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G A Z E T A 
BEZPŁATNA

Ferie „Dookoła Świata 
z Biblioteką”. 
Trwają zapisy str. 13str. 14

„Zimowy PGE 
Narodowy w Trasie” 
zawita na świdnickie 
lodowisko

Na tę wiadomość czekało wielu zmotoryzowanych świdniczan oraz okoliczni mieszkańcy. Z 
nowym wykonawcą wznowiono remont alei Niepodległości. Zakończenie pierwszego etapu 
przebudowy jednej z głównych arterii Świdnicy powinno nastąpić do końca października 
tego roku.
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Niech żyje bal, Niech żyje bal, 
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ŚŚwidnica

Organizowany przez Świdnicki 
Ośrodek Kultury Przegląd Zespołów 
Kolędniczych to lokalna tradycja, 
kultywowana już od trzech dekad! W 
środę, 18 stycznia poznaliśmy laure-
atów, jubileuszowego 30. przeglądu. 
W tegorocznej edycji wzięło udział 17 
zespołów, w tym 11 grup przedszkol-
nych, 3 zespoły ze szkół podstawo-
wych oraz 3 z instytucji społecznych 
i kulturalnych.

– Chociaż zwyczajowe kolędowanie 
po domach, na wsiach i w miasteczkach 
już dawno odchodzi w zapomnienie, 
odżywa właśnie tutaj. Odżywa na sce-
nie Świdnickiego Ośrodka Kultury. Dla 
nas to bardzo ważne. Dopóki jest tra-
dycja i kultura, my też funkcjonujemy. 
Jako wieloletnia koordynatorka tego 

przeglądu bardzo się 
cieszę, że 30 lat 

istniejemy i mo-
żemy państwa 
zapraszać – 
podkreśliła Ha-
lina Szymań-

ska ze Świdnic-
kiego Ośrodka 
Kultury. 

Jury w składzie: Kazimiera Mar-
cińczak–Momot (przewodnicząca), 
Tadeusz Szarwaryn (muzyk, kompo-
zytor, aranżer), ks. Przemysław Po-
jasek (redaktor świdnickiego „Gościa 
Niedzielnego”) oraz Czesława Greś 
(aktorka amatorka świdnickiej Alche-

mii Teatralnej) przyznało następujące 
wyróżnienia:

Nagrody główne w wysokości po 
700 zł dla każdej z grup:

▪ Przedszkole Publiczne Zgroma-
dzenia Sióstr Prezentek w Świdnicy, 
(grupa „Słoneczniki”, montaż słow-
no-muzyczny „Jasełka misyjne”) — za 
uporządkowane układy sceniczne, 
skrupulatne łączenie słowa z gestem 
i przesłanie, że Jezus narodził się dla 
wszystkich narodów.

▪ Świetlica Wiejska Bystrzyca Dol-
na — GOKSiR, (grupa „Pogwarki”, pre-
zentacja kolędnicza „W drodze do Be-
tlejem”) — za żywą oprawę muzyczną, 
wartkie dialogi mówione gwarą góral-
ską i zaszczepianie młodemu pokole-
niu kultywowania tradycji obrzędów 
kolędniczych.

Wyróżnienia i nagrody finansowe 
w wysokości 400 zł przyznano:

▪ Przedszkole Miejskie w Miero-
szowie, (montaż słowno-muzyczny 

„W Aniołkowie”) — za dobre przygo-
towanie wokalne i aktorskie dzieci i 
poprawność dykcji.

▪ Przedszkole Miejskie nr 14, ( ja-
sełka „Betlejemska Noc” w wykona-
niu zespołu „Kolędnicy” — za wspólny 
radosny śpiew polskich kolęd, bogatą 
scenografię i grę aktorską zespołów.

▪ Niepubliczne Przedszkole Ję-
zykowe „Calineczka”, (spektakl „Hej, 
kolęda”, grupa „Jaskółki”) — za zgrab-
ne osadzenie prezentacji w konwencji 
polskiej tradycji herodowej.

▪ Przedszkole Niepubliczne „We-
soła Piątka”, (prezentacja „Jasełka z 
przymrużeniem oka” w wykonaniu 
grupy „Kolędnicy z Wesołej Piątki”) 
— za dużą żywiołowość licznej grupy 
uczestników w przekazywaniu treści 
bożonarodzeniowych poprzez stronę 
wokalną w bogatej scenografii.

Nagrody indywidualne w postaci 
książek otrzymali:

▪ Pola Żak za rolę Babci ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Świdnicy

▪ Julia Sroka za rolę Babci z Przed-
szkola Integracyjnego nr 16 „Słonecz-
ko” w Świdnicy

▪ Aleksander Żurek za rolę Hero-
da z Młodzieżowego Domu Kultury w 
Świdnicy

▪ Emilia Krawczyk za kreatywną 
rolę Maryi z Przedszkola Miejskiego 
nr 15 w Świdnicy.

DG

„Dzielmy się radością” – pod ta-
kim tytułem odbył się koncert w wy-
konaniu Jesiennej Gamy, zespołu wo-
kalno-instrumentalnego działającego 
przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 

Wydarzenie odbyło się w piątek, 
13 stycznia w Centrum Organizacji 

Świąteczne granie 
w wykonaniu 
Jesiennej Gamy 

Pozarządowych przy ul. Długiej 33.  
Wyjątkowy koncert zgromadził liczną 
publiczność, która wysłuchała nie tyl-
ko polskich kolęd, ale także świątecz-
nych piosenek ukraińskich.

JB

Świdniccy emeryci po raz kolejny udowodnili, że drzemie w nich muzyczny talent.
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Poznaliśmy najlepszych kolędników

Młodzi aktorzy z grupy „Słoneczniki” Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Sióstr Prezentek 
swoim występem zachwycili publiczność. 
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Halina Szymańska

Wystartował kolej-
ny etap robót budow-
lanych na terenie po-
dwórka w obrębie ulic 
Grodzkiej oraz Kotlar-
skiej. Trwają dostawy 
materiałów budowla-
nych, a następnie roz-
poczną się prace ziem-
ne, w związku z tym  
wystąpią utrudnienia 
w dojeździe do garaży 
i posesji lub czasowy 
brak takiego dojazdu. 
Od poniedziałku, 30 
stycznia nastąpi brak możliwości 
parkowania w tym miejscu.

W pierwszym etapie z parkowania 
wyłączony zostanie obszar od wjazdu z 
kierunku ulicy Kotlarskiej oraz podwór-
ko na wysokości ulicy Grodzkiej 7,9,11. 
– Teren zaznaczony na żółto jest dostęp-
ny dla mieszkańców i właścicieli, jednak 
dojazd do niego będzie przechodził przez 
teren budowy, w związku z czym prosi-
my o zachowanie szczególnej ostrożności 
w trakcie jazdy – tłumaczy Magdalena 
Dzwonkowska, rzecznik prasowy Urzę-
du Miejskiego w Świdnicy.

Informacji w zakresie wyłączeń z 
ruchu, w zależności od zaawansowania 

robót budowlanych, udziela Wydział 
Przetargów i Inwestycji Miejskich – Sła-
womir Bielski, tel. 74/ 856 28 66, e-mail: 
s.bielski@um.swidnica.pl. – Dziękujemy 
za Państwa cierpliwość i wyrozumiałość. 
Przypomnimy, że realizacja prac zwią-
zanych z rewitalizacją podwórek przy 
ulicach Grodzkiej i Franciszkańskiej za-
planowana została do końca paździer-
nika 2023 roku. Zarówno wykonawca, 
jak i pracownicy Wydziału Przetargów i 
Inwestycji Miejskich dokładają wszelkich 
starań, aby prace te przebiegały możli-
wie szybko  i sprawnie – dodaje rzecznik 
świdnickiego magistratu.

red.

Ograniczenia w parkowaniu 
na podwórku w centrum 
miasta
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Nowy radiowóz 
dla strażników

Zakup nowego radiowozu był 
podyktowany koniecznością wyco-
fania z eksploatacji piętnastoletnie-
go Volkswagena, który przejechał po 
ulicach Świdnicy 320 tys. kilometrów.  
– Żegnamy samochód, który przez wie-
le lat efektywnie był wykorzystywany 
do służby przez funkcjonariuszy naszej 
jednostki. Zastąpi go Mercedes-Benz 
Citan, którego wyposażenie zostało 
dostosowane do nowych zadań, któ-
re realizuje nasza jednostka – mówi 
Edward Świątkowski, zastępca ko-
mendanta Straży Miejskiej. – Pojazd 
jest wyposażony m. in. w  urządzenia 
techniczne służące do zabezpieczania 
miejsc niebezpiecznych, sprzęt do po-
bierania próbek popiołów z palenisk 
domowych, apteczki ratownika drogo-
wego, indywidualne apteczki dla straż-
ników, mierniki tlenku węgla. Nowy 
radiowóz jest również wyposażony 
w sprzęt do chwytania i transportu 
zwierząt potrzebujących natychmia-
stowej pomocy. Ponadto do dyspozycji 
funkcjonariuszy będą wodery, sprzęt 
chroniący przed skażeniami, awa-
ryjne urządzenie rozruchowe, koce 
termiczne. Decyzję o zakupie nowe-
go radiowozu radni miejscy podjęli w 
sierpniu ubiegłego roku. Koszt zakupu 
Mercedesa to 155 800 zł.

DG

Symboliczne 
przekazanie klu-
czyków odbyło 
się w piątek, 20 
stycznia.

Funkcjonariusze świdnickiej Straży Miejskiej mogą już 
korzystać z Mercedesa Citan Tourer. Nowy, w pełni wypo-
sażony pojazd zastąpi wysłużonego Volkswagena Caddy.  – 
Mamy nadzieję, że nowy pojazd przez wiele lat będzie słu-
żył mieszkańcom Świdnicy – deklarują zgodnie strażnicy.

rek
lam

a

fo
to

: U
M 

Św
idn

ica



4 |  27.01 - 9.02.2023 r.ŚŚwidnica

aktualności

Na tę wiadomość czekało wielu 
zmotoryzowanych świdniczan oraz 
okoliczni mieszkańcy. Z nowym wy-
konawcą wznowiono remont alei 
Niepodległości. Zakończenie pierw-
szego etapu przebudowy jednej z 
głównych arterii Świdnicy powinno 
nastąpić do końca października tego 
roku. 

Przypomnijmy, że miasto we 
wrześniu 2022 roku wypowiedziało 
umowę firmie Polskie Surowce Skalne 
Sp. Z o. o. Grupa Budowlana na prze-
budowę al. Niepodległości na odcinku 
od pl. Wolności do skrzyżowania z ul. 
8 Maja, wskazując winę wykonawcy. 
Rozwiązanie umowy nastąpiło z uwagi 

na interes miasta i mieszkańców. Sto-
pień zaawansowania realizowanych 
prac był niedostateczny, a ich postęp 
niewystarczający.

Następnie wszczęto postępowa-
nie przetargowe w trybie negocjacji 
bez ogłoszenia w celu wyboru nowej 
firmy odpowiedzialnej za dokończenie 
realizacji tej inwestycji. Przetarg po-
przedzony został wykonaniem inwen-
taryzacji powykonawczej inwestycji. 
Odpowiedzialnym za dokończenie 
tego etapu remontu została firma 
HYPMAR z Modlęcina. Przedsiębior-
stwo było odpowiedzialne między in-
nymi za szybki i sprawny remont Po-
lnej Drogi. 

Wznowiono remont alei Niepodległości 

Zgodnie z umową roboty drogowe powinny zakończyć się 31 października 2023 roku.

Pierwsze prace na alei Niepod-
ległości rozpoczęły się na początku 
stycznia.  Koszt zadania to 6 750 000 
zł. W ramach I etapu inwestycji, zgod-
nie z protokołem inwentaryzacyjnym, 
stwierdzono, że stopień zaawanso-
wania prac jest na poziomie 42%. Wy-
konano w ok. 90% roboty związane z 
montażem kanalizacji deszczowej, 
usunięto kolizję z siecią gazo-
wą, wykonano również część 
konstrukcyjną jednego pasa 
ruchu pod ułożenie na-
wierzchni asfaltowej oraz 
odcinkowo nawierzchnie 
ciągów pieszych i zatok po-
stojowych. Zaawansowane też 

są prace przy renowacji muru obron-
nego wraz z balustradą. Do zrobienia 
pozostaje m.in.: dokończenie warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni drogi, 
chodników i ścieżki rowerowej, ozna-
kowanie, oświetlenie drogowe oraz 
zieleń. - Plac budowy przekazaliśmy 
nowemu wykonawcy na początku tego 

miesiąca. Prace mogą potrwać do 
października bieżącego roku, 

jednak, biorąc pod uwagę do-
tychczasową współpracę z fir-
mą Hypmar, liczę, że uda się  
zakończyć inwestycję szybciej 
– mówi Krystian Werecki, 

wiceprezydent Świdnicy.
DG

Powoli dobiegają końca prace przy przebudowie przejścia pieszego pomiędzy 
al. Niepodległości i ul. Garbarską. 9 listopada podpisano umowę z firmą TINARG 
Sp. z o. o. z Mściwojowa, która zrealizuje zadanie za kwotę 159 233 zł. 

Krystian Werecki
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Przed nami 31. finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, który odbędzie się w niedzielę, 29 
stycznia. W tym roku fundusze będą zbierane na 
rzecz walki z sepsą. Po raz trzeci świdnicki finał 
WOŚP odbędzie się na scenie Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury. Tam od godz. 12.00 licytowane będą ga-
dżety i odbędą się występy artystyczne. Na ulicach 
kwestować będzie aż 190 wolontariuszy. 

- Wszystkich świdniczan zapraszamy tego dnia 
o godz. 10.00 na uroczyste odsłonięcie tablicy pa-
miątkowej na rondzie WOŚP, na skrzyżowaniu ul. 
Zamenhofa i placu Józefa Piłsudskiego. Po odsłonię-
ciu tablicy zachęcamy rowerzystów oraz biegaczy do 
pokonania trasy w kształcie serca. Liczy ona 15 km i 
wiedzie wokół miasta. Można to zrobić przy wykorzy-
staniu aplikacji @aktywnemiasta. Nie ma przeszkód, 
aby wyznaczyć swoją indywidualną trasę. Liczy się 
kreatywność. Dla rowerzystów, którzy udostępnią 
swoją drogę przejazdu w social mediach ( fb/insta-
gram) z #wykręćserce i najciekawiej będą odwzoro-
wywać serca, miasto Gniezno przewidziało nagrody 
w ogólnopolskiej akcji „Wykręć Serce W Swoim Mie-
ście” - zachęca Magdalena Dzwonkowska, rzecznik 
prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

Licytacje i wspólna zabawa odbędą się w 
godz. od 12.00 do 20.00 w sali teatralnej Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury. Podziwiać będzie moż-
na występy solistów i zespołów. Na zakończenie 
zaśpiewa Paweł Kovalczyk. Licytowanie będzie 
możliwe także online na fanpage WOŚP Świdni-
ca i telefonicznie dzwoniąc do studia pod nr. tel.: 
74/ 854 00 00. Dodatkowo, od niedzieli, 22 stycz-
nia (od godz. 18.00) do 29 stycznia (do godz. 18.00)  

aukcje będą również dostępne na Allegro www.
wosp.swidnica.pl. Po raz ósmy w finał angażuje się 
Moto Orkiestra. Od godz. 10.00 przy ul. Rotmistrza 
Witolda Pileckiego przygotowano wiele atrakcji 
m.in.: przejażdżki samochodami, licytacje, a także 
bar z pierogami i ciastami. Przy Galerii Fotografii w 
Rynku od godz. 12.30 odbędzie się wodowanie świd-
nickich morsów. Rozgrzewkę przed wejściem do 
„akwenu” poprowadzi Aneta Zumba Team. Zagrze-
wać do zabawy będą też Mażoretki „Prima” Świdni-
ca. Obok stanie ze swoim namiotem Formacja Black 
Coyote, która  zaprezentuje repliki broni i mundury 
różnych rodzajów wojsk.

red.

Finał WOŚP już w niedzielę! 

W tym roku na ulice Świdnicy wyjdzie aż 190 wolonta-
riuszy. 
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Za drogi powiatowe, wojewódzkie i kra-
jowe odpowiadają ich zarządcy i do nich 
należy kierować wszelkie uwagi:
▪ drogi krajowe - ul. Esperantystów, ul. 
Zamenhofa, ul. Szarych Szeregów. Za-
rządca - Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad – tel. 222 500 
115 (infolinia całodobowa);
▪ drogi wojewódzkie - ul. Wałbrzyska, 
pl. Grunwaldzki, Aleja Niepodległości, ul. 
Wrocławska od pl. Wolności do Łącznej, 
ul. Łączna, ul. Przemysłowa, ul. Kopernika 
od Przemysłowej do Towarowej, ul. Towa-
rowa, ul. Westerplatte od Towarowej.
Zarządca - Dolnośląska Służba Dróg i Ko-
lei we Wrocławiu - tel. 71 39 17 196;

▪ drogi powiatowe - ul. Kochanowskiego, 
ul. Bystrzycka, ul. Westerplatte
od Bystrzyckiej do Towarowej. Zarządca 
- Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego 
- tel. 74 66 22 920 wew. 25.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:
▪ za zimowe utrzymanie dróg wewnętrz-
nych, drogi osiedlowe, zakładowe, place 
przed dworcami kolejowymi i autobuso-
wym odpowiedzialni są zarządcy, właści-
ciele terenu;
▪ za usuwanie śniegu i likwidowanie śli-
skości na chodnikach odpowiedzialni są 
właściciele przyległych nieruchomości.

red.

Uszkodzony w drugiej połowie 
grudnia przystanek autobusowy przy 
ul. Kraszowickiej zostanie naprawiony. 
Po wycenie szkody, miasto otrzymało 

od ubezpieczyciela kwotę 15 325 zł, któ-
ra w całości pokryje koszty naprawy.

- Przyznane środki finansowe muszą 
zostać wprowadzone do budżetu miasta, 
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Naj-
bliższe posiedzenie planowane jest 27 
stycznia. Po tym terminie podpisana zo-
stanie umowa z firmą, która będzie mia-
ła 6 tygodni na wykonanie tego zadania 
– tłumaczy Magdalena Dzwonkowska, 
rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego 
w Świdnicy.  Przystanek został zabez-
pieczony taśmą ostrzegawczą. Jeśli po-
jawią się zastrzeżenia dotyczące tego 
zabezpieczenia, prosimy kierować je 
bezpośrednio do Straży Miejskiej. Przy 
wietrznej pogodzie może bowiem dojść 
do zerwania taśm zabezpieczających. 

oprac.

Kto odpowiada za utrzymanie dróg? 
Do kogo dzwonić w sprawie odśnieżania? 

W Świdnicy trwa akcja zima. Operatorem odpowiedzialnym za utrzyma-
nie przejezdności na drogach w Świdnicy jest Farma Miejska, do której na-
leży zgłaszać trudne sytuacje dotyczące warunków panujących na drogach 
gminnych pod nr. tel. 74 851 39 88 (całodobowy). 

Przystanek przy ul. Kraszowickiej 
zostanie naprawiony

Szkody, których dokonał nieznany sprawca, 
zostaną naprawione. 
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W związku z zapytaniami miesz-
kańców ulicy Kanonierskiej, świd-
nicki magistrat informuje, że miasto 
podpisało porozumienie z dewelo-
perem, który wybudował budynki 
mieszkalne w tamtym rejonie. Na 
jego mocy inwestor zobowiązany jest 
do sporządzenia dokumentacji pro-
jektowej i przebudowy ul. Kanonier-
skiej, na odcinku od wiaduktu kolejo-
wego do ul. Esperantystów oraz wy-
budowania drogi na długości swojej 
nieruchomości.

Zgodnie z zapisami porozumie-
nia inwestycja drogowa powinna być 
zakończona przez dewelopera przed 
oddaniem do użytku wszystkich bu-
dynków objętych pozwoleniem na 
budowę. Powiatowy Inspektor Nad-
zoru Budowalnego w czerwcu 2021 
roku wydał pozwolenie na użytkowa-

nie obiektów, jednocześnie wskazując 
szereg czynności i prac dodatkowych, 
jakie deweloper musi wykonać w bu-
dynkach, aby uzyskać ostateczne po-
zwolenie na ich użytkowanie. Termin 
wykonania wszystkich robót wykoń-
czeniowych to 30 czerwca 2023 roku. 
Do tego czasu deweloper zobowiąza-
ny jest również do wykonania wspo-
mnianej inwestycji drogowej.

– Skierujemy do inwestora kolejne 
pismo z przypomnieniem zobowiązań 
zawartych w porozumieniu. Jeżeli de-
veloper wykona wszystkie wskazane 
przez Inspektora Nadzoru Budowla-
nego naprawy w budynkach, to wtedy 
spełni się warunek o konieczności wy-
konania drogi – mówi Jarosław Mar-
kowski, zastępca dyrektora Wydziału 
Dróg i Infrastruktury Miasta.

oprac.

Co dalej z nawierzchnią 
na Kanonierskiej?

Aktualny stan nawierzch-
ni utrudnia przemiesz-

czanie się mieszkańców 
okolicznych budynków. 
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Do tej pory Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej wypłacił już 2441 do-
datków węglowych na kwotę ponad 7 
mln 300 tys. złotych. Terminy wypłat 
uzależnione są od przekazania środ-
ków finansowych przez rząd.

Świdniczanie złożyli 2 875 wnio-
sków. Przewidywana łączna wniosko-
wana kwota to 8 mln 625 tys. zł. Wyso-
kość dopłat będzie jednak ostatecznie 
uzależniona od ich weryfikacji. – Już 
wkrótce zakończymy prace nad wypła-
tą dodatku węglowego. Każdego dnia do 
Działu Świadczeń Pomocy Społecznej w 
MOPS docierają informacje z wywiadów 
środowiskowych od naszych współpra-
cowników w terenie. To na ich podstawie 
obecnie opiera się weryfikacja i ocena 
złożonego wniosku. W tym miejscu proś-
ba do mieszkańców. Kiedy nasz pracow-
nik nawiąże kontakt w celu przeprowa-
dzenia wywiadu, prosimy, aby pozostać 
w domu lub mieszkaniu w umówionym 
terminie. Wpłynie to na czas zakończe-
nia sprawy. Brak wywiadu spowoduje, że 
czas rozpatrzenia wniosku się wydłuży 
lub zostanie wydana decyzja odmowna 
– mówi Wojciech Burdek, zastępca dy-
rektora MOPS w Świdnicy. Przypomnij-
my, że miasto wybrało operatora, który 
w jego imieniu zajmuje się preferen-
cyjną sprzedażą węgla. Jest to konsor-

cjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe AMA Sp. z o.o. z oddziałem 
Skład Opału MARGO w Świdnicy przy 
ul. Strzelińskiej 4A oraz P.H.U. „HUZAR” 
Piotr Huzar, ul. Nadbrzeżna 10, 58-125 
Pszenno. Aby skorzystać z zakupu węgla 
po preferencyjnej cenie należy przed-
stawić zaświadczenie, potwierdzają-
ce wypłacenie na rzecz gospodarstwa 
domowego dodatku węglowego albo 
pozytywnego rozpatrzenia wniosku o 
wypłatę na rzecz tego gospodarstwa 
domowego dodatku węglowego. Wnio-
sek o wydanie zaświadczenia należy 
złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. 
Franciszkańskiej. Termin wydania za-
świadczenia, zgodnie z ustawą, wynosi 
do 14 dni od dnia złożenia wniosku. Z 
zaświadczeniem będzie można się udać 
do punktu, który zajmuje się dystrybu-
cją węgla, celem sfinalizowania zakupu. 
MOPS wydał w 2022 roku 383 zaświad-
czenia, w tym roku złożono już ponad 
130 wniosków. Do tej pory węgiel zaku-
piło 140 osób, w kolejce oczekuje jeszcze 
ponad 200 osób. Pod koniec stycznia 
spodziewany jest transport 25 ton wę-
gla, który był zamówiony w pierwszej 
partii na rok 2023. Aktualnie dostępna 
jest kostka i groszek.

oprac.

