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Pomagają osobom 
w kryzysie 
bezdomności

Już tylko kilkanaście dni dzieli nas od 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym 
roku zbierane będą środki na sprzęt, który przyspieszy diagnostykę zakażeń sepsą. „Gramy 
dla wszystkich - małych i dużych!” - zapewniają organizatorzy. Tradycyjnie centrum dowo-
dzenia świdnickiego finału WOŚP będzie sala widowiskowa w Świdnickim Ośrodku Kultury.
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ŚŚwidnica

Z uśmiechem na twarzy i part-
nerem lub partnerką za rękę. Bli-
sko 600 maturzystów w czwartek, 
5 stycznia dumnie przeszło tanecz-
nym krokiem przez świdnicki Ry-
nek. To znak, że do egzaminu doj-
rzałości zostało im około 100 dni.

Po dwuletniej przerwie spowodo-
wanej pandemią koronawirusa ma-
turzyści z powiatu świdnickiego po-
nownie spotkali się w sercu naszego 
miasta, aby zatańczyć symbolicznego 
poloneza. Inicjatorem wydarzenia jak 
zawsze była dyrekcja Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Świdnicy. Matu-
rzystów w tanecznej próbie wsparli 
tancerze z Zespołu Tańca Narodowe-
go i Estradowego „Krąg”. Choreogra-
fią tradycyjnie zajęli się niezawodni 
Maria i Wojciech Skiślewicz.

DG

Kilkaset przedszkolaków i uczniów 
świdnickich szkół podstawowych sko-
rzystało z bezpłatnego badania uzębie-
nia i dziąseł. Wszystko za sprawą den-
tobusa, który przez cały styczeń od-
wiedza publiczne placówki oświatowe. 

Z badania korzystają dzieci uczęsz-
czające do publicznych przedszkoli i 
szkół podstawowych. Miasto podpisa-
ło umowę z operatorem dolnośląskie-
go dentobusa, w ramach NFZ. Wizyta 
jest bezpieczna i atrakcyjnie przepro-
wadzana dla dzieci. Jednak, aby mogła 
być ona możliwa, rodzice lub opieku-
nowie prawni musieli wcześniej wyra-
zić na nią zgodę. – Mamy nadzieję, że 
dostęp do profilaktyki stomatologicznej 
przybliży dzieciom temat higieny jamy 
ustnej i zmniejszy lęk przed wizytami 
u dentysty – tłumaczy Izabela Siekie-
rzyńska, dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej i Spraw Socjalnych. Do-
tychczas dentobus zawitał do Szkoły 
Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej 
nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 315. 

Po wykonanych przez lekarzy czyn-
nościach dziecko (lub wychowawca w 
przypadku przedszkolaków lub młod-
szych uczniów) otrzyma kartę pacjenta. 
W niej, między innymi, lekarz po zbada-
niu stanu uzębienia i błon śluzowych, 
określi na diagramie potrzeby leczenia 
zachowawczego, oceni wady zgryzu i 
wskaże ewentualne potrzeby konsulta-
cji specjalistycznych (np. ortodontycz-
nej). Wzięcie udziału w przeglądzie jest 
dobrowolne i nie narzuca w żaden spo-
sób kontynuacji, wyboru lekarza czy też 
metod i finansowania leczenia.
Harmonogram wizyt dentobusa:
▪ 16.01: Przedszkole Miejskie nr 3
▪ 17.01: Szkoła Podstawowa nr 105
▪ 18.01: Szkoła Podstawowa nr 6
▪ 19.01: Przedszkole Miejskie nr 15
▪ 20.01: Przedszkole Miejskie nr 14 i 
Przedszkole Miejskie nr 16
▪ 23.01: Przedszkole Miejskie nr 6
▪ 24.01: Przedszkole Miejskie nr 4
▪ 25-27.01: Szkoła Podstawowa nr 2

DG

Tanecznym krokiem 
do matury

Po zakończeniu XVII Poloneza Świdnickiego tegoroczni maturzyści zapozowali do pamiątko-
wego zdjęcia. 
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Dentobus ruszył w trasęNocne dyżury 
świdnickich 
aptek 
▪ 13/14.01: Franciszkańska - Rynek 

1/1A, tel. 74/857-84-14; 21.00-7.00
▪ 14/15.01: Grunwaldzka - pl. 

Grunwaldzki 11, tel. 74/660-44-24; 
21.00-24.00

▪ 15/16.01: św. Małgorzaty - pl. św. 
Małgorzaty 19-20, tel. 74/850-20-
00; 21.00-7.00

▪ 16/17.01: Viscum - ul. Wałbrzyska 
8, tel. 74/858-55-88; 21.00-7.00

▪ 17/18.01: Pod Koroną - ul. 
Westerplatte 19/2, tel. 74/853-81-
81; 21.00-24.00

▪ 18/19.01: Pod Bykami - ul. Długa 
45, tel. 74/852-03-76; 21.00-24.00

▪ 19/20.01: Grunwaldzka - pl. 
Grunwaldzki 11, tel. 74/660-44-24; 
21.00-24.00

▪ 20/21.01: Staromiejska - ul. Długa 
34, tel. 74/851-25-23; 21.00-7.00

▪ 21/22.01: Centrum Zdrowia - 
ul. Stefana Żeromskiego 11, tel. 
74/857-18-29; 21.00-7.00

▪ 22/23.01: DOZ Apteka dbam o 
zdrowie - ul. Strzegomska 2, tel. 
885-866-916; 21.00-7.00

▪ 23/24.01: DOZ Apteka dbam 
o zdrowie - ul. Walerego 
Wróblewskiego 1a, tel. 885-866-
917; 21.00-24.00 

▪ 24/25.01: Salus - ul. Mikołaja 
Kopernika 19E, tel. 74/856-68-28; 
21.00-7.00

▪ 25/26.01: Gemini - ul. Grodzka 1, 
tel. 74/856-53-99; 21.00-7.00

▪ 26/27.01: Grunwaldzka - pl. 
Grunwaldzki 11, tel. 74/660-44-24; 
21.00-24.00

Świdnicki 
kalendarz 
kulturalny

Liczne warsztaty, spektakl fami-
lijny oraz koncert z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Sprawdź, na jakie wyda-
rzenia w najbliższym czasie zaprasza 
Świdnicki Ośrodek Kultury.

2 Sobota, 14 stycznia, godz. 19:00
Truskawka #20: Comin + OYA + 
Common Swift (metal-rock)
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11 | bilety: 
20 / 30 zł (przedsprzedaż / w dniu 
koncertu)
2 Niedziela, 15 stycznia, godz. 16:00
„Trzy świnki” (spektakl familijny)
sala teatralna ŚOK, Rynek 43 | bilety: 
15 zł
2 Wtorek, 17 stycznia, godz. 17:00
Miniatury Muzyczne: Karnawał
Galeria Fotografii, Rynek 44 | wstęp 
wolny
2 Środa, 18 stycznia, godz. 17:00
Świdnicki Przegląd Zespołów Kolęd-
niczych — uroczyste zakończenie
sala teatralna ŚOK, Rynek 43 | wstęp 
wolny
2 Piątek, 20 stycznia, godz. 16:00
„Ćwiczenia z wyobraźni”: Krzysztof 
Popiołek (warsztaty pisarskie)
Galeria Fotografii, Rynek 44 | zapisy: 
k.dix@sok.com.pl
2 Sobota, 21 stycznia 
Recenzje Muzyczne: Natalia Lubrano 
(warsztaty wokalne)
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11 | zapisy: 
recenzje@sok.com.pl (wpisowe 50 zł)
*zajęcia trwają 60 minut i będą miały 
formę indywidualnego treningu.
2 Sobota, 21 stycznia, godz. 11:00
„Kapitan Morten i Królowa Pająków” 
(film familijny)
sala teatralna ŚOK, Rynek 43 | bilety: 
10 / 15 zł (dzieci / dorośli)
2 Niedziela, 22 stycznia, godz. 18:00
Alchemia teatralna: „E(ro)tycznie” 
(pokaz warsztatowy na podstawie 
dramatu Zuzanny Kleiny, reż. An-
drzej Błażewicz)
sala teatralna ŚOK, Rynek 43 | wstęp wolny
2 Wtorek, 24 stycznia, godz. 17:00
Planszówki w Klubie Bolko (cykl ze 
zwierzętami)
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11 | wstęp 
wolny (kontakt: bartek@sok.com.pl)
2 Wtorek, 24 stycznia, godz. 18:00
koncert Teresy Werner z okazji Dnia 
Babci i Dziadka
sala teatralna ŚOK, Rynek 43 | bilety: 
85 zł
2 Piątek, 27 stycznia, godz. 20:00
Recenzje Muzyczne: Natalia Lubrano 
oraz świdniccy artyści (koncert co-
verów)
sala teatralna ŚOK, Rynek 43 | bilety: 
20 / 30 zł (przedsprzedaż /w dniu 
koncertu)
2 Poniedziałek, 30 stycznia, godz. 8:00
2 Wtorek, 31 stycznia, godz. 13:00
Recenzje Muzyczne: Jarek Szubrycht 
(warsztaty dziennikarskie)
Klub Bolko ŚOK (pl. Grunwaldzki 11) | 
zapisy: recenzje@sok.com.pl
Szczegółowe informacje dotyczące 
eventów dostępne są na stronie www.
sok.com.pl.

Dentobus jest w pełni 
wyposażonym gabinetem 
stomatologicznym na kół-
kach. Są w nim udzielane 
te same świadczenia co w 
gabinecie stacjonarnym.
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Przede wszystkim możemy do-
wiadywać się więcej o przemocy, by 
lepiej rozumieć i mieć jasność, kiedy 
warto interweniować. Dzieci potrze-
bują sojuszników gotowych stanąć w 
ich obronie. W swoim artykule chcia-
łabym wesprzeć Państwa właśnie w 
tym zakresie – przekazać wiedzę o 
formach przemocy i zwrócić uwagę 
na sygnały, które mogą świadczyć o 
krzywdzeniu.

Kiedy pytam o formy przemocy 
wobec dzieci, zazwyczaj pierwszym 
skojarzeniem jest przemoc fizyczna. 
Są nią wszystkie zachowania wobec 
dziecka, które naruszają jego niety-
kalność cielesną, np. bicie, szarpanie, 
popychanie, potrząsanie, karmienie 
na siłę itp. Z przykrością odnotowu-
ję, że wciąż wielu dorosłych uważa, że 
klaps nie jest przemocą. Słyszę często 
wyjaśnienia, że to „lekki” klaps, meto-
da wychowawcza. Chciałabym z całą 
mocą podkreślić, że klaps jest prze-
mocą fizyczną wobec dziecka. Każ-
de zachowanie dorosłego, w którym 
wykorzystuje on swoją przewagę (np. 
fizyczną) i swoim zachowaniem naru-
sza prawa dziecka, powodując u nie-
go cierpienie i szkody, jest przemocą. 
Nawet jeżeli dorosłemu towarzyszą 

dobre intencje, np.  nauczenie dziecka 
czegoś, wychowanie. Istnieje wiele in-
nych metod wychowania dzieci, które 
nie powodują u najmłodszych takich 
szkód psychofizycznych i nie kładą się 
cieniem na relacji z rodzicem. Wraca-
jąc do form przemocy, to najczęściej 
występującą jest przemoc psychicz-
na, czyli takie zachowania dorosłych, 
które naruszają godność dziecka. Psy-
chicznym krzywdzeniem będzie np. 
poniżanie, wyzywanie, zawstydzanie, 
grożenie, stawianie dziecku zbyt wy-
sokich oczekiwań, wikłanie dziecka w 
konflikt między dorosłymi.

Dzieci mogą doświadczać także 
przemocy seksualnej, czyli takich za-
chowań dorosłych, które naruszają 
intymność. Mówimy tutaj zarówno o 

krzywdzeniu z kontaktem fizycznym 
(np. dotykanie ciała dziecka lub zmu-
szanie dziecka do dotykania/mastur-
bowania dorosłego) jak i bez kontaktu 
(np. podglądanie dziecka, pokazywa-
nie mu treści pornograficznych itp.).

Specyficzną formą krzywdzenia 
dzieci jest ich zaniedbywanie. O za-
niedbywaniu dzieci mówimy wtedy, 
gdy dorośli nie dbają o zaspokojenie 
potrzeb dzieci znajdujących się pod 
ich opieką. Mam tu na myśli zarówno 
potrzeby fizyczne, jak i emocjonalne. 
Zaniedbywanie fizyczne obejmuje m. 
in. nieodpowiedni ubiór (np. za mały, 
nieadekwatny do pogody), żywie-
nie, zaniedbanie higieny (np. brud), 
stanu zdrowia (np. brak wizyt lekar-
skich, stomatologicznych). Natomiast 
zaniedbywanie emocjonalne będzie 

objawiać się m. in. nieokazywaniem 
miłości, obciążaniem problemami do-
rosłych, nieinteresowaniem się dziec-
kiem.  Skąd wiemy o przemocy wobec 
dziecka? Wiele osób słyszy u sąsiadów 
niepokojące odgłosy, widzi ślady na 
ciele, a czasem same dzieci zaczyna-
ją mówić o tym, czego doświadczają. 
W wielu sytuacjach jednak dzieci nie 
mówią o tym, co się dzieje w domu, 
a jednak w inny sposób „dają sygnał” 
o przemocy. To, co powinno zwrócić 
naszą uwagę, to skrajne zachowania 
dziecka – albo wycofanie, pozostawa-
nie na uboczu grupy rówieśniczej, albo 
zachowania agresywne. Często dzieci 
te mają trudności we wchodzeniu w 
relacje z rówieśnikami i utrzymanie 
ich, są także lękliwe wobec dorosłych 
i spodziewają się kary za najmniejsze 
przewinienie.  

