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Złóż wniosek do programu
„Czyste Powietrze”

▪ 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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Porozumienie w tej sprawie podpisane zostało 17 lutego.

Od teraz wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Czyste
Powietrze” złożysz w Urzędzie Miejskim. Świdnicki magistrat przystąpił do współpracy z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
przy wdrażaniu programu „Czyste
Powietrze”, wspierającego wymianę
źródeł ciepła i termomodernizację
domów jednorodzinnych.

“Czyste Powietrze” to program
rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej
budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli domków
jednorodzinnych lub wydzielonych
w budynkach jednorodzinnych lokali

mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym
nieprzekraczającym kwoty 100 tys.
zł.
Wsparcie finansowe można uzyskać na:
▪ wymianę nieefektywnego źródła ciepła na ekologiczne, spełniające wymagania programu
▪ instalację centralnego ogrzewania
lub ciepłej wody użytkowej
▪ wentylację mechaniczną
▪ mikroinstalację fotowoltaiczną
▪ ocieplenie domu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
Od poniedziałku, 22 lutego w
Urzędzie Miejskim w Świdnicy, w
pokoju 317 funkcjonuje punkt konsultacyjny programu, w którym pracownicy udzielają informacji na temat warunków dofinansowania oraz
pomogą przy składaniu wniosku.
Magistrat prosi wszystkich zainteresowanych mieszkańców o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr. tel.
74/856 28 86 w celu umówienia się
na wizytę. Szczegółowe informacje
na temat Programu „Czyste Powietrze” dostępne są na stronach: www.
czystepowietrze.gov.pl oraz https://
portal.fos.wroc.pl/wymagana-dokumentacja.
Oprac.

Wybrano wykonawcę przebudowy
alei Niepodległości
Firma Polskie Surowce Skalne
Spółka z o.o. Grupa Budowlana wygrała
przetarg na przebudowę alei Niepodległości w Świdnicy. Najkorzystniejsza
oferta opiewała na kwotę 5 873 954 zł.
Przypomnijmy, że remont obejmie
odcinek od pl. Wolności do skrzyżowania z ul. 8 Maja. Planowany termin zakończenia prac to późna wiosna 2022
roku. Aleja Niepodległości jest jedną z
ważniejszych arterii Świdnicy, pozostającą pod zarządem województwa. Jej
przebudowa jest inwestycją oczekiwaną od lat przez wielu mieszkańców. Na
mocy porozumienia z zarządcą drogi
Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei miasto
wzięło na siebie ciężar prac przygotowawczych przebudowy tej drogi.
Ze względów logistycznych i finansowych zadanie podzielone zostało na
III etapy. Pierwszy z nich obejmie odcinek od placu Wolności do skrzyżowania
z ul. 8 Maja. W kolejnym przebudowany zostanie odcinek od skrzyżowania z
pl. 1000-lecia do ulicy Nauczycielskiej
i w ostatnim etapie pozostanie do zrealizowania fragment do skrzyżowania
z placem Grunwaldzkim. Planowane
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
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Remont alei Niepodległości odbędzie się w trzech etapach

zmiany zakładają nie tylko przebudowę
jezdni, chodników i budowę dróg rowerowych, ale też uporządkowanie miejsc
postojowych wzdłuż ulicy, wymianę
całej infrastruktury technicznej drogi,
przebudowę sygnalizacji świetlnej oraz
oświetlenia ulicznego, w tym budowę
REDAKTOR NACZELNY:
Daniel Gębala
d.gebala@mojaswidnica.pl
REDAGUJE ZESPÓŁ:
Daniel Gębala,
Justyna Cader

doświetlenia przejść dla pieszych. Niezwykle ważnym elementem projektu
jest również zieleń uliczna, nawiązująca
do uwarunkowań historycznych. Wykonane także zostaną wszystkie niezbędne prace przez gestorów sieci.
Oprac.
druk
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nie zwraca materiałów niezamawianych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz
zmiany ich tytułów. Anonimów nie publikujemy.