Kolejne dodatki węglowe 
trafią do świdniczan
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– Niestety, od dziesięcioleci w tym 
miejscu nie został przeprowadzony 
żaden remont. Realizacja tej inwestycji 
zależna była od możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych, co też miastu 
się udało. To kolejne „zielone miejsce” 
rekreacji i wypoczynku, które, mam 
nadzieję, będzie licznie odwiedzane 
przez świdniczan – mówi prezydent 
Beata Moskal–Słaniewska.

Ponadto rozebrane zostaną bu-
dynki usługowe i gospodarcze, które 
nie są użytkowane, a ich stan tech-
niczny jest katastrofalny. Na ścianie 
budynku, znajdującego się przy rewi-

talizowanym terenie, 
pojawi się mural. 
Dokumentacja 
projektowa na 
przebudo-
wę Ogród-
ka Jorda-
nowskiego 
opracowa-
na została 
przez świd-
nicką firmę 
ART-BUD. Za-
kres przewidzia-
nych do realizacji 
prac obejmuje wy-
konanie: alejek, nasadzeń 
zieleni niskiej, okrywowej i wysokiej, 
a także oświetlenia terenu lampami 
parkowymi, monitoringu, montażu 
ławek i koszy, poidła, stojaków ro-
werowych oraz fontanny. Powstanie 
nowy plac zabaw wraz ze strefą ro-
dziców osłoniętą pergolą. Cały teren 
będzie ogrodzony. 

Koszt zadania według koszto-
rysów inwestorskich to ponad 2 
mln 170 tys. zł. Środki zewnętrzne 
pochodzą z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych. Została podpisana 
wstępna promesa na 90% kosztów 
dofinansowania, przy 10% wkładu 
własnego. Dotacja na przebudowę 
Ogródka Jordanowskiego, a także 

na przebudowę prze-
strzeni wewnątrz 

kwartałów ul. 
Przechodnia – ul. 

Bohaterów Get-
ta – ul. Teatral-
na – ul. Men-
nicka, opiewa 
na kwotę 4 
mln 950 tys. 

zł. Prace na po-
dwórku obejmą 

m.in. rozbiórkę 
niezamieszkałych i 

nieużytkowanych bu-
dynków, rozbiórkę muru 

wraz z ogrodzeniem, budowę 
chodników, miejsc postojowych, cią-
gów pieszo-jezdnych, jezdni z kostki 
granitowej wraz z ukształtowaniem 
terenu, wykonanie powierzchni zie-
lonych (trawy, byliny, krzewy ozdob-
ne, drzewa), budowę zadaszonych 
miejsc gromadzenia odpadów stałych 
z dachami zielonymi, wykonanie ele-
mentów małej architektury, wykona-
nie instalacji sanitarnej,  elektrycz-
nej i teletechnicznej, w tym budowę 
oświetlenia i monitoringu. Planowane 
jest również pozyskanie środków z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
wysokości 60% dofinansowania na 
zagospodarowanie zielenią.

oprac. 

Pani Janina Szelewska 
po raz kolejny wesprze WOŚP!

Jak sama przyznaje, zawsze była, 
jest i będzie wrażliwa na ludzkie nie-
szczęście. Pani Janina Szelewska z 
Milikowic (gmina Jaworzyna Śląska) 
po raz kolejny wesprze finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym 
razem seniorka, która za pół roku 
skończy 99 lat przekazała na licy-
tacje własnoręcznie spisany przepis 
na ciasto „Cwibak” oraz uszyty i wy-
haftowany fartuszek z kieszenią na 
klamerki.

Pani Janina podczas pandemii w 
marcu 2020 roku szyła maseczki dla 
medyków, za co otrzymała nagro-
dę „Pozytywki widzów Dzień Dobry 
TVN”. W minionym roku została no-
minowana do nagrody „Super Pozy-
tywki” i dostała zaproszenie do stu-
dia Dzień Dobry TVN w Warszawie. 
Od zawsze pomagała, jak tylko mogła. 
Na 29. finał WOŚP przekazała far-
tuszek oraz kapcie, a także kopertę 
na chusteczki. Rok później uszyła i 

Mimo sędziwego wieku, Janina Szelewska nie przestaje działać na rzecz innych.

wyhaftowała poduszkę w kształcie 
serca. Wszystkie te aukcje cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem. – 
W tym roku z okazji 31. finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 
imieniu babci Janiny przekazujemy 
własnoręcznie spisany przepis na cia-
sto – „Cwibak” (niem. Zwieback, czyli 
ciasto biszkoptowe). Przepis przywio-
zła z Austrii, gdzie spędziła kilka lat 
swojej młodości. Ciasto towarzyszy 
nam od lat. Babcia, pomimo swojego 
wieku, nadal piecze je na wszystkie 
ważne uroczystości, dodając słodko-
ści, na którą warto czekać, dlatego 
chcemy się nią z okazji WOŚP-owego 
finału podzielić!  Do przepisu dorzu-
camy uszyty i wyhaftowany fartuszek 
z kieszenią na klamerki. Jak sama bab-
cia mówi, jest to „zapaska z kieszon-
ką”. Przyda się idealnie do wieszania 
wypranych ubrań, które po pieczeniu 
będą całe w mące. Po wszystkim, bę-
dzie można zrelaksować się w fotelu 
z kawałkiem ciasta oraz w kapciach 
uszytych również przez panią Jani-
nę, które także znajdą się w zestawie. 
(Kapcie damskie w rozmiarze około 
37, ostatnie jakie zostały uszyte przez 
babcię Janinę) – czytamy w opisie au-
kcji na Allegro.

DG

Ogródek Jordanowski 
zlokalizowany u zbiegu ulic Marii 
Konopnickiej i 1 Maja doczeka 
się remontu. Zatwierdzono 
dokumentację projektową 
i przystąpiono do przygotowania 
postępowania przetargowego 
na wybór wykonawcy zadania. 
Wśród zaplanowanych prac jest 
m.in. odnowienie placu zabaw 
dla dzieci i wiele nowych 
nasadzeń zieleni.

Zapomniany, zielony 
teren w centrum 
miasta zostanie 
zrewitalizowany.

Nowością na placu zabaw będą 
krzywe lustra – urządzenia, 

których nie ma jeszcze w 
Świdnicy.Zielony zakątek Zielony zakątek 

w sercu miasta w sercu miasta 
odzyska dawny blask odzyska dawny blask foto: D. Gębala

foto: UM Świdnica

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

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

Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:
1. działki Nr 9, 212, 213, 214 i 215, obręb 0001-Krzyżowa Góra Nr 1, jednostka ewidencyjna: 021906_4 
Strzegom miasto
2. działki Nr 160, 269/5, 269/7, 269/8, 303/2 i 304, obręb 0006-Graniczna, jednostka ewidencyjna: 021906_5 
Strzegom obszar wiejski

Projekt podziału nieruchomości obejmuje podział następujących działek:
1. działka Nr 214, obręb 0001-Krzyżowa Góra Nr 1, jednostka ewidencyjna: 021906_4 Strzegom miasto
po podziale powstaną działki Nr 214/1 i 214/2, obręb 0001-Krzyżowa Góra Nr 1, jednostka ewidencyjna: 
021906_4 Strzegom miasto
pod inwestycję przeznaczone są obie działki
2. działka Nr 160, obręb 0006-Graniczna, jednostka ewidencyjna: 021906_5 Strzegom obszar wiejski
po podziale powstaną działki Nr 160/1 i 160/2, obręb 0006-Graniczna, jednostka ewidencyjna: 021906_5 
Strzegom obszar wiejski
pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 160/1, obręb 0006-Graniczna, jednostka ewidencyjna: 021906_5 
Strzegom obszar wiejski
3. działka Nr 269/5, obręb 0006-Graniczna, jednostka ewidencyjna: 021906_5 Strzegom obszar wiejski
po podziale powstaną działki Nr 269/9 i 269/10, obręb 0006-Graniczna, jednostka ewidencyjna: 021906_5 
Strzegom obszar wiejski
pod inwestycję przeznaczone są obie działki
4. działka Nr 269/8, obręb 0006-Graniczna, jednostka ewidencyjna: 021906_5 Strzegom obszar wiejski
po podziale powstaną działki Nr 269/11 i 269/12, obręb 0006-Graniczna, jednostka ewidencyjna: 021906_5 
Strzegom obszar wiejski
pod inwestycję przeznaczone są obie działki

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję, które nie podlegają podziałowi:
1. działki Nr 9, 212, 213 i 215, obręb 0001-Krzyżowa Góra Nr 1, jednostka ewidencyjna: 021906_4 Strzegom 
miasto
2. działki Nr 269/7, 303/2 i 304, obręb 0006-Graniczna, jednostka ewidencyjna: 021906_5 Strzegom obszar 
wiejski

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, których użytkowanie wieczyste wygaśnie z dniem, w którym 
decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna:
1. działki (po podziale) Nr 214/2, obręb 0001-Krzyżowa Góra Nr 1, jednostka ewidencyjna: 021906_4 Strzegom 
miasto

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, które staną się własnością Gminy Strzegom z dniem, w 
którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna:
1. działki (po podziale) Nr 269/10 i 269/12, obręb 0006-Graniczna, jednostka ewidencyjna: 021906_5 Strzegom 
obszar wiejski

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie, na czas realizacji inwestycji, będzie 
ograniczone
1. działki przed podziale Nr 269/7, obręb 0006-Graniczna, jednostka ewidencyjna: 021906_5 Strzegom obszar 
wiejski
2. działki po podziale Nr 269/9 i 269/11, obręb 0006-Graniczna, jednostka ewidencyjna: 021906_5 Strzegom 
obszar wiejski

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

WB.6740.1097.2022.3.DN
OBWIESZCZENIE 

STAROSTY ŚWIDNICKIEGO 
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 176 ze zmianami) Starosta Świdnicki zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2022 roku na wniosek Burmistrza Strzegomia reprezentowanego przez Pana Dariusza Rusnak 
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą 

„Budowa drogi gminnej na działkach nr 212 obręb Krzyżowa Góra nr 1 i nr 304 obręb Graniczna w Strzegomiu”

og
ło

sz
en

ie

To wydarzenie wstrząsnęło spo-
łecznością Świdnicy. We wrześniu 
2020 roku doszło do nagłego wybuchu 
w jednym z mieszkań w oficynie przy 
ul. Wyspiańskiego 1A. Cudem żaden z 
lokatorów nie stracił życia, a jedynym 
rannym okazał się sprawca drama-
tycznego wydarzenia. Ponad dwa lata 
od tych traumatycznych scen, lokato-
rzy powoli wracają do swoich miesz-
kań. Zakończyły się już niezbędne pra-
ce remontowe. 

Przypomnijmy, że do feralnego 
zdarzenia doszło w niedzielę, 6 wrze-
śnia 2020 roku. Kilka minut po godz. 
11.00 nastąpił wybuch gazu, w wyniku 
czego runęła część ściany frontalnej. W 
jednej chwili kilkoro lokatorów straciło 
dach nad głową i dobytek swojego ży-
cia. Od tamtej pory obiekt nie nadawał 
się do zamieszkania, a Powiatowy In-
spektor Nadzoru Budowalnego wydał 
zakaz użytkowania obiektu. 

Miejski Zarząd Nieruchomości 
zajął się remontem 

- To kolejne wyzwanie, z którym 
jako administrator musieliśmy się zmie-
rzyć w wyniku nieodpowiedzialnego 
działania jednego ze współwłaścicieli 
nieruchomości. Sytuacja o tyle trud-
niejsza, że jest to niewielka wspólnota z 
ograniczonym budżetem i zdolnością do 
zaciągania zobowiązań kredytowych, a 
wartość zaistniałej szkody była propor-

Lokatorzy budynku przy Wyspiańskiego 
wracają do swoich mieszkań

cjonalnie duża do wartości obiektu. W 
ramach jej likwidacji wykonane zostały 
roboty w konstrukcji związane z odbudo-
wą zniszczonych podczas wybuchu gazu 
ścian, stropów, dachu i kominów. Wy-
mienione, a właściwie wstawione zostały 
nowe okna oraz wykonano naprawę in-
stalacji gazowej, wodnej, kanalizacyjnej 
i elektrycznej. Przeprowadzony został 
także remont schodów wewnętrznych na 
klatce schodowej. W ramach odbudowy 
budynku wykonano również docieple-
nie ścian zewnętrznych, co dodatkowo 
zwiększyło efektywność energetyczną 
obiektu – mówi Marek Suwalski, dyrek-
tor Miejskiego Zarządu Nieruchomości 
w Świdnicy.

Wspólnocie mieszkaniowej uda-
ło się sfinansować niezbędny remont 
głównie z odszkodowania uzyskanego z 
polisy, uzupełniając je środkami własny-
mi w proporcji nieco ponad 10% ogółu 
nakładów finansowych, które mimo tak 
niewielkiego udziału uzupełniono środ-
kami z kredytu. Koszt wykonanych ro-
bót to ok. 330 tys. złotych.

Na początku grudnia ubiegłego roku 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow-
lanego zniósł zakaz użytkowania budyn-
ku, uznając, że przyczyny jego wydania 
zostały usunięte. Od tego momentu 
przebywanie w lokalach jest już w decy-
zji poszczególnych właścicieli mieszkań, 
o czym zostali oni powiadomieni. - Z na-

szych informacji wynika, że podjęli już w 
tym zakresie działania, rozpoczynając od 
przeprowadzania remontów. Jednocze-
śnie my też dokonaliśmy remontu gmin-
nego lokalu komunalnego, który ucierpiał 
podczas wybuchu  (naprawa tynków i 
sufitów, podłóg, instalacji wodnej, elek-
trycznej, gazowej wewnątrz lokalu). O 
tym fakcie powiadomiliśmy właściciela 
przez zgłoszenie do Wydziału Gospodarki 
Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego lokalu 
do zasiedlenia – dodaje Marek Suwalski. 

Winny wybuchu  
odsiaduje wyrok 

Po trwającej nieco ponad rok roz-
prawie Kamil C., oskarżony o celowe 
doprowadzenie do wybuchu kamienicy, 
usłyszał karę 6 lat pozbawienia wolności.  
To właśnie w jego mieszkaniu doszło do 
eksplozji. Doprowadził do niej celowo. 
W toku śledztwa składał wyjaśnienia i 
przyznał się do winy. – Sąd nie miał wąt-
pliwości co do tego, że mężczyzna celowo 
doprowadził do wybuchu, rozszczelniając 
zakupioną wcześniej butlę gazową. Li-
czył się też z tym, że może spowodować 
śmierć pozostałych lokatorów budynku. 
Prokuratura zarzucała mu jeszcze znę-
canie i prześladowanie byłej partnerki, 
ale w tym wypadku został uniewinniony 
– informowała w listopadzie 2021 roku 
rzeczniczka Sądu Okręgowego w Świd-
nicy, Marzena Rusin–Gielniewska.

DG

Budynek ponownie 
nadaje się do 
zamieszkania. 
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GRAMY Z ORKIESTRA.

zdobienie gigantycznego serca / strefa plastyczna
koralikowe warsztaty / gigantyczna kolorowanka  

brokatowe tatuaże / malowanie buziek
uskrzydlająca strefa foto / gry, zabawy, konkursy

wata cukrowa dla każdego 

niedziela, 29 stycznia | 12.00 - 18.00

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Świdnica – Zarzecze II”.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. 2022 r. poz. 503, 1846, 2185, 2747) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świdnicy 
uchwały nr XLVI/485/22 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Świdnica – Zarzecze II”, zatwierdzonego uchwałą nr XLI/468/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z 
dnia 27 czerwca 2014 r., opublikowaną w Dz. U. Woj. Doln. z dnia 14 lipca 2014 r., poz. 3205. 

Plan obejmuje obszar ograniczony od wschodu ul. Przemysłową, od południa ul. Kopernika,  
od zachodu rzeką Bystrzycą, od północy ul. Szarych Szeregów. 

Zmiana planu polegać będzie na wprowadzeniu korekt w przedmiocie:
1) uzupełnienia zapisów dotyczących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek, 
2) aktualizacji i uzupełnienia zapisów dotyczących zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej poprzez:

a) weryfikację i zmianę ustaleń dotyczących modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej związanych z elektroenergetyką i zaopatrzeniem w energię ze źródeł odnawialnych, 

3) uzupełnienia zasad dotyczących realizacji miejsc parkingowych o:
a) minimalną liczbę miejsc do parkowania przeznaczonych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

4) uzupełnienia zapisów dotyczących sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowa-
nia terenów,
5) aktualizacji zapisów dotyczących gospodarki odpadami na obszarze miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, w tym zakres gospodarowania odpadami na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5.U.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski mogą 
być wniesione w formie papierowej do Prezydenta Miasta Świdnicy na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, ul. 
Armii Krajowej 49, 58 -100 Świdnica lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@
um.swidnica.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu 
zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 20 lutego 2023 roku. 
Informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 49. Składający 
uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ogranicze-
nia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – kontakt: iod@um.swidnica.pl. Administrator przetwarza 
dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w spra-
wie przyjmowania wniosków/uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Całość 
informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajdą Państwo na stronie: http://um.swidnica.pl.

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Słaniewska 
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Cztery tysiące osób ze Świdni-
cy mogłoby skorzystać z rozwiązania 
proponowanego przez Lewicę, a do-
tyczącego tzw. wdowiej renty, czy-
li świadczenia przyznawanego dla 
współmałżonka po śmierci żony lub 
męża. Ugrupowanie rozpoczęło wła-
śnie zbiórkę podpisów pod projektem 
obywatelskim.

Według szacunków Nowej Lewicy 
projekt ustawy ma dotyczyć około 1,5 
mln osób, którym ma zapewniać godne 

Renta wdowia. Lewica zbiera podpisy 
pod obywatelskim projektem

życie po stracie współmałżonka. Inicja-
tywa zyskała poparcie Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodowych. 
Renta wdowia ma obejmować wszyst-
kich świadczeniobiorców, także tych, 
których emerytury i renty wypłacane są 
z innych źródeł niż Fundusz Ubezpie-
czeń Społecznych – policja, służba wię-
zienna, straż pożarna, służba ochrony 
państwa etc. Jedyny wyjątek stanowić 
będą prokuratorzy i sędziowie, których 
świadczenia emerytalne i rentowe są 

przeciętnie znacznie wyższe od pozo-
stałych. – Projekt ustawy zakłada dodat-
kowe świadczenie emerytalne dla owdo-
wiałego współmałżonka. Podobny projekt 

klub Lewicy złożył do sej-
mu kilkanaście mie-

sięcy temu, niestety, 
tak jak inne nasze 
rozwiązania, trafił 
on do zamrażarki. 

Stąd pomysł, by zało-
żenia te zaproponować 
w drodze projektu oby-

watelskiego i on już nie będzie mógł tra-
fić w sejmowy niebyt. Jest to projekt poza 
podziałami i mamy sygnały, że zarówno 
posłowie z partii opozycyjnych jak i obo-
zu rządzącego są za wprowadzeniem ta-
kich rozwiązań – mówiła podczas spo-
tkania z dziennikarzami, które odbyło 
się we wtorek, 17 stycznia w hotelu Fado, 
posłanka Katarzyna Kretkowska. Prze-
pisy ustawowe stanowią, że po zebraniu 
1000 podpisów z poparciem dla obywa-
telskiego projektu ustawy pełnomoc-
nik komitetu inicjatywy ustawodawczej 
zawiadamia marszałka sejmu o utwo-
rzeniu komitetu. Jeżeli zawiadomienie 
odpowiada warunkom określonym w 
ustawie, marszałek sejmu w terminie 
14 dni od jego doręczenia postanawia o 
przyjęciu zawiadomienia. Tysiąc pod-
pisów dołączonych do zawiadomienia 
stanowi część wymaganej liczby 100 tys. 
podpisów osób popierających obywa-

telski projekt ustawy. Projekt taki powi-
nien być wniesiony do sejmu w ciągu 3 
miesięcy od dnia, w którym marszałek 
sejmu wyda postanowienie o przyjęciu 
zawiadomienia o powstaniu komitetu. 
Warto wiedzieć, że podobne rozwiąza-
nia od lat działają w wielu krajach UE. W 
Czechach osoba uprawniona ma prawo 
do wyższego świadczenia w całości oraz 
do 50% drugiego świadczenia. W Niem-
czech prawo dopuszcza możliwość łą-
czenia świadczeń, ale w przypadku gdy 
ich łączna wysokość przekracza ustalo-
ny limit – świadczenie obniża się o 40%. 
Renta wdowia funkcjonuje także na Li-
twie i we Włoszech.

JB
Michał Zastawny, Joanna Scheuring-Wielgus, Maciej Gdula, Beata Moskal-Słaniewska, Kata-
rzyna Kretkowska, Krystian Werecki i Rafał Fasuga.

Członkowie Nowej Lewicy w sobotę, 21 
stycznia w Galerii Świdnickiej zbierali pod-
pisy pod obywatelskim projektem ustawy o 
rencie wdowiej. 

Katarzyna 
Kretkowska
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Stworzenie spektaklu audiowi-
zualnego „Helios Copernicus” – ta-
jemniczy rękopis Mikołaja Koperni-
ka, a także przetłumaczenie części 
pamiętników rodziny Schlaga z okre-
su 1902-1915 oraz publikacja w inter-
necie 12 artykułów z fragmentami 
pamiętnika, a także nagranie i dys-
trybucja 6 filmów o instrumentach 
budowanych przez firmę Schlaga – to 
projekty, które zrealizowane zostaną 
w tym roku w ramach stypendium 
prezydent Świdnicy, Beaty Moskal-
-Słaniewskiej w dziedzinie kultury. 
Ich ideą jest pomoc świdniczanom w 
zrealizowaniu ciekawych przedsię-
wzięć, związanych z twórczością ar-
tystyczną i upowszechnianiem kul-
tury.