Gorąco zachęcam do uważności 
na dzieci, słuchania tego, co mówią, a 
w przypadku podejrzenia krzywdzenia 
– stawanie w ich obronie przez roz-
mowę z opiekunami lub zgłoszenie do 
odpowiednich instytucji. Krzywdzone 
dzieci potrzebują wokół siebie mą-
drych, odważnych dorosłych. Życzę 
sobie i Państwu byśmy potrafili nimi 
być.

Niewiele jest chyba tematów, które budzą tak silne emocje jak krzywdzenie dzieci. Najmłodsi są zależni od dorosłych, 
co czyni ich szczególnie narażonymi na przemoc. Mimo upływu czasu, uchwalenia szeregu przepisów ukierunkowanych 
na ochronę dzieci oraz edukacji o zjawisku przemocy, wciąż wielu dorosłych postrzega przemoc wobec dzieci jako coś 

„normalnego”. Co każdy z nas może zrobić w obliczu takiej rzeczywistości? 

Autorka: Paula Klemińska – 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 do przeczytania ostatniego artykułu 
przygotowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

Co warto wiedzieć 
o przemocy 

wobec dzieci?

W przypadku zabudo-
wy jednorodzinnej drzewka 
należy wystawić przed nie-
ruchomość w dzień odbioru 
do godziny 06:00, natomiast 
w zabudowie wielorodzinnej 
oraz niezamieszkałej  - przy 
pojemnikach na odpady ko-
munalne lub przy altanach 
śmietnikowych. – Należy pa-
miętać, aby uprzednio zdjąć 
z choinki świąteczne ozdoby. 
Choinki powinny być wysta-
wione bez stojaków i doniczek. 
Przez cały czas, zarówno cho-
inki, jak i inne odpady zielone, 
można nieodpłatnie w dogod-
nym terminie dostarczyć do 
Punktu Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych 
mieszczącego się przy ul. Me-
talowców 4 w Świdnicy – tłu-
maczą pracownicy Wydziału 
Gospodarki Odpadami Urzę-
du Miejskiego.

DG 

Trwa poświąteczna zbiórka 
naturalnych choinek

Zbiórka choinek odbywa się w każdy wtorek, do końca lutego. 

Co zrobić z niepotrzebnym drzewkiem po okresie świąteczno-noworocznym? Przypo-
minamy, że do końca lutego w każdy wtorek odbywa się zbiórka naturalnych choinek na 
terenie całej Świdnicy.

fo
to

: D
. G

ęb
ala



4 |  13 - 26.01.2023 r.ŚŚwidnica

aktualności

Radni Rady Miejskiej Świdnicy 
przyjęli budżet miasta na 2023 rok. 13 
radnych było za, a 9 przeciw. Dochody 
miasta mają sięgnąć ponad 305 mln 
zł, a wydatki ponad 311 mln zł. Plano-
wany deficyt to ponad 6 mln zł. Plan 
budżetu został pozytywnie zaopinio-
wany przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową.

Budżet miasta na 2023 rok tworzo-
ny był w warunkach podwyższonego 
ryzyka i niepewności co do dalszego 
rozwoju skutków trwającej wojny w 
Ukrainie oraz pogarszającej się sytuacji 
gospodarczej w kraju. Wysoka infla-
cja, zbyt niskie rządowe rekompensaty 
utraconych dochodów z PIT, nieko-
rzystne reformy podatkowe, wysokie 
ceny energii elektrycznej –  to niektóre 
z czynników, które wpływają na finan-
se miasta. Zgodnie z przyjętą uchwałą 
budżetową dochody miasta planowane 
są w kwocie 305.426.331,00 zł, w tym 
dochody bieżące - 254.132.208,00 zł 
i dochody majątkowe szacowane na 
51.294.123,00 zł. Wydatki miasta mają 
sięgnąć 311.718.921,00 zł, w tym wy-
datki bieżące w kwocie 262.908.552,00 
zł oraz wydatki majątkowe, czy-
li inwestycje planowane w sumie na 
48.812.369,00 zł. Planowany deficyt to 
6.294.590,00 zł. – To budżet na czas 
kryzysu, budżet oszczędności i kontynu-
acji. Ostatnie lata to czas wielu wyrze-
czeń i ograniczeń finansowych, dlatego 
też bardzo roztropnie i uważnie zapla-
nowaliśmy wydatki miasta na 2023 rok. 
Niestety, zmuszeni jesteśmy do mocnego 
cięcia wydatków inwestycyjnych. Kon-
tynuować będziemy rozpoczęte projek-
ty, czyli m.in. budowę budynku miesz-

kalnego przy ulicy 
Leśnej czy też 
p r z e b u d o w ę 
podwórek w 
śródmiejskiej 
przestrzeni . 
Zmniejszone 
dochody zmu-
szają nas do 
szukania oszczęd-
ności w takich 
sferach jak: admi-
nistracja publiczna, sport, kultura czy 
utrzymanie miasta – mówi prezydent 
Beata Moskal-Słaniewska.

Planowana kwota zadłużenia mia-
sta na koniec 2022 roku wyniosła 112,1 
mln zł (36,7% dochodów). Dług w 2022 
roku zmniejszy się o 2,5 mln zł w sto-
sunku do wielkości planowanej. Do-
puszczalny wskaźnik obsługi długu to 
19,53%, wskaźnik planowany wyniesie 
8,97%.

Zadania inwestycyjne planowane 
na 2023 rok:

▪ Rewaloryzacja przestrzeni pu-
blicznej wewnątrz kwartałów przy ul. 
Przechodniej oraz między ul. 1 Maja i 
ul. Marii Konopnickiej.

▪ Przebudowa lokali mieszkalnych 
przy ul. 1 Maja i Bolesława Chrobrego.

▪ Przebudowa wewnętrznych in-
stalacji w Niepublicznej Szkole Podsta-
wowej Świdnickiego Stowarzyszenia 
Oświatowego „Bliżej Dziecka” przy ul. 
Jagiellońskiej.

▪ Budowa południowo-zachodniej 
obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 382 – opraco-
wanie koncepcji przebiegu trasy ob-
wodnicy w minimum dwóch warian-

tach wraz z uzyskaniem decyzji środo-
wiskowej dla wybranego wariantu.

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

▪ Przebudowa al. Niepodległości 
(drogi wojewódzkiej nr 379).

▪ Budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Leśnej.

▪ Przebudowa śródmiejskiej prze-
strzeni wewnątrz kwartałów ul. 
Grodzka – ul. Kotlarska oraz ul. Fran-
ciszkańska – ul. Grodzka – ul. Marii Ko-
nopnickiej.

Na co miasto wyda najwięcej?
Najwięcej środków z budżetu po-

chłonie oświata, na którą przeznaczo-
no ponad 93 mln zł,  z czego subwencja 
oświatowa to ponad 55 mln zł, resztę 
miasto dołoży z własnego budżetu. 
Wydatki w szkołach podstawowych 
zaplanowano na kwotę ponad 48 mln 
zł. Utrzymanie oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych to 
prawie 956 tys. zł. Na wydatki w przed-
szkolach zaplanowano kwotę ponad 
28 mln zł. Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska będzie koszto-
wać ponad 50 mln zł. Są to wydatki 
związane z gospodarką odpadami, 
gospodarką ściekową i ochroną wód, 
a także utrzymaniem zieleni, w tym 
parków. To również koszty oświetlenia 
i sprzątania ulic, placów i dróg, reali-
zacji programów związanych z ochro-
ną powietrza i klimatu, utrzymaniem 
schroniska dla bezdomnych zwierząt. 
Gospodarka mieszkaniowa to kwo-
ta prawie 29 mln zł. Są to w znacznej 
większości wydatki majątkowe, czyli 
środki przeznaczone na budowę bu-

dynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ul. Leśnej oraz budynków Towa-
rzystwa Budownictwa Społecznego 
przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 
i ul. Leśnej. Na transport miasto wyda 
ponad 24 mln zł. To między innymi 
wydatki związane z utrzymaniem dróg 
publicznych, czyli remonty, utrzyma-
nie czystości i zieleni w pasie drogo-
wym oraz sygnalizacji świetlnej i bile-
tomatów. To także wydatki związane z 
funkcjonowaniem przystanków komu-
nikacyjnych i dworca autobusowego. 
Na pomoc społeczną przeznaczono 
20 mln zł. To wydatki związane m.in. 
z utrzymaniem Dziennego Domu SE-
NIOR-WIGOR, klubów seniora, Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz ośrodka wsparcia dla bezdom-
nych. Są to także środki na zadania w 
zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, dodatki mieszkaniowe i zasił-
ki, usługi opiekuńcze.

Podczas sesji Rady Miejskiej, która 
odbyła się 23 grudnia 2022 roku, za bu-
dżetem głosowali:

▪ radni Platformy Obywatelskiej – 
Jan Dzięcielski, Krzysztof Grudziński, 
Magdalena Rumiancew-Wróblewska, 
Violetta Wiercińska

▪ radni Nowej Lewicy – Rafał Fa-
suga, Władysław Wołosz, Danuta Mo-
rańska,

▪ radni Nowoczesnej – Lech Boksz-
czanin, Marcin Wach,

▪ niezależni radni – Marcin Pa-
luszek, Joanna Gadzińska, Tomasz 
Kempa, Wiesław Żurek.

Przeciw byli:
▪ radni Wspólnoty Samorządowej – 

Jan Jaśkowiak, Zofia Skowrońska-Wi-
śniewska, Lesław Podgórski,

▪ radni Prawa i Sprawiedliwości – 
Józef Cygan, Krzysztof Lewandowski, 
Ryszard Makowski, Luiza Nowaczyń-
ska, Andrzej Ora, Aldona Struzik.

oprac.

Budżet na trudne czasy 

Beata 
Moskal-Słaniewska

miasto dofinansowania ze środków pro-
gramu, tj. w/w  promesy wstępnej.

Po uzyskaniu promesy wstępnej 
wybrani w niniejszym naborze bene-
ficjenci dotacji złożą w Urzędzie Miej-
skim w Świdnicy wnioski o udzielenie 
dotacji w formie określonej w uchwale 
nr XL/439/18 Rady Miejskiej w Świdni-
cy z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie 
określenia zasad udzielenia z budżetu 
Gminy Miasta Świdnica dotacji celowych 
na prace konserwatorskie, restaurator-
skie lub roboty budowlane przy zabyt-
kach wpisanych do rejestru zabytków 
lub znajdujących się w Gminnej Ewiden-
cji Zabytków, w terminie określonym 
przez prezydenta miasta. Po podjęciu 
przez Radę Miejską w Świdnicy uchwały 
o udzielenie dotacji, beneficjenci dotacji 
zobowiązani będą, we współpracy z mia-
stem, do przestrzegania zasad aplikowa-
nia, realizacji i rozliczenia dotowanego 
zadania zgodnie z warunkami określo-
nymi w dokumentacji programu, opubli-
kowanymi na stronie internetowej Banku 
Gospodarstwa Krajowego: www.bgk.pl/
programy-i-fundusze/programy/rza-
dowy-program-odbudowy-zabytkow/. 
Zadanie inwestycyjne będzie realizowa-
ne i rozliczane na podstawie odrębnej 
umowy o udzieleniu dotacji zawartej 
między miastem a beneficjentem dotacji. 
Dla beneficjentów dotacji prowadzących 
działalność gospodarczą przedmiotowe 
dotacje stanowią pomoc publiczną w ro-
zumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej

Wnioski należy składać:
▪  w nieprzekraczalnym terminie do 23 
stycznia 2023 r., do godziny 15.15 (decy-
duje data i godzina  wpływu do Urzędu 
Miejskiego);
▪  w Biurze Obsługi Kancelaryjnej, Urząd 
Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 
49, pok. 1a;
▪ w formie papierowej, w zamkniętych 
kopertach z dopiskiem: „Wstępny wnio-
sek do Rządowego Programu Odbudo-
wy Zabytków”, zaadresowanych:
Urząd Miejski w Świdnicy
Pełnomocnik ds. Ochrony i Konserwacji 
Zabytków
ul. Armii Krajowej 49,
58-100 Świdnica.

Wybrani wnioskodawcy zawiado-
mieni zostaną niezwłocznie o wyborze 
zadania do programu i zobowiązani  
będą do przesłania wniosków  złożo-
nych w formie papierowej  pocztą e-
-mail  na adres: zabytki@um.swidnica.pl   
z tytułem  e-maila  „Wstępny wniosek 
do Rządowego Programu Odbudowy 
Zabytków”.

Załączniki do pobrania ze strony in-
ternetowej www.um.swidnica.pl

Szczegółowych informacji udzielają:
- Barbara Sawicka - pełnomocnik 

prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji 
Zabytków;  tel. 74 856 28 85

- Barbara Starke - Wydział Fundu-
szy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodar-
czego; tel. 74 856 29 65.

red.

Na podstawie uchwały nr 232/2022 
z dnia 23 listopada 2022 r. Rady Mini-
strów w sprawie Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków, zwanego dalej 
programem miasto Świdnica ogłasza 
nabór wniosków o dotacje na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i 
roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków lub 
znajdujących się w gminnej ewidencji 
zabytków, będących w posiadaniu 
podmiotów innych niż gminy, powiaty, 
województwa. Każdy wnioskodawca 
może złożyć tylko jeden wniosek do 
maksymalnej  kwoty 3 500 000, 00 zł. 
Dotacja może obejmować max. 98% 
wartości zadania inwestycyjnego.                                                          

Warunki udziału w naborze:
1) wniosek może złożyć każdy, kto po-

siada prawo do dysponowania zabyt-
kiem (własność lub inna forma wła-
dania) - na tym etapie tytuł zostanie 
sprawdzony w urzędzie, w rejestrach 
publicznych;

2) zabytek będący przedmiotem wnio-
sku musi być wpisany do rejestru 
zabytków lub Gminnej Ewidencji  Za-
bytków Gminy Miasta Świdnicy - na 
tym etapie wpisy zostaną sprawdzone 
w tut. urzędzie, w rejestrach publicz-
nych;

3) złożenie wstępnego, poprawnie 
opracowanego wniosku, na obowią-
zującym formularzu wraz z obowią-
zującymi dokumentami określonymi 
w formularzu, w formie papierowej;

4) kwota dotacji określona we wniosku 
może obejmować wyłącznie nakłady 
określone w art. 77 ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (treść przepi-
sów w załączniku nr 2 do ogłoszenia);

5) posiadanie środków na udział własny 
w wysokości min. 2% wartości zadania.