Oficjalna maskotka
Mojej Świdnicy wybrana!
We wtorek, 16 lutego w rocznicę
trzecich urodzin biuletynu informacyjnego Moja Świdnica ogłosiliśmy
zwycięzcę konkursu na oficjalną maskotkę naszej gazety. W ramach zabawy napłynęło 9 projektów. Zwyciężyła
propozycja, która zdobyła największą
liczbę polubień na facebookowym profilu Mojej Świdnicy.
Luareatem pierwszego miejsca został 7–letni Jaś, autor uroczego misia,
który najbardziej spodobał się głosującym
(494 lajków). Drugie miejsce zajęła 13–let-

aktualności

SPRZEDAM
DZIAŁKI
ROLNE

 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

tel. kontaktowy 600 374 775

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

III miejsce

reklama

tel. kontaktowy 600 374 775

mojaswidnica.pl

nia Julia, która stworzyła projekt rudej
wiewiórki (469 lajków). Natomiast trzecie miejsce wywalczył przesympatyczny
dzik, narysowany przez 10-letnią Karinę
(205 lajków).
Wszyscy twórcy nadesłanych projektów otrzymali nagrody niespodzianki.
Autor każdej nadesłanej maskotki otrzyma niezwykły prezent – oryginalną, 30
– centymetrową maskotkę, stworzoną
według jego autorskiego projektu! Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do
udziału w kolejnych, naszych konkursach.
II miejsce

reklama

J. Cader
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Wagony Świdnica sp. z o.o. jest jedną ze spółek należących do amerykańskiego koncernu THE GREENBRIER
COMPANY, wiodącego producenta taboru kolejowego w Ameryce Północnej. W Europie jesteśmy w czołówce
producentów wagonów towarowych.

Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowiska:

SPAWACZ z uprawnieniami spawania blach
spoinami czołowymi w metodzie MAG (135)
Osobom chętnym do pracy w zawodzie spawacza oferujemy
możliwość uzyskania niezbędnych uprawnień.

OBRÓBKA WIÓROWA – FREZER, TOKARZ
WYMAGANIA:
• wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne
• mile widziane doświadczenie zawodowe związane z produkcją/ techniką
OFERUJEMY:
• zatrudnienie w renomowanej międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku pracy;
• zatrudnienie na pełny etat;
• współudział w produkcji od podstaw całego, złożonego wyrobu;
• duże możliwości rozwoju w obrębie jednej firmy - produkcja „od konstrukcji do gotowego produktu”
na indywidualne zamówienia klienta;
• udział w szkoleniach i kursach.
Od wszystkich kandydatów oczekujemy zaangażowania w pracy, rzetelności i odpowiedzialności.

SPOSÓB ZŁOŻENIA SWOJEGO PODANIA O PRACĘ:
prosimy przesłać swoje CV wraz z listem motywacyjnym,
pod podany adres firmy z dopiskiem „OFERTA PRACY”.
Firma WAGONY ŚWIDNICA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów rekrutacji
Administratorem danych osobowych jest Wagony Świdnica Sp. z o. o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 35, email: rekrutacja@gbrx.com ,
email inspektora ochrony danych osobowych: iodo@gbrx.com. Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie
rekrutacyjne do Wagony Świdnica sp. z o.o.(Pracodawca), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w
zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, abyśmy zatrzymali Twoje CV w swojej
bazie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Zgadzam
się na przetwarzanie przez Wagony Świdnica sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych
rekrutacji”. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy
w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na
podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość
udziału w rekrutacji. W każdym czasie możesz cofnąć wyrażoną zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@gbrx.com . Dostęp do
przesłanego zgłoszenia rekrutacyjnego (CV) będzie miał wyłącznie zarząd spółki, dział kadr i podmioty upoważnione do prowadzenia procesu
rekrutacji oraz osoby kierujące pracownikami w dziale, którego dotyczy rekrutacja. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani
przekazywane poza granicę RP. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących
swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli
chciałby Pani/Pan złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym
( CV) , prosimy bezpośredni kontakt z działem kadr spółki Wagony Świdnica sp. z o.o. Przysługuje Pani/Panu także prawo do złożenia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie CV na potrzeby przyszłych rekrutacji – przysługuje
Pani/Panu prawo do odwołania wcześniej wyrażonej zgody.