Dariuszowi Miziarskiemu na 
przygotowanie spektaklu audiowi-
zualnego „Helios Copernicus” przy-
znano 5400 zł. Celem tego przed-
sięwzięcia jest ukazanie sylwetki 
polskiego astronoma Mikołaja Ko-
pernika. Rękopis Kopernika – fikcja 
literacka – stanowić będzie klucz 
i główny trzon fabuły. Fakty histo-
ryczne oraz biograficzne z jego życia 
zostaną wplecione w autorski rę-
kopis, który poprowadzi widza po-
przez tajemniczą i zawiłą historię z 

Przyznano stypendia 
w dziedzinie kultury

zaskakującym zakończeniem. 
A finałem będzie organiza-
cja wydarzenia audiowizu-
alnego w Świdnicy. Przypo-
mnijmy, że rok 2023 został 
ustanowiony przez senat RP 
rokiem Mikołaja Kopernika.

Dariusz Miziarski jest 
kompozytorem, producen-
tem muzycznym. Pisze mu-
zykę do filmów i gier. Jest 
członkiem zespołu Berkanan 

oraz właścicielem wydawnic-
twa muzycznego Arena Mu-

zyczna. W swoim dorobku artystycz-
nym ma organizację wielu koncertów 
i widowisk audiowizualnych.

Maciej Bator 
na popularyzację 
wiedzy o świd-
nickiej firmie 
organmistrzow-
skiej rodziny 
Schlagów działa-
jącej na przełomie 
XIX i XX w. i orga-
nach firmy Schla-
ga poprzez przetłumaczenie części 
pamiętników rodziny Schlaga z okre-
su 1902-1915 otrzyma także 5400 zł.

Maciej Bator uczył się gry or-
ganowej i teorii muzyki w Wałbrzy-
chu, Warszawie, Krakowie, Genewie, 
Göteborgu i Stuttgarcie. Od 2009 
roku pracuje w Świdnicy. Jest kan-
torem Kościoła Pokoju, pedagogiem, 
organistą liturgicznym i koncerto-
wym. Wykonuje ponad 100 koncertów 
rocznie. Od 2011 roku wspólnie z żoną 
Zuzanną organizuje koncerty oraz no-
watorskie działania dydaktyczne. Jest 
autorem licznych opracowań pieśni 
kościelnych, a także stylizowanych 
kompozycji na organy. W marcu 2019 
roku uzyskał tytuł doktora sztuki.

oprac.

Na zdjęciu od lewej Joanna Trojan-Skała - główny specjalista referatu kultury Urzędu Miejskie-
go, Maciej Bator, Dariusz Miziarski, Beata Moskal-Słaniewska – prezydent Świdnicy i Szymon 
Chojnowski – zastępca prezydenta miasta.  
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Dariusz Miziarski

Maciej Bator

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE 
ogłasza:

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowych niezabudowanych, 

położonych w Świebodzicach, obręb ewidencyjny 0002 Pełcznica 2, w 
granicach działek: nr 876/29, o pow. 0,0941 ha, księga wieczysta nr 
SW1S/00019732/2 i nr 866/46, o pow. 0,0053 ha, księga wieczysta nr 
SW1S/00019733/9. 
W mpzp w/w działki przeznaczone są pod tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
Cena wywoławcza nieruchomości: 153 000,00 zł (cena zawiera 
podatek VAT) 
Wadium do przetargu wynosi: 15 300,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 02.03.2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
1) lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 
4A w Świebodzicach, składającego się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z 
wc, komunikacji (I piętro), komunikacji (parter), o łącznej pow. użytk. 
77,44 m2. Pomieszczenie przynależne – pomieszczenie strychowe o 
pow. 22,20 m2.
Budynek położony na działce nr 418/62, o pow. 292 m2, obręb 
Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00040523/0. W mpzp 
w/w działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 138 200,00 zł
Wadium do przetargu:  13 900,00 zł

2) lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Rynek 3 w 
Świebodzicach, składającego się z: kuchni, 2 pokoi, 2 przedpokoi, o 
łącznej pow. użytk. 77,29 m2. Pomieszczenie przynależne – piwnica 
o pow. 3,93 m2.
Budynek położony na działce nr 384/1, o pow. 167 m2, obręb 
Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00019712/6. W mpzp 
w/w działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z wbudowanymi usługami.
Cena wywoławcza nieruchomości: 168 800,00 zł 
Wadium do przetargu:  16 900,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 02.03.2023 r. o godz. 10.00 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1

przetarg ustny ograniczony 
dla mieszkańców Świebodzic na sprzedaż:

1) lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Osiedle WSK 2 
w Świebodzicach, składającego się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z 
wc, przedpokoju, o łącznej pow. użytk. 36,23 m2. Brak pomieszczeń 
przynależnych.
Budynek położony na działce nr 217, o pow. 192 m2, obręb 
Pełcznica 2, księga wieczysta Kw nr SW1S/00012853/7. W mpzp 
w/w działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 82 000,00 zł
Wadium do przetargu:  8 200,00 zł

2) lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 
8 w Świebodzicach, składającego się z: pokoju, kuchni, łazienki, o 
łącznej pow. użytk. 24,50 m2. Pomieszczenie przynależne – piwnica 
o pow. 23,00 m2. 
Budynek położony na działce nr 361/1, o pow. 166 m2, obręb 
Pełcznica 1, księga wieczysta Kw nr SW1S/00041408/5. W mpzp 
w/w działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 51 200,00 zł 
Wadium do przetargu:  5 200,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 02.03.2023 r. o godz. 11.00 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1

przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców budynku nr 24 
przy ul. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach 

na sprzedaż lokalu innego niż mieszkalny nr 4 w budynku przy 
ul. Henryka Sienkiewicza 24 w Świebodzicach, składającego 
się z: pomieszczenia gospodarczego, o pow. użytk. 11,80 m2. Brak 
pomieszczeń przynależnych.
Budynek położony na działce nr 350/22, o pow. 127 m2, obręb 
Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00033829/3. W mpzp 
w/w działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usługowej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 19 400,00 zł
Wadium do przetargu:  2 000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 02.03.2023 r. o godz. 12.00 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
1) lokalu użytkowego nr L1 w budynku przy ul. Strzegomskiej 36 
w Świebodzicach, składającego się z: przedsionka, biura, zaplecza, 
szatni, wc, umywalni, szatni brudnej, korytarza, pomieszczenia 
gospodarczego, o łącznej pow. użytk. 54,50 m2. Pomieszczenia 
przynależne – na parterze: pom. gospod. o pow. 11,73 m2, w 
przyziemiu: klatka schodowa o pow. 3,30 m2, kotłownia o pow. 4,18 
m2, pom. gospod. o pow. 4,25 m2.
Budynek położony na działce nr 606/2, o pow. 190 m2, obręb 
Ciernie 4, księga wieczysta Kw nr SW1S/00077045/3. W mpzp 
w/w działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 132 000,00 zł 
Wadium do przetargu: 13 200,00 zł

2) lokalu użytkowego nr L2 w budynku przy ul. Młynarskiej 27 w 
Świebodzicach oraz udziału we współwłasności nieruchomości 
przyległej (podwórko) w granicach działki nr 333/13 przy ul. 
Młynarskiej w Świebodzicach
Lokal użytkowy składa się z 4 pomieszczeń, o łącznej pow. użytk. 
59,70 m2. Brak pomieszczeń przynależnych.
Budynek położony na działce nr 333/5, o pow. 215 m2, obręb 
Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr SW1S/00049105/7. 
Do lokalu przynależny jest udział w wysokości 1734/10000 w 
nieruchomości gruntowej zabudowanej w granicach działki nr 
333/13, o pow. 765 m2, obręb Śródmieście 3, księga wieczysta Kw nr 
SW1S/00076392/3. 
W mpzp w/w działki przeznaczone są pod teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 189 473,00 zł 
Wadium do przetargu: 19 000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 02.03.2023 r. o godz. 13.00 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1

Wszelkie informacje dot. w/w nieruchomości i warunki przetargów 
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, pod nr 
telefonu: 74 6669526 lub 25. Ogłoszenia o przetargu zostały 
wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach 
oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl i 
www.bip.swiebodzice.pl.
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promocja

Ten symbol oznacza, że opakowanie na-
daje się do recyklingu! Symbol występuje 
najczęściej na przedmiotach z aluminium 
lub tworzyw sztucznych, które można 
ponownie wykorzystać. 
Poniżej strzałek bardzo często pojawia 
się napis z informacją o rodzaju surowca 
użytego do wykonania opakowania (np. 
PET – politereftalan etylenu). Wewnątrz 
znaku może znajdować się liczba okre-
ślająca procent użytych do produkcji ma-
teriałów pochodzenia z recyklingu. 
Taki znak znajdziemy na puszkach, bu-
telkach, paczkach, pojemnikach, torbach 
i kartonach. Jeśli są wykonane z tworzyw 
sztucznych- wyrzucamy je do żółtego 
pojemnika, jeśli z papieru- do niebieskie-
go. 

Ten znak świadczy o tym, że opakowanie 
jest biodegradowalne (kompostowalne). 
Takie opakowania rozkładają się podczas 
kompostowania oraz nie uwalniają szko-
dliwych substancji. Produkty ekologiczne 
z tym symbolem mogą być kompostowa-
ne wraz z odpadami organicznymi.
Na rynku coraz częściej pojawią się opa-
kowanie z takim znakiem: chociażby nie-
które butelki z wodą, paczki czy torby 
foliowe w których znajduje się żywność. 
Ta etykieta jest przyznawana przez DIN 
CERTCO (Niemiecki Instutut Standary-
zacji).
Torby kompostowalne wyrzucamy do 
worków/pojemników koloru brązowego 
lub możemy je zutylizować w domowym 
kompostowniku, jeśli taki posiadamy.

Dwie strzałki skierowane w przeciw-
ne strony oznaczają, że opakowanie 
nadaje się do ponownego wykorzysta-
nia. Gdy zużyjemy produkt, który się 

w nim znajduje, opakowanie może być 
wykorzystane ponownie. Czyli nie jest 
odpadem.
Symbol występuje najczęściej na becz-
kach, puszkach, kontenerach, pudeł-
kach, szklanych pojemnikach i kani-
strach.

Przekreślony pojemnik występuje 
przede wszystkim na sprzęcie elek-
trycznym i elektronicznym, którego nie 
można wyrzucać wraz z innymi odpa-
dami. Zaliczają się do niego urządzenia 
gospodarstwa domowego, te duże (czyli 
np. chłodziarki, lodówki, zmywarki, pral-
ki kuchenki, mikrofalówki, grzejniki czy 
piece), jak i te mniejsze (to m.in. odkurza-
cze, żelazka, tostery, frytkownice, zegary 
czy wagi). Elektroodpadem jest również 
sprzęt teleinformatyczny i telekomuni-
kacyjny (np. komputery, kopiarki, dru-
karki, kalkulatory, faksy, telefony, sprzęt 
audiowizualny).
Elektrodpady to też narzędzia elektrycz-
ne i elektroniczne (wiertarki, piły, maszy-
ny do szycia, kosiarki itp.), sprzęt oświe-
tleniowy (lampy fluorescencyjne czy 
sodowe), elektryczne zabawki i sprzęt 
sportowy (kolejki elektryczne, gry video), 
sprzęt medyczny (np. urządzenia do ra-
dioterapii czy badań kardiologicznych), 
różnego typu czujniki, regulatory i ter-
mostaty, a także wszelkie automaty (np. 
do wydawania napojów i słodyczy, ale też 
bankomaty).

Ten symbol to znak aluminium. Oznacza 
on, że produkt lub jego opakowanie wy-
konane jest z aluminium oraz nadaje się 
do recyklingu. Najbardziej znane opako-
wania z aluminium to puszki do napojów 
oraz folia spożywcza.

Opakowania po aerozolach, puszki po 
farbach, opakowania po lekach oraz po-
jemniki po olejach przemysłowych sta-
nowią wyjątek. 

Towar został wyprodukowany zgod-
nie z przepisami obowiązującymi w 
Unii Europejskiej. Oznakowany wyrób 
spełnia wymagania dyrektyw tzw. „No-
wego Podejścia” Unii Europejskiej. Dy-
rektywy te dotyczą zagadnień związa-
nych z bezpieczeństwem użytkowania, 
ochroną zdrowia i ochroną środowiska, 
określają zagrożenia, które producent 
powinien wykryć i wyeliminować

Symbol informuje konsumenta, że pro-
dukt nie zawiera freonów, które niszczą 
warstwę ozonową, a tym samym przy-
czyniają się do globalnego ocieplenia 
klimatu.
Na produktach tego typu (np. kosmety-
ki) można spotkać napisy: Ozon Friendly, 
ozon freundlich (Przyjazny dla ozonu) 
oraz CFC* free (bez chlorofluorowęglo-
wodorów, CFC - chloro-fluoro-carbon), 
ohne fckw.

Zielony punkt to znak ekologiczny 
oraz jeden z najczęściej stosowanych 
symboli na świecie. Oznacza, że za 
dane opakowanie wniesiono już opłatę 
za wtórne przetworzenie opakowania, 
na rzecz krajowej organizacji odzysku 
opakowań.

Dbaj o czystość - znak ten występuje 
najczęściej obok symbolu recyklingu; 
ma na celu przypomnieć, że dane opa-
kowanie powinno zostać wrzucone do 
kosza, by nie zanieczyszczać środowi-
ska naturalnego.

Co oznaczają symbole 
umieszczone na opakowaniach?

Na opakowaniach 
produktów, których 
używamy niemalże 

codziennie, możemy 
znaleźć przeróżne 

znaki, liczby 
oraz symbole. 

Przybliżamy Wam 
te, które dotyczą 

gospodarki 
odpadami 

i recyklingu.

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

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Świdnica, ul. Metalowców 4

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

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

Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z o.o.
ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica, 
tel./fax (+48) 74 85 22 104
e-mail: biuro@zomswidnica.pl 
www.zomswidnica.pl
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*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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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
Wolności 12 l. mieszkalny 6 311/22 Śródmieście 3
Henryka Sienkiewicza 6-8 l. mieszkalny 2 355/12 Śródmieście 3
Ofiar Oświęcimskich 56 l. mieszkalny 6 397/1 Pełcznica 2
Młynarska 2 l. mieszkalny 4 353 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 późn.zm.), mogą złożyć stosowny wniosek o 
nabycie tej nieruchomości  w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
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Niech żyje bal, czyli 2 lata 
działalności fundacji Endomama

Członkinie fundacji zamierzają kontynuować swoje działania wspierając kobiety walczące z 
endometriozą. Na zdjęciu od lewej: Agnieszka Papierz, Anna Gromek, Urszula Malawska, Mag-
dalena Kuczyńska i Justyna Gąsior.

Endometrioza to podstępna i wy-
niszczająca organizm kobiecy choro-
ba, która przez lata potrafi utrudniać 
normalne życie i funkcjonowanie. 
Jeszcze do niedawna postawienie 
prawidłowej diagnozy przez leka-
rzy było niemal cudem, a pacjentki 
cierpiały. Dziś na szczęście wiedza 
o schorzeniu staje się bardziej po-
wszechna, dzięki m.in. działaniom 
świdnickiej fundacji Endomama. W 
ciągu ostatnich dwóch lat organizacja 
zrealizowała kilka projektów, których 
adresatkami były mieszkanki naszego 
powiatu. Wśród nich należy wymie-
nić chociażby projekt „Endometrioza 
- przecież kobiecość nie może boleć”, 
który zakładał spotkania z lekarzem, 
bezpłatne badania czy warsztaty. 
Ogromnym wsparciem dla młodych 
dziewcząt są z kolei różowe skrzy-

neczki, które trafiły do szkół ponad-
podstawowych i zawierają podsta-
wowe środki higieny intymnej. Zało-
życielki fundacji podejmują działania 
na rzecz wyrównywania dostępu do 
specjalistycznych usług medycznych: 
umożliwienia leczenia osobom nieza-
możnym, wspomagania leczenia oraz 
profilaktyki indywidualnych osób i 
rodzin. W trakcie wydarzenia prze-
prowadzono licytacje, z których do-
chód przeznaczony zostanie na dal-
sze działania fundacji. Wieczór zgro-
madzonym gościom umilały występy 
artystyczne dzieci,  gwiazdą wieczo-
ru był Krzysztof Ster z recitalem pio-
senek Elvisa Presleya. Bal był także 
doskonałą okazją do podziękowań, 
które trafiły do osób wspierających 
działania fundacji.

JB

Bal był okazją do podziękowań i wykonania pamiątkowego zdjęcia grupowego. 

To było niezwykłe wydarzenie, 
które podsumowało dwa lata działal-
ności fundacji Endomama, zajmującej 
się szerzeniem wiedzy na temat en-
dometriozy i niepłodności. W piątek, 
13 stycznia odbył się bal charytatyw-
ny, z którego dochód przeznaczony 
zostanie na dalszy rozwój organizacji.
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W drugim tygodniu stycznia rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji deszczowej.
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aktualności

Od 1 stycznia ruszył nowy projekt 
„Senior na start”. Podczas konferen-
cji prasowej 11 stycznia opowiadali 
o nim jego pomysłodawcy, którzy od 
kilku lat działają w Koalicji na Rzecz 
Zdrowego Starzenia Się.

Starzenie się jako naturalny etap 
życia  jest  procesem dotyczącym 
wszystkich aspektów życia czło-
wieka oraz życia społecznego. Stąd 
pomysł nieżyjącej już Krystyny La-
sek, by podjąć działania mające na 
celu zaaktywizowanie seniorów po-
przez organizację różnych wydarzeń 
i propagowanie programów na rzecz 
zdrowego, aktywnego i kreatywne-
go starzenia się. - Spotykamy się tu-
taj wszyscy dzięki jednej osobie, któ-
rej nam bardzo brakuje: Krysi Lasek. 
Myślę, że nie tylko ja, ale i wszyscy 
będziemy ją dziś wspominać. O idei 
zdrowego życia i starzenia się rozma-
wiałam z Krysią przed 20 laty, kiedy 
była jeszcze dyrektorką Liceum Me-
dycznego i  wielką propagatorką tego, 
aby nie tylko przekazywać młodzieży 
wiedzę  medyczną, ale i rozpowszech-
niania wśród nich idei życia, która 
ma doprowadzić do tego, abyśmy byli 
zdrowsi, odporniejsi, aby życie stało 
się dłuższe, ale i pogodne. Wtedy były 
to sporadyczne akcje i spotkania. Póź-
niej, gdy zakończyła swoją aktywność 
zawodową, ta idea mogła się zmate-
rializować właśnie poprzez rozpoczę-
cie prac koalicji  – mówiła prezydent 
Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska. 
Sam program „Senior na start” skie-
rowany jest do osób powyżej 60. roku 
życia, a jego głównym celem jest za-
aktywizowanie seniorów poprzez ich 
udział w zorganizowanych wydarze-
niach. – Seniorzy na specjalnych kar-
tach zbierają potwierdzenia udziału w 
programie. Aktywności zostaną prze-
liczone na punkty, a seniorom zostaną 
przyznane nagrody. Ponadto specjalne 
wyróżnienia przewidziano dla osób, 
które zmotywują największą liczbę 
nieaktywnych seniorów – mówiła Ali-
cja Synowska, jedna z koordynatorek 
projektu.

Każdy z koalicjantów przygotował 
na swoim terenie specjalne wydarze-
nia, za udział w których uczestnicy 
oraz osoby motywujące do uczest-
nictwa w imprezach otrzymają odpo-
wiednio punkty:

1) 3 pkt. - za uczestnictwo w wy-
darzeniach organizowanych przez Re-
gionalną Koalicję na Rzecz Zdrowego 
Starzenia Się, 

Z myślą o seniorach 

2) 2 pkt. - za uczestnictwo w po-
zostałych wydarzeniach kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych,

3) 1 pkt. - za udział w aktywno-
ściach indywidualnych (takich jak np. 
nordic walking), przy czym maksymal-
na liczba punktów do zdobycia -10 pkt.

4) 1 pkt. - dla motywatora za roz-
powszechnianie Programu w środo-

wisku senioralnym, za każdego zare-
jestrowanego uczestnika. Osoby, któ-
re uzyskają największą liczbę punktów 
zostaną nagrodzone na uroczystej gali 
podsumowującej program.  Każdy  z 
beneficjentów otrzyma kartę uczest-
nika, w której będą odnotowywane 
wszystkie zdobyte punkty.

JB

Na tę inwestycję czekało wielu 
mieszkańców Świebodzic. W grudniu 
ubiegłego roku rozpoczęły się prace 
przy budowie tzw. małej obwodni-
cy osiedla Piastowskiego. Całkowita 
wartość zadania to ponad 11 milio-
nów złotych, z czego blisko 7 milio-
nów pochodzi z budżetu gminy.

Zakres inwestycji obejmuje po-
łączenie  ul. Królowej Elżbiety z ul. 
Dąbrówki, które pozwoli na omi-
nięcie centrum osiedla. Wykonawcą 
jest firma Kobylarnia S.A. Zakończe-
nie prac zaplanowane jest w 2024 
roku. 

JB

Świdnicki 
kalendarz 
kulturalny 

Stand-up w najlepszym wy-
daniu, wernisaże oraz kolejne 
inspirujące recenzje muzyczne 
Sprawdź, na jakie wydarzenia w 
najbliższym czasie zaprasza Świd-
nicki Ośrodek Kultury.

2 Piątek, 27 stycznia, godz. 20:00
Recenzje Muzyczne: Natalia 
Lubrano oraz świdniccy artyści 
(koncert coverów)
sala teatralna ŚOK (Rynek 43), 
bilety: 20 zł / 30 zł (przedsprzedaż 
/ w dniu koncertu)
2 Poniedziałek, 30 stycznia, 
godz. 8:00; wtorek, 31 stycznia, 
godz. 13:00
Recenzje Muzyczne: Jarek 
Szubrycht (warsztaty 
dziennikarskie)
Klub Bolko ŚOK (pl. Grunwaldzki 
11), brak wolnych miejsc
2 Poniedziałek, 30 stycznia, 
godz. 17:00
Strefa Relaksu: Sztuka Witrażu
Klub Bolko ŚOK (pl. Grunwaldzki 
11), uczestnictwo: 40 zł
2 Poniedziałek, 30 stycznia, 
godz. 17:00
Wiolka Walaszczyk Stand-up 
„Gąski, gąski do domu”
sala teatralna ŚOK (Rynek 43), 
bilety: 60 zł
2 Piątek, 3 lutego, godz. 18:00
Wernisaż wystawy rzeźb Piotra 
Kozaka
Galeria Fotografii (Rynek 44), 
wstęp wolny
2 Niedziela, 5 lutego, godz. 8:00
Giełda Staroci, Numizmatów 
i Osobliwości
Rynek
2 Niedziela, 5 lutego, godz. 16:00
Marcin Zbigniew Wojciech 
Stand-up
sala teatralna ŚOK (Rynek 43), 
bilety: 40 zł
2 Wtorek, 7 lutego, godz. 17:00
Planszówki w Klubie Bolko
Klub Bolko (pl. Grunwaldzki 11), 
wstęp wolny 
(kontakt: bartek@sok.com.pl)
2 13–26 lutego
Ferie w Świdnickim Ośrodku 
Kultury
spacery tematyczne, zajęcia 
plastyczne, taneczne i edukacyjne
2 Piątek, 17 lutego, godz. 17.00
Wernisaż wystawy ikon Edyty 
Kruk
Galeria Fotografii (Rynek 44), 
wstęp wolny
2 Sobota 19 lutego, godz. 11:00
„Basia 3” (film familijny)
sala teatralna ŚOK (Rynek 43), 
bilety: 10/15 zł (dzieci/dorośli)
2 Wtorek 21 lutego, godz. 17:00
Planszówki w Klubie Bolko
Klub Bolko (pl. Grunwaldzki 11), 
wstęp wolny 
(kontakt: bartek@sok.com.pl)
2 Sobota 25 lutego, godz. 16:00
„Czarnoksiężnik z Krainy Oz” 
(spektakl familijny)
sala teatralna ŚOK (Rynek 43), 
bilety: 25 zł
Szczegółowe informacje dotyczące 
eventów dostępne są na stronie 
www.sok.com.pl.

Trwają prace przy budowie „małej obwodnicy” 

Podczas konferencji koordynatorzy zaprezentowali oficjalne logo projektu. 
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Świdnica:
▪ Starostwo Powiatowe w Świdnicy, 

ul. M.Skłodowskiej-Curie 7
Wydział Zdrowia i Spraw  
Społecznych, III piętro, p. 315

▪ Uniwersytet Trzeciego Wieku,  
ul. Rynek 39, III piętro, p. 26, środy 
11.00-13.00

▪ Klub Senior +, ul. Malinowa 2
▪ Klub Senior +, ul. Kozara-Słobódz-

kiego 19
▪ Klub Seniora „Zarzecze”,  

ul. Rolnicza 9
▪ Dom Dziennego Pobytu Senior- 

Wigor, ul. Saperów 27
Dzierżoniów:
▪ Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy 

Dzierżoniów, ul. Piastowska 1
▪ Centrum Seniora, ul. Świdnicka 35
Świebodzice:
▪ Klub Senior +, ul. Osiedle  

Sudeckie 10
▪ Klub Senior +, ul. Osiedle WSK 1
Bielawa:
▪ Zespół Ośrodków Wsparcia  

w Bielawie, ul. Lotnicza 5

Marcinowice:
▪ Urząd Gminy, ul. Juliana Tuwima 2, 

Punkt Obsługi Klienta
Żarów:
▪ Urząd Miejski, ul. Zamkowa 2, p. 10
▪ Gminne Centrum Kultury i Sportu, 

ul. Piastowska 10a
▪ Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

Żarów, ul. Piastowska 10
Wałbrzych:
▪ Fundacja Via Salutis, ul. Plac M. M. 

Dąbrowskiej 1, środy 15.00-17.00
Strzegom:
▪ Dzienny Dom Pobytu Senior –  

Wigor, ul. Armii Krajowej 23
▪ Klub Senior + w Jaroszowie,  

Jaroszów 101A.

Kartę uczestnika w programie należy 
złożyć w siedzibie koalicjantów lub w 
Wydziale Zdrowia i Spraw Społecz-
nych Starostwa Powiatowego w Świd-
nicy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7 
(III piętro pokój 315 ) w terminie do 31 
października 2023 r.

Miejsca dystrybucji kart zgłoszeniowych
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Z myślą o seniorach Robot Dash 
i Photon 
czekają!

Kindloteka działająca w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w 
Świdnicy zaprasza w podróż edu-
kacyjną młodszych i starszych. 

Podczas spotkań uczestnicy 
poprzez zabawę będą poznawać 
podstawy programowania i kodo-
wania. W podróży będą im towa-
rzyszyć m.in. robot Dash i Pho-
ton, a towarzyszył zestaw Makey 
Makey. Oferta skierowana jest do 
szkół podstawowych. 

Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Cypriana Kamila Norwida w Świdni-
cy oraz jej wszystkie filie zapraszają 

dzieci w wieku szkolnym na warsz-
taty „Dookoła Świata z Biblioteką”. 
Atrakcji na pewno nie zabraknie!

- W tym roku, biorąc pod 
uwagę trudną sytuację finan-
sową, a także nakłady finan-
sowe związane z organizacją 
warsztatów wprowadziliśmy 
symboliczną opłatę za udział 
w warsztatach. Nie stawia-
my na żaden zarobek, wręcz 
przeciwnie. Zebrane w ten 
sposób środki zostaną prze-
znaczone na materiały wy-
korzystane podczas organizo-
wanych warsztatów. Ponadto 
na dzieci każdego dnia będzie 
czekała ciepła herbata i słod-
ki poczęstunek. Dodam, że 
nasza decyzja spotkała się ze 
zrozumieniem mieszkańców 
i naszych czytelników. Prak-
tycznie po ogłoszeniu termi-
nu warsztatów, po niespełna 
dwóch tygodniach, w każdej 
lokalizacji zostały ostatnie 
miejsca – mówi Ewa Cuban, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. C.K. Norwida 
w Świdnicy. Dodatkowo dla 
wszystkich chętnych dzie-
ci biblioteka zaplanowała 
cztery seanse filmowe w 
dniach: 14.02., 16.02., 21.02., 
23.02. Filmy będą wyświe-
tlane w Sali Cysterskiej na I 
piętrze o godz. 13.15. Wstęp 
wolny!

red.

Od ponad 30 lat z radością wyko-
nują polskie kolędy i pastorałki. Ze-
spół „Ale Babki” z Witoszowa Dolne-
go we wtorkowy wieczór, 24 stycznia 
wystąpił w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. C.K. Norwida w Świdnicy.

Wydarzenie cieszyło się ogrom-
nym zainteresowaniem świdniczan. 
Gmach biblioteki wypełnił się miłośni-
kami folkloru i polskich kolęd. – To już 

„Ale Babki” urzekły 
publiczność

nasza mała tradycja, że co roku w gma-
chu  biblioteki możemy gościć tak zna-
komitych muzyków. Twórczość zespołu 
„Ale Babki” to prawdziwa mikstura tra-
dycyjnego przekazu polskich kolęd z do-
mieszką nowoczesnego brzmienia. Są-
dząc po frekwencji, widowisko trafiło w 
gusta publiczności – mówi Ewa Cuban, 
dyrektor świdnickiej biblioteki.

DG

Występ zespołu z pewnością zapadnie w pamięci publiczności. 

Przyjaciele biblioteki polecają
„Ofiarowałam kiedyś swoją mło-

dość i urodę mężczyznom. Dziś ofia-
rowuję swoja mądrość i doświad-
czenie zwierzętom”. Książka będąca 
manifestem napisanym w obronie 
wszystkich zwierząt. Przeczytaj 
„Łzy walki. Mój wielki manifest w 
obronie zwierząt”, by dowiedzieć 
się, co na ten temat ma do powie-
dzenia Brigitte Bardot, jedna z naj-
większych legend francuskiego kina, 
która poświęciła się walce o wyższy 
cel. Książka to nie tylko humanitar-
ny apel, ale także zapowiedź walki 
z realnymi problemami, jakimi są 
hodowle zwierząt futerkowych i lu-
dzie, którzy mordują zwierzęta dla 
korzyści finansowej. Podczas lektury 
poznajemy jej inne oblicze - kobiety 
bardzo świadomej, gotowej zrezy-
gnować z kariery, by poświęcić się 
walce na rzecz innych, słabszych od 
ludzi istot. I nie chodzi 
tutaj jedynie o nawoływa-
nie do tego, by nie krzyw-
dzić zwierząt, z który-
mi mieszkamy. Brigitte 
aktywnie zaangażowała 
się w działania mające na 
celu niesienie rzeczywi-
stej, zakrojonej na szerszą 
skalę pomocy. W publika-
cji możemy przeczytać o 
niewyobrażalnym okru-
cieństwie, jakie każdego 

Magdalena Urbańska-Malucha 
- dyrektor Wydziału Edukacji 
Urzędu Miejskiego w Świdnicy

dnia dokonują zwierzętom ludzie. 
Zabijanie drewnianą pałką dwutygo-
dniowych małych fok, okrutny rytu-
alny ubój w rzeźniach, wykorzysty-

wanie zwierząt w ogrodach 
zoologicznych i cyrkach – o 
tym, jak giną zagrożone ga-
tunki i jak bez opamiętania 
osłabiamy ekosystem dla 
własnej korzyści. Kosz-
mary, których była świad-
kiem, tylko umocniły w niej 
przekonanie, że w walce o 
elementarny szacunek dla 
każdej odczuwającej cier-
pienie istoty, nie może być 
żadnych kompromisów.

Ferie „Dookoła Świata 
z Biblioteką”. Trwają zapisy

Opłata wpisowa za uczestnictwo 
w warsztatach (3 godziny, 5 dni 
w tygodniu) wynosi odpowiednio:
▪ warsztaty w budynku głównym 

oraz w filii nr 2: 100 zł,
▪ warsztaty w filii nr 1 oraz filii nr 5: 

50 zł.

Rodzinom posiadającym Kartę 
Dużej Rodziny oraz rodzicom 
zapisującym rodzeństwa 
przysługuje ulga, płatność za 
uczestnictwo dziecka w zajęciach:
▪ warsztaty w budynku głównym 

oraz w filii nr 2: 80 zł,
▪ warsztaty w filii nr 1 oraz filii nr 5: 

40 zł. 

Warsztaty będą odbywały się 
w terminach:
2 I termin - I tydzień: 
13-17 lutego, godz. 10:00-13:00
▪ w Wypożyczalni dla Dzieci 
   i Młodzieży, ul. Franciszkańska 18 
▪ w filii nr 1, ul. Wrocławska 44
▪ w filii nr 5, ul. Morelowa 2A
2 II termin - II tydzień: 
20-24 lutego, godz. 10:00-13:00
▪ w filii nr 2, ul. M. Kozara-
  Słobódzkiego 19/1

Warsztaty są przeznaczone dla 
dzieci w wieku szkolnym (7-14 
lat). Liczba miejsc na warsztatach 
jest ograniczona, dlatego też 
obowiązują zapisy.
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Sporo atrakcji w trakcie fe-
rii zimowych czeka gości lodowi-
ska Świdnickiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji. 18 i 19 lutego w obiekcie 
trwać będzie akcja „Zimowy PGE 
Narodowy w Trasie”. W jej ramach 
odbędą się ślizgawki z animatorami 
i atrakcjami dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych oraz dyskoteki na lodzie! 
Na każdą z dziesięciu tematycznych 
ślizgawek organizator przewidział 
pulę bezpłatnych biletów.

„Zimowy PGE Narodowy w Tra-
sie” odbywa się po raz drugi. W tym 
roku animatorzy odwiedzą 16 miast w 
Polsce. Jednym z nich będzie Świd-
nica.  – Uczestnicy będą mogli liczyć 
na bezpłatne szkolenia z wykwalifi-
kowaną kadrą instruktorską prosto ze 
znanego wszystkim Zimowego Naro-
dowego w ramach cykli tematycznych, 
którym towarzyszyć będą animacje 
na lodowisku i w strefie zabaw, roz-
grzewki z układami choreograficzny-
mi, kolorowanki dla dzieci, wielko-
formatowe klocki, a także łamigłówki 
i konkursy wiedzy o „Zimowym PGE 

Narodowym w Trasie” z nagrodami 
oraz popularne tworzenie gifów – in-
formuje Paulina Czaplińska, jedna 
z koordynatorek projektu. Zajęcia 
będą się odbywać w 45-minutowych 
blokach w ramach obowiązującego 
w trakcie ferii harmonogramu śli-
zgawek, przy wejściach na godzinę 
11.00, 12.30, 14.00, 15.30 i 18.30. Bilety 
dostępne będą w kasie lodowiska w 

Kibice zgromadzeni w hali spor-
towej im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no w sobotę, 21 stycznia nie mogli 
narzekać na brak emocji. Świdnic-
kie siatkarki prowadzone przez duet 
trenerski Mateusz Dąbrowski/Woj-
ciech Ząbek po bardzo dobrej grze 
pokonały AZS AWF Deputo Wrocław 
3:1. Tym samym biało-zielone zain-
kasowały komplet punktów.

– Dopisujemy bardzo ważne trzy 
punkty do swojego dorobku w tabeli, 
pokonując bardzo trudny zespół. Nasze 
siatkarki zostawiły serce na parkiecie. 
Zespół i przede wszystkim wielkie za-
angażowanie! Brawo drużyna, to była 
bardzo dobrze wykonana praca. Dzię-
kujemy tak licznie zgromadzonej pu-
bliczności za głośny doping! – komen-
tuje zarząd świdnickiego klubu. Po 13. 
kolejkach MKS BramDor Volley Świd-

nica zajmuje czwarte miejsce w tabeli. 
W następnej kolejce, (28.01) świdni-
czanki w derbach regionu zagrają na 
wyjeździe z Chełmcem Wałbrzych.

MKS BramDor Volley Świdnica – 
AZS AWF Deputo Wrocław 3:1 

(22:25, 25:19, 25:20, 25:21)

Pozostałe rezultaty 13. kolejki:
▪ NTSK AZS Nysa – Polonia Łaziska 
Górne 3:2 (25:20, 23:25, 20:25, 25:12, 
15:13)
▪ Sari Żory – UNI II Opole 3:1 (20:25, 
31:29, 25:20, 25:13)
▪ Silesia Częstochowa – MKS Cheł-
miec Wodociągi Wałbrzych 3:1 (25:19, 
22:25, 25:23, 25:22)
▪ Silesia Volley Mysłowice – AZS AWF 
Sokół 43 Katowice 3:2 (17:25, 22:25, 
25:19, 26:24, 15:10)

Spory sukces zapisali na swoim 
koncie trampkarze IgnerHome Po-
lonii-Stali Świdnica rywalizujący w 
ostatnią sobotę, 21 stycznia w wielkim 
finale Dolnego Śląska w futsalu w ka-
tegorii wiekowej U-15. Biało-zieloni 
zakończyli rozgrywki w Kobierzycach 
na bardzo wysokim, drugim stopniu 
podium i z nagrodą dla zawodnika 
MVP całej imprezy!

Podczas dolnośląskiego finału na 
placu boju zameldowały się cztery naj-
lepsze ekipy z terenu Dolnego Śląska. 
Byli to wcześniej wyłonieni mistrzowie 
podokręgu Wałbrzych, podokręgu Le-
gnica, podokręgu Jelenia Góra i pod-
okręgu Wrocław. Były to kolejno ze-
społy IgnerHome Polonii-Stali Świdni-
ca, Zagłębia Lubin, Karkonoszy Jelenia 
Góra i Olympicu Wrocław. Przypomnij-
my, że świdniczanie okazali się najlepsi 
podczas grudniowego finału strefowe-
go rozgrywanego w Jaworzynie Śląskiej. 
Za naszymi plecami uplasowały się wte-

dy drużyny Górnika Wałbrzych, Pogoni 
Pieszyce, Gwarka Wałbrzych i Karoliny 
Jaworzyna Śląska. Podczas wielkiego, 
dolnośląskiego finału bezkonkurencyjni 
okazali się zawodnicy Karkonoszy Jele-
nia Góra, wygrywając wszystkie spotka-
nia. Nam przypadła druga lokata, a za 
plecami pozostawiliśmy z kolei Olympic 
Wrocław i Zagłębie Lubin. – Pierwszy 
mecz wygraliśmy z zespołem Olympi-
cu Wrocław, później musieliśmy uznać 
wyższość Karkonoszy, a na koniec po 
raz drugi dopisaliśmy do swojego do-
robku pełną pulę punktów, pokonując 
Zagłębie. Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju został wybrany ponadto Paweł 
Łabędź. Ogólnie jestem zadowolony, 
aczkolwiek na mecz z Karkonoszami po 
prostu „nie dojechaliśmy”. To była dobra 
odskocznia od tradycyjnej piłki nożnej 
na boisku – komentuje trener trampka-
rzy IgnerHome Polonii-Stali Świdnica, 
Piotr Krygier.

oprac.

„Zimowy PGE Narodowy w Trasie” 
zawita na świdnickie lodowisko

standardowych cenach – dodatkowe 
aktywności na lodowisku w ramach 
wydarzenia będą bezpłatne. – Na od-
wiedzających stronę www.zimowyna-
rodowy.pl czeka niespodzianka – dar-
mowe wejściówki do pobrania. Liczba 
bezpłatnych biletów jest ograniczona 
– przekazują organizatorzy. Na każ-
dą ze ślizgawek przygotowano pulę 
kilkunastu takich wejściówek. Oso-
ba, która pobierze „wirtualny bilet”, 
będzie mogła następnie wymienić go 
u obecnych na lodowisku hostess na 
„bilet papierowy”.

oprac.

Terminarz wydarzeń na świdnickim lodowisku (18-19.02)
Strefa „Zimowego PGE Narodowy w Trasie” 11:00-19:00
2 Poranki dla dzieci z PGE – 11:00 – 11:45; 12:30 – 13:15 - zajęcia dla najmłod-
szych, dzięki którym pewniej postawią swoje pierwsze kroki na łyżwach.
2 Trening łyżwiarski dla młodzieży i dorosłych – 14:00 – 14:45; 15:30 – 16:15 - 
warsztaty dedykowane młodzieży i dorosłym, których celem jest zachęcenie do 
wejścia w nową formę zimowej aktywności fizycznej.
2 Disko Lodowisko z 4FUN.TV – 18:30 – 19:15 - popularna na zimowym mia-
steczku lodowa dyskoteka w rytm największych hitów stacji 4FUN.TV.

Ważne zwycięstwo 
świdnickich siatkarek 

Świdniczanki zagrały skutecznie w bloku. 
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Kapitalny występ biało-
-zielonych trampkarzy!

Młodzi świdniczanie wystąpili w składzie: Sikora, Oleś, Stelmach, Pierzchała, Łabędź, Koło-
dziejczyk, Ladenberger, Pieńkowski, Dudek, Mazur.
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IGNERHOME
MKS POLONIA STAL 
ŚWIDNICA
razem gramy dla Świdnicy !

DOLNO
ŚLĄSKA

4 LIGA
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Polski Związek Motorowy za-
twierdził kalendarz Rajdowych Sa-
mochodowych Mistrzostw Polski 
2023. W nadchodzącym sezonie 
kierowcy i piloci powalczą o miano 
najlepszej rajdowej załogi w Polsce 
podczas siedmiu rund. Dwie z nich to 
rajdy szutrowe, a pozostałe pięć bę-
dzie rozegranych na asfaltowych od-
cinkach specjalnych. Sezon otworzy 
51. edycja Rajdu Świdnickiego-Krau-
se zaplanowana na 21-23 kwietnia.

Organizowane od 1927 roku Raj-
dowe Samochodowe Mistrzostwa 
Polski to najwyższa klasa rozgrywek 
rajdowych w Polsce. Ich uczestnicy 
rywalizują o tytuły mistrzów Polski w 
klasyfikacji generalnej, a także w po-
szczególnych klasach. Organizatorem 
cyklu jest Polski Związek Motorowy. 
Nadchodzący sezon otworzy 51. edy-
cja Rajdu Świdnickiego zaplanowana 

Inauguracja krajowego 
czempionatu w Świdnicy

Odcinek specjalny prowadzony ulicami Świdnicy zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem 
kibiców.

na 21-23 kwietnia. Zawody rozgrywane 
na asfaltowych oesach w Górach So-
wich stanowią rundę krajowego czem-
pionatu nieprzerwanie od 1984 roku. 

DG

Kalendarz RSMP 2023:
2 21-23 kwietnia: Rajd Świdnicki 
(asfalt)
2 19-21 maja: ORLEN 79. Rajd Polski 
(szuter) – runda FIA ERC
2 1-3 czerwca: 42. Rajd Podlaski 
(szuter)
2 6-8 lipca: Valvoline Rajd Mało-
polski (asfalt)
2 10-12 sierpnia: 32. Rajd Rzeszow-
ski (asfalt) – runda FIA ERT
2 8-10 września: Rajd Śląska (asfalt) 
– runda FIA ERT
2 29 września-1 października: 68. 
Rajd Wisły (asfalt)
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iczPorażką na własnym parkiecie i 

zwycięstwem na wyjeździe zakończy-
ły się dwa sparingi ŚKPR-u Świdnica z 
czeskim pierwszoligowcem – Hazeną 
Nachod. Dla Szarych Wilków były to 
ostatnie szlify formy przed wznowie-
niem ligowych rozgrywek.

Pierwsze z dwóch spotkań rozegra-

Czeskie sparowanie 
na remis. Czas na ligę 

no we wtorek, 17 stycznia w hali spor-
towej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno. 
ŚKPR zagrał w mocno eksperymen-
talnym składzie i ustawieniu, bez kilku 
podstawowych zawodników. Wolne do-
stali w tym dniu Michał Wojtala i Ma-
teusz Redko. Zabrakło też kontuzjowa-
nych Mateusza Siwińskiego, Norberta 

Pobiegli po raz 
czwarty!

Już po raz czwarty w Żarowie 
zorganizowano Noworoczny Ma-
raton Żarowski. Impreza biegowa 
odbyła się w niedzielę, 15 stycznia. 

Każdy, kto zjawił się w niedziel-
ny poranek na stadionie, mógł wy-
brać dystans, jaki przebiegnie. Ci 
nieco śmielsi sportowcy odważyli 
się pokonać maraton - nieco po-
nad 42 km. Wśród nich nie mogło 
zabraknąć świdniczan. Na mecie 
na wszystkich uczestników czekały 
ciepłe napoje i słodki poczęstunek. 

JB

To był wyjątkowy bieg. Nieważna była 
rywalizacja czy numer startowy, a dobra 
atmosfera.

Mirgi, Aleksandra Ingrama oraz cho-
rego Jakuba Pierzaka. Szansę przetar-
cia się w starciu z seniorami dostał na-
tomiast Maksymilian Bieryt – najlepszy 
strzelec zespołu juniorów młodszych 
oraz jeden gracz testowany. Ostatecz-
nie czterema bramkami zwyciężyli go-
ście z Czech. 

ŚKPR Świdnica – Hazena Nachod 
26:30 (15:16)

ŚKPR: Shupyk, Jabłoński, Wiszniow-
ski – Pęczar 7, Chmiel 6, Zelek 4, Galik 
3, Wołodkiewicz 3, Dobrzański 1, Etel 1, 
Zawodnik testowany 1, Bal, Bieryt.

Trzy dni później, w piątek, 20 stycz-
nia w Nachodzie rozegrano spotkanie 
rewanżowe. I tym razem świdniczanie 
zagrali w niepełnym składzie i ekspery-
mentalnym ustawieniu. Warto odnoto-
wać debiutancką bramkę i cztery asysty 
młodziutkiego Maksymiliana Bieryta 
(rocznik 2007). Finalnie w drugim test 
meczu lepsi okazali się podopieczni 
Krzysztofa Terebuna. ŚKPR czeka teraz 
już walka o ligowe punkty. W sobotę, 
28 stycznia świdniczanie zagrają przed 
własną publicznością z Grunwaldem 
Poznań. 

Hazena Nachod - ŚKPR Świdnica 23:27 
(14:16)

ŚKPR: Shupyk, Jabłoński, Wiszniowski - 
Pęczar 8, Zelek 7, Chmiel 6, Dobrzański 
2, Bieryt 1, Bal 1, Wołodkiewicz 1, Galik 1, 
Etel, Pierzak. 

DG

Mecze kontrolne były okazją do przećwiczenia nowych wariantów w ataku.
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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
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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
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