Wnioski nie spełniające w/w wa-
runków lub takie, które wpłyną po ter-
minie naboru, będą odrzucone. Oceny 
wniosków dokona komisja powołana 
przez prezydenta miasta, która doko-
na oceny formalnej (spełnienie warun-
ków udziału w naborze) i merytorycznej 
(ocena kryteriów wyboru).

Kryteria wyboru:
1) bardzo zły stan techniczny zabytku;
2) wartość historyczna, naukowa lub ar-

tystyczna zabytku;
3) publiczna dostępność zabytku.

Miasto Świdnica wybierze 6 wnio-
sków, które uzyskają najwyższą oce-
nę formalną i merytoryczną. Wybrane 
wnioski zostaną przekazane do Banku 
Gospodarstwa Krajowego, zwanego 
dalej BGK - operatora programu. Osta-
teczną decyzję o tym, które zadania uzy-
skają dofinansowanie podejmie  Prezes 
Rady Ministrów (premier rządu), a  BGK 
potwierdzi to wystawieniem miastu 
promesy wstępnej. Złożenie wstępnego 
wniosku nie jest gwarancją ujęcia zada-
nia w projekcie do BGK, a tym samym 
uzyskania dotacji. Przyznanie dotacji 
będzie zależało od otrzymania przez 

Rusza nabór wniosków o dotacje na remont zabytków
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Rodzina, przyjaciele, przedsta-
wiciele miejskich władz oraz dawni 
współpracownicy pożegnali  Danie-
la Perskiego. Utytułowany zawodnik, 
wieloletni trener i działacz świdnickiej 
Polonii w piątek, 23 grudnia 2022 roku 
został pochowany na cmentarzu komu-
nalnym przy ul. Łukasińskiego.

Daniel Perski mieszkał w Świdnicy od 
1945 roku. Cztery lata później rozpoczął 
swoją przygodę ze sportem, uprawiając 
gimnastykę sportową w Miejskim Klu-
bie Sportowym Polonia Świdnica, gdzie 
ostatecznie uzyskał klasę mistrzowską. 
Był osobą znaną i cenioną w polskim spo-
rcie jako zawodnik (medalista mistrzostw 
Polski), trener I klasy i wychowawca wie-
lu pokoleń doskonałych zawodników. 
Był reprezentantem kadry Polski i wie-
lokrotnym mistrzem świata i Europy. Był 
wieloletnim działaczem i sędzią zawo-
dów międzynarodowych. W latach 1981-
1988 przez dwie kadencje pełnił funkcję 
prezesa Polskiego Związku Akrobatyki 
Sportowej. W latach 1970-1975 kierował 
Wydziałem Kultury Fizycznej i Sportu w 
Urzędzie Miejskim. W tym czasie pozy-
skał środki na budowę siłowni na stadio-
nie. Był też inicjatorem budowy Ośrodka 
Wypoczynkowego „Złoty Las”. Został on 
dofinansowany z Centralnego Funduszu 
Turystyki i otwarty w maju 1975 r. – słu-
żył przez wiele lat mieszkańcom Świd-
nicy. W latach 1975–1991 Daniel Perski 

był zastępcą, a 
następnie dy-
rektorem Wy-
działu Kultury 
Fizycznej Sportu i Turystyki w Urzędzie 
Wojewódzkim w Wałbrzychu. W czasie 
pełnienia tej funkcji, na wniosek władz 
miasta pozyskał z Głównego Komitetu 
Kultury Fizycznej środki z Centralne-
go Funduszu Kultury Fizycznej i Tury-
styki na budowę i rozbudowę miejskich 
obiektów sportowych, w tym na budowę 
sztucznego lodowiska – pierwszego ta-
kiego lodowiska na Dolnym Śląsku. Bę-
dąc już na emeryturze, działał na rzecz 
świdnickiego sportu. W roku 1991 na 
walnym zebraniu MKS Polonia Świdnica 
został wybrany wiceprezesem do spraw 
sportowych. Za swoją działalność Da-
niel Perski był wielokrotnie wyróżniany 
i nagradzany m.in.: tytułem zasłużonego 
pracownika Administracji Państwowej, 
złotą odznaką Głównego Komitetu Kul-
tury Fizycznej i Sportu – zasłużonego 
działacza Kultury Fizycznej, Srebrnym i 
Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Dwukrotnie wyróżniany był za działal-
ność przez prezydenta Świdnicy w 2004 
i w 2008 r. Uchwałą z dnia 29 grudnia 
2015 r. Rada Miejska w Świdnicy nadała 
Danielowi Perskiemu tytuł Zasłużony dla 
Miasta Świdnicy.

DG

Orszak Trzech Króli 
przeszedł 
przez Świdnicę 

Orszak przeszedł ulicami miasta już po raz jedenasty.

Ostatnia droga 
Daniela Perskiego

W ostatniej 
drodze śp. 
Danielowi Per-
skiemu towa-
rzyszyła rodzi-
na i znajomi.
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Daniel Perski zmarł 
w niedzielę, 18 grudnia 
2022 roku. Miał 89 lat.

Kilkaset osób wzięło udział w świe-
bodzickim Orszaku Trzech Króli, który 
wyruszył spod ratusza do hali OSIR-
-u. Tradycyjnie nie zabrakło wspólnego 
śpiewania kolęd oraz radosnej atmosfery.

Tegorocznym hasłem barwnych ko-
rowodów było „Niechaj prowadzi nas 
gwiazda”. Orszaki organizowane są w Pol-
sce od 2009 roku, a w 2022 roku odbyło 

się ich ponad 660. W organizację wyda-
rzenia chętnie włączają się gminy z po-
wiatu świdnickiego, także Świebodzice. 
Uczestnicy, którzy zgromadzili się pod 
ratuszem, uzbrojeni w korony i flagi prze-
maszerowali wspólnie do hali Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, gdzie czekał poczęstu-
nek i występy artystyczne najmłodszych.

JB

Kolorowy orszak w Świebodzicach

W świebodzickim 
orszaku wzięło 

udział w tym roku 
kilkaset osób.
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6 stycznia w kościele katolickim 
obchodzone jest święto Objawienia 
Pańskiego. Z tej okazji w wielu miej-
scowościach odbyły się orszaki Trzech 
Króli. Także w Świdnicy zorganizowa-
no uroczysty pochód, w którym wzię-
ło udział około 1000 osób. Tegoroczne 
obchody przebiegały pod hasłem „Nie-
chaj prowadzi nas gwiazda”.

Podobnie jak przed laty sporym 
zainteresowaniem cieszyły się osioł-

ki z ośrodka onoterapii z Lubachowa, 
które dzielnie towarzyszyły trzem 
królom. Uczestnicy barwnego pocho-
du przeszli z placu św. Jana Pawła II 
ul. Długą, Wrocławską, 1 Maja i Fran-
ciszkańską aż do Rynku. Na miejscu 
wędrowcy mogli skosztować ciepłego 
posiłku, przygotowanego przez Cari-
tas Diecezji Świdnickiej.

DG
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Już 29 stycznia na ulice Świdnicy wyjdzie rekordowa 
ilość, bo aż 190 wolontariuszy! Jak podkreślają organizato-
rzy, w tym roku orkiestra gra zarówno dla małych, jak i dla 
dużych. W programie świdnickiego finału zaplanowano: 
liczne aukcje, występy artystyczne, koncerty, ósmą edy-
cję moto orkiestry, a także wspólne morsowanie! - W tym 
roku startujemy od godziny 12.00. Tradycyjnie zaplanowali-
śmy wiele atrakcji. Wśród nich licytacje gadżetów, występy 
artystyczne lokalnych zespołów. Niespodzianką w tym 
roku będzie koncert Pawła Kovalczyka, który odbę-
dzie się o godzinie 20.00. Wstęp przez cały dzień 
jest oczywiście bezpłatny. Na ulicach Świdnicy 
będzie można spotkać 190 wolontariuszy, naj-
młodszy chłopiec ma dopiero 4 lata. Cieszy nas 
bardzo, że tak wiele osób chce włączyć się w zbiór-
kę. Osoby z puszkami i identyfikatorami będą kwe-
stować także w pobliżu obiektów handlowych, bo w 
dzień finału przypada niedziela handlowa. Tradycyj-

nie w organizację finału włączają się miłośnicy motoryzacji, 
którzy na ul. Rotmistrza Pileckiego organizują Moto Orkie-
strę. Zaplanowano tam liczne przejażdżki oraz licytacje, a 
także inne atrakcje – mówi Mariusz Kozłowski, szef świd-
nickiego sztabu. - Jak co roku miasto Świdnica aktywnie 
włącza się w organizację finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Przez ostatnie lata sprawdza się przepro-
wadzenie tego wydarzenia w teatrze, dlatego w tym roku 

również będziemy ten zwyczaj kontynuować. Za ob-
sługę techniczną odpowiedzialna jest firma Weber 

Group, która nieodpłatnie obsługiwać będzie nasz 
świdnicki finał. Oczywiście nie zabraknie licyta-
cji, a wśród fantów znalazł się m.in. voucher na 
lot balonem, biżuteria, vouchery do restauracji. 
Naprawdę, będzie w czym wybierać, dlatego liczy-

my na szczodrość naszych mieszkańców – zachęca 
Szymon Chojnowski, wiceprezydent Świdnicy.

Gramy dla wszystkich małych i dużych!
Już tylko kilkanaście dni dzieli nas od 31. finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym 
roku zbierane będą środki na sprzęt, który 
przyspieszy diagnostykę zakażeń sepsą. 
„Gramy dla wszystkich - małych i dużych!” 
- zapewniają organizatorzy. Tradycyjnie 
centrum dowodzenia świdnickiego 
finału WOŚP będzie sala widowiskowa w 
Świdnickim Ośrodku Kultury.

Gramy razem ze świdnickim sztabem! Podczas wydarzenia będzie można 
wylicytować gadżety z logotypem naszego wydawnictwa. 

Podobnie jak przed rokiem o gorącą atmosferę w lodowatej wodzie zadba-
ją świdnickie morsy.

Sepsa wciąż 
niebezpieczna 

Jak informuje fundacja WOŚP, sep-
sa jest zespołem objawów wywołanych 

przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję 
organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w 

ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności 
wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. Z najnow-
szych badań wynika, że w skali globalnej sepsa 
jest przyczyną 20 procent wszystkich zgonów. 
Według Światowej Organizacji Zdrowia w 2017 

roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi 
na świecie, a 11 milionów zmarło z jej po-

wodu. Prawie połowa zachorowań 
dotyczyła dzieci – około 20 mi-

lionów.

Szymon 
Chojnowski
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Gramy dla wszystkich małych i dużych!

Członkowie świdnickiego sztabu przygotowują się do 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Moto Orkiestra po raz ósmy!
Trudno sobie wy-
obrazić finał WOŚP 
w Świdnicy bez Moto 
Orkiestry. Od wielu 
lat grupa zapalonych 
miłośników motory-
zacji staje na wyso-
kości zadania i przy-
gotowuje niesamo-
wite show. Podobnie 
będzie i tym razem. 
Orkiestra w rytmie 
koni mechanicznych 
po raz kolejny odbę-
dzie się na parkingu 
przy ul. Rotmistrza 
Witolda Pileckiego i 
Kosynierów. Motoryzacyjne szaleństwo w szczytnym celu rozpocznie się o godz. 10.00. 

Orkiestra planuje kupić: 
2 urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą 

spektrometrii masowej typu Maldi TOF
2 analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex 

PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z 
oznaczeniem lekooporności
2 analizatory do wykrywania produktów amplifikacji 

bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów 
oporności z zastosowaniem technologii rezonansu 
magnetycznego
2 zautomatyzowane systemy posiewów próbek 

mikrobiologicznych
2 systemy do automatycznego oznaczania 

lekowrażliwosci metodą mikrorozcienczeń
2 komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych 

foto: D. Gębala

W tym roku będzie kwestować aż 190 świdnickich wolontariuszy.
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BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
informuje, że został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni, 
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, położonej na terenie miasta 
Świebodzice: 
Charakter nieruchomości Nr działki Obręb
Nieruchomość zabudowana 340/18 Śródmieście 3

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z poźn. zm.) mogą złożyć stosowny wniosek o 
nabycie tej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

ZARZĄD POWIATU W ŚWIDNICY 
informuje, 

że w dniu 13 stycznia 2023 r. został wywieszony na tablicy informacyjnej 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdnicy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7

 (I piętro, obok pokoju nr 110) oraz umieszczony na stronie internetowej https://spswidnica.
bip.e-zeto.eu, na okres 21 dni, wykaz dotyczący nieruchomości oznaczonej w operacie 

ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 297/4 o powierzchni 0,45 ha, nr 297/1 
o powierzchni 1,69 ha i nr 305 o powierzchni 0,06 ha, położonej w obrębie 021906_5.0015, 

Rusko, gmina Strzegom, AM – 1, stanowiącej własność Powiatu Świdnickiego, przeznaczonej 
do zbycia na rzecz Gminy Strzegom w drodze darowizny, na cel publiczny związany 

z realizacją zadań własnych gminy w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, 
placów oraz organizacji ruchu drogowego.

