej Słobo-
dzian, kapitan świdnickiej drużyny.

Domino Polonia Świdnica – KS Basket Legnica
niedziela, 18 grudnia – godz. 18.30

hala sportowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno 
(wstęp wolny)

Pozostałe spotkania 12. kolejki:
▪ UKS Gimbasket Wrocław – SKM Zastal Zielona 
Góra (17.12)
▪ Exact Systems Śląsk Wrocław – WSTK Wschowa 
(17.12)

▪ PGE Turów Zgorzelec – Lubań Towers (18.12)
▪ MKS Sokół Basket Żary – Chrobry XXI Kłodzko 
(25.02.2023)

Mecz z liderem i masa 
świątecznych niespodzianek!

WYNIKI
Mężczyźni
1. Patryk Cichoń  2150 metrów 
2. Jakub Kierul  1950 metrów
3. Krystian Jasiczek  1750 metrów
4. Kacper Dzień Vel Rakoczy 1750 metrów
5. Jakub Popławski 1750 metrów
6. Łukasz Orłowski 1625 metrów
7. Daniel Święcicki 1575 metrów
8. Paweł Jakubowski 1500 metrów
9. Wojciech Kałużny 1450 metrów
10. Robert Kuriata 1400 metrów
11. Stanisław Gałka 1350 metrów
12. Adam Jarosz 1300 metrów
13. Filip Ziemba 1300 metrów
14. Marcin Wach 1300 metrów
15. Tomasz Jarosz 1250 metrów

16. Aleksander Żurek 1200 metrów
17. Marek Ostrowski 1200 metrów
18. Juliusz Gabryliszyn 1125 metrów
19. Marcin Kistela 1125 metrów
20. Patryk Wilczyński 1100 metrów
21. Artur Cichoń 1100 metrów
22. Dawid Korub 1075 metrów
23. Wojciech Kabała 1025 metrów
24. Kajetan Dzień Vel Rakoczy 1000 metrów
25. Tomasz Wiśniewski 1000 metrów
26. Łukasz Dmytrowski 1000 metrów
27. Henryk Niewęgłowski 1000 metrów
28. Wojciech Jasiński 900 metrów
29. Artur Cichoń 900 metrów
30. Dorian Pyk 750 metrów
31. Andrii Shimkiv 750 metrów
32. Tomasz Kluka 675 metrów

33. Jevhenii Shimkiv 550 metrów
Kobiety
1. Aleksandra Wojnowska 1900 metrów
2. Katarzyna Kalita 1750 metrów
3. Karolina Malinowska 1700 metrów
4. Martyna Markiewicz 1675 metrów
5. Julia Rokicka 1475 metrów
6. Lena Kaśkiewicz 1400 metrów
7. Ola Szpytma 1300 metrów
8. Małgorzata Łaszuk 1300 metrów
9. Joanna Kozłowiecka 1275 metrów
10. Lilianna Zgraja 1150 metrów
11. Maja Kułakowska 1050 metrów
12. Paula Kluzek 975 metrów
13. Oleksandra Kiryliuk 875 metrów
14. Maja Sikora 875 metrów
15. Agnieszka Jasińska 600 metrów

2 Łączny dystans pokonany przez 
wszystkich uczestników: 60175 
(średnio: 1253 metry)
2 Łączny dystans pokonany przez 

panów: 40875 (średnio: 1239)
2 Łączny dystans pokonany przez 

panie: 19300 (średnio 1287)
2 Rekord Świdnicy: 69200 metrów 

(2020 rok)

Po raz trzeci popłynęli na MAKSA
trów), a trzeci Krystian Jasiczek (1750 
metrów). O trzeciej lokacie decydował 
wiek uczestnika. Krystian był najmłod-
szy z tercetu zawodników z takim sa-
mym dystansem. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowy certyfikat, medal 
i słodką niespodziankę. Dla trzech naj-
lepszych pań i panów przygotowano 
statuetki i sprzęt sportowy. 

oprac.

Każdy z uczestników miał za zadanie przepłynięcie jak najdłuższego dystansu w czasie 30 mi-
nut, przy czym zaliczane były tylko pełne długości basenu.
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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