26.02-11.03.2021 r. |

Świdnica

3

reklama

Adres siedziby firmy:
Wagony Świdnica sp. z o.o. ul. Strzelińska 35 58-100 Świdnica
lub e-mail: rekrutacja@gbrx.com

reklama
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Rozlicz PIT w Świdnicy
- to się opłaca!
Do końca kwietnia trwa okres rozliczeń podatkowych. Rozlicz deklarację PIT w Świdnicy. Duża część podatku dochodowego wróci do miejsca Twojego zamieszkania. To m.in.
dzięki Twojemu zaangażowaniu miasto może się rozwijać!

Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania, zwiększamy budżet na inwestycje

Program Twój e-PIT umożliwia
swobodny wybór i przekazanie 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego
Twój podatek pozwoli na:
▪ rozwój transportu miejskiego
▪ zakup nowoczesnych autobusów
▪ zwiększenie liczby miejsc w
żłobkach i przedszkolach
▪ pielęgnację terenów zielonych
▪ budowę nowych placów zabaw
▪ budowę ścieżek rowerowych
▪ rozwój miejskich inicjatyw
▪ utrzymanie i rozwój miejskiej
infrastruktury
▪ zapewnienie porządku i
bezpieczeństwa w mieście
▪ pomoc dla świdnickich klubów
sportowych
▪ wdrażanie programów chroniących
środowisko
▪ pomoc społeczną dla
potrzebujących
▪ ciekawą ofertę kulturalną dla
mieszkańców
Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT adres zamieszkania w Świdnicy. Nie musisz być zameldowany w
gminie miejskiej Świdnica. Program
umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.
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Urząd Skarbowy
podpowiada!
Na stronie podatki.gov.pl uruchomiono internetowy serwis z
usługami
skarbowymi,
e-Urząd
Skarbowy.
e-Urząd Skarbowy to wygodne,
bezpieczne i łatwo dostępne narzędzie ułatwiające życie podatnikom.
Usługi udostępniane w serwisie są
dostosowane do potrzeb różnych
grup użytkowników tak, aby maksymalnie ułatwić im rozliczenia podatkowe i załatwianie spraw. Aktualnie
można już korzystać z sześciu funkcji
„internetowego urzędu skarbowego”.
Za pośrednictwem serwisu można
złożyć m. in. w formie elektronicznej
ważne pisma, np. wniosek o zaliczenie nadpłaty/zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań.
Logowanie do e-Urzędu Skarbowego możliwe jest z wykorzystaniem: profilu zaufanego, e-dowodu,
bankowości elektronicznej, a także
po podaniu nr PESEL lub NIP i danych podatkowych z dokumentów
PIT za rok poprzedni. Serwis działa przez całą dobę i można z niego
korzystać z dowolnego urządzenia
podłączonego do internetu.
Jedną z funkcji serwisu jest
usługa Twój e-PIT. W serwisie czeka na Ciebie także przygotowana
deklaracja podatkowa za 2020 rok.
To automatycznie przygotowane i

udostępnione roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych na formularzach PIT-37 i PIT-38 oraz PIT-28 i
PIT-36 (z wyłączeniem przychodów
z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej). W
przygotowanym przez administrację
skarbową zeznaniu uwzględnione są
informacje o danych podatnika i jego
mikrorachunku podatkowym, uldze
na dzieci i zwolnienia z PIT dla osób
do 26. roku życia. W usłudze przygotowane są indywidualne zeznania
podatkowe, jednak system posiada
funkcjonalność umożliwiającą „dodanie” do rozliczenia danych współmałżonka i stworzenie wspólnego
rozliczenia podatkowego. Zeznanie
można uzupełnić o przysługujące
odliczenia, np. darowizny, w tym
te związane z COVID-19, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na internet, ulgę
termomodernizacyjną czy wpłaty na
indywidualne konto zabezpieczenia
emerytalnego (IKZE). Program Twój
e-PIT umożliwia swobodny wybór i
przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej
Organizacji Pożytku Publicznego.
Zeznanie PIT-28 za 2020 r. można
składać w usłudze Twój e-PIT do 1
marca 2021 r., pozostałe rozliczenia tj. PIT-37, PIT-38, PIT-36 - do 30
kwietnia 2021r. Rozliczenie wystarczy sprawdzić, ewentualnie uzupełnić o ulgi, zaakceptować i pobrać

Urzędowe Poświadczenie Odbioru
(UPO). W tym miejscu wskazać należy, że zeznania PIT-37 i PIT-38 niezłożone przez podatników, w dniu
30 kwietnia 2021r. zostaną automatycznie zaakceptowane i przesłane
do urzędu skarbowego, a zwrot, jeżeli taki wystąpi, przesłany na konto bankowe. Jeżeli wystąpi konieczność dopłaty, urząd o tym poinformuje. Zatem nie ma potrzeby przychodzić do Urzędu Skarbowego,
aby składać te zeznania osobiście.
Dotyczy to także tych osób, które
pobierają świadczenia emerytalne
czy rentowe, a ZUS ich w tym roku
nie rozliczył. Nie zostaną natomiast
automatycznie zaakceptowane zeznania PIT-28 i PIT-36. Korzyścią
z rozliczenia elektronicznego jest
otrzymanie nadpłaty w skróconym
terminie – 45 dni. W przypadku
zeznań podatkowych złożonych w
tradycyjnej, papierowej formie termin ten wynosi 3 miesiące. Jeżeli
podatnik chce uzyskać dodatkowe
informacje związane z rozliczeniem
rocznym lub załatwić inną sprawę
w urzędzie - najlepiej umówić swoją wizytę na stronie podatki.gov.
pl. Aby to zrobić, wystarczy wejść
na: www.podatki.gov.pl/e-wizyta-w-urzedzie-skarbowym/, wybrać
właściwy urząd, sprawę oraz datę i
godzinę wizyty. Potwierdzenie terminu wizyty zostanie wysłane na
podany adres e-mail. Umówienie
wizyty pozwala szybko i komfortowo załatwić sprawy w urzędzie. Bez
kolejek i z zachowaniem środków
bezpieczeństwa. Wszelkie informacje związane z rozliczeniem podatku PIT za 2020 r. podatnicy znajdą
również na stronie podatki.gov.pl w
dedykowanej zakładce: www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/.
Daniel Gębala

Dochody ogółem:
2 W Świdnicy liczba
mieszkańców wynosi: 56 564
2 W 2021 roku planowane są
dochody w wysokości
297 824 517,68 zł
2 Podatek dochodowy od osób
fizycznych (PIT) stanowi
22.52% sumy wszystkich
dochodów.

Wydatki:
Miasto w 2021 roku planuje
wysokość wydatków ogółem
na kwotę 311 810 524,68 zł.
Wydatki majątkowe w wysokości
47 960 557,00 zł stanowią 15%
całego budżetu.

Zadania inwestycyjne:
Świdnica w 2021 roku planuje
zadania inwestycyjne za kwotę
47 960 557,00 zł:
2 Infrastruktura 18 089 050,00 zł
2 Sprawy społeczne, oświata
i sport 29 871 507,00 zł

Nie żyje Jan Lityński.

aktualności

Polityk i opozycjonista miał 75 lat
Nie żyje Jan Lityński. Były działacz „Solidarności”, poseł i doradca
prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jan Lityński wielokrotnie
gościł w Świdnicy na zaproszenie
Stowarzyszenia Przedsiębiorców i
Kupców Świdnickich. Był laureatem
Nagrody Wiecznego Pióra SPiKŚ oraz
pierwszym Członkiem Honorowym
Stowarzyszenia.
Jan Lityński urodził się w 1946 r.
w rodzinie polsko-żydowskiej. Podczas studiów znalazł się w gronie
organizatorów i uczestników wystąpień studenckich w czasie wydarzeń
marcowych z 1968 roku, za co zo-

foto: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

stał skazany na 2,5 roku więzienia.
W 1976 roku był współzałożycielem
Biuletynu Informacyjnego KSS „KOR”,
pierwszej gazety ukazującej się poza
cenzurą. Należał do Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. W 1980
roku doradzał władzom „Solidarności”. Internowany w stanie wojennym,
w 1989 roku brał udział w obradach
Okrągłego Stołu. W latach 1989-2001
sprawował mandat poselski. W 2010
roku był członkiem komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego. Został odznaczony przez niego Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski i Krzyżem Komandorskim z

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia
– żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.
Albowiem oni to dalej my,
a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia.”
Albert Einstein

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.

Gwiazdą. Jan Lityński wielokrotnie
gościł w Świdnicy na zaproszenie
Stowarzyszenia Przedsiębiorców i
Kupców Świdnickich. Był laureatem
Nagrody Wiecznego Pióra SPiKŚ oraz
pierwszym Członkiem Honorowym
Stowarzyszenia. Swój Diament Wol-

ności odebrał 4 czerwca 2011 roku,
w 22. rocznicę pierwszych wolnych
wyborów.
Jan Lityński utonął 21 lutego 2021
roku, ratując swojego psa w Narwi.
Miał 75 lat.

Eugenii Żany
wieloletniej pracownicy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Będziemy Ją pamiętać jako ciepłą, zaangażowaną i empatyczną osobę.
Synowi Pawłowi, rodzinie oraz przyjaciołom
składamy najszczersze wyrazy współczucia.
Jan Dzięcielski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świdnicy

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”
Wisława Szymborska

Ś.P. Eugenia Żany
Byłaś dla nas wspaniałą koleżanką, emanował od Ciebie spokój i ciepło.
Odeszłaś od nas zbyt wcześnie, bardzo nam będzie Ciebie brakowało,
ale na zawsze zostaniesz w naszej pamięci i wspomnieniach…
Synowi Pawłowi, rodzinie oraz przyjaciołom
składamy najszczersze kondolencje.

reklama

Koleżanki i Koledzy
z Urzędu Miejskiego w Świdnicy
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Dorota Zawadzka:
nieustannie uwielbiam
się uczyć
Przed laty miliony Polaków w każde niedzielne popołudnie zasiadało wygodnie przed telewizorami, aby oglądać jej program. Jej wskazówki i metody wychowawcze na stałe wpisały się do leksykonu rodziców. - Dziecka nie można traktować
przedmiotowo i nie da się go „zreperować”. Jednak warto pracować nad własnymi, rodzicielskimi kompetencjami – mówi
Dorota Zawadzka, popularna Superniania, autorka kilku książek, prywatnie szczęśliwa babcia i bizneswoman. Renomowana psycholog niedawno w internecie spotkała się z czytelnikami świdnickiej biblioteki.
Jak zaczęła się Pani przygoda z psychologią dziecięca
i psychiką?

wręcz o straconym pokoleniu. Zarówno edukacyjnie – najnowsze badania
dowodzą braków w edukacji z ostatniego roku na poziomie 70%, ale także społecznym i oczywiście emocjonalnym. Izolacja na nikogo nie działa
dobrze, a w okresie rozwoju relacji
społecznych, samoceny i nauki wchodzenia w życie – ograniczenie możliwości trenowania tych kompetencji
może być katastrofalne w skutkach.

- Wszystko zaczęło się nie od psychologii, a od pedagogiki. Moja mama,
nauczycielka, powiedziała mi, a miałam wtedy mniej więcej 6 lat, że nauczyciel to najlepszy zawód świata.
Wtedy też postanowiłam. że zostanę
nauczycielką. Kilka lat później starsza siostra zaczęła studiować psychologię. Dużo mi opowiadała o rozwoju
człowieka, jego potrzebach. Tak więc
chęć poznawania innych po prostu
wyssałam z „mlekiem matki” i wyniosłam z domu.

Superniania po godzinach.
Co jest największą pasją Doroty Zawadzkiej?

- Uwielbiam czytać, rodzinnie gramy
w planszówki, oglądam dużo filmów.
Aktualnie studiuję podyplomowo filmoznawstwo. W ogóle uwielbiam się
uczyć wszystkiego, nieustannie. Kończę różne podyplomówki. Uczestniczę ciągle w szkoleniach, by wiedzieć
więcej. Lubię wiedzieć. Poza tym od
czasu, jak zostałam babcią, uwielbiam być babcią i staram się spędzać
z wnukami każdy wolny czas.

-Najważniejszy jest czas. To wartość
nieodnawialna. Jeśli przegapimy coś
w rozwoju czy sytuacji dziecka, „to se
ne vrati”, czyