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Już w najbliższą niedzielę, 31 stycznia odbędzie się 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Tegoroczna zbiórka poświęcona będzie wsparciu oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Z powodu pandemii finał będzie miał szczególny
charakter, a większość wydarzeń odbędzie się online. Organizatorzy nie załamują jednak
rąk i szykują ogrom niespodzianek!
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W Świdnicy przybędzie
autobusów elektrycznych!

Tu znajdziesz
biuletyn

Świdnica

Już wkrótce na ulice naszego miasta wyruszą nowe autobusy elektryczne! Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy otrzymało pozytywną ocenę na złożone
wnioski na zakup kolejnych elektrycznych autobusów i budowę stacji zasilania. Spółka
wystąpiła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o dotację w wysokości ponad
12 milionów złotych. Wartość całego projektu to około 21 milionów.

foto: D. Gębala

▪ Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Franciszkańska 18
▪ Filia Biblioteki - Kraszowice
▪ Filia Biblioteki - Wrocławska
▪ Urząd Miasta
▪ Urząd Gminy Świdnica
▪ Starostwo Powiatowe
▪ Powiatowy Urząd Pracy
▪ Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Wałbrzyska
▪ Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych, ul. Długa 33
▪ Świdnicki Ośrodek Kultury
▪ Informacja Turystyczna
▪ Muzeum Dawnego Kupiectwa
▪ Klub Seniora Saperów
▪ OSiR lodowisko
▪ OSiR dom wycieczkowy
▪ Hala Targowa, pl. Grunwaldzki
▪ Dworzec Kolejowy
▪ Galeria Świdnicka
▪ Szpital LATAWIEC
▪ Przychodnia MEDYK
▪ Przychodnia BHMED
▪ Przychodnia ARSMEDICA
▪ Przychodnia MEDI-LAB
▪ Przychodnia OSTEON
▪ Przychodnia ESKULAP
▪ Przychodnia EZ – Medica
▪ Przychodnia Raj – Med.
▪ Stomatologia AS Adrian Kownacki
▪ Przychodnia weterynaryjna OGONEK
▪ Restauracja WOŁOWINA
▪ Bar PRZEDMIEŚCIE
▪ Pizzeria RAMONA
▪ Restauracja FADO
▪ Intermarche (os. Młodych)
▪ biurowiec Pafal
▪ Piekarnia Bieżyńscy, os. Zawiszów
▪ Sklep ul. Leśna
▪ Pawilon - Kraszowice
▪ Myjnia Primocar (przy Leroy Merlin)
▪ Stacja Paliw Jar Tom
▪ Wagony Świdnica
▪ Electrolux Świdnica
▪ Sklep w Opoczce
▪ Basen w Witoszowie Dolnym
▪ Biblioteka w Pszennie
▪ Świdnickie Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne
w Bystrzycy Dolnej
▪ Sklep w Bystrzycy Dolnej
▪ Sklep Przy Remizie w Burkatowie
▪ Sklep w Komorowie
▪ Urząd Miejski w Żarowie
▪ GCiKS Żarów
▪ Biblioteka Miejska w Żarowie
▪ Fabryka Yagi w Żarowie
▪ Fabryka Daicel w Żarowie
▪ Fabryka Bridgestone w Żarowie
▪ Urząd Gminy w Marcinowicach
▪ Sklep Mieszko, Świdnicka 2,
Marcinowice
▪ Sklep Wiko, Zebrzydów 28
▪ Sklep Wiko, Mysłaków 31
▪ Urząd Miejski w Świebodzicach
▪ Wodne Centrum Rekreacji
w Świebodzicach
▪ Urząd Miejski w Strzegomiu
▪ Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śl.
▪ Zakłady Porcelany Stołowej
Karolina w Jaworzynie Śl.
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Ekologiczny transport to jeden z najważniejszych filarów zrównoważonego rozwoju miasta

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
4 stycznia rozpoczął nabór do programu „Zielony transport publiczny”.
MPK Świdnica wystąpiło o dotację w
wysokości 12.615.000 zł i o pożyczkę
w wysokości 4.335.000 zł. – Dzięki
temu będziemy mogli sobie pozwolić
na zakup sześciu nowych autobusów
elektrycznych, budowę sześciu stacji
plug-in na terenie zajezdni oraz budowę dwóch stacji ładowania, które
będą zlokalizowane przy ul. Kolejowej
oraz na pętli przy Emilii Plater na
osiedlu Młodych – tłumaczy prezes
MPK Świdnica, Tomasz Kurzawa.
Świdnicki projekt zakłada zakup
sześciu autobusów elektrycznych
dwunastometrowych, parametrami

WYDAWCA
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
e-mail: redakcja@mojaswidnica.pl
tel. 74 640 09 38, 576 767 970

odpowiadających już jeżdżącym po
Świdnicy elektrykom. Do ich obsługi zakupionych zostanie 6 ładowarek
plug-in do zainstalowania w zajezdni, dwie ładowarki mobilne do serwisowania autobusów i dwie ładowarki pantografowe, które staną na
pętlach. Do tych ostatnich konieczne będzie wybudowanie dwóch trafostacji. Istotnym elementem projektu jest budowa zatoki postojowej
dla autobusów podmiejskich wzdłuż
ul. Kolejowej za centrum przesiadkowym w stronę ul. Małej. Tam będą
one kończyć i zaczynać swoje kursy,
tam też stanie druga ładowarka pantografowa. Spełniony tym samym
zostanie postulat mieszkańców placu św. Małgorzaty, by zlikwidować
REDAKTOR NACZELNY:
p.o. Daniel Gębala
d.gebala@mojaswidnica.pl
REDAGUJE ZESPÓŁ:
Daniel Gębala,
Justyna Cader

znajdujące się tam miejsce postojowe autobusów i postulat kierowców,
by urządzić zaplecze socjalne.
- Projekt zakłada, że przez wiele
lat w Polsce energia powstawać będzie z węgla, zatem używanie autobusów elektrycznych przesuwa tylko miejsce emisji dwutlenku węgla i
pyłów z ulic miasta na komin elektrowni – mówi Tomasz Kurzawa,
prezes zarządu MPK Świdnica Sp. z
o.o. i dodaje: – Można uzyskać prąd
w sposób zgodny z filozofią tzw. zielonej energii i w kolejnych etapach
inwestycyjnych zamierzamy pozyskiwać prąd np. z paneli fotowoltaicznych, które zamierzamy zamontować
na terenie bazy MPK, magazynując
tak pozyskaną energię pod własne
potrzeby zasilania stacji ładowania
pojazdów. Kolejne nasze zamierzenia
to prąd wytwarzany poprzez własne
ogniwa wodorowe, czyli własną mini
elektrownię wodorową. Nasze plany
łączy kilka technologii wytwarzania
energii, w rezultacie dając prawdziwie zeroemisyjny transport, wpisując
się w ten sposób w ideę zielonego ładu
świdnickiego.–To będzie inwestycja
w przyszłość – mówi o projekcie Beata Moskal–Słaniewska, prezydent
Świdnicy. Ekologiczny, nisko lub
zeroemisyjny transport to jeden z
najważniejszych filarów zrównoważonego rozwoju miasta. To element
dbałości o środowisko. To także poprawa komfortu życia. W ciągu jednej dekady transport publiczny w
Świdnicy i sąsiadujących gminach,
które są udziałowcami MPK, przejdzie prawdziwą rewolucję.
Łącznie w ramach programu do
rozdysponowania było 1,1 mld zł dotacji na zakup autobusów napędzanych prądem lub wodorem. Poziom
dofinansowania przewidziano na
poziomie 80% kosztów kwalifikowanych zakupu autobusów o napędzie
elektrycznym oraz trolejbusów, a w
przypadku autobusów wodorowych,
dotacje będą sięgać aż 90%. Beneficjentami nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą być
organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego, w tym
m.in. samorządy.
Daniel Gębala
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Trwa rewitalizacja
Parku Młodzieżowego

W Parku Młodzieżowym rozpoczęły się kolejne prace, tym razem
związane z zagospodarowaniem zieleni. Wykonuje je wyłonione w przetargu konsorcjum, czyli Firma Handlowo
Usługowa „Borowski” ze Świdnicy oraz
firma „Ogrody” Grzegorz Szmidla ze
Świebodzic.
Usuwane są samosiewy drzew i
krzewów, a także drzewa zagrażające
bezpieczeństwu w parku. Przygotowane
będą miejsca do sadzenia drzew, krzewów, bylin i runa. Powstaną także nowe
trawniki oraz wnioskowana przez wielu
mieszkańców i radnych łąka kwietna.
Przez okres trzech lat od zakończe-

nia zadania zagospodarowania zieleni,
konsorcjum firm prowadzić będzie zabiegi pielęgnacyjne w parku. Wszystkie prace realizowane są na podstawie
prawomocnych decyzji Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, przy udziale
inspektora nadzoru w zakresie zieleni.
Ich koszt to ponad 2 miliony 900 tysięcy
złotych. Zgodnie z umową, powinny zakończyć się na początku września tego
roku. Przypomnijmy, że Park Młodzieżowy wpisany jest do rejestru zabytków.
Głównym założeniem projektowym
było uzupełnienie i podkreślenie zieleni istniejącej z zachowaniem jej leśnego
charakteru. Działania projektowe pole-

DZIAŁKI
ROLNE

tel. kontaktowy 600 374 775

DZIAŁKI
BUDOWLANE
 Bystrzyca Górna
- pow. 5200m/0,52 ha

tel. kontaktowy 600 374 775

reklama

gały na odtworzeniu historycznych alei
drzew, podkreśleniu linii nasypów byłych fortyfikacji, zaznaczeniu istnienia
byłych cmentarzy (garnizonowego i katolickiego), wzbogaceniu warstwy krzewów wysokich i niskich, a także uzupełnieniu runa. W parku zakończyła się
już budowa infrastruktury podziemnej,
dotyczącej oświetlenia i monitoringu.
Trwa remont ciągów komunikacyjnych.
Do końca sierpnia zamontowane zostaną lampy oświetleniowe, monitoring,
ławki, kosze na odpady oraz wykonana
będzie docelowa nawierzchnia ciągów
pieszych i ścieżek rowerowych.
Świdnica otrzyma na rewitalizację
Parku Młodzieżowego ponad 7 milionów
171 tysięcy złotych. Będzie to już kolejne
zielone miejsce, po Ogrodzie Różanym,
Parku Centralnym i Parku Sikorskiego,
które doczeka się gruntownej modernizacji. Dofinansowanie pochodzić będzie
z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity
koszt rewitalizacji to ponad 9 milionów
248 tysięcy złotych. Inwestycja obejmie
całą powierzchnię, czyli około 11 hektarów. W II etapie remontu odbudowana
zostanie historyczna altana wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Koszt tego
etapu szacowany jest wstępnie na 3 mln
zł, a wykonanie nastąpi w 2022 roku.

 OPOCZKA - pow. 3,11 ha
 BURKATÓW - pow. 4,72 ha
 BURKATÓW - pow. 3,027 ha
 BOJANICE - pow. 3,98 ha
 BYSTRZYCA GÓRNA
- pow. 1,72 ha, 1,70 ha,
2,28 ha, 7,51 ha

mojaswidnica.pl
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foto: W. Bąkiewicz/UM Świdnica

Usuwane
są drzewa
zagrażające
bezpieczeństwu
w parku

SPRZEDAM

ul. Długa 3, 58-100 Świdnica, tel. 884 811 878
www.goldhouse13.pl | Facebook-square GOLD-HOUSE-13
Pierwszy etap inwestycji, budynek
B2, dobiega właśnie końca. Od 30
stycznia 2021 r. można odbierać
klucze do mieszkań.
Na klientów czekają mieszkania
w stanie developerskim:
► mieszkania 2-pokojowe
- 46 m2, cena 254 tys. zł
brutto / w tym 1 mieszkanie
z ogródkiem o powierzchni
97m2/
► mieszkania 3-pokojowe
- 57,9 m2 - cena 314 tys. zł

się szkoła, przedszkole, sklepy,
punkty usługowe, zabytkowy
Kościół Pokoju.
Na parterze budynku B1
zlokalizowane będą lokale
usługowe.
Część mieszkalna budynku
znajduje się na piętrach 1, 2,
3 i 4. Do dyspozycji klientów
znajduje się szereg mieszkań 2,
3, 4-pokojowych o metrażu od
37,2m2 do 101,4m2.

Mieszkania są bezczynszowe,
wyposażone w ogrzewanie
Budynek oddzielony jest od ulicy,
miejskie podłogowe z MZEC, okna
co zapewnia spokój i przytulność.
energooszczędne 3-szybowe.
Balkony i tarasy usytuowane są
W mieszkaniach znajdują się balkony
od strony południowej,
i tarasy. Do wszystkich
dzięki czemu są
podciągnięty jest internet
nasłonecznione,
światłowodowy.
a mieszkania jasne.
Istnieje możliwość
dokupienia miejsca
Mieszkania
postojowego
zlokalizowane
naziemnego,
są w dogodnej
komórki
ta przy
sz
re
okolicy, w centrum
lokatorskiej lub
odbiorze kluczy.
miasta. W bliskim
miejsca w garażu
sąsiedztwie znajdują
podziemnym.

W sprzedaży
gotowe
mieszkania
w Świdnicy przy
ul. 1 Maja 13.

PROMOC JA

reklama

1 wpłata 20%
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Pakiet pomocowy
dla świdnickich
przedsiębiorców
Miasto po raz kolejny wesprze
osoby prowadzące działalność gospodarczą. Trzy uchwały pomocowe dla
świdnickich przedsiębiorców przedstawiła radnym miejskim podczas
sesji 29 stycznia, prezydent miasta,
Beata Moskal-Słaniewska.
– Jak sygnalizuje wiele firm, których działalność została ograniczona częściowo lub całkowicie, rządowa
pomoc niestety nie jest dla nich wystarczająca, a ze względu na zapisy w
ustawach nie wszyscy mogą z niej skorzystać. Dlatego też chcemy, w miarę
możliwości prawnych i budżetowych
miasta, kolejny raz wspomóc przedsiębiorców w tym trudnym dla nich okresie – mówi prezydent, Beata Moskal–
Słaniewska.
Zaproponowane zostały rozwiązania systemowe w postaci ulg i innego typu wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców, czyli:
2 Zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i
budowli lub ich części związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej
Zwolnienie dotyczy podatku od
nieruchomości należnego za okres
od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku.
Będzie się mógł o nie ubiegać przedsiębiorca znajdujący się w grupie objętej całkowitym zakazem prowadzenia
działalności gospodarczej, wprowadzonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku
w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dokumenty, tj. formularz covidowy wraz z korektą deklaracji na podatek o nieruchomości (osoby prawne)
lub korektą informacji podatkowej
(osoby fizyczne) będą przyjmowane w
terminie od wejścia w życie uchwały
do dnia 15 marca 2021 roku.
2 Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości
Dla pozostałych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa
uległa pogorszeniu na skutek spadku
obrotów gospodarczych, zaproponowano przedłużenie terminów płatno-

ści rat podatku od nieruchomości do
30 czerwca 2021 roku. Aby uzyskać
ulgę, wystarczy złożyć formularz covidowy oraz oświadczenie (do pobrania na stronie urzędu) w terminie od
wejścia w życie uchwały, a przed upływem terminu płatności rat podatku od
nieruchomości.
2 Ulgi za najem, dzierżawę lub
użytkowanie, nieruchomości stanowiących własność gminy miasta
Świdnica
Trzecią formą wsparcia jest odstąpienie od dochodzenia należności
za najem, dzierżawę lub użytkowanie,
nieruchomości stanowiących własność miasta lub jego jednostek organizacyjnych, za okres od 1 stycznia
do 31 marca 2021 roku. Ulga może wynieść:
▪ 100 % odstąpienia dla przedsiębiorcy, który znajduje się w grupie
przedsiębiorców objętych całkowitym
zakazem prowadzenia działalności
gospodarczej w czasie obowiązywania
stanu epidemii (analogicznie jak przy
zwolnieniach z podatku od nieruchomości);
▪ 50% odstąpienia dla przedsiębiorców, których płynność finansowa
uległa pogorszeniu na skutek spadku
obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 o co
najmniej 50% w dowolnym miesiącu
przypadającym po 30 września 2020
roku, w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.
Aby ubiegać się o ulgę w należnościach cywilnoprawnych, należy
złożyć formularz covidowy i wniosek
o odstąpienie od dochodzenia należności (do pobrania na stronie urzędu)
w terminie od wejścia w życie uchwały do 15 marca 2021 roku. Aktualne informacje odnośnie oferowanych form
pomocy oraz procedur ich uzyskania
można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy w
zakładce „Koronawirus – info” oraz
pod numerami telefonów – tel. 74/
856 28 91, 74/ 856 28 60 oraz 605 762
069 w godzinach od 7:30 do 15:30.

oprac.

Miasto zapewnia
transport na
szczepienia osobom
niepełnosprawnym
W związku
z rozpoczęciem
realizacji Narodowego Programu
Szczepień
Ochronnych
przeciwko wirusowi
SARS-Co V-2, miasto
zapewnia transport
osobom
niepełnosprawnym oraz seniorom, którzy
nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu
szczepień.
15 stycznia
uruchomiona
została specjalna infolinia pod
numerem
telefonu 74/856
28 68. Jest ona
aktywna od poniedziałku
do
piątku w godzinach od 8:00 do
15:00. Po zarejestrowaniu się w
centralnym systemie
e-rejestracji i wyznaczeniu terminu
szczepienia, należy zadzwonić, aby
ustalić szczegóły transportu. Przypominamy, że 25 stycznia rozpoczęły się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. Są trzy możliwości
zapisania się na szczepienie: całodobowa i bezpłatna infolinia – 989;
rejestracja elektroniczna poprzez
e-rejestrację, dostępna na pacjent.
gov.pl lub kontakt z wybranym
punktem szczepień.
W Świdnicy wyznaczono 8 punktów szczepień:
▪ Ars Medica Sp. z o. o., ul. Marii
Konopnickiej 4
▪ Niepubliczny Zakład Opieki

Zdrowotnej „KOLMED” s.c., ul. Kolejowa 8
▪ Beata Trzcińska-Larska, ul. Mikołaja Kopernika 34A
▪ Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „BHMED” Sp. z o.o., ul.
Strzelińska 6
▪ AR-VITA Usługi Medyczne s.c.,
ul. Kliczkowska 37
▪ Zespół Usług Medycznych „MEDYK” Sp. z o.o., ul. Gdyńska 25A
▪ Centrum Usług Medycznych
„ESKULAP” Sp. z o. o., ul. Ludwika Zamenhofa 47.
▪ Mieszko Sp. z o. o., ul. Mieszka I 10.

Oprac.

We wtorek 26 stycznia w przychodni Kolmed w Świdnicy zaszczepiony przeciwko COVID-19 został
najstarszy Polak, 111-letni pan Stanisław Kowalski!
– Zgłosił się punktualnie z szerokim uśmiechem. Oby za jego przykładem poszło jak najwięcej „młodszych”
seniorów – relacjonują pracownicy
przychodni Kolmed w Świdnicy. Stanisław Kowalski przyszedł na świat
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14 kwietnia 1910 roku w Rogówku.
W przeszłości pracował zawodowo
jako kolejarz i odlewnik. W wieku 104
lat ustanowił rekord Europy w biegu na 100 metrów w swojej kategorii
wiekowej. Aktualnie jest najstarszym
mężczyzną w Polsce. Był honorowym
ambasadorem World Games Wrocław
2017. W 2015 roku został odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi.
DG

Mimo sędziwego wieku pan Stanisław nie traci dobrej formy

foto: NZOZ Kolmed s.c.

Pan Stanisław Kowalski
dał dobry przykład
młodszym seniorom!

aktualności

Zmarł ppłk Bogdan Zdrojewski

Ppłk Bogdan Zdrojewski zostanie zapamiętany jako osoba pogodna, zawsze służąca
radą

humoru. 24 stycznia odszedł Bogdan
Zdrojewski, kombatant, zasłużony
dla miasta Świdnicy. Miał 88 lat.
Bogdan Wiesław Zdrojewski był
organizatorem
kontrrewolucyjnej
nielegalnej organizacji pn. „Szturmówka”, działającej w Świdnicy w
latach 1951-1952, w ramach której
„usiłował przemocą zmienić ustrój
PRL”. 9 stycznia 1953 roku został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy
we Wrocławiu na karę 15 lat więzienia, utratę praw publicznych na
okres 5 lat i konfiskatę całego mienia
na rzecz skarbu państwa. W okresie
od 2 lipca 1953 roku do 1 września
1955 roku przebywał w Centralnym
Więzieniu w Rawiczu. 1 lipca 1961
roku został zwolniony warunkowo
z odbycia reszty kary. Od 1998 roku
był prezesem Związku Inwalidów
Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej
oraz prezesem Związku Więźniów

Aparat fotograficzny
przepustką
do wcześniejszego
szczepienia?
W minionym tygodniu sporą dyskusję i kontrowersję wzbudziły kulisy
zaszczepienia męża Luizy Nowaczyńskiej, koordynatorki szczepień przeciw COVID-19 w świdnickim szpitalu
Latawiec. Obecnie pracownik Urzędu
Gminy w Boguszowie Gorcach został
zgłoszony do szczepienia wraz z grupą ”zero” przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.
Powód? Usługi fotograficzne na potrzeby uroczystości organizowanych
przez ORPiP i biuletynu informacyjnego. Jako pierwsza w tej sprawie poinformowała Gazeta Wyborcza.
Na jakiej zasadzie mąż koordynatorki szczepień znalazł się na liście
wraz z medykami? Na zadane przez
nas pytanie odpowiedziała przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Wałbrzychu, Maria
Pałeczka. W uzasadnieniu czytamy między innymi: - Do szczepienia
w szpitalach węzłowych w ETAPIE 0
są uprawnieni: osoby zatrudnione w
izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów odnosząc się do ppkt.a-fg. Powyższe dotyczy
również personelu niemedycznego, tj.
administracyjnego, pomocniczego (bez
względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych
podmiotów , jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych na
podstawie uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
– XI.2018r. wyraziła zgodę na usługi
fotograficzne na potrzeby: uroczystości

Politycznych Okresu Stalinowskiego. Był uczestnikiem wielu spotkań
z młodzieżą świdnickich szkół oraz
opiekunem Miejsc Pamięci Narodowej. Śp. Bogdan Zdrojewski był od-

znaczony: Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Krzyża
Niepodległości.
DG

Z żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.

Bogdana
Zdrojewskiego,
uhonorowanego tytułem „Zasłużony dla Miasta Świdnicy”,
wieloletniego prezesa Związku Inwalidów Wojennych
Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.
Uczestnik wielu spotkań z młodzieżą świdnickich szkół
oraz opiekun Miejsc Pamięci Narodowej.
Całej rodzinie i przyjaciołom
składamy wyrazy głębokiego współczucia
w tych trudnych chwilach.
Jan Dzięcielski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świdnicy

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy

organizowanych przez Okręgową Radę
Pielęgniarek i Położnych, do Biuletynu
Informacyjnego, na stronę internetową
oraz w celach promocji zawodu i samorządu pielęgniarek i położnych na czas
trwania VII kadencji (od 2015 r. – do
nadal).

Kontrola w świdnickim szpitalu
W związku z ostatnimi doniesieniami dyrekcja szpitala postanowiła
przeprowadzić wewnętrzną kontrolę.
– Szczepienie pracowników grupy 0 z
zewnętrznych podmiotów (przychodnie, gabinety, apteki i inne uprawnione
podmioty) realizowane przez SPZOZ w
Świdnicy jako szpital węzłowy odbywa się w oparciu o listy pracowników
przekazane przez te podmioty. Szczepienia przeprowadzane są na podstawie otrzymanych danych, które nie są
weryfikowane, po pierwsze z uwagi
na brak prawnych możliwości ich weryfikacji, a po drugie z uwagi na brak
odpowiednich narządzi systemowych
do ich weryfikacji. Z tego właśnie powodu każda osoba, zgłoszona przez
uprawniony podmiot, traktowana jest
jako przedstawiciel grupy zero. W takim przypadku odpowiedzialność za
prawidłowość kwalifikacji spoczywa
wyłącznie na zgłaszającym. Niemniej
jednak w związku z pojawiającymi się
informacjami dyrektor Grzegorz Kloc
niezwłocznie zlecił wewnętrzną kontrolę, która ma zbadać wszelkie okoliczności związane z procesem szczepienia
grupy O w świdnickim szpitalu. – tłumaczy Łukasz Czajkowski, kierownik
marketingu szpitala Latawiec.

reklama

foto: W. Bąkiewicz/UM Świdnica

Swoim działaniem dawał świadectwo prawdziwego męstwa i honoru. Choć przeżył tak wiele, zachował
pogodną naturę i ogromne poczucie
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Chcą oswoić endometriozę
To dzięki petycji Anny Gromek
i jej determinacji w 2020 roku radni
przyjęli program leczenia niepłodności metodą in vitro. – Wszystko zaczęło
się około 5 lat temu. Wspólnie z mężem
postanowiliśmy postarać się o drugie
dziecko. Niestety, czas mijał, a kolejne
próby nie przynosiły efektu. Intuicja
podpowiadała mi, że coś jest nie tak. W
pierwszą ciążę zaszłam bardzo szybko
i bez żadnych problemów. Wykonałam
kilkanaście badań u różnych lekarzy.
Diagnoza, trafnie postawiona przez
jednego z nich, była dla mnie szokiem
– endometrioza. W pierwszej chwili nie
docierało to do mnie. Zaczęłam szukać
informacji na temat tej choroby, która
była dla mnie jak wyrok i uniemożliwiła mi zajście w ciążę – mówi Anna
Gromek. Lekarze poinformowali pacjentkę, że jedynym rozwiązaniem na
urodzenie dziecka, w jej przypadku,
jest sztuczne zapłodnienie. – Niestety, koszty leczenia są bardzo wysokie
i nie byłam w stanie ich sfinansować.
Ponadto doktor poinformował mnie, że
nie będę zakwalifikowana do leczenia,
ponieważ nie ma szans, aby zapłodnienie zewnątrz ustrojowe zakończyło się
w moim przypadku sukcesem – dodaje. - Wiedziałam, że w wielu polskich
miastach jest dofinansowanie dla osób,
które znalazły się w podobnej sytuacji
jak ja. Postanowiłam, że się nie poddam, że będę walczyć dla siebie i dla
innych. We wrześniu 2020 roku Rada
Miejska w Świdnicy przyjęła program
dofinansowania leczenia niepłodności
metodą in vitro. Dzięki temu 38 par
otrzyma dofinansowanie w kwocie 5
tysięcy złotych. – Byłam bardzo szczęśliwa, że projekt został przyjęty przez
radnych, jednak nieustannie myślałam
o tym, jak niewielka jest wiedza o endometriozie i przyczynach niepłodności
w Polsce. Chciałam podzielić się swoim doświadczeniem, które może pomóc
innym, borykającym się z trudnościami
poczęcia dziecka naturalnymi metodami. Postanowiłam sobie, że będę rozpowszechniać wiedzę przede wszystkim
na temat endometriozy – informuje
Anna. Jedną z najlepszych metod rozpowszechniania wiedzy oraz zrzeszania osób walczących z podobnymi
problemami jest fundacja.

Początki nie były łatwe
EndoMama – fundacja oficjalnie
została założona 15 stycznia, ale pomysł zrodził się dużo wcześniej. – EndoMama to połączenie dwóch wyrazów
endo – od endometriozy, a mama od
metody in vitro, która często jest jedyną szansą wielu par na zostanie rodzicami. Od października ubiegłego roku
starałyśmy się oficjalnie zarejestrować
fundację. Niestety, pandemia utrudniła nam to zadanie, wydłużając tę procedurę do stycznia – mówi Urszula
Malawska, członkini rady fundacji. Jej
założycielki mają głowy pełne pomy-
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Na zdjęciu od lewej założycielki Fundacji Endomama - Anna Gromek, Agata Ładońska, Judyta Ungurian, Urszula Malawska, Edyta Malik.

słów, jak w prosty sposób dotrzeć do
jak największej ilości osób z rzetelnymi informacjami na temat choroby. Marzec jest miesiącem endometriozy i
właśnie wtedy chciałybyśmy ruszyć z
kampanią. Pierwszym naszym pomysłem był marsz, profesjonalny i bezpieczny. Tak naprawdę teraz wszystkie pomysły zależą od obostrzeń dotyczących szalejącej pandemii. Z kolei 2.
czerwca przypada Światowy Dzień In
Vitro i również chciałybyśmy propagować wiedzę i fakty na temat tej metody
oraz walczyć ze stereotypami – mówi
Urszula Malawska, członkini rady
fundacji. EndoMama będzie działała
w pełni charytatywnie, wszystkie zebrane środki zostaną przekazane na
walkę z endometriozą i niepłodnością.

„Różowe skrzyneczki”
w Świdnicy
Jednym z priorytetowych pomysłów założycielek fundacji będzie umieszczenie tzw. różowych
skrzyneczek w różnych instytucjach
w Świdnicy. Różowa skrzyneczka” to
inicjatywa powstała z pomysłu wrocławskich aktywistek. Celem akcji jest
zwiększenie dostępności do artykułów higienicznych podczas miesiączki.
Utrudniony dostęp do nich często jest
przeszkodą dla codziennego funkcjonowania kobiet i dziewczynek. - Skontaktowałyśmy się z pomysłodawczynią
„Różowych skrzyneczek”, wrocławianką, Adrianną Klimaszewską, która

uświadomiła nam, jak bardzo ważny
jest ten projekt i jak wiele instytucji
chce do niego dołączyć. Pomyślałyśmy,
że w Świdnicy jest mnóstwo miejsc, w
których takie skrzyneczki sprawdziłyby
się. Następnie zadzwoniłyśmy do osoby,
która może wyprodukować takie pojemniki. Koszt jednej skrzynki to około
65 złotych. Jako fundacja, która dopiero
stawia swoje pierwsze kroki, nie miałyśmy takich środków. Na szczęście mój
mąż, Mariusz postanowił sam zrobić
sześć takich skrzyneczek, które zostaną
umieszczone w różnych miejscach, w
Świdnicy - mówi Edyta Malik, członkini rady fundacji.

dzenia, aby przynajmniej większość z
naszych planów mogła się zrealizować
– mówi Anna. Założycielki fundacji
chcą podejmować działania na rzecz
wyrównywania dostępu do specjalistycznych usług medycznych, umożliwienia leczenia osobom niezamożnym, wspomaganie leczenia oraz profilaktyki indywidualnych osób i rodzin.
Anna Gromek jest prezesem fundacji,
a skład zarządu tworzą: Edyta Malik,
Urszula, Elżbieta Malawska, Judyta
Ungurian.
Justyna Cader

Fundacja rusza pełną parą
Kolejnym pomysłem, który ma poszerzać świadomość społeczną na temat endometriozy i jej skutków, będą
internetowe webinaria. – Współpracujemy z bardzo cenioną dietetyk kliniczną, która zgodziła się prowadzić warsztaty online na tematy związane z dietą
i tym, jak odpowiednie odżywianie
wpływa na nasz organizm i jego funkcjonowanie w kontekście zapobiegania
niepłodności. Udział w webinariach
to koszt 5 złotych, które zasilą konto
fundacji. Jej siedzibą będzie lokal przy
ulicy Rynek 39-40, który otrzymaliśmy
dzięki ogromnemu wsparciu władz
miasta. Będziemy ubiegać się o pozyskanie środków w kwocie 4 tysięcy 400
złotych w ramach grantu. Jedyne, czego można nam teraz życzyć, to powo-

foto: Mocno Fotografia

Młoda, silna, pełna energii, chce dzielić się swoim doświadczeniem z innymi. Anna Gromek najpierw skutecznie doprowadziła do wprowadzenia w Świdnicy programu leczenia bezpłodności metodą in vitro, teraz wspólnie z przyjaciółkami
chce pomagać kobietom chorym na endometriozę. Fundacja EndoMama będzie promować profilaktykę i ułatwiać dostęp
do najnowszych metod leczenia.

Już wkrótce powstanie
oficjalny fanpage
na facebooku
oraz strona internetowa
fundacji EndoMama
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Beneficjenci programu Maluch+ mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki

110 tys. 400 zł na funkcjonowanie
świdnickich miejskich żłobków pozyskało miasto z programu Maluch+.
Jest to wsparcie dla budżetu miasta,
które łącznie na funkcjonowanie
żłobków przeznacza rocznie około
3 mln 500 tys. zł.
Program Maluch+ wspiera rozwój
instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych.
Beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. W tegorocznej edycji
konkursu wsparcie otrzymało 815 jednostek. Od wielu lat Świdnica jest jego
beneficjentem. W 2015 roku miasto
otrzymało 261 tys. 976 zł na utworzenie

i wyposażenie 15 nowych miejsc opieki
w Żłobku Miejskim nr 1. W 2016 roku –
35 tys. 700 zł. W 2016 roku na budowę
żłobka na osiedlu Zawiszów pozyskano dotację w wysokości 2 mln 391 tys.
326 zł. W 2017 roku przyznano gminie
165 tys. 200 zł. W 2018 i 2019 roku były
to kwoty po 207 tys. zł. Natomiast w
ubiegłym roku – 186 tys. 300 zł. Przez
okres sześciu lat środki pozyskane z
programu Maluch+ wyniosły 3 mln 454
tys. 502 zł. Przypomnijmy, że miasto
oferuje 200 miejsc w dwóch żłobkach
miejskich, po 100 w każdym. W niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych jest ich 156.
oprac.

Miasto przygotowuje przetarg na
remonty chodników. Do przebudowy
zakwalifikowano około 2 tys. m2 ciągów pieszych.
– Uwzględnione zostaną postulaty
mieszkańców i radnych Rady Miejskiej.
Remontować będziemy najbardziej
zniszczone fragmenty, a tym razem nasza uwaga skupia się głównie na Zawiszowie i osiedlu Młodych – mówi prezydent, Beata Moskal–Słaniewska.
Wstępnie do przebudowy zakwalifikowano następujące lokalizacje:
▪ ul. Ludwika Waryńskiego (po przeciwnej stronie zabudowy) – od ul.
kard. Stefana Wyszyńskiego do wysokości budynku nr 35
▪ ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego (po
przeciwnej stronie zabudowy) – od ul.
kard. Stefana Wyszyńskiego do budynku nr 25
▪ ul. Jodłowa – od ul. Francuskiej do
sklepu Biedronka
▪ ul. Juliusza Słowackiego – od numeru
2 do 13
▪ ul. Henryka Brodatego – od numeru
17 do 33 oraz przy przychodni weterynaryjnej
▪ ul. Juliana Ursyna Niemcewicza –
przed budynkiem nr 2
▪ ul. Władysława Łokietka od numeru
2 do 4

W budżecie miasta przeznaczono
na ten cel ponad 500 tysięcy złotych.
Otwarcie ofert przetargowych planuje
się na przełomie lutego i marca. Prace
zrealizowane będą w pierwszym półroczu 2021 roku. To nie ostatnia pula
remontów chodników w tym roku.
Oprac.