WÓJT GMINY ŚWIDNICA 
informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świdnicy 
ul. B. Głowackiego 4 „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży”

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną nr 45 o powierzchni 0,0458 ha 
położoną w Burkatowie - zarządzenie nr 174/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku. 
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni licząc od dnia podpisania zarządzenia przez 
Wójta Gminy Świdnica w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica ul. B. Głowackiego 4, sala operacyjna (tablica 
ogłoszeń- przetargi). Ponadto informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości 
przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w 
Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30 
w Dziale Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Świdnicy ul. B. Głowackiego 4 – piętro II, pokój 307 lub 
telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67 wewn. 307.

WÓJT GMINY ŚWIDNICA 
informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świdnicy ul. B. Głowackiego 4 
„Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy”

Przeznacza się wydzierżawienia niżej wymienioną nieruchomość rolną niezabudowaną zgodnie z 
zarządzeniem nr 4/2023 z dnia 05 stycznia 2023 roku 

Oznaczenie 
nieruchomości

Pow. Opis 
nieruchomości

Forma 
oddania 

nieruchomości

Wysokość opłat 
i termin ich 
wnoszenia

Warunki zmiany 
wysokości 
czynszu

Termin 
wypowiedzenia 

umowy
Działka nr 11/7 

położona w 
Witoszowie 

Górnym
KW nr 

SW1S/00020630/7

1,0224 
ha

PSV- 0,7741 ha
PSVI- 0,2009 ha
LsV- 0,0474 ha

Dzierżawa 
na czas 

oznaczony 
na trzy lata

Wartość
0,79 dt

 płatność do 
31 marca 
każdego 

bieżącego roku

Czynsz 
regulowany 

na podstawie 
Zarządzenia 
Wójta Gminy 

Świdnica

Trzymiesięczny 
okres 

wypowiedzenia 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni licząc od dnia podpisania zarządzenia przez 
Wójta Gminy Świdnica w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica ul. B. Głowackiego 4, sala operacyjna (tablica 
ogłoszeń- przetargi). Ponadto informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości 
przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w 
Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30 
w Dziale Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Świdnicy ul. B. Głowackiego 4 – piętro II, pokój 307 lub 
telefonicznie pod nr /74/ 852-30-67 wewn. 307.

WB.6740.1051.2022.3.DN 
ZAWIADOMIENIE 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 
ADMINISTRACYJNEGO 

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 ze zmianami)

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania z wniosku T-MOBILE POLSKA S.A. reprezentowanej przez Panią Paulinę 
Suszczyńską w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 
publicznej obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 44748 wraz z wewnętrzną 
elektryczną linią zasilającą przewidzianych do realizacji w miejscowości Kłaczyna, Gmina 
Dobromierz, na terenie działki Nr 262, obręb 0009-Kłaczyna. Obszarem oddziaływania obiektu 
objęty został teren działki Nr 261, obręb 0009-Kłaczyna.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 
dni, w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1, wykazy nieruchomości położonych 
na terenie miasta Świebodzice, przeznaczonych do sprzedaży:

w trybie bezprzetargowym

Ulica Nieruchomość  Nr działki Obręb
Mikołaja Kopernika 11 l. mieszkalny 3 391/2 Śródmieście 3
Jana Mikulicza 10 l. mieszkalny 3 281/2 Pełcznica 2 
Henryka Sienkiewicza 10 l. mieszkalny 1 355/20 Śródmieście 3
Wałbrzyska 8 l. mieszkalny 4 431/29 Śródmieście 3
Strzelecka 12 części wspólne nieruchomości 508 Śródmieście 3
Ciernie 14 l. mieszkalny  1 745/2 Ciernie 4
Strzegomska 6B l. mieszkalny 1 311/14 Śródmieście 3
Ofiar Oświęcimskich 54 l. mieszkalny 8 406/1 Pełcznica 2

w trybie przetargowym

Nazwa nieruchomości Nr działki Powierzchnia (w ha) Obręb
gruntowa niezabudowana 121/9 0,1000 Pełcznica 2

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art. 34 ust.1 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o 
nabycie tej nieruchomości  w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

STAROSTA ŚWIDNICKI 
informuje, 

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdnicy 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7 w dniu 13.01.2023 r. 

został wywieszony na okres 21 dni wykaz dotyczący nieruchomości 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie Świdnica, 

składającej się z działek oznaczonych ewidencyjnie nr 853/41 i 853/42, 
obręb Mokrzeszów, przeznaczonej do zbycia 

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

STAROSTA ŚWIDNICKI 
informuje, 

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdnicy 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7 w dniu 13.01.2023 r. 

został wywieszony na okres 21 dni wykaz dotyczący nieruchomości 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie Świdnica, 

oznaczonej ewidencyjnie jako dz. 9, obręb Pogorzała, 
przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego.

BURMISTRZ MIASTA 
ŻARÓW 

INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego w 

Żarowie, ul. Zamkowa 2, został 
wywieszony na okres 21 dni wykaz 

nieruchomości przeznaczonych 
do  dzierżawy w oparciu o 
Zarządzenie  Nr 12/2023. 

codzienna 
porcja informacji 

na

mojaswidnica.pl

Znajdź nas na 
facebook mojaswidnica.pl
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WYPRZEDAZY
szaleństwo

galeria-swidnicka.pl         

.
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lam

a

*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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lam
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Znajdź nas na 
facebook mojaswidnica.pl

Prokuratura Rejonowa w Świdnicy 
zakończyła śledztwo w sprawie kata-
strofy ekologicznej, do jakiej doszło w 
2020 roku na zalewie Witoszówka. Akt 
oskarżenia trafił właśnie do sądu. By-
łemu dyrektorowi legnickiego Zarządu 
Zlewni Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego „Wody Polskie” Apolinaremu 
L. grozi do 8 lat pozbawienia wolności. 

Wracamy do tematu katastrofy 
ekologicznej nad zalewem Witoszów-
ka, do której doszło po zrzucie wody z 
akwenu w 2020 roku. Decyzję o spusz-
czeniu wody podjął zarząd zlewni 
„Wód Polskich” w Legnicy, tłumacząc 
ją planowanym remontem.  Zginęły 
ryby i tysiące chronionych małż z ga-
tunku szczeżuja wielka. Zbiornik do 
końca 2017 roku był administrowany 
przez Dolnośląski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych i przez ponad 
40 lat nie przeprowadzano na nim 
gruntowych remontów. Jego obecny 
stan wymaga przeprowadzenia nie-
zbędnych prac modernizacyjnych, 
co potwierdziła pięcioletnia kontrola 
okresowa zapory czołowej, wykonana 

Katastrofa ekologiczna na zalewie. 
Jest akt oskarżenia do sądu

przez Centrum Technicznej Kontroli 
Zapór Instytutu Meteorologii i Gospo-
darki Wodnej – Państwowego Instytu-
tu Badawczego w 2020 roku. Taki sam 
nakaz nałożył również Wojewódzki 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 
obawie przed poważnym zagrożeniem 
awarii budowli. Z tego powodu w po-
łowie 2020 roku Wody Polskie Zarząd 
Zlewni w Legnicy, w porozumieniu z 

Polskim Związkiem Wędkarskim, zle-
ciły w trybie awaryjnym sukcesywne 
obniżenie lustra wody do minimal-
nego poziomu bezpiecznego dla dal-
szego bytowania organizmów wod-
nych. Działanie to  podyktowane było 
względami bezpieczeństwa z uwagi 
na zły stan techniczny: obiekt groził 
katastrofą budowlaną. Kroki prawne 
podjęła prezydent Świdnicy Beata Mo-
skal-Słaniewska, która zawiadomiła 
prokuraturę. Śledztwo zostało właśnie 
zakończone skierowaniem aktu oskar-
żenia do sądu przeciwko jednej osobie: 
byłemu już dyrektorowi legnickiego 
Zarządu Zlewni Państwowego Go-
spodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, 
Apolinaremu L. Mężczyzna do czynu 
się nie przyznał, odmówił też składa-
nia wyjaśnień. Grozi mu do 8 lat po-
zbawienia wolności. Ze względu na to, 
że poziom wody nadal nie powrócił do 
stanu sprzed 2020 roku, niemożliwe 
jest korzystanie przez mieszkańców 
Świdnicy z wybudowanego w ramach 
Budżetu Obywatelskiego bosmanatu.

JB

Przez obniżenie lustra wody w zalewie zginęły trzy tysiące małży z chronionego gatunku 
szczeżuja wielka. 
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Świdnica w 2023 roku otrzyma 
środki na realizację projektu „Świd-
nica przeciw przemocy”. Kwota 282 
200 zł zostanie wykorzystana na 
udział miasta w „Pilotażowym wdro-
żeniu zintegrowanych programów 
zapobiegania przemocy domowej”. 
Pieniądze pozyskano w ramach kon-
kursu organizowanego przez Mini-
sterstwo Sprawiedliwości i współ-
finansowanego ze środków Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowego na 
lata 2014-2021.

Poprzez Centrum dla Rodzin 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Świdnicy będzie rozwijał współ-
pracę z podmiotami pracującymi na 
rzecz mieszkańców miasta w obszarze 
wczesnej profilaktyki przemocy. In-
stytucje te, czyli m.in. Zespół Interdy-
scyplinarny ds. Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie, policja, prokuratura, 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej, Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna, Centrum 
Wspierania Organizacji Pozarządo-
wych, Poradnia Leczenia Uzależnień, 
parafie czy placówki oświatowe wezmą 

aktywny udział w programie. Jego ko-
ordynacją zajmie się Centrum dla Ro-
dzin w Świdnicy, które będzie wdrażać 
model profilaktyki przemocy domowej 
na poziomie gminy.

Działania, jakich mogą spodziewać 
się mieszkańcy to:

▪ konsultacje indywidualne z tera-
peutą/psychologiem;

▪ grupy wsparcia dla osób z do-
świadczeniem przemocy w rodzinie 
oraz dla młodzieży;

▪ szkolenia specjalistów z profilak-
tyki przemocy, uzależnień, komunika-
cji interpersonalnej;

▪ warsztaty dla młodzieży z podej-
mowania ról i prawidłowej komunika-
cji w relacjach, Szkoła dla Rodziców 
i Wychowawców podnosząca kom-
petencje opiekuńczo-wychowawcze, 
WenDo z samoobrony i asertywności 
dla kobiet;

Przeprowadzona zostanie rów-
nież kampania społeczna skierowana 
na wykrycie wczesnych symptomów 
przemocy domowej, zwalczanie ste-
reotypów, promowanie równego trak-
towania kobiet i mężczyzn, wpływ 

Nie ma w zasadzie dnia i nocy, 
by strażnicy miejscy ze Świdnicy nie 
sprawdzali miejsc, w których śpią i żyją 
osoby bezdomne. Zwłaszcza teraz, gdy 
temperatura za oknem wynosi nawet 
kilkanaście stopni poniżej zera.

W Świdnicy osoby bez stałego miej-
sca zamieszkania, które albo z przyczyn 
losowych, albo z własnego wyboru są 
w kryzysie bezdomności, mogą skorzy-
stać z wielu form pomocy. Jedną z nich 
jest noclegownia zlokalizowana przy 
ulicy Westerplatte. Są pewne warun-
ki: jeden z nich to trzeźwość. A to, jak 
podkreśla Olaf Winiarczyk - pracownik 
socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, jest trudne, bo większość z 
tych osób jest uzależniona od alkoholu. 
Problem z używkami nie zwalnia jednak 
z niesienia pomocy. A ta jest niezwy-
kle ważna w okresie zimowym. Dlatego 

Zima to trudny czas dla osób 
w kryzysie bezdomności. 
„Jakoś sobie radzę”

pan Olaf wraz ze strażnikami miejskimi 
uzbrojony w termos z gorącą herbatą i 
zapas mięsnych puszek odwiedza miej-
sca, w których śpią bezdomni. Jednym z 
nich jest Leszek  (od red. imię zmienio-
ne), który jest mieszkańcem gminy Mar-
cinowice, ale, jak sam mówi, wybrał życie 
na wolności. – Niczego nie potrzebuję, mi 
tu jest dobrze. Śpię sobie, podgrzeję picie. 
Lubię survival – mówił Leszek, gdy spo-
tkaliśmy go śpiącego na terenie niele-
galnego wysypiska śmieci przy ulicy Ko-
pernika. Gorącą herbatą jednak się po-
częstował, a i jedzenia nie odmówił. – To 
są znane nam twarze, więc w zasadzie 
wiemy, jaką kto ma historię. Najczęściej 
powodem bezdomności jest alkohol albo 
przemoc. Bliscy nie dają sobie rady i taka 
osoba ląduje na ulicy. By przetrwać, pije 
jeszcze więcej – mówią strażnicy. Bardzo 
ważne jest, aby mieszkańcy Świdnicy 

byli wyczuleni na potrzeby takich osób. 
Czasami wystarczy podejść i zapytać, 
czy nie potrzeba czegoś do jedzenia. A 
gdy widzimy osobę leżącą na ławce czy 
ulicy, to oprócz powiadomienia strażni-
ków sprawdźmy, czy ktoś nie potrzebuje 
naszej pomocy. – Dzisiaj, niestety, pomoc 
ogranicza się tylko do wykonania telefo-
nu na dyżurkę Straży Miejskiej. My przy-
jeżdżamy, podejmujemy interwencję i w 
tym momencie patrol zostaje wyłączony 
na kilka godzin. Bo albo musi dowieźć 
osobę na pogotowie, by zbadał ją lekarz, 
a później na policyjną izbę, albo np. ko-
nieczne jest wykonanie dezynfekcji. Bez-
domni bardzo często mają wszy, świerzb 
i musimy wyczyścić radiowóz – opowia-
dają strażnicy. Sam kryzys bezdomności 
może spotkać każdego z nas: wystarczy 
utrata pracy, popadnięcie w długi, alko-
hol i scenariusz na to, aby stać się osobą 
bez dachu nad głową, jest gotowy. Cza-
sami jest to rzeczywiście wybór. Takiego 

dokonała para 30-latków śpiąca w na-
miocie na przeciwko Galerii Świdnickiej, 
tuż przy rzece. On meldunek na terenie 
miasta posiada, ale z uwagi na niechęć 
matki mężczyzny do jego partnerki oboje 
wybrali życie „pod chmurką”. Od alkoho-
lu nie stronią, pomocy żadnej nie chcą. 
Obok namiotu leżały rzeczy, a w jego 
środku znajdował się śpiwór i koce. Gdy 
jednak temperatura spada kilkanaście 
stopni poniżej zera, żadne okrycie nie 
da komfortu ciepła. – Dlatego sprawdza-
my wszystkie miejsca, w których wiemy, 
że śpią osoby bezdomne. Zawsze pytamy, 
czy nie potrzebują pomocy i zdarza się, że 
chcą ją przyjąć. W przeważającej jednak 
większości odmawiają – dodają strażnicy.

***
Według danych Ministerstwa Ro-

dziny i Polityki Społecznej na 2019 rok w 
Polsce jest ok. 30 tysięcy osób w kryzy-
sie bezdomności, z czego 83,6% stano-
wili mężczyźni (25 369 osób), natomiast 
16,4% kobiety (4 961 osób), ale na pewno 
liczby te są niedoszacowane. Informacje 
o osobach bezdomnych, przebywają-
cych na terenie ogródków działkowych, 
w zniszczonych budynkach bez ogrze-
wania, na klatkach schodowych można 
przekazywać, również anonimowo, całą 
dobę do Straży Miejskiej  z siedzibą przy 
ul. Dworcowej 2-4-6-8, tel. 986, 74/851-
28-88.

JB

Jednym z elementów działań są warsztaty WenDo z samoobrony i asertywności dla kobiet.

dobrych relacji w rodzinie na przeciw-
działanie przemocy w rodzinie. Celem 
działań Centrum dla Rodzin jest po-
prawa systemu przeciwdziałania prze-
mocy domowej i zmniejszenie ryzyka 

jej wystąpienia poprzez wyposażenie 
uczestników w wiedzę i umiejętności 
służące poprawie, a także wzmocnie-
niu dobrej jakości relacji w rodzinie.
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Pozyskano środki na walkę z przemocą 

Olaf Winiarczyk to świdnicki streetworker. Jego zadaniem jest 
pomoc bezdomnym bezpośrednio w miejscu ich przebywania, 
np. pustostanach. Co tam robi? Motywuje osoby bezdomne 
do zmiany ich sytuacji życiowej. Przekonuje, że bezdomność 
nie jest czymś naturalnym i niezmiennym, a przy odrobinie 
wysiłku każdy może poprawić swoje położenie. Streetwor-
ker w swojej pracy stara się przede wszystkim być dobrym 
pedagogiem, ale w kontakcie z osobą bezdomną ważne są 
również takie atrybuty jak gorąca herbata czy koc termicz-
ny. Dlatego  Olaf Winiarczyk  – pracownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Świdnicy – jest w to wyposażony. W okresie 
niskich temperatur, nasza reakcja może komuś uratować życie. Warto więc zwrócić 
uwagę na osoby bezdomne, niezależnie od ich stanu trzeźwości, wyglądu czy zapa-
chu. Środowisko osób bezdomnych, które przebywają w miejscach niemieszkalnych 
w przestrzeni naszego miasta, jest na co dzień wspierane i monitorowane przez pra-
cowników Straży Miejskiej w Świdnicy. Aby zgłosić informacje dotyczące osób bez-
domnych, które wymagają wsparcia, należy dzwonić na numer Straży Miejskiej – 986 
lub 74/851 28 88  (czynny całą dobę) lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
– 74/852 13 27 wew. 89, 90 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30).

Pan Leszek znany 
jest świdnickim 
strażnikom miejskim 
bardzo dobrze. 
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WÓJT GMINY ŚWIDNICA INFORMUJE 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świdnicy ul. B. Głowackiego 4 „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy”

Przeznacza się wydzierżawienia niżej wymienione nieruchomości rolne niezabudowane zgodnie z  zarządzeniem nr 175/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku 
Lp Oznaczenie nieruchomości Pow. działki 

przeznaczonej 
do dzierżawy

Opis nieruchomości Forma oddania nieruchomości oraz 
sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat 
i termin ich wnoszenia

Warunki zmiany wysokości 
czynszu

Termin 
wypowiedzenia 

umowy

Uwagi

1 Działka nr 781 
położona w Mokrzeszowie
KW nr SW1S/00020647/9

0,0579 ha Oznaczona w ewidencji gruntów jako: 
RIIIa- 0,0579 ha

Dzierżawa na czas oznaczony  
z terminem do 31.08.2023 z 

przeznaczeniem na uprawy polowe

Wartość 0,18 dt
 płatność do 7 dni od daty 

podpisania umowy

Czynsz regulowany na 
podstawie Zarządzenia 
Wójta Gminy Świdnica

Trzymiesięczny 
okres 

wypowiedzenia 

Nieruchomość zostanie 
wydzierżawiona na pisemny 

wniosek

2 Działka nr 778 
położona w Mokrzeszowie
KW nr SW1S/00020647/9

0,0600 ha Oznaczona w ewidencji gruntów jako: 
RIIIa- 0,0600 ha

Dzierżawa na czas oznaczony  
z terminem do 31.08.2023 z 

przeznaczeniem na uprawy polowe

Wartość 0,18 dt
płatność do 7 dni od daty 

podpisania umowy 

Czynsz regulowany na 
podstawie Zarządzenia 
Wójta Gminy Świdnica

Trzymiesięczny 
okres 

wypowiedzenia

Nieruchomość zostanie 
wydzierżawiona na pisemny 

wniosek

3 Działka nr 780 
położona w Mokrzeszowie
KW nr SW1S/00020647/9

0,0600 ha Oznaczona w ewidencji gruntów jako: 
RIIIa- 0,0600 ha

Dzierżawa na czas oznaczony  
z terminem do 31.08.2023 z 

przeznaczeniem na uprawy polowe

Wartość 0,18 dt
płatność do 7 dni od daty 

podpisania umowy

Czynsz regulowany na 
podstawie Zarządzenia 
Wójta Gminy Świdnica

Trzymiesięczny 
okres 

wypowiedzenia

Nieruchomość zostanie 
wydzierżawiona na pisemny 

wniosek

4 Działka nr 497/1 
położona w Mokrzeszowie
KW nr SW1S/00020647/9

1,2600 ha Oznaczona w ewidencji gruntów jako: 
RIIIa – 1,2600 ha

Dzierżawa na czas oznaczony  
z terminem do 31.08.2023 z 

przeznaczeniem na uprawy polowe

Wartość 3,89 dt
 płatność do 7 dni od daty 

podpisania umowy

Czynsz regulowany na 
podstawie Zarządzenia 
Wójta Gminy Świdnica

Trzymiesięczny 
okres 

wypowiedzenia

Nieruchomość zostanie 
wydzierżawiona na pisemny 

wniosek

5 Działka nr 777 
położona w Mokrzeszowie
KW nr SW1S/0002647/9

0,0700 ha Oznaczona w ewidencji gruntów jako: 
RIIIa- 0,0700 ha

Dzierżawa na czas oznaczony  
z terminem do 31.08.2023 z 

przeznaczeniem na uprawy polowe

Wartość 0,21 dt
 płatność do 7 dni od daty 

podpisania umowy

Czynsz regulowany na 
podstawie Zarządzenia 
Wójta Gminy Świdnica

Trzymiesięczny 
okres 

wypowiedzenia

Nieruchomość zostanie 
wydzierżawiona na pisemny 

wniosek

6 Działka nr 752 
położona w Lutomi Górnej
KW nr SW1S/00020653/4

0,2600 ha Oznaczona w ewidencji gruntów jako: 
RIVb- 0,2600 ha

Dzierżawa na czas oznaczony na trzy 
lata z przeznaczeniem na uprawy 

polowe

Wartość 0,40 dt
 płatność do 7 dni od daty 

podpisania umowy

Czynsz regulowany na 
podstawie Zarządzenia 
Wójta Gminy Świdnica

Trzymiesięczny 
okres 

wypowiedzenia

Nieruchomość zostanie 
wydzierżawiona na pisemny 

wniosek

7 Działka nr 137 
położona w Krzyżowej

KW nr SW1S/00020560/5

0,2100 ha Oznaczona w ewidencji gruntów jako: 
ŁIII- 0,2100 ha

Dzierżawa na czas oznaczony na trzy 
lata z przeznaczeniem na uprawy 

polowe

Wartość 0,50 dt
płatność do 7 dni od daty 

podpisania umowy

Czynsz regulowany na 
podstawie Zarządzenia 
Wójta Gminy Świdnica

Trzymiesięczny 
okres 

wypowiedzenia

Nieruchomość zostanie 
wydzierżawiona na pisemny 

wniosek

8 Działka nr 139 
położona w Grodziszczu

KW nr SW1S/00020648/6

0,2730 ha Oznaczona w ewidencji gruntów jako: 
RIIIa- 0,2195 ha
RIIIb- 0,0535 ha

Dzierżawa na czas oznaczony na trzy 
lata  z przeznaczeniem na uprawy 

polowe

Wartość 0,80 dt
płatność do 7 dni od daty 

podpisania umowy

Czynsz regulowany na 
podstawie Zarządzenia 
Wójta Gminy Świdnica

Trzymiesięczny 
okres 

wypowiedzenia

Nieruchomość zostanie 
wydzierżawiona na pisemny 

wniosek

8 Działka nr 822/3 
położona w Witoszowie Dolnym

KW nr SW1S/00020639/0

1,0000 ha Oznaczona w ewidencji gruntów jako: 
PsV- 0,1300 ha
LsV- 0,8700 ha

Dzierżawa na czas oznaczony na trzy 
lata z przeznaczeniem na uprawy 

polowe

Wartość 0,89 dt
płatność do 7 dni od daty 

podpisania umowy

Czynsz regulowany na 
podstawie Zarządzenia 
Wójta Gminy Świdnica

Trzymiesięczny 
okres 

wypowiedzenia

Nieruchomość zostanie 
wydzierżawiona na pisemny 

wniosek

9 Działka nr 148/2 
położona w Krzczonowie
KW nr SW1S/00020603/9

0,5000 ha Oznaczona w ewidencji gruntów jako: 
RII- 0,2600 ha

RIIIa- 0,1500 ha
S=RII- 0,0900 ha

Dzierżawa na czas oznaczony na trzy 
lata z przeznaczeniem na uprawy 

polowe

Wartość 1,66 dt
płatność do 7 dni od daty 

podpisania umowy

Czynsz regulowany na 
podstawie Zarządzenia 
Wójta Gminy Świdnica

Trzymiesięczny 
okres 

wypowiedzenia

Nieruchomość zostanie 
wydzierżawiona na pisemny 

wniosek

10 Działka nr 278/2 
położona w Mokrzeszowie
KW nr SW1S/00020647/9

0,2600 ha Oznaczona w ewidencji gruntów jako: 
RIIIa-  0,2600 ha

Dzierżawa na czas oznaczony 
z terminem do 31.08.2023 z 
przeznaczeniem na ogródek 

przydomowy

Wartość 0,80 dt
płatność do 7 dni od daty 

podpisania umowy

Czynsz regulowany na 
podstawie Zarządzenia 
Wójta Gminy Świdnica

Trzymiesięczny 
okres 

wypowiedzenia

Nieruchomość zostanie 
wydzierżawiona na pisemny 

wniosek

11 Działka nr 779 
położona w Mokrzeszowie
KW nr SW1S/00020647/9

0,0600 ha Oznaczona w ewidencji gruntów jako: 
RIIIa- 0,0600 ha

Dzierżawa na czas oznaczony 
z terminem do 31.08.2023 z 

przeznaczeniem na uprawy polowe

Wartość 0,18 dt
płatność do 7 dni od daty 

podpisania umowy

Czynsz regulowany na 
podstawie Zarządzenia 
Wójta Gminy Świdnica

Trzymiesięczny 
okres 

wypowiedzenia

Nieruchomość zostanie 
wydzierżawiona na pisemny 

wniosek

12 Działka nr 327/3 
położona w Grodziszczu

KW nr SW1S/00020649/3

0,2000 ha Oznaczona w ewidencji gruntów jako: 
ŁIII- 0,2000 ha 

Dzierżawa na czas oznaczony na trzy 
lata z przeznaczeniem na uprawy 

polowe

Wartość 0,48 dt
płatność do 7 dni od daty 

podpisania umowy

Czynsz regulowany na 
podstawie Zarządzenia 
Wójta Gminy Świdnica

Trzymiesięczny 
okres 

wypowiedzenia

Nieruchomość zostanie 
wydzierżawiona na pisemny 

wniosek

13 Działka nr 65/1 
położona w Mokrzeszowie
KW nr SW1S/00020582/5

0,0600 ha Oznaczona w ewidencji gruntów jako: 
Br-RIIIa- 0,0600 

Dzierżawa na czas oznaczony 
z terminem do 31.08.2023 z 

przeznaczeniem na uprawy polowe

Wartość 0,80 dt
płatność do 7 dni od daty 

podpisania umowy

Czynsz regulowany na 
podstawie Zarządzenia 
Wójta Gminy Świdnica

Trzymiesięczny 
okres 

wypowiedzenia

Nieruchomość zostanie 
wydzierżawiona na pisemny 

wniosek

14 Część działki nr 141/4
położona w Pogorzale

KW nr SW1S/00020609/1

0,1566 ha Oznaczona w ewidencji gruntów jako: 
RIVa-  0,1072 ha
PsIV- 0,0494 ha 

Dzierżawa na czas oznaczony na trzy 
lata z przeznaczeniem na uprawy 

polowe

Wartość 0,30 dt
płatność do 7 dni od daty 

podpisania umowy

Czynsz regulowany na 
podstawie Zarządzenia 
Wójta Gminy Świdnica

Trzymiesięczny 
okres 

wypowiedzenia

Nieruchomość zostanie 
wydzierżawiona na pisemny 

wniosek

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni licząc od dnia podpisania zarządzenia przez Wójta Gminy Świdnica w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica ul. B. Głowackiego 4, sala operacyjna (tablica ogłoszeń- przetargi). Ponadto 
informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30 w Dziale Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Świdnicy ul. B. Głowackiego 4 – piętro II, pokój 307 lub telefonicznie pod nr /74/ 852-
30-67 wewn. 307.

Trafiają tu osoby, które z różnych 
przyczyn znalazły się w potrzasku, nie 
mając dachu nad głową. Zwłaszcza w 
okresie zimowym takie miejsce jest 
niezwykle potrzebne. Od 1 stycznia 
w budynku przy ul. Westerplatte 47 
funkcjonuje schronisko dla świdni-
czan w kryzysie bezdomności. Aktual-
nie przebywa w nim 27 osób, a docelo-
wo ma być ich 30.

Obiekt został odpowiednio przy-
stosowany do swojej funkcji. Dzięki 
temu osoby korzystające ze schroni-
ska mogą liczyć na trzy posiłki dzien-
nie, świeżą pościel i wygodne łóżka. 
Do dyspozycji pozostają trzy toalety, w 
tym jedna dla osób niepełnosprawnych, 
a także w pełni wyposażony aneks ku-
chenny. – Dla mnie i dla tych, którzy 
rozumieją problem, ważne jest nie tyl-
ko to, by zapewnić osobom w kryzysie 
bezdomności dach nad głową. Ważniej-
sze jest wsparcie, mądrze prowadzony 
program resocjalizacji czy aktywizacja 
zawodowa. Oczywiście zdajemy sobie 
sprawę, że nie z każdym praca ta zakoń-
czy się sukcesem. Jednak każdy człowiek, 
mimo sytuacji, powinien być potrakto-
wany z szacunkiem dla jego poczucia 
godności. To bardzo trudne zadanie, 

ale od lat obserwowaliśmy brak takich 
działań w jedynej wcześniej placówce, 
funkcjonującej w Świdnicy. Stąd decyzja 
o samodzielnym prowadzeniu tego obo-
wiązkowego dla gminy zadania. Walka 
z bezdomnością nie może być traktowa-
na jak biznes, ale jako ważne zadanie 
społeczne – mówi Beata Moskal-Sła-
niewska, prezydent Świdnicy. Schro-
nisko prowadzą pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świd-
nicy, co obniża koszty utrzymania. W 
placówce będą prowadzone programy 
aktywizacji osób bezdomnych. Odby-
wać się będą zajęcia terapeutyczne. Z 
podopiecznymi placówki spotykać się 
będzie psycholog oraz prawnik. Opie-
ka nad bezdomnymi to zadanie własne 
gminy. Koszt remontu obiektu to około 
430 tys. złotych. Natomiast koszt do-
posażenia to 150 tys. złotych. - Stwo-
rzenie takiego miejsca było jedną z bar-
dziej wyczekiwanych potrzeb w naszym 
mieście. Bardzo się cieszę, że udało się to 
zrobić. Dzięki temu mamy pewność, że 
podopieczni otrzymują niezbędną po-
moc i fachową opiekę - mówi Izabela 
Siekierzyńska, dyrektor Wydziału Po-
lityki Społecznej i Spraw Socjalnych.

DG

Pomagają osobom w kryzysie bezdomności

Obecnie ze schroniska korzysta 27 osób. Docelowo obiekt może pomieścić 30 potrzebujących. 
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Według zapewnień inwestora w 
czerwcu tego roku powinny rozpo-
cząć się prace budowlane na terenie 
dawnego szpitala przy ul. Wester-
platte w Świdnicy. Przypomnijmy, że 
głównym założeniem projektu de-
weloperskiego jest budowa 119 lokali 
mieszkalnych w oparciu o zabytkowy 
układ historycznego budynku.  

Budynek szpitala został wzniesio-
ny w latach 1927-1929 przez Zgroma-
dzenie Sióstr św. Elżbiety prowincji 
wrocławskiej. Już w 1929 roku sio-
stry Elżbietanki przyjęły pierwszych 
pacjentów w nowym, obszernym i 
nowoczesnym, jak na tamte czasy, 
budynku przy ul. Westerplatte. Po II 
wojnie światowej został on przejęty 
przez władze polskie. Przez kolejne 64 
lata obiekt pełnił funkcję szpitalną. W 
2009 roku przeniesiono z niego ostat-
nie oddziały do nowo wybudowane-
go szpitala Latawiec. Zgromadzenie 
sióstr św. Elżbiety, które nadal dzia-
łało w Świdnicy, wystąpiło wówczas 
o zwrot budynku, co ostatecznie na-
stąpiło w styczniu 2011 roku. Według 
planu miał w nim powstać dom opieki 
dla osób starszych. Jednak w kolej-
nych latach w tym kierunku nie zo-
stały podjęte żadne kroki. Mimo że w 
2015 roku pojawił się inwestor, z któ-

rym podpisano przedwstępną umowę, 
do transakcji finalnie nie doszło. Nie-
zabezpieczony i niedopilnowany bu-
dynek powoli ulegał systematycznej 
dewastacji. 6 października 2017 roku 
na poddaszu gmachu wybuchł pożar. 
Ogień całkowicie zniszczył dużą część 
drewnianej więźby dachowej i krytego 
blachą dachu. W listopadzie 2019 roku 

kompleks trafił w ręce nowego inwe-
stora.

Właściciel obiektu opowiada o 
przygotowywaniu szczegółowych pro-
jektów, a także podał przewidywalny 
termin rozpoczęcia prac. – Pragniemy 
poinformować, że z uwagą przyjęliśmy 
ostatnie głosy mieszkańców i przedsta-
wicieli władz miasta Świdnicy doty-
czące inwestycji budowlanej w miejscu 
dawnego szpitala przy ul. Westerplatte. 
Składając to oświadczenie, chcielibyśmy 
wszystkich Państwa zapoznać z aktu-
alnym stanem prowadzonej inwestycji 
i dalszych działaniach z nią związa-
nych. Wyjątkowa na mapie Świdnicy 
inwestycja zagospodarowania działki 
oraz pięknego budynku byłego szpitala 
przy ul. Westerplatte to wieloetapowe i 
skomplikowane pod wieloma względami 
przedsięwzięcie budowlane. Aktualnie 
inwestycja znajduje się na etapie bardzo 
dokładnego projektowania uwzględnia-
jącego przede wszystkim historyczny 
charakter tego miejsca. Wymaga ona 
ścisłej współpracy m.in. z konserwa-
torem zabytków czy architektami spe-
cjalizującymi się w odtwarzaniu nie-
ruchomości z minionych lat. W sposób 
istotny wpływa to na czas trwania całej 
realizacji – mówi Damian Niedźwiecki, 
prezes zarządu Immobiliare Sp. z o.o. – 
Pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że jako 
inwestor od samego początku nie mamy 
w planie dokonywania rozbiórki bu-
dynku dawnego szpitala, który pomimo 
upływu lat znajduje się w dobrym pod 
względem technicznym stanie. Potwier-
dzają to opinie specjalistów w tym za-
kresie. Oczywiście na terenie inwestycji 
prowadzone będą prace modernizacyj-
ne i remontowe dostosowujące budynek 
do aktualnych standardów, niemniej 
ogólny zarys bryły budynku dawnego 
szpitala pozostanie w niezmienionym 
kształcie. 

Pandemia i wojna w Ukrainie 
pokrzyżowała plany inwestora 

Według Damiana Niedźwieckiego 
nie bez znaczenia dla terminu rozpo-
częcia prac budowlanych i oddania 
do użytku planowanej inwestycji są 
także okoliczności całkowicie nieza-

leżne od inwestora, a które wpłynęły 
na całą branżę budowlaną. Przyczyn 
tych wydarzeń upatrywać należy w 
szczególności w przebiegu i skutkach 
epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywo-
łującego chorobę COVID-19 oraz nie-
uzasadnionego i brutalnego konfliktu 
zbrojnego prowadzonego przez Fe-
derację Rosyjską na terenie Ukrainy. 
Oba te wydarzenia przyczyniły się do 
skomplikowanej sytuacji na rynku nie-
ruchomości, usług budowlanych czy 
rynku materiałów budowlanych. - Ich 
konsekwencją jest aktualny kryzys go-
spodarczy przejawiający się znaczą-
cym wzrostem cen, opóźnieniami czy 
wręcz brakami w dostępności towarów. 
Istotna dla całej branży nieruchomości 
i branży budowlanej pozostaje także 
sytuacja na rynku kredytów hipotecz-
nych. Według danych Biura Informacji 
Kredytowej, liczba kredytów miesz-
kaniowych udzielanych przez banki i 
SKOK-i w październiku 2022 r. spadła 
o ponad 73% w stosunku do poprzed-
niego roku i jest najniższa od ponad 12 
lat (udzielono tylko ok. 6.700 kredytów). 
Łączna wartość udzielanych kredytów 
mieszkaniowych spadła natomiast o 
74,5%. W całym 2022 roku znacząco 
spadła także ilość sprzedanych nie-
ruchomości. Nawet największe spółki 
giełdowe z branży nieruchomości no-
tują znaczące, sięgające w niektórych 
przypadkach spadki o ok. 70% w ilo-
ści sprzedanych lokali w stosunku do 
lat poprzednich. Dane te są wynikiem 
przede wszystkim wysokich stóp pro-
centowych wpływających na wysokie 
koszty finansowania zakupu nierucho-
mości oraz rygorystyczne kryteria oce-
ny zdolności kredytowej. Wszystkie te 
czynniki wpływają na znaczące ogra-
niczenie ilości potencjalnych klientów. 
Te zaś jednoznacznie przekładają się 
natomiast na możliwości stabilnego 
prowadzenia działalności na rynku 
nieruchomości i związaną z nią niekie-
dy konieczność wstrzymania lub spo-
wolnienia w realizacji niektórych in-
westycji, a także na konieczność reor-
ganizacji całej działalności. Uwzględ-
niając wszystkie te okoliczności, in-
westor wskazuje, że przewidywany 
termin wznowienia prac budowlanych 
wyznaczony został na czerwiec 2023 r. 
– zapowiada Damian Niedźwiecki.

Ogrodzenie zostanie  
wzmocnione? 

Sporo obaw wśród okolicznych 
mieszkańców wzbudza stan technicz-
ny ogrodzenia terenu przy ul. Wester-
platte. Interpelację w sprawie prawi-
dłowego zabezpieczenia posesji złożył 
m.in. radny Wiesław Żurek.  – Pragnąc 
jednocześnie odnieść się do informa-
cji dotyczących ogrodzenia działki, na 
której realizowane jest przedsięwzięcie 
budowlane oraz dostępu do tego tere-
nu przez osoby postronne wskazujemy, 
że inwestor wielokrotnie dokonywał 
zabezpieczenia nieruchomości przed 
wstępem osób niepowołanych. Ogro-
dzenie nieruchomości mimo to w spo-
sób stały i celowy jest demolowane, 
niszczone i przewracane przez nie-
znanych sprawców. Za każdym razem, 
gdy taka sytuacja występuje, inwestor 
kieruje na miejsce inwestycji ekipę po-
rządkową odpowiedzialną za ponowne 
posadzenie osadzenie ogrodzenia. In-
terwencje takie miały miejsce co naj-
mniej pięć razy. Mimo, to działania 
sprawców są powtarzane, w związku 
z czym inwestor rozważa wzmocnić 
ogrodzenie – tłumaczy prezes zarządu 
Immobiliare Sp. z o.o. 

DG

Co dalej z budynkiem 
dawnego szpitala?

Zabytkowy budynek dawnego szpitala jest opustoszały od blisko 14 lat. 
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kultura

Od 20 lat czarują publiczność, porywając do zabawy i wprawiając w doskonały nastrój. Swoją 
twórczością zachwycają jury wielu konkursów, zdobywając przy tym wiele cennych nagród i 
wyróżnień. We wtorek, 24 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C.K. Norwida wystąpi 
Zespół Śpiewaczy „Ale Babki”. Początek niesamowitego show o godz. 18.00. Wstęp wolny!

ALE BABKIALE BABKI
KONCERTKONCERT

 

24 STYCZNIA | GODZ. 18:00
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W ŚWIDNICY
HOL, I PIĘTRO

Niemal do końca stycznia w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej trwa akcja 
„Wejdź w Nowy Rok bez długu”. Każ-
dy czytelnik, który na swoim koncie 
posiada dług za przetrzymane zbiory, 
może przyjść, wrzucić min. 10% na-
leżności do puszki WOŚP, wypełnić 
stosowne dokumenty i wejść w Nowy 
Rok z czystym kontem.
Zasady obowiązujące w trakcie akcji:
1. Czytelnik zwraca przetrzymaną po-

zycję w dziale, w którym ją wypoży-
czył.

2. Bibliotekarz udziela informacji o 

Już 16. rok z rzędu Miejska Bi-
blioteka Publiczna im. Cypriana K. 
Norwida zaprasza do wzięcia udziału 
w Ogólnopolskim Konkursie na Au-
torską Książkę Literacką – Świdnica 
2023. 

Celem konkursu jest możliwość 
profesjonalnego wydania zgłoszonej 
do konkursu autorskiej książki literac-

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy.

W konkursie mogą brać udział autorzy, którzy ukończyli 18. rok życia. Konkurs nie jest anonimowy, prace należy podpisać
imieniem i nazwiskiem autora.

W konkursie biorą udział wyłącznie ilustrowane projekty książek. Na konkurs jeden autor może nadesłać jedną
zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę literacką, dotychczas niepublikowaną w zwartej formie
drukarskiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym
samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób.

Gatunek literacki i tematyka prac są dowolne.

Projekty należy przygotować w formacie PDF z rozbarwieniem w profilu kolorystycznym CMYK. Należy zachować bezpieczny
margines – teksty nie powinny być bliżej niż 6 mm od linii cięcia formatu A5. Wewnętrzny margines minimum 15 mm. Mapy
bitowe powinny mieć rozdzielczość 300 dpi. Format pracy konkursowej – A5, objętość do 120 stron razem ze stronami
redakcyjnymi oraz okładką (w tym co najmniej 15% ilustracji). Projekt należy zapisać na urządzeniu przenośnym PENDRIVE
oraz wydrukować w 1 egzemplarzu.

Do pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z oświadczeniami niezbędnymi do przeprowadzenia konkursu.
Kartę Zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej Organizatora www.mbp.swidnica.pl.

Jury przyzna tylko jedną nagrodę.

Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonej i nagrodzonej autorskiej książki literackiej w nakładzie 500 egz.
(w tym 200 egz. otrzyma autor) oraz nagroda pieniężna w wysokości 3000 złotych.

Autor nagrodzonej książki nie otrzyma żadnego dodatkowego honorarium związanego z publikacją książki.

Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzony projekt książki związany ze stronami redakcyjnymi.

Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy i tym samym niezakwalifikowania książki do druku i nieprzyznania
nagrody.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Prace wraz z Kartą Zgłoszenia należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście do dnia 31 marca 2023 roku
na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy ul. Franciszkańska 18, 58-100 ŚWIDNICA 
z dopiskiem „KONKURS – ŚWIDNICA 2023”.

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagrody i promocja nagrodzonej książki nastąpi w 2023 roku. Zawiadomienie
o wynikach do 15 maja 2023 roku na stronie internetowej Organizatora – www.mbp.swidnica.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: zgłoszeń, rozstrzygnięcia konkursu oraz promocji.

Nadesłane prace i urządzenie przenośne PENDRIVE nie będą zwracane. Wysyłka nagrodzonej książki nastąpi do 31 grudnia
2023 roku.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie
i innych mediach w celach promocji konkursu bez powiadamiania autora.

Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków
regulaminu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 640 09 46, oraz e-mail: sekretariat@mbp.swidnica.pl

16. OGÓLNOPOLSKI KONKURS
NA AUTORSKĄ KSIĄŻKĘ LITERACKĄ – ŚWIDNICA 2023

Celem konkursu jest możliwość profesjonalnego wydania zgłoszonej
do konkursu autorskiej książki literackiej w oryginalnej, atrakcyjnej
graficznie i edytorsko formie.

REGULAMIN

Założeniem konkursu jest napisanie, zaprojektowanie i przygotowanie do druku autorskiej książki literackiej
(np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w zgodnym z oczekiwaniami twórcy, atrakcyjnym
graficznie i edytorsko opracowaniu. Efektem ma być dzieło w postaci autorskiej książki literackiej
przygotowanej zgodnie z wizją autora.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wesprzyj WOŚP i wejdź 
w 2023 rok bez długu!

Akcja od kilku lat 
cieszy się dużym 

zainteresowaniem 
wśród czytelników 
świdnickiej biblio-

teki. 

XVI Ogólnopolski 
Konkurs na Autorską 
Książkę Literacką

kiej w oryginalnej, atrakcyjnej graficz-
nie i edytorsko formie. - Dla zwycięzcy 
przewidziana jest nagroda pieniężna. 
Pytania prosimy kierować pod nume-
ry telefonu 74 640 09 41 lub 74 640 09 
46 – zachęca Ewa Cuban, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. 
Norwida w Świdnicy. 

wysokości opłaty za przetrzymanie, 
wydaje dokumenty do wypełnienia, 
uprawniające do anulowania opłaty.

3. Czytelnik wrzuca min. 10% opłaty 
za przetrzymanie zbiorów do pusz-
ki znajdującej się w Wypożyczalni 
Naukowej i tutaj też zostawia wy-
pełnione dokumenty potrzebne do 
anulowania opłaty.

4. Dyrektor MBP po zakończonej ak-
cji podejmuje decyzję o anulowaniu 
opłaty.

5. Akcja trwa do 28 stycznia 2023 roku. 
Obejmuje wszystkie działy i filie.
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Miejska Biblioteka Publiczna 
zaprasza na spotkanie autorskie z 
utalentowanym świdnickim artystą, 
Krzysztofem Polaczenko. Wydarze-
nie odbędzie się w piątek,  3 lutego 
o godz. 18.00. Eventowi towarzyszyć 
będzie wystawa prac autora.

Krzysztof Polaczenko urodził 
się 15 stycznia 1987 r. w Świdnicy. 
Od ponad dwudziestu lat zajmuje 
malarstwem, muzyką i pisaniem. 
Tematykę swoich prac malarskich 
czerpie bezpośrednio z obserwa-
cji otaczającego nas świata, przed-
stawiając rzeczywistość w sposób 
surrealistyczny. Wielokrotnie łączy 
ze sobą kilka różnych technik pla-
stycznych w jednej pracy. Kładzie 
ogromny nacisk na dopracowanie 
detali i długą trwałość prac. Jego 
obrazy znajdują się w polskich i za-
granicznych kolekcjach. Pierwsze 
malarskie kroki stawiał na zaję-
ciach  Roberta Kukli, świdnickiego 
malarza, scenografa, grafika i twórcy 
street art. Kolejne szlify zdobywał w 
studium grafiki reklamowej u Renaty 
Rychlickiej-Benyamin, artystki two-
rzącej grafiki warsztatowe, malarstwo 

Świdnicki artysta 
spotka się z fanami 

i rysunek. Więcej o twórczej działal-
ności Krzysztofa Polaczenko można 
przeczytać na stronie internetowej 
biblioteki.

red. 
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aktualności

Na co dzień zwykle myślimy, że 
przed nami jeszcze długie życie i na 
wszystko mamy czas. Snujemy plany, 
marzenia, często też odkładając rze-
czy na później, bo przecież zdążymy… 
A w jednej chwili tragiczny wypadek 
może zmienić wszystko.

Andrzej  ma dopiero 47 lat i jest 
mieszkańcem Świdnicy. Jak większość 
ludzi w sile wieku miał już sprecy-
zowane plany, priorytety, dążył do 
osiągania kolejnych celów, był bardzo 
zmotywowaną osobą, ciągle się roz-
wijał. Prowadził firmę budowlaną z 
pasji, z zamiłowaniem do tworzenia. 
Był pomocny i życzliwy. - Wziął na 
siebie również samodzielne remonto-
wanie naszego przyszłego wspólnego 
mieszkania, kupiliśmy na kredyt lokal 
w starej kamienicy, w opłakanym sta-
nie. Mąż łączył pracę, życie rodzinne 
oraz remont po godzinach, żeby stwo-
rzyć nam ciepły, bezpieczny kąt. Mamy 
8-letniego syna  Mikołaja, który jest 
dzieckiem wyjątkowym, w spektrum 
autyzmu. Miki jest bardzo zżyty z tatą, 
okropnie znosi rozłąkę oraz to, co się 
wydarzyło z ukochanym ojcem. Nagły 

wypadek, nieobecność rodzica jest dla 
niego niezrozumiała i nadmiernie do-
tkliwa  – opowiada żona Andrzeja Śle-
body. Niestety, aktualny stan zdrowia 
Andrzeja nie pozwala na opuszczenie 
ośrodka rehabilitacyjnego.  

– 24 lipca tego roku byliśmy u zna-
jomych. Ciepły, letni dzień, spokojna 

rodzinna niedziela. I nieszczęsny basen 
ogrodowy. Andrzej poślizgnął się, wcho-
dząc po drabince i niefortunnie upadł 
do basenu, który, niestety, był ustawio-
ny na betonowym podłożu. Stało się. Nie 
oddychał. Szybko wyciągnęliśmy go z 
wody. Nie wiem, ile to trwało, czas się 
zatrzymał. Reanimowaliśmy  Andrze-
ja  do czasu, aż pojawiła się karetka  – 
opisuje dramatyczne chwile kobieta. 
Ratownicy przystąpili do dalszej re-
animacji, udało się odzyskać funkcje 
życiowe. To tylko dzięki szybkiej inter-
wencji Andrzej wtedy przeżył. Nieste-
ty, jego stan był bardzo ciężki - złama-
ny kręgosłup w odcinku C5-C7, uszko-
dzony rdzeń. – Długo nie wiedzieliśmy, 
czy w ogóle do nas wróci. Przez miesiąc 
mąż utrzymywany był w śpiączce far-
makologicznej. W tym czasie lekarze 
przygotowywali nas na najgorsze.  Co 
chwilę coś się działo – infekcje, zapale-
nia płuc, brak prawidłowych funkcji od-
dychania, problemy z wybudzaniem, re-
spirator podtrzymujący  Andrzeja  przy 
życiu, później zabieg tracheotomii. Ale 
on walczył. Udało się – opowiada żona 
47-latka. Dziś mężczyzna jest w stanie 

rozmawiać i praktycznie samodzielnie 
oddychać. Niestety, uszkodzenie rdze-
nia spowodowało paraliż. Po obudze-
niu nie mógł ruszyć nawet najmniej-
szym palcem. Dotychczas udało się już 
na tyle zrehabilitować ręce, żeby mógł 
samodzielnie jeść, utrzymać szklankę, 
czy też skorzystać z telefonu, ale wciąż 
jest przykuty do łóżka. – Nadzieję daje 
nam to, że mąż ma czucie w nogach, 
czuje ciepło, zimno, dotyk. Wiemy już, 
że rehabilitacja będzie długa i bardzo 
kosztowna, ale wierzę, że mamy o co 
walczyć.  Andrzej  ma ogromną wolę, 
motywację, bardzo się stara, ciągle 
wierzy, że jeszcze uda mu się pobawić 
z synem tak jak przed wypadkiem, a ja 
wierzę, że znów zobaczę go, jak wraca z 
uśmiechem na twarzy z pracy, którą tak 
kochał, a  Mikołaj  biegnie się do męża 
przytulić. Proszę, pomóżcie nam to 
osiągnąć – apeluje żona świdniczanina.

Wsparcia Andrzejowi można 
udzielić poprzez wpłaty na konto fun-
dacji siepomaga:  www.siepomaga.pl/
andrzej-slebioda.

Red.

Szacuje się, że w Polsce mamy po-
nad 400 tysięcy dzieci, które wyma-
gają pomocy psychiatry. Lekarzy z tą 
specjalnością jest natomiast ok. 500. 
Oznacza to, że na jednego psychiatrę 
przypadać może nawet 1000 potencjal-
nych pacjentów. Co mają zrobić rodzice, 
których dziecko wymaga pilnej inter-
wencji? – Nie możemy zrobić komplet-
nie nic. Jesteśmy zostawieni sami sobie 
i, dopóki nie wydarzy się tragedia, nikt 
nie zainteresuje się naszym losem  – 
mówi świdniczanka Magdalena Sul-
kowska, mama 13-letniego Maćka.

Od dobrych dwóch lat środowiska 
medyczne biją na alarm o tym, że psy-
chiatria dziecięca w Polsce jest w zapaści. 
Do zdrowia naszych dzieci z pewnością 
nie przysłużyła się pandemia, ograniczo-
ny kontakt z rówieśnikami i postawienie 
na relacje online. Z doniesień medial-
nych dowiadujemy się, że kolejny oddział 
psychiatrii dziecięcej został zamknięty. 
Te, które jeszcze istnieją, są przepeł-
nione, a łóżek do pilnych hospitalizacji 
brakuje. Przekonała się   o tym  Magda 
Sulkowska, mieszkanka Świdnicy, matka 
13-letniego  Maćka, chorującego na au-
tyzm, ADHD oraz upośledzenie w stop-
niu lekkim. – Syn został zdiagnozowany 
kilka lat temu po naszym powrocie z Nor-
wegii. Dostał orzeczenie i trafił do Szkoły 
Specjalnej w Świdnicy. Był też pod stałą 
kontrolą psychiatry, który dopasowywał 
mu leki. Było dobrze. Koszmar rozpoczął 
się kilka tygodni temu, kiedy Maciek do-
stał napadu agresji w szkole. Myśleliśmy 
jednak, że się wyciszy i wszystko będzie 
ok. Niestety. To, co działo się przed dia-
gnozą, wróciło ze zdwojoną siłą. Oczy-
wiście zaraz zadzwoniłam do psychiatry, 
która dała nowe leki, ale i te w ogóle nie 
pomagają – opowiada Magda.

Pewnego dnia zmuszona była do 
wezwania pogotowia ratunkowego. 
Medycy przyjechali i zabrali chłopca do 
szpitala we Wrocławiu, ale został ode-

słany do domu. Drugi raz, po napadzie 
szału, też został przewieziony do tej sa-
mej placówki.. – Ten napad najczęściej 
wygląda tak, że Maciek  przeklina, mówi 
straszne rzeczy, ale też rzuca się z rękami 
w naszą stronę, próbując nas bić. Te śla-
dy na mojej twarzy to wynik szarpaniny 
z nim. To już jest nastolatek, za chwilę 
nie będę miała siły, by go powstrzymać. 
Bardzo się tego boję. Gdy już dojechali-
śmy do szpitala, byłam pewna, że syn bę-
dzie  tam hospitalizowany. Niestety, 
lekarz, który do mnie wyszedł, powie-
dział słowa, które mnie zmroziły. „Do-
piero jak się coś stanie, będzie w trybie 
ostrym mógł zostać przyjęty. Nie mamy 
miejsc” . Ma dojść do nieszczęścia, czy-
li albo musi zrobić coś sobie, albo komuś 
innemu, żeby szpital mógł go przyjąć? To 
jest paranoja. Oczywiście, gdy złość mi 
przeszła, przestałam winić lekarza, bo 
to nie on jest odpowiedzialny za to, ile 
ma miejsc w szpitalu. A tak małą ilością 
trudno jest gospodarować – mówi Mag-
da. Dziś polscy psychiatrzy dziecięcy 
muszą różnicować dzieci i podejmować 
bardzo trudne decyzje. Jak ocenić stan 
psychiczny dziecka zaburzonego, który 
zmienia się z chwili na chwilę? Jak pod-
jąć decyzję o hospitalizacji, gdy mamy 
kilka osób, dla których jest to koniecz-
ne, a tylko jedno miejsce? Oczywiście 
można wziąć skierowanie do szpitala 
i oczekiwać w kolejce. Ile? – Trzy mie-
siące najmniej, obdzwoniłam wszystkie 
szpitale w województwie, ale także poza 
nim. Do psychiatry prywatnie też ciężko 
się dostać, zwłaszcza, że nasza lekarka, 
chyba z przepracowania, moim zdaniem, 
przestała się przykładać do tego, by na-
leżycie leczyć mojego syna.  Bo jak wy-
tłumaczyć zmiany leków na chybił trafił 
co 2 tygodnie? Na ten moment zostali-
śmy pozostawieni sami sobie i żyjemy 
w ciągłym strachu, co przyniesie kolejny 
dzień.  Maciej  jest jak tykająca bomba, 
nie wiemy, kiedy wybuchnie. Staramy 

się, by go w żaden sposób nie prowoko-
wać… Mam jeszcze dwie córki, które też 
żyją w permanentnym stresie, za chwilę 
i one będą potrzebować wsparcia – opo-
wiada Magda.

Magda  pobiera świadczenie w 
kwocie nieco ponad 2 tysięcy złotych. 
W międzyczasie, wychowując trójkę 
dzieci, zrobiła studia licencjackie, teraz 
kończy magisterskie. Planowała roz-
począć pracę, oczywiście rezygnując z 
daniny otrzymywanej od państwa. Nie 
ma też wątpliwości, że walka rodziców 
o możliwość „dorobku” do tego świad-
czenia jest słuszna. Zwłaszcza, że kwo-
ta ta jest kroplą w morzu potrzeb dzie-
ci z niepełnosprawnością. Wystarczy 
podliczyć, ile kosztują wizyty u pry-
watnych lekarzy, wykupowane leki czy 
terapie. Wszystko najczęściej odbywa 
się poza NFZ, bo terminy i kolejki sku-
tecznie utrudniają dostęp takim dzie-
ciom do leczenia czy rehabilitacji. A w 
większości przypadków liczy się czas. 
Niestety, póki co państwo polskie je-
dynie mówi o tym, że istnieje koniecz-
ność zmian,   a sam problem niby jest 
dostrzegany. Trudno jednak liczyć na 
jego szybkie rozwiązanie, dlatego Pol-
ska w opinii wielu staje się państwem 
„zrzutkowym”. Nie ma w zasadzie dnia, 
by w przestrzeni publicznej nie po-
jawiały się kolejne prośby o wsparcie 
leczenia. A przecież większość społe-
czeństwa płaci składki zdrowotne. – W 
obecnej sytuacji nie mam szans na pod-
jęcie jakiejkolwiek pracy zarobkowej. 
Nie wiem też czy świadczenie zostanie 
przedłużone…  Brakuje mi już siły, bo 
nie wiem co robić. Zostaliśmy z tym zu-
pełnie sami, bez jakiejkolwiek pomocy. 
Najbardziej dojmująca jest ta bezsilność 
oraz myśli co będzie z Maćkiem później. 
Co się z nim stanie, ktoś się nim zaopie-
kuje i czy będzie miał w ogóle szansę na 
w miarę normalne życie. Jesteśmy tym 
przerażeni – dodaje Magda.

***
W 2020 roku Najwyższa Izba Kon-

troli przeprowadziła kontrolę w zakresie 
dostępności dzieci i młodzieży do lecze-
nia psychiatrycznego. Według kontrole-
rów system lecznictwa psychiatryczne-
go dzieci i  młodzieży wymaga pilnych 
zmian, bowiem nie zapewnia kom-
pleksowej oraz powszechnie dostępnej 
opieki zdrowotnej w tej dziedzinie. Pro-
blemem jest nierównomierne, w  skali 
kraju, rozmieszczenie kadry lekarskiej, 
szpitalnych oddziałów psychiatrycz-
nych i  poradni dla małoletnich.   - Pro-
blemy zdrowia psychicznego narastają 
i  są wynikiem wielu czynników – glo-
balizacji, warunków społeczno-ekono-
micznych, trudności okresu dorastania, 
problemów życia rodzinnego (rozwód, czy 
rozpad rodziny), a także relacji rodziców 
z  dzieckiem, których ograniczenie może 
powodować osamotnienie i  zachowania 
autodestrukcyjne. W Polsce 9 proc. dzieci 
i młodzieży poniżej 18 roku życia, czyli ok. 
630 tys., wymaga pomocy  systemu lecz-
nictwa psychiatrycznego i  psychologicz-
nego. Pod tym względem nie różnimy się 
od innych krajów, gdzie ok. 10 proc. popu-
lacji dzieci i młodzieży wymaga pomocy 
profesjonalistów  – czytamy w raporcie. 
Jak wynika z danych Komendy Głównej 
Policji wśród nastolatków samobójstwa 
są drugą co do częstości przyczyną 
zgonów. Tymczasem Polska jest w czo-
łówce Europy pod względem liczby sa-
mobójstw. Liczba zamachów samobój-
czych wśród małoletnich w wieku 7 – 18 
lat rośnie z roku na rok: z 730 w 2017 r. 
do 772 w 2018 r., a w I półroczu 2019 r. 
wyniosła już 485. W  latach 2017 – 2019 
(I  półrocze) na łącznie 1987 zamachów 
samobójczych, 250 zakończyło się zgo-
nem. W  585 przypadkach przyczyną 
zamachów samobójczych była choroba 
psychiczna, a w 374 przypadkach zabu-
rzenia psychiczne.

JB

Spokojna niedziela skończyła się tragicznie. 
Pomóż Andrzejowi wrócić do rodziny!

Andrzej Śleboda wymaga intensywnej, dłu-
gotrwałej, ale i kosztownej rehabilitacji.
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„Jak zrobi coś sobie, albo komuś, wtedy go przyjmiemy”. 
Historia świdniczanki, której syn nie może liczyć na pomoc państwa

http://www.siepomaga.pl/andrzej-slebioda
http://www.siepomaga.pl/andrzej-slebioda
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ŚWIDNICA
razem gramy dla Świdnicy !
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Dopisały warunki atmosferycz-
ne i dobra frekwencja. Świdniczanie 
i okoliczni goście na sportowo zain-
augurowali 2023 rok! Za nami szó-
sta edycja Świdnickiego Biegu No-
worocznego ZUPBADURA. Impreza 
odbyła się w niedzielę, 8 stycznia na 
terenie osiedla Zawiszów. 

Tradycyjnie wydarzenie zainau-
gurowały biegi dzieci i młodzieży. Na 
starcie stawiło się ponad 100 mło-
dych adeptów biegania. Następnie 
do rywalizacji przystąpili nieco starsi 
zawodnicy. Do pokonania mieli dwie 
trasy, o długości 5 i 10 kilometrów. 
Na dystansie 5 km pierwsze miejsce 
z czasem 00:15:56 zajął Krzysztof 
Tschirch. Drugi linię mety przekro-
czył Paweł Czerniak (00:16:35), a miej-
sce na podium uzupełnił świdniczanin 
Kacper Kurzydło (00:17:44). Wśród 
pań pierwsza rywalizację ukończyła 
Ania Ficner (00:19:50), która wyprze-
dziła świdniczankę Sonię Rozumkie-
wicz (00:20:13) oraz Magdalenę Bed-

narczyk (00:20:29). Natomiast z trasą 
o długości 10 km najszybciej uporał 
się Kamil Makoś (00:33:38). Drugi 
był Jan Kaczor (00:35:12), a na najniż-
szym stopniu podium uplasował się 
Mariusz Franczak (00:37:10). W kate-
gorii kobiet zwyciężyła Anna Czerw 
(00:39:26). Drugie miejsce zajęła Ewe-
lina Wieczorek (00:42:39), a trzecie 
Sonia Rozumkiewicz (00:43:05). Tym 
samym reprezentantka Świdnickiej 
Grupy Biegowej ukończyła oba dy-
stanse na podium! Każdy uczestnik 
biegu na mecie otrzymał pamiątkowy 
medal. Nie zabrakło również ciepłego 
posiłku w postaci pysznej grochówki 
serwowanej wewnątrz hali sportowej 
im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno. Głów-
nym organizatorem imprezy była 
Świdnicka Grupa Biegowa. Sponso-
rem tytularnym firma ZUPBADURA, a 
partnerami Urząd Miejski w Świdnicy 
oraz Świdnicki Ośrodek Sportu i Re-
kreacji.

DG

Żarów powitał Nowy Rok na 
sportowo. Miłośnicy piłki nożnej 
spotkali się 1 stycznia na stadionie 
przy ul. Sportowej, aby rozegrać 
tradycyjny mecz noworoczny. Tego 
dnia nie liczył się rezultat końcowy, 
lecz dobra zabawa.  

Noworoczne życzenia wszyst-
kim zawodnikom, działaczom spor-
towym, miłośnikom piłki nożnej oraz 
kibicom złożyli burmistrz Leszek Mi-
chalak oraz prezes klubu sportowe-
go Zjednoczeni Żarów. - Tradycyjnie, 
wspólnie z miłośnikami piłki nożnej i 
sportowcami powitaliśmy Nowy Rok 

na naszym boisku sportowym, gdzie 
rozegrany został noworoczny mecz 
piłkarski. Przekrój wiekowy zawod-
ników był bardzo różny, od najmłod-
szego do najstarszego, bo dziś nie wy-
grana jest najważniejsza, tylko dobra 
wspólna zabawa. Dziękuję wszystkim 
sportowcom za udział w tym wyda-
rzeniu i życzę, aby ten Nowy Rok był 
lepszy od poprzedniego, dużo zdrowia 
i spełnienia marzeń, planów i zamie-
rzeń – podkreślił burmistrz Leszek 
Michalak.

oprac.

Z kapitalnej strony podczas Zi-
mowych Otwartych Mistrzostw 
Polski w pływaniu w kategoriach 
„Masters” zaprezentowała się Do-
minika Sasin. Świdniczanka repre-
zentująca KS AZS AWF Wrocław, 
startując w ośmiu konkurencjach, 
wywalczyła aż siedem medali (trzy 
złote, trzy srebrne i jeden brązowy)! 
Czempionat odbył się w dniach od 
16 do 18 grudnia minionego roku na 
Termach Maltańskich w Poznaniu.

– Te zawody były moim głównym 
startem w sezonie zimowym (zaraz 
po Mistrzostwach Europy Masters, 
które miały miejsce w Rzymie pod 
koniec sierpnia). Startowałam tam 
na dystansie 3 kilometrów Open 

Water, czyli w morzu. W Poznaniu 
dominowały dystanse krótkie, ale, 
przygotowując się do zawodów mię-
dzynarodowych, wykonałam kawał 
ciężkiej pracy pod względem wytrzy-
małości. Miało to swoje przełożenie 
w Poznaniu – relacjonuje Dominika 
Sasin. - Wszystkie osiem konkuren-
cji było rozłożone jedynie na trzy 
dni, dlatego te zawody były wyjątko-
wo ciężkie. Najbardziej zadowolona 
jestem z wyników w konkurencjach 
100 i 200 stylem zmiennym, na któ-
rych udało mi się uzyskać najlepsze 
wyniki wśród wszystkich pań i do-
datkowo poprawiłam swoje rekordy 
życiowe.

Biegiem w Nowy Rok!

W imprezie wzięło udział około 600 miłośników biegania.

Medalowe żniwa Dominiki Sasin!
Rezultaty Dominiki Sasin: 
▪ 1. miejsce:100 metrów stylem zmien-
nym (czas: 1:07:41)
▪ 1. miejsce: 200 metrów stylem zmien-
nym (czas: 2:27:84)
▪ 1. miejsce: 100 metrów stylem motyl-
kowym (czas: 1:04:96)
▪ 2. miejsce: 100 metrów stylem do-
wolnym (czas: 59:90)
▪ 2. miejsce: 200 metrów stylem do-
wolnym (czas: 2:12:80)
▪ 2. miejsce: 400 metrów stylem do-
wolnym (czas: 4:48:14)
▪ 3. miejsce: 50 metrów stylem motyl-
kowym (czas: 29:37)
▪ 6. miejsce: 50 metrów stylem dowol-
nym (czas: 27:44)

DG
Swoimi występami Dominika potwierdza, że 
należy do krajowej czołówki. 
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Noworoczne spotkanie 
z futbolem w tle

Organizatorem noworocznego meczu piłkarskiego był klub sportowy Zjednoczeni Żarów.
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MAZOWIECKA 14

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