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

foto: W. Bąkiewicz/UM Świdnica

Dotacje dla świdnickich Pół miliona złotych
żłobków
na remonty chodników
w Świdnicy

Fragment chodnika przy ul. gen. Jarosława
Dąbrowskiego

Archiwalne zdjęcie
docenione w konkursie
fotograficznym

Zwycięskie zdjęcie pani Danuty, wykonane
na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji

Ludowej. Zabawa skierowana była
do osób w wieku 50+. Mieszkańcy
dwóch województw – dolnośląskiego i opolskiego – do 12 stycznia mogli przesyłać swoje archiwalne fotografie. Zwycięskie zdjęcie przedstawia panią Danutę - ówczesną
pracownicę Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji!
-Mieszkańcy
regionu
stanęli
na wysokości zadania. Do konkursu nadesłano blisko 50 zdjęć sprzed
lat, ukazujących dawną codzienność
w różnych profesjach. - relacjonują organizatorzy konkursu. Główną nagrodę w konkursie otrzymała
pani Danuta, obecnie mieszkająca w
Wałbrzychu. Zwycięskie zdjęcie wykonano w 1978 roku. Zwyciężczyni
pracowała wówczas w Świdnickim
Ośrodku Sportu i Rekreacji. Na zdjęciu możemy zobaczyć promiennie
uśmiechniętą pracownicę przy aparacie telefonicznym, jaki dziś można
spotkać już tylko w muzeach. Organizatorzy udostępnili galerię online
ze wszystkimi nadesłanymi zdjęciami. Wszystkie fotografie z przeszłości można obejrzeć pod adresem:
https://www.aplikuj.pl/konkurs-prl-zachod-galeria.

reklama

foto: aplikuj.pl

Zakończył się konkurs fotograficzny „Nasza praca w PRL” zorganizowany przez portal pracy Aplikuj.pl. Tematem przewodnim były
zdjęcia wykonane w okresie Polski
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PSZOK: co i w jaki sposób
do niego dostarczamy

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, należy
zachować wszelkie środki ostrożności oraz stosować się do zaleceń
przekazywanych przez pracowników
punktu. Obowiązkowe maseczki i rękawiczki ochronne."

1 stycznia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy odnośnie
segregacji odpadów. Te rzeczy, których nie można umieścić
w pojemnikach, należy dostarczyć do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów.
W każdym gospodarstwie domowym powstają tzw. odpady problemowe,
które ze względu na swoje rozmiary lub
właściwości nie mogą być umieszczone
w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych na niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne.
Do odpadów takich należą m.in.:
▪ odpady wielkogabarytowe,
▪ odpady ulegające biodegradacji,
▪ zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny,
▪ odpady budowlane i remontowe,
▪ przeterminowane i niepotrzebne leki.
Takie odpady należy dostarczyć do
PSZOK-u.
Na terenie Świdnicy mamy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Metalowców 4 (siedziba
Zakładu Oczyszczania Miasta).
PSZOK jest czynny:
▪ od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do godziny 17:00,
▪ w soboty od godziny 10:00 do 14:00,
poza dniami ustawowo wolnymi od pracy
Do punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są
niżej wymienione odpady od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych:
▪ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
▪ zużyte baterie i akumulatory,
▪ odpady budowlane i rozbiórkowe,
▪ meble i inne odpady wielkogabarytowe,
▪ zużyte opony,
▪ chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach,
▪ odpady zielone,
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▪ odpady ulegające biodegradacji inne
niż zielone,
▪ inne odpady niebezpieczne powstające
w gospodarstwach domowych,
▪ papier i tektura,
▪ metal,
▪ tworzywa sztuczne,
▪ szkło i opakowania ze szkła,
▪ opakowania wielomateriałowe,
▪ opakowania ulegające biodegradacji.
Odpady do PSZOK przyjmowane
są w ramach opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, bez żadnych
dodatkowych opłat. Przekazując odpady do PSZOK, należy okazać dokument
potwierdzający zamieszkanie na terenie
miasta Świdnica.
Należy mieć na uwadze, że PSZOK nie
przyjmie odpadów komunalnych, które
nie są posegregowane. PSZOK nie przyjmie także tych, których nie można zidentyfikować lub zawierających azbest. Nie
mogą być one zanieczyszczone innymi
odpadami. Gałęzie muszą być rozdrobnione, a odpady wymagające opakowania
muszą być umieszczone w szczelnych pojemnikach i oznaczone etykietą identyfikacyjną.
Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś
przedsiębiorcą, PSZOK nie przyjmie od
Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.
Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie
wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub
koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej
stronie. Podczas rozładunku zachowaj
czystość i porządek.
foto: D. Gębala
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Z uśmiechem w trasę.
Dorota Dziedzic za kierownicą
świdnickich autobusów

foto: D. Gębala

Choć sama posiada prawo jazdy na autobus od maja zeszłego
roku, to z transportem jest związana już dłuższy czas. – Tak właściwie mam z nim do czynienia, od kiedy poznałam swojego męża, bo
on kierowcą autobusu jest od zawsze! – mówi żartobliwie Dorota
Dziedzic, która za kierownicą wyrusza na trasy świdnickiego MPK.
Pani Dorota jest pierwszą kobietą od 2012 roku, która w Świdnicy
podjęła się tego odpowiedzialnego zadania.

Dorota Dziedzic zaraża pozytywną energią swoich pasażerów

– Kierowcą autobusu jestem od maja
zeszłego roku, czyli stosunkowo niedługo.
Wraz z mężem prowadzimy firmę transportową. Tak właściwie z transportem
mam do czynienia, od kiedy poznałam
swojego męża, bo on kierowcą autobusu
jest od zawsze! – mówi żartobliwie Dorota i dodaje: – Pasażerowie odbierają mnie
pozytywnie i miło. Podczas mojej pierwszej
jazdy trzy panie przyszły sprawdzić, czy to
aby na pewno kobieta siedzi za kierownicą, po wszystkim pogratulowały mi, że „nie
szarpię”. Także koledzy z pracy przyjęli panią Dorotę do swojej ekipy. – Bardzo
lubię pracować w męskim towarzystwie.

Z wykształcenia jestem behapowcem, w
przeszłości wielokrotnie pracowałam z
mechanikami i obsługą techniczną. Jest
tu bardzo dobrze i mam nadzieję, że oni
też nie narzekają – mówi Dorota Dziedzic. Pojawienie się pani Doroty w ekipie
świdnickich kierowców autobusów dało
pozytywny impuls dla innych kobiet! Jak
zdradza nam prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Świdnicy Tomasz Kurzawa, już wkrótce zespół
świdnickich kierowców autobusów zasilą
dwie kolejne panie.
Daniel Gębala

Klingenburg International Sp. z o.o.
Klingenburg International Sp. z o.o.
ul. Metalowców 5 PL – 58-100 Świdnica
ul. Metalowców 5 PL – 58-100 Świdnica
tel.: +48 (074) 85 15 400
tel.: +48 (074) 85 15 400
► obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych
fax.: +48 (074) 85 15 401
fax.: +48 (074) 85 15 401
► obsługa urządzeń ręcznych
e-mail: klingenburg@klingenburg.pl
e-mail: klingenburg@klingenburg.pl
► obsługa wózków widłowych
www.klingenburg.pl
www.klingenburg.pl
► dbałość o produkty oraz
narzędzia
www.klingenburg.ru
www.klingenburg.ru
www.klingenburg.com.ua
powierzone do realizacji
zadań
www.klingenburg.com.ua
Zakres obowiązków:

► dbałość o porządek na stanowisku pracy

Firma Klingenburg International Wymagania:
z siedzibą w Świdnicy,

Firma Klingenburg
InternationalInternational,
z siedzibą
w Świdnicy,
Firma Klingenburg
wiodący
producent urządzeń do odzysku energii,
Osoby zainteresowane
wiodący producent
odzysku
energii,
wiodący
producenturządzeń
urządzeńdodo
odzysku
energii, na następujące
Naszym
pracownikom
poszukuje
kandydatów
stanowiskaminimum
pracy: zawodowe
► wykształcenie
ofertą prosimy
o nadsyłanie
poszukuje
kandydatów
Naszym
pracownikom
poszukuje kandydatów
na następujące
stanowiska pracy:
(możliwość przyuczenia
zawodowego)
dokumentów aplikacyjnych
na następujące stanowiska pracy:

zapewniamy:

zapewniamy:

na adres:
► zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi
urządzeń transportu bliskiego
stabilne zatrudnienie w oparciu
(w przypadku stanowiska operator
o umowę o pracę
stabilne zatrudnienie w oparciu klingenburg@klingenburg.pl
wózków widłowych)
o umowę o pracę
system 2-zmianowy dla pracowników
► mile widziana podstawowa znajomość
produkcji
Opis stanowiska:
rysunku technicznegosystem 2-zmianowy dla pracowników
zarządzanie całością spraw związanych ze►sprzedażą
wymienników
ciepła
Prosimy o dopisanie
umiejętność korzystania
z dokładnych
produkcji
Opis stanowiska:
pracę w nowocześnie
następującej klauzuli:
pozyskiwanie usług serwisowych w obszarze
wymienników
ciepła
narzędzi
pomiarowych
zarządzanej, rozwijającej się firmie
zarządzanie całością spraw związanych ze sprzedażą wymienników
ciepła
oraz urządzeń
wentylacyjnych
► zaangażowanie oraz rzetelność
pracę w nowocześnie
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie
pozyskiwanie usług serwisowych w obszarze wymienników ciepła
wynagrodzenie stałe + prowizyjne
w codziennej pracy zarządzanej, rozwijającej się firmie
moich danych osobowych w obecoraz urządzeń wentylacyjnych
(wysokie prowizje od sprzedaży)

Inżynier sprzedaży

Inżynier sprzedaży
Ślusarz - operator
maszyny
do nawijania folii

Ślusarz - monter
Operator

Operator
maszyn
Operator

maszyn
Oferta:

nym procesie rekrutacyjnym przez

wynagrodzenie stałe + prowizyjneKlingenburg International Sp. z o.o.
do wiedzy i szkoleń
(wysokie prowizje od sprzedaży) dostęp
z siedzibą w Świdnicy, ul. Metalow-

- możliwość rozwoju kompetencji
► stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę
ców 5, 58 -100 Świdnica, wpisaną do
dostęp
do wiedzy i szkoleń
o pracę w nowocześnie
zarządzanej,
rejestru
przedsiębiorców, Krajowego
kulturę niekorporacyjną
rozwijającej się firmie- możliwość rozwoju kompetencjiRejestru Sądowego przez Sąd Rejododatkowe
benefity (bony
świąteczne)
nowy dla Wrocławia
Fabrycznej
we
► dostęp do wiedzy i szkoleń produktowych kulturę
niekorporacyjną
Wrocławiu
,
IX
Wydział
Gospodarczy
możliwość rozwoju kompetencji
Krajowego Rejestru Sądowego pod
► niezbędne narzędzia do pracy
dodatkowe
benefity
(bony
świąteczne)
numerem KRS 0000216563”.
► dodatkowe benefity
(bony świąteczne, premie uznaniowe)
reklama

Ślusarz-monter
wózków widłowych
(z
doświadczeniem)
Ślusarz-monter
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Zagrajmy z r

Świdnicki sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od kilku tygodni pracował nad przygotowaniem tegorocznego finału

W 29. finale uczestniczyć będzie blisko 120 tysięcy
wolontariuszy, zarejestrowanych w 1362 sztabach (w
tym 79 poza granicami kraju). Każdy ze sztabów, poza
materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia zbiórki, otrzymał od Fundacji WOŚP i jej partnerów środki zapewniające bezpieczeństwo w trakcie kwesty.
- Kochani! Pokonaliśmy mnóstwo różnych przeciwności, aby zorganizować sztaby i nadal jesteśmy gotowi,
jesteśmy w blokach startowych, aby zagrać i zbierać
pieniądze, aby ratować zdrowie i życie Polaków – zapowiada szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
Jurek Owsiak

Transmisja na żywo w telewizji i licytacje
atrakcyjnych gadżetów
- Startujemy w niedzielę, 31 stycznia o godzinie
12:00. Sztab Świdnica zaprasza wszystkich do wspólnej zabawy oraz licytacji, które odbędą się za pośrednictwem telewizji Teletop Sudety. Transmisja na żywo
dostępna będzie także w internecie. Finał odbędzie się
bez udziału publiczności, a jednymi gośćmi, którzy
wystąpią na żywo, będzie prezydent Beata Moskal-Słaniewska oraz starosta świdnicki Piotr Fedorowicz. Przez cały czas przyjmujemy fanty na licytacje.
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foto: WOŚP Świdnica

Już w najbliższą niedzielę, 31 stycznia odbędzie się 29. finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Tegoroczna zbiórka poświęcona będzie wsparciu oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Z powodu pandemii finał będzie miał szczególny charakter, a większość wydarzeń odbędzie się
online. Organizatorzy nie załamują jednak rąk i szykują ogrom niespodzianek!

Z doświadczenia wiem, że są one przekazywane do
ostatniej chwili, nawet w dniu finału. Jeżeli zdarzy
się tak, że jakiś gadżet nie będzie wylicytowany, to
zostanie przekazany na charytatywną aukcję Allegro
WOŚP. 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wypada w dniu niedzieli handlowej, dlatego kilku
wolontariuszy pojawi się w galerii. Świdnicka Moto
Orkiestra również bardzo prężnie działa, zbierając
atrakcyjne gadżety rajdowe na licytacje i kompletując
kierowców, którzy za symboliczną opłatą będą przewozić chętnych kibiców na specjalnie przygotowanym
torze – opowiada Mariusz Kozłowski, szef świdnickiego sztabu WOŚP.

Świdnicka Moto Orkiestra da czadu!
Lokalny finał WOŚP bez udziału Świdnickiej Moto
Orkiestry? Nie ma mowy! Po raz kolejny grupa pasjonatów motoryzacji zagwarantuje wszystkim przybyłym gościom dawkę sportowych wrażeń i szereg niespodzianek. VI Świdnicka Moto Orkiestra odbędzie
się 31 stycznia w godz. 10:00-15:00 przy ul. Rotmistrza
Witolda Pileckiego i Kosynierów. Emocje gwarantowane!
Justyna Cader/Daniel Gębala
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Kuchnia domowa „w Pafalu”
Zapraszamy do nowych wnętrz baru w Pafalu.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów

- smacznie jak u mamy
powiększyliśmy dotychczasowy lokal zwiększając liczbę miejsc do 52.
Bar w Pafalu wyposażony jest w wifi oraz ekran z rzutnikiem

Nasze dodatkowe usługi:

Śniadania i Obiady biznesowe dla grup zorganizowanych.
Wynajem sali na szkolenia i konferencje.
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Organizacja imprez

Zapraszamy Państwa do organizacji:
Codziennie dokładają starań, by
zaspourodzin, imienin, chrzcin, komunii, przyjęć weselnych
koić gusta swoich gości. Dbająorazoinnych
to,imprez
byokolicznościowych i biznesowych
menu było urozmaicone, przygotowane ze świeżych składników i w przyNowość!!!
Aby zaspokoić gusta najmłodszych klientów proponujemy:
stępnej cenie. „W Pafalu” jest
smaczurodziny i warsztaty kulinarne dla dzieci w wieku 3 - 12 lat.
nie, zdrowo jak u mamy.
To będą jedne z ciekawszych urodzin
jakie będzie miało Twoje Dziecko:)
„W Pafalu” to mały, rodzinny biznes.
Dania na wynos i z dowozem przygotoGwarantujemy
wywane są w dwóch lokalizacjach – przy
smaczne domowe jedzenie,
ulicy Gdyńskiej 25 (naprzeciw Netto)
oraz
miłą obsługę, koszta dostosowane do zamówionej usługi
przy Wróblewskiego 22 (obok sklepu rowerowego). Czynny jest od poniedziałku
www.wpafalu.pl
tel 534 019 200
do piątku, w godzinach od 9.00 do 16.00.
Zamówienia można składać telefonicznie
pod numerem telefonu 530 639 120.
– Codziennie przygotowujemy nowe
menu. Nasze dania gotowane są z największą starannością i zachowaniem wszelkich
standardów higieny. Obiady można zama- codziennie lepione na oczach naszych gowiać telefonicznie lub osobiście w jednym ści i zawsze mają smaczne, zdrowe farsze.
z dwóch naszych barów. Jesteśmy małą, Obiady, które przygotowujemy, są doskorodzinną firmą i gotujemy tak, jak sami nałe, dla całej rodziny. Dowozimy dania na
chcielibyśmy zjeść. Każdego dnia na naszym terenie Świdnicy oraz do okolicznych wioprofilu społecznościowym na facebooku sek. Serdecznie zapraszamy do skorzystania
można znaleźć aktualne menu. Codziennie z naszej oferty – zachęcają Edyta i Daniel
jest inna, świeża zupa oraz kilka propozycji Majchrzak, właściciele lokali.
Istnieje możliwość wykupienia karnedrugich dań. Oprócz zmieniającego się dania
dnia, oferujemy potrawy, które są na stałe tu na obiady w cenie 17 złotych za dwudaw naszym menu: pierogi, naleśniki czy też niowe danie. Abonament jest bezterminoklasyczny kotlet schabowy. Nasze pierogi wy i można go wykorzystać w dowolnym
mają cienkie ręcznie wyrabiane ciasto, są momencie.

od 1 lutego

wszystkie sklepy ponownie otwarte

reklama

Przed rokiem Moto Orkiestra zebrała blisko 30 tysięcy złotych

foto: D. Gębala

Pamiętaj jednak o kilku zasadach
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Rok 2021 rokiem
Stanisława Lema
i Cypriana Kamila Norwida

foto: Wikipedia

foto: Wikipedia

Pierwszy z nich był jednym z największych pisarzy XX wieku. Jego książki przetłumaczono na 41 języków i wydano w
łącznym nakładzie ponad 30 milionów egzemplarzy. Drugi to jeden z najsłynniejszych przedstawicieli epoki romantyzmu
w Polsce. Stanisław Lem i Cyprian Kamil Norwid to postacie, których nie trzeba nikomu przedstawiać. Decyzją sejmu,
rok 2021 został ustanowiony rokiem uznanych twórców. Także Świdnica zamierza uhonorować wspomnianych mistrzów
pióra. W planach jest powstanie muralu, wystawy tematyczne, warsztaty dla dzieci i młodzieży, a przede wszystkim popularyzacja czytelnictwa.

Miasto planuje szereg wydarzeń promujących czytelnictwo

27 listopada 2020 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2021
rokiem Stanisława Lema, doceniając
poczesne miejsce pisarstwa Stanisława Lema w literaturze XX wieku i jego
znaczenie dla rozwoju kultury polskiej i światowej. – We wrześniu 2021
roku przypada 100. rocznica urodzin
Stanisława Lema – najwybitniejszego
przedstawiciela polskiej fantastyki i
jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie. Jego
powieści i opowiadania, zaliczane do
kanonu literatury światowej, przetłumaczono na ponad czterdzieści języków i wydano jak dotąd w nakładzie
30 milionów egzemplarzy – czytamy
we fragmencie uchwały. Podobnie
było w przypadku Cypriana Kamila Norwida: – W roku 2021 upłynie
200 lat od urodzenia Cypriana Kamila Norwida. Przyszedł on na świat 24
września 1821 r. na Mazowszu, w La-
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skowie-Głuchach koło Radzymina. Był
poetą, dramatopisarzem, prozaikiem,
artystą sztuk pięknych i myślicielem.
Zmarł 23 maja 1883 r. w Domu św. Kazimierza w Ivry pod Paryżem, opuszczony i zapomniany. Większą część
życia spędził na emigracji, podróżując po Niemczech, Włoszech, Belgii,
Anglii i Stanach Zjednoczonych, by
ostatecznie osiąść w stolicy Francji”
– przypomniano w uchwale. Władze
naszego miasta zamierzają nadać odpowiednią rangę wydarzeniom, które
odbędą się w Świdnicy i będą miały na
celu uczczenie tych uznanych postaci świata literatury. Podjęte działania
edukacyjno-kulturalne będą kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych
mieszkańców miasta.
– Z uwagi na pandemię koronawirusa i ograniczenia w działalności
instytucji kultury, jedną z niewielu
możliwości rozwoju życia kulturalnego pozostaje obecnie popularyza-

cja czytelnictwa – wśród dzieci, młodzieży szkolnej, ale i dorosłych, czy
seniorów. Poprzez literaturę możemy rozbudzać zainteresowania oraz
ciekawość świata. Książki stały się
dziś jedną z „bezpiecznych” możliwości kontaktu ze światem kultury oraz
rozwijania wyobraźni. Szczególnie
twórczość i dorobek Stanisława Lema,
wielkiego Polaka, który nie tylko jako
pisarz, ale też jako filozof i futurolog,
wyprzedził swoją epokę, przewidując
wiele faktycznych wynalazków, innowacji, rozwiązań technologicznych.
Współcześnie korzystamy właśnie
z tych udogodnień w komunikacji
międzyludzkiej w sieci internetowej,
dlatego tym bardziej należyte uczczenie roku Lema w dobie pandemii i
obostrzeń w kontaktach społecznych
będzie swoistym symbolem i znakiem
czasów, w których żyjemy – tłumaczy
wiceprezydent Świdnicy, Szymon
Chojnowski i dodaje: – Działalność

instytucji kultury odbywa się obecnie głównie w przestrzeni wirtualnej. Większość wydarzeń, koncertów
czy spektakli, organizowana jest za
pośrednictwem internetu. Każda formuła ożywiania i wspierania działalności instytucji kultury jest teraz
szczególnie ważna i budująca zarówno dla ludzi kultury, pracowników
tych instytucji, jak i odbiorców w domach. Sfera aktywności internetowej
w sferze kultury daje wszystkim jakże
istotną możliwość kontaktu z dziełami wybitnych twórców oraz staje się
swoistym oknem na świat, przynosi
kulturę, rozrywkę, nadzieję, dostarcza emocji w trudnych czasach domowej izolacji.
- Proponujemy szereg działań mających na celu przybliżenie postaci Cypriana Kamila Norwida – znakomitego
twórcy romantycznego, poety, prozaika, dramatopisarza, rzeźbiarza, malarza i rysownika. Chcemy, aby święto
naszego patrona, w 200. setną rocznicę
jego urodzin, obchodzone było w sposób szczególny.. Proponowane działania w ramach obchodów, spowodują
zwiększenie kompetencji mieszkańców
Świdnicy w zakresie odbioru wartości
literackich i kulturalnych, przygotują do aktywnego udziału w kulturze
czytania. Będzie to dobra okazja do
publicznego zaprezentowania efektów
twórczej pracy, co dodatkowo zmotywuje uczestników do dalszej aktywności kulturalnej, a w rezultacie przybliży
postać patrona biblioteki – opowiada
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w
Świdnicy, Ewa Cuban.
W planowanych działaniach związanych z obchodami roku Stanisława
Lema i Cypriana w Świdnicy znajdą się
m.in.:
▪ wykonanie muralu upamiętniającego postać Stanisława Lema i Cypriana
Kamila Norwida
▪ wystawy tematyczne – plenerowe
dotyczące ich twórczości
▪ popularyzacja czytelnictwa poprzez
konkursy w bibliotece miejskiej oraz w
placówkach oświatowych
▪ warsztaty dla dzieci i młodzieży,
spotkania autorskie czy konkursy literackie
Daniel Gębala

aktualności

Unijne dofinansowanie dla
wspólnot mieszkaniowych
Tym razem nie miasto,
a świdnickie wspólnoty
mieszkaniowe
pozyskały środki unijne w ramach
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Wspólnota mieszkaniowa przy ul.
Marii Skłodowskiej-Curie 15 ABCDE
otrzyma dofinansowanie w wysokości
ponad 970 tysięcy złotych na termomodernizację obiektów mieszkalnych
przy ul. Skłodowskiej 13A-13E i 15A
– 15E. Całkowity koszt zgłoszonego
zadania to 1 602 313,60 zł. Prawie 255
tysięcy złotych przyznano natomiast
Wspólnocie Mieszkaniowej „WIKTORIA” przy ul. Stanisława Moniuszki 2022-24 na modernizację energetyczną
budynku. Koszt zadania wyniósł ponad
400 tysięcy złotych. Obie te inwestycje umieszczone były na liście rezerwowej projektów. Przypomnijmy, że
w latach wcześniejszych trzy wspólnoty mieszkaniowe z terenu Świdnicy
otrzymały unijne dofinansowanie na
rewitalizację, czyli remont i odnowę
części wspólnych wielorodzinnych

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej wspólnoty mogą dokonać niezbędnych remontów

budynków mieszkalnych. Wspólnota
Mieszkaniowa przy ul. Jagiellońskiej 9
na remont elewacji i klatki schodowej
budynku pozyskała ponad 128 tysięcy
złotych. Całkowity koszt zgłoszonego zadania wyniósł prawie 174 tysiące

złotych. Wspólnocie Mieszkaniowej
przy ul. Księżnej Agnieszki 1 i pl. św.
Małgorzaty 6 na remont elewacji wraz
z dociepleniem obiektu przyznano
ponad 160 tysięcy złotych. Całkowity
koszt inwestycji to 246 751 zł. Nato-

Wróciły połączenia
międzynarodowe

miast Wspólnota Mieszkaniowa przy
ul. Joachima Lelewela 24 otrzymała na
remont elewacji frontowej budynku
ponad 113 tysięcy złotych, przy całkowitym koszcie zadania 153 776 zł.
Oprac.

Lutowa giełda
staroci
odwołana
Łowcy okazji i miłośnicy
przedmiotów, których w sklepach
kupić już nie można, muszą uzbroić się w cierpliwość. Zaplanowana
na niedzielę, 7 lutego Świdnicka
Giełda Staroci, Numizmatyków i
Osobliwości nie odbędzie się.
- Giełda staroci zaplanowana
na 7 lutego, niestety nie odbędzie się
z powodu ograniczeń sanitarnych
związanych z pandemią koronawirusa. – informuje Świdnicki Ośrodek Kultury. Świdnicka Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości
od lat w każdą pierwszą niedzielę
miesiąca przyciąga setki świdniczan oraz przyjeżdżających z całego Dolnego Śląska kolekcjonerów i
łowców okazji.

Koleje Dolnośląskie cały czas monitorują rozwój sytuacji epidemicznej

Od 18 stycznia Koleje Dolnośląskie przywróciły kursowanie zawieszonych pociągów międzynarodowych. Pociągi jeżdżą zgodnie z rocznym rozkładem jazdy wprowadzonym w grudniu zeszłego roku.
Przypomnijmy, że wybrane połączenia transgraniczne na Dolnym
Śląsku zostały wstrzymane 28 grudnia 2020 roku. Zmiany miały związek
z sytuacją epidemiczną i wprowadzonymi w jej wyniku obostrzeniami,

zarówno w Polsce, jak i u naszych
sąsiadów. W porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego, który odpowiada za
organizację transportu kolejowego w regionie, Koleje Dolnośląskie
przywróciły pociągi na swoje trasy
od poniedziałku, 18 stycznia. Zmiany
objęły trzy linie transgraniczne. Pasażerowie ponownie mogą korzystać
z połączeń na odcinkach granicznych Zgorzelec – Goerlitz, Między-

lesie – Lichkov oraz Szklarska Poręba Górna – Harrachov. Wszystkie
wymienione kursują jak przed ich
zawieszeniem, czyli zgodnie z wprowadzonym 13 grudnia minionego
roku rocznym rozkładem jazdy. Bez
zmian kursują pociągi na odcinkach
Zasieki – Forst (Lausitz) i Lubawka – Kralovec, których z przyczyn
technicznych nie objęło grudniowe
zawieszenie.
oprac.

Giełda jest jedną z trzech najstarszych
w Polsce i drugą co do wielkości w województwie.
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Krajowa Mapa
Zagrożeń.
Co zgłaszali
mieszkańcy
naszego
powiatu?
W ubiegłym roku aż 1 tys.
383 zgłoszeń za pomocą aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa
zasygnalizowali policji mieszkańcy powiatu świdnickiego. Ponad połowa
z nich została potwierdzona
przez funkcjonariuszy, a większość przypadków została wyeliminowana. Informacje o zagrożeniach można przesyłać do
policji, wykorzystując dowolny
komputer, tablet lub telefon komórkowy. Pamiętajmy jednak
że, KMZB nie zastępuje numerów alarmowych. Zdarzenia nagłe wciąż wymagają zgłoszenia
osobistego lub telefonicznego
na numer alarmowy 112.
W okresie styczeń – grudzień
2020 r. podczas funkcjonowania
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie KPP w
Świdnicy odnotowano łącznie
1 tys. 383 zgłoszenia dotyczące zagrożeń, gdzie w 695 (54%)
przypadkach fakt zaistnienia zagrożenia został potwierdzony, w
tym w 592 zgłoszenia wyeliminowano.
Najczęściej oznaczane kategorie
dotyczyły:
& przekraczania dozwolonej
prędkości (587)
& nieprawidłowego parkowania
(301)
& spożywania alkoholu w
niedozwolonych miejscach
(184)
& miejsce niebezpiecznej
działalności rozrywkowej (50)
& złej organizacja ruchu
drogowego (47).
Policja przypomina, że każdy
obywatel korzystający z internetu, może wybrać z katalogu
zdarzeń najbardziej według niego uciążliwe sytuacje czy zachowania i nanieść je na specjalną,
interaktywną mapę. Policjanci
na bieżąco dokonują ich weryfikacji. Przy pomocy aplikacji mozna nanieść również zgłoszenia
dotyczące osób bezdomnych czy
wymagających pomocy. Przypominamy, że w związku z okresem
zimowym takie sygnały są dla
instytucji społecznych i opieki
społecznej są bardzo ważne.
oprac.

codzienna
porcja informacji
na

mojaswidnica.pl

Wybrano
najpiękniejsze zdjęcia
Rozstrzygnięto
konkurs fotograficzny „Walory turystyczne Świdnicy i powiatu
świdnickiego”. W zabawie mogła uczestniczyć młodzież ze
szkół podstawowych i
średnich. Tradycyjnie
konkurs zorganizowało Muzeum Dawnego
Kupiectwa oraz Lokalna Organizacja Turystyczna – Księstwo
Świdnicko-Jaworskie.
Jury zdecydowało się przyznać następujące nagrody:
▪ I miejsce – Sebastian Dolata,
za pracę „Za drzewami”
▪ II miejsce – Jakub Komaniecki, za pracę „Rzeka Bystrzyca w
Wiśniowej”
▪ III miejsce – Kinga Karszewska, za pracę „Pałac w Makowicach”
Ponadto przyznano trzy
wyróżnienia i otrzymują je:
– Amelia Dzwonkowska, za
pracę: „Pomnik papieża Jana
Pawła II w Świebodzicach”
– Julia Pisowicz, za pracę:
„Świąteczny Rynek i Ratusz”
– Wiktoria Janaszak, za pracę:
„Przejście przez mgłę”
Daniel Gębala

◄ Zwycięskie zdjęcie
autorstwa Sebastiana Dolaty

Twój dzielnicowy.

Do kogo zwrócić się o pomoc?
Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt z mieszkańcami swoich rejonów, rozpoznają
ich potrzeby czy oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego jak i publicznego. Oddelegowani funkcjonariusze pomagają diagnozować lokalne problemy,
ustalają ich przyczyny i pomagają w
poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. Do kogo zgłosić
się po pomoc w Twoim rejonie zamieszkania?
► dzielnicowy,
mł. asp. Karol Morawski
nr tel: 47 87 553 03,
tel. kom. 797 306 401
e-mail:
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dzielnicowy.2@swidnica.wr.policja.gov.pl
Komenda Powiatowa Policji
w Świdnicy
ul. Ofiar Oświęcimskich 15,
58-100 Świdnica
► Rejon służbowy - Świdnica, ul.: Bema Józefa, Generała
Jasińskiego Jakuba, Generała
Langiewicza Mariana, Kardynała Wyszyńskiego Stefana
(numery parzyste: 2-18), Słobódzkiego Mieczysława-Kozara, Kunic Marii, Potokowa,
Prądzyńskiego, Riedla, Sikorskiego Władysława (numery
nieparzyste: 25-67), Webera,
Zamenhofa Ludwika (numery
1a-55).
DG

◄ dzielnicowy,
mł. asp. Karol
Morawski

foto: KPP Świdnica
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Kindloteka już gotowa!
Specjalna strefa edukacyjna, czytniki, tablety oraz niezbędny sprzęt do przeprowadzania warsztatów programistycznych dla różnych grup wiekowych. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. K. Norwida w Świdnicy zrealizowano projekt
Amazon STEAM Kindloteka. Już wkrótce w specjalnej sali będą się mogły odbywać zajęcia.

foto: D. Gębala

Przypomnijmy, że w 2020 roku
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy została zgłoszona i pozytywnie
przeszła przez kolejne etapy kwalifi-

kacji do projektu. STEAM Kindloteka
to program edukacyjny realizowany
przez Amazon we współpracy ze stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog. Jego

celem jest popularyzacja edukacji
według nowoczesnego modelu STEAM wśród uczniów i nauczycieli oraz
stwarzanie im możliwości do zdoby-

wania wiedzy i kompetencji przyszłości. W ramach programu w bibliotece
została utworzona kreatywna i wielofunkcyjna strefa edukacyjna, wyposażona w czytniki Amazon KINDLE,
tablety, matę edukacyjną oraz niezbędny sprzęt potrzebny do przeprowadzania warsztatów programistycznych dla różnych grup wiekowych.
- Jako pracodawca i inwestor chcemy
wspierać lokalną społeczność wokół
naszych centrów logistycznych – mówi
Blanka Fijołek, CEE PR&Community
Manager w Amazon. - Udział w zajęciach realizowanych w STEAM Kindlotekach umożliwi zdobywanie wiedzy i
rozwijanie kreatywności w przystępny
sposób.
- Zaaranżowaliśmy już pomieszczenie. Jest to część wydzielona w Wypożyczalni Naukowej i Czytelni Czasopism, gdzie zainstalowano niezbędny
sprzęt. Obecnie czekamy na zaplanowane szkolenia dla pracowników. Już
teraz, jak tylko będzie taka możliwość
ze względu na sytuację epidemiologiczną, zapraszam do nowej STEAM Kindloteki w naszej bibliotece. Będą się tu
odbywały zajęcia edukacyjne dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, m.in. warsztaty
programistyczno-robotyczne, majsterkowanie, muzykowanie czy doświadczenia naukowe. Spotkania poprowadzą nasi pracownicy – przeszkoleni
bibliotekarze, wyposażeni w materiały
edukacyjne – opowiada Ewa Cuban,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.
Daniel Gębala

Kindloteka to idealne miejsce do kreatywnej pracy z dziećmi i młodzieżą

Kolejna edycja
warsztatów pisarskich
rusza już w marcu
Jeśli chcesz pogłębić swoje umiejętności
warsztatowe oraz poszerzyć świadomość twórczą, weź udział w kolejnej edycji warsztatów
pisarskich, organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Prowadzi je Barbara Elmanowska.
W 2021 roku warsztaty przyjmą formę bardziej
różnorodną, łączącą doświadczenie życiowe z aktem pisania, poszukiwaniem miejsc ciekawych,
które mogą skłonić do tworzenia. Uczestnicy
będą szukać inspiracji i realizować ją w wybranych
gatunkach. Będzie również miejsce na zabawy literackie, takie jak tworzenie limeryków – umiejętność ta może później umilić „absolwentom”
warsztatów, biorąc przykład z zabaw uprawianych chociażby przez Wisławę Szymborską, niejedną nudną podróż lub spotkanie towarzyskie.
Na uczestników czeka dwanaście inspirujących
spotkań. Grupa warsztatowa zostanie wyłoniona
w naborze. Chętni proszeni są o przesyłanie pró-

bek tekstów literackich. Tematem przewodnim
konkursu jest ubranie. Teksty mogą odpowiadać
na pytania: Co mówi ubranie o bohaterze? W jaki
sposób go charakteryzuje? Nośnikiem jakich informacji może być? Czym jest ubranie dla osoby,
która je nosi? Co jeśli ubranie do niej nie pasuje? Jak objawia się dyskomfort? Ubranie brudne,
dziurawe, wstyd. Ubranie jako element rytuałów
społecznych, np. żałoba. Organizatorzy proszą
o literackie ujęcie tematu. Forma i konwencja
dowolna (wiersz, opis, dialog, komedia, dramat,
sci-fi, reportaż itd.). Termin nadsyłania tekstów
mija 15 lutego, a termin rozstrzygnięcia naboru
odbędzie się 19 lutego. Szczegółowe informacje
na temat warsztatów znajdują się na stronie internetowej świdnickiej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu: 74 640 09 46, oraz adresem e-mail: sekretariat@mbp.swidnica.pl.
DG
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przepisami na zdrowe koktajle, które
wspólnie będą mogli przygotować. Komponowanie witaminowych koktajli
wywołało na twarzach naszych przedszkolaków szerokie uśmiechy – podkreśla z dumą dyrektor placówki, Beata Klęsk. Projekt realizowany dzięki
wsparciu Pomoc to Moc od społeczna
odpowiedzialność PZU od lutego 2020
roku.
Oprac.

◄ Wyrobienie
zdrowych
nawyków
żywieniowych jest
bardzo
ważne,
zwłaszcza
wśród najmłodszych

reklama

foto:
UG Świdnica

Po latach sięgnęli po sprawdzone
receptury dziadka. Przygotowanymi
według własnych przepisów wędlinami postanowili oczarować mieszkańców Marcinowic i okolic. Dziś wiedzą
już, że był to strzał w dziesiątkę. Firma Dar-Vit zwyciężyła w prestiżowym
konkursie „Mistrzowie AgroLigi”.
Rodzinna firma państwa Konarskich zajęła pierwsze miejsce w etapie
wojewódzkim organizowanym przez
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w kategorii firm
działających na terenie województwa
dolnośląskiego. Dar Vit jest producentem naturalnych wyrobów wędliniarskich.
Dar-Vit kontynuuje wędliniarską
tradycję rodzinną według receptur
dziadka. – Nie spodziewałem się wygranej, ale bardzo się cieszę, że doceniono
naszą innowacyjność. Wszystko zaczęło
się ponad pięćdziesiąt lat temu we wsi
Jagodnik pod Świdnicą, gdzie mój dziadek wytwarzał naturalnie wędzone wędliny. Przez lata swej pracy nabył doświadczenia i opracował receptury na
wyjątkowo smaczne produkty. Dziesięć
lat temu, razem z tatą i ciocią podjąłem
decyzję o rozpoczęciu produkcji na szerszą skalę. Zaczęliśmy pierwsze próby
komercyjnego wytwarzania wędlin.
Z piętnastometrowego pomieszczenia,
w którym produkowaliśmy naturalne
produkty dla siebie i rodziny, przenieśliśmy się do wydzierżawionego, nieczynnego zakładu przetwórczego w Marcinowicach. Po siedmiu latach, po raz kolejny
stanęliśmy przed problemem braku moż-

reklama
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Dariusz Konarski i nagroda „Mistrzów
AgroLigii”

liwości rozbudowy i dalszego rozwoju.
Postanowiliśmy skorzystać z unijnego
dofinansowania i powiększyć rodzinny
zakład, w którym obecnie pracuje 27 osób
– mówi Dariusz Konarski.
Dar-Vit posiada w ofercie wyroby
drobiowe, podroby, kiełbasy, wędzonki
(wędzone w piecach kominowych opalanych dębowym drewnem). Są produkowane bez konserwantów i sprzedawane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska, w 12 sklepach, na targowiskach, w
czterech mobilnych punktach sprzedaży oraz w sklepie firmowym na terenie
zakładu. Główna siedziba firmy znajduje
się w Marcinowicach, przy ulicy Parkowej 10.
Justyna Cader

Oryginalny pomysł
mieszkańca Mokrzeszowa!

Na niecodzienną formę recyklingu plastikowych opakowań po
produktach mlecznych wpadł mieszkaniec Mokrzeszowa. Pan Tadeusz z
zużytych butelek stworzył świąteczne ozdoby, dając im niejako drugie
życie.
Jeden z najlepszych sposobów
walki z plastikowymi odpadami to recykling. Na oryginalny pomysł wykorzystania butelek z tworzywa sztucznego wpadł pan Tadeusz z Mokrze-
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foto: Gmina Marcinowice

Przedszkolaki z Bystrzycy Dolnej poznały tajniki przygotowywania
zdrowych,
warzywno-owocowych
koktajli. Specjalne warsztaty przeprowadziła Fundacja Siła Sprawcza.
Okazuje się, że zielony koktajl
może być pyszny, a samodzielne komponowanie jego składu to świetna zabawa. Dzieci poznawały witaminy i ich
wpływ na zdrowie. Pod koniec zajęć
otrzymały broszurki dla rodziców z

Naturalne wędliny
z Marcinowic docenione
w województwie

szowa. – Chciałem wykorzystać puste,
plastikowe opakowania po napojach,
których jest naprawdę dużo. Pewnego dnia zacząłem układać je w różne
kształty. Zbliżały się święta, dlatego
postanowiłem stworzyć świąteczne
ozdoby z niepotrzebnych pojemników –
opowiada pan Tadeusz. W ten sposób
powstał napis „Wesołych świąt” oraz
gwiazda, którymi mieszkaniec wsi
ozdobił swój dom.

Dzieło pana Tadeusza spodobało się mieszkańcom Mokrzeszowa

Justyna Cader

foto: J. Cader

Od najmłodszych lat uczą
się, jak być zdrowym

wieści z powiatu

Mieszkańcy powiatu dwoją się
i troją, by uzbierać środki na leczenie chorej na SMA Amelki Gmyrek
ze Strzegomia. Grupa strzegomskich
miłośników motoryzacji zakasała rękawy i własnym sumptem wyremontowała starą Skodę. Samochód udało
się sprzedać za 26 tys. zł.
Łukasz Kondak, pomysłodawca
projektu, zaangażował do akcji wielu przyjaciół. Od 2 grudnia 2020 roku
trwały intensywne prace. Auto przeszło gruntowny remont. Osoby, które
w pocie czoła pracowały nad metamorfozą Skody działały charytatywnie,
często do późnych godzin nocnych.
- Kiedy dowiedziałem się o Amelce i trwającej zbiórce środków na jej
leczenie, postanowiłem zaangażować
się. Wpadłem na pomysł, aby zrobić
coś nietypowego, szalonego i wówczas
popatrzyłem przez okno na starą, już
prawie 30-letnią Skodę Favorit. Pomyślałem: to jest to! Mając na uwadze, że
Skoda została zakupiona już wcześniej
w celach charytatywnych (pierwotnie
miała startować w „ZŁOMBOL-u”),
stwierdziłem, że postaram się zaangażować w odnowienie tego auta i wystawię go na licytację charytatywną
dla Amelki. Zależało mi, aby Skoda nie
tylko pięknie się prezentowała, ale była
w stanie jeździć co najmniej kolejnych
30 lat – mówi Łukasz Kondak.

W poniedziałek, 18 stycznia, na
portalu Allegro Charytatywni wystartowała licytacja „Skody dla Amelki”. Cena wywoławcza auta – złotówka, w niecałe 24 godziny wzrosła
do 10 tysięcy złotych, a ostateczna
kwota, za którą sprzedano „Skodę
dla Amelki” , wyniosła 26 tysięcy 100
złotych.
- Jesteśmy pewni, że auto będzie
długo służyło, ale i godnie reprezentowało nowego właściciela o wielkim
sercu – mówi Dariusz Długaszek,
miłośnik motoryzacji, który pracował nad metamorfozą samochodu.
Amelka Gmyrek jest 1,5 – roczną,
wesołą dziewczynką, która walczy z
podstępną chorobą, rdzeniowym zanikiem mięśni. Choroba jest na tyle
niebezpieczna, że powoli przestają
pracować wszystkie mięśnie dziecka, nawet te które odpowiadają za
prawidłowe oddychanie. Dzięki determinacji rodziców wykonano badania genetyczne. Osiem tygodni
później rodzice Amelki otrzymali
druzgocącą diagnozę – rdzeniowy
zanik mięśni. Leczenie, które jest
jedynym ratunkiem na uratowanie
życia dziewczynki jest bardzo kosztowne. Terapia genetyczna została wyceniona na 9 milinów złotych.
Szansą na uratowanie życia dziewczynki jest podanie jednego z naj-

foto: D. Gębala

„Skoda dla Amelki”
wylicytowana za 26 tys. zł

Tak prezentowała się „Skoda dla Amelki” na świdnickim rynku

droższych leków świata. Ogromna
kwota przekracza finansowe możliwości rodziców dziecka.
Trwa wyścig z czasem: by preparat mógł zostać podany, masa dziewczynki nie może przekroczyć 13,5 kg.
Dziś Amelka waży ok. 10 kg. Nadal
można wspierać Amelkę w walce z

chorobą i wpłacać datki na konto
fundacji siepomaga.pl - www.siepomaga.pl/amelka-sma oraz licytować gadżety i vouchery na specjalnie
utworzonej grupie na portalu facebook- www.facebook.com/Amelka-kontra-SMA-MyszkaAmelka.
Justyna Cader

Tablety trafiły do szkół Nakrętkowe serce
w Lutomi Górnej
w Świebodzicach

ną przekazane na cele charytatywne.
Przy okazji pragniemy podziękować
Sylwestrowi Dadasowi i Łukaszowi
Hermanowi za pomoc przy wykonaniu serca – informują członkowie
rady sołeckiej. Przypomnijmy, że
za kilogram plastikowych nakrętek
można otrzymać od 50 groszy do 1
złotówki.
Oprac.

foto: UM Świebodzice

Czerwony pojemnik w kształcie
serca, przeznaczony do zbierania
plastikowych nakrętek stanął w piątek, 15 stycznia w Lutomi Górnej.
– Zamontowaliśmy pierwsze serce na nakrętki w naszym sołectwie.
Serce znajduje się obok przystanku
autobusowego w pobliżu domu nr 48.
Bardzo prosimy o zbieranie i wsypywanie nakrętek, które później zosta-

Od teraz sprzęt będzie służył młodym mieszkańcom Świebodzic

10 tabletów trafiło do szkół podstawowych ze Świebodzic. Urządzenia z pewnością ułatwią naukę najmłodszym uczniom.
W poniedziałek, 25 stycznia zastępca burmistrza, Tobiasz Wysoczański spotkał się z dyrektorami
świebodzickich szkół podstawowych:
Elwirą Kirklo-Rusek SP nr 1, Jolantą Styrny-Grossman SP nr 3, Dorotą
Uzar SP nr 4 oraz Magdaleną Stąpor
SPI. W spotkaniu uczestniczyła także
kierownik wydziału Edukacji i Spraw
Społecznych, Alicja Pawlica. Zastępca burmistrza przekazał dyrektorkom

10 tabletów. W sumie każda placówka otrzymała na wyposażenie po dwa
tablety. Sprzęt pochodzi z zakończonego projektu dofinansowanego
z Funduszy Europejskich E-Aktywni
Mieszkańcy Województwa Dolnośląskiego i Lubuskiego E-aktywni
Mieszkańcy Gminy Świebodzice. Do
niedawna z tego sprzętu korzystali
uczestnicy projektu, którzy podnosili kompetencje cyfrowe, niezbędne
do korzystania z mediów IT w celach
zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.
Oprac.

Serce zostało w pełni sfinansowanie ze środków własnych sołectwa.
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Kluby sportowe,
stowarzyszenia
i organizacje
otrzymały
miejskie dotacje
Rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Szkolenie zawodników w
różnych dyscyplinach sportu”
na 2021 rok. W sumie z budżetu
miasta, w pierwszym półroczu,
przeznaczono na ten cel 190 tys.
zł.
Zgłoszenia w konkursie mogły
składać stowarzyszenia, organizacje oraz kluby, które na co dzień
zajmują się trenowaniem dzieci,
młodzieży w różnych dyscyplinach sportu, a także upowszechnianiem oraz promocją aktywnego
spędzania wolnego czasu. – Mimo
trudnego roku podjęliśmy decyzję,
aby wspomóc finansowo wszystkich wnioskodawców. Chcieliśmy
w ten sposób dać jasny sygnał, że
miasto wspiera kluby i stowarzyszenia sportowe w ich działaniach,
niezależnie od ich wielkości czy rodzaju dyscypliny sportowej – mówi
Jerzy Żądło, zastępca prezydenta
Świdnicy. Do konkursu zgłosiła
się rekordowa liczba 21 klubów.
Dofinansowanie uzyskało 16 organizacji: Klub Futbolu Amerykańskiego Świdnica, Stowarzyszenie
Fighter Klub Kaczmarek Grodowski, Uczniowski Klub Sportowy
Judo Świdnica, Miejski Klub Sportowy Polonia Świdnica – Żeńska
Akademia Piłkarska, Klub Sportowy Neptun Świdnica, Uczniowski
Klub Sportowy „Gryf” Świdnica,
Miejski Klub Sportowy Polonia
Świdnica, Akademia Piłki Ręcznej
Świdnica, Uczniowski Klub Sportowy „Świdnica”, Świdnicki Klub
Sportów Walk „Respect”, Stowarzyszenie „Boks Polonia Świdnica”, Akademia Piłkarska „13” Jarosław Lato Stowarzyszenie Basket
Świdnica, Uczniowski Klub Sportowy Acro Club Świdnica, Sportowy Klub Taekwon-do „Tiger”
oraz Uczniowski Klub Sportowy
Taekwon-do ,,Gryf”. Cztery inicjatywy zostaną sfinansowane także z budżetu miasta, ale w innym
trybie. Dotyczą one wniosków
złożonych przez Dolnośląski Klub
Curlingowy „Dzik” Świdnica, Stowarzyszenie Promujące Kulturę i
Aktywność „Beleza”, Klub Szachowy „Mikama” Świdnica oraz Stowarzyszenie Sportowe Modelarzy
Ziemi Świdnickiej. Jeden podmiot
nie spełniał warunków formalnych konkursu. Wsparcie w drugiej połowie roku uzależnione będzie od możliwości finansowych
budżetu miasta.

Dwa mocne sparingi
w ciągu jednego dnia
Piłkarze ręczni ŚKPR-u Świdnica mieli okazję sprawdzić się na tle pierwszoligowców.
W sobotę, 23 stycznia w hali sportowej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno rozegrano turniej
towarzyski. Szare Wilki zmierzyły się z Olimpią Medex Piekary Śląskie oraz Zagłębiem Sosnowiec. To kolejny etap przygotowań przed restartem ligowej rywalizacji.
W turnieju wzięły udział cztery
zespoły. Poza gospodarzami i wyżej
wspomnianymi zespołami na parkiet
wybiegła także ekipa KU AZS Zielona
Góra. Decyzją trenerów ustalono, że
każda z drużyn zagra dwa mecze w
pełnym wymiarze czasowym. Choć
Szare Wilki przegrały oba spotkania,
to trzeba przyznać, że momentami
dotrzymywały kroku bardziej renomowanym rywalom. Zdecydowanie
najlepiej świdniczanie spisali się w
pierwszej połowie starcia z Zagłębiem, po której remisowali z liderem
grupy D I ligi 20:20. W drugiej części
doświadczeni rywale potwierdzili jednak swoją klasę.
ŚKPR Świdnica – Olimpia MEDEX
Piekary Śl. 26:37 (17:20)
ŚKPR: Jabłoński, Mirga, Wiszniowski
– Etel 6, Starosta 5, Jankowski 4, Pęczar 2, Redko 2, Chmiel 2, K. Stadnik 1,
Król 1, Jaroszewicz1, Ingram 1, Wojtala
1, Wołodkiewicz, Bal
ŚKPR Świdnica – Zagłębie Sosnowiec
32:44 (20:20)
ŚKPR: Jabłoński, Wiszniowski, Mirga
– Redko 13, Starosta 5, Jankowski 5,
Pęczar 2, Król 2, K. Stadnik 2, Wojtala
2, Wołodkiewicz 1, Etel 1, Jaroszewicz,
Chmiel, Bal, Ingram
Daniel Gębala

Runda rewanżowa na parkietach II ligi rozpocznie się już 7 lutego

Towarzysko na plus!

oprac.

mojaswidnica.pl
18

Świdnica

| 29.01-11.02.2021 r.

foto: D. Gębala

codzienna

porcja informacji
na

foto: D. Gębala

sport

Trener świdniczan po raz kolejny dał szansę kilku testowanym zawodnikom

Z bardzo dobrej strony w meczu
sparingowym pokazali się piłkarze
Dabro-Bau Polonii-Stali Świdnica.
Podopieczni trenera Jarosława Pedryca w sobotę, 23 stycznia pokonali ligowego rywala Stal Brzeg 3:1.
Dla świdniczan był to już drugi
test mecz w zimowym okresie przygotowawczym. Pierwszym rywalem
biało-zielonych był IV-ligowy Orzeł
Lubawka, a spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1. Tym razem poprzeczka poszła w górę. Polonia-Stal
zmierzyła się z dobrym znajomym z
ligowej rywalizacji i przyznać trzeba,
że na tle Stali Brzeg wypadła bardzo
obiecująco. Przypomnijmy, że po raz
ostatni obie ekipy spotkały się na
boisku w październiku zeszłego roku
i wówczas w walce o punkty zdecydowanie lepsza okazała się Stal,
która wygrała u siebie aż 5:1. Miejmy nadzieję, że świdniczanie dobrze
przepracują okres przygotowawczy
i na wiosnę skutecznie powalczą o
utrzymanie w III lidze.
Daniel Gębala

Kierunek Tauron Liga!

sport

Mateusz Dąbrowski odszedł
z MKS IgnerHome Volley Świdnica
Dotychczasowy szkoleniowiec świdniczanek skorzystał z propozycji dołączenia do sztabu Volley Wrocław – zespołu z
najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Mateusz w klubie ze stolicy Dolnego Śląska pełni funkcję statystyka. – Po długich
naradach, wspólnie ustaliliśmy, że łączenie dwóch zadań z jednego pola nie będzie działać z korzyścią dla obu stron – poinformował zarząd świdnickiego klubu. Tym samym pierwszym trenerem biało-zielonych został doskonale znany Wojciech Ząbek.
– Po długich naradach w ostatnich dniach, wspólnie ustaliliśmy, że
łączenie dwóch zadań z jednego pola
nie będzie działać z korzyścią dla obu
stron. Z tego miejsca pragniemy podziękować za dotychczasową współpracę trenerską Mateuszowi. Praca
oraz zaangażowanie w powierzone

zadania doprowadziły cały zespół do
miejsca, w którym aktualnie jesteśmy. Jednocześnie cieszymy się i gratulujemy z przyjęcia posady w sztabie
trenerskim zespołu występującego
w najwyższe klasie rozgrywkowej w
Polsce. Życzymy sukcesów i do zobaczenia na sportowych parkietach
w całym kraju. – tłumaczy prezes
klubu Damian Dąbrowski i dodaje: –
Jednocześnie informujemy, że stanowisko pierwszego trenera w sezonie
2020/2021 obejmie doskonale znany
świdnickiej publiczności dotychczasowy drugi trener zespołu Wojciech
Ząbek.

MKS IgnerHome Volley Świdnica –
UKS Jedynka Siewierz 3:1
(25:18, 22:25, 16:25, 15:25)
Dla Mateusza Dąbrowskiego to duży awans
w karierze szkoleniowej

MKS IgnerHome Volley: Śmidowicz,
Woźniak, Krusiewicz (k), Kołodziej-

Podopieczne Wojciecha Ząbka mają do rozegrania jeszcze cztery mecze w ramach sezonu zasadniczego

czak, Natanek, Zembowicz, Maziakowska (l), Gałązka (l), Cichowlas,
Rut, Maciejewska
Pozostałe wyniki 17. kolejki:
▪ Sokół43 Katowice – Libero VIP
Aleksandrów Łódzki 3:2

▪#Volley Wrocław II – Łaskovia Łask 3:2
▪ MKS Dąbrowa Górnicza – MKS II
Kalisz 3:2
▪ MGLSK Sobieski Oława – MKS
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 1:3
▪ NTSK AZS Nysa – pauza

Daniel Gębala

Tabela II ligi, grupa III:
1. Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki
2. MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
3. UKS Jedynka Siewierz
4. MKS IgnerHome Volley Świdnica
5. Sokół43 Katowice
6. NTSK AZS Nysa
7. MKS Dąbrowa Górnicza
8. Energa MKS II Kalisz
9. Łaskovia Łask
10. MGLSK Sobieski Oława
11. #Volley Wrocław II

16
14
15
16
15
15
15
14
15
14
15

40
34
31
30
26
18
17
17
13
11
9

44:16
37:17
37:22
35:22
33:27
25:35
27:36
22:30
20:36
19:35
17:41

reklama

foto: D. Gębala

Początek przygody w roli pierwszego trenera dla Wojciecha Ząbka
nie należy do najłatwiejszych. Świdniczanki w sobotę 23 stycznia przegrały trzeci mecz z rzędu. (Poprzednio biało-zielone uległy w starciu z
Łaksovią Łask oraz Chełmcem Wodociągi Wałbrzych). Początek spotkania z UKS Jedynką Siewierz nie
zwiastował późniejszych kłopotów.
Niestety, od początku drugiego seta
do głosu doszły przyjezdne i finalnie
to one zgarnęły komplet punktów.
Tym samym MKS IgnerHome Volley
Świdnica dał się wyprzedzić w tabeli zespołowi z Siewierza. Pozostaje
mieć nadzieję, że po chwilowym dołku świdniczanki pod wodzą nowego
szkoleniowca wrócą na ścieżkę zwycięstw i na finiszu sezonu zasadniczego włączą się do walki o awans do
I ligi.

foto: D. Gębala

Trzecia porażka z rzędu
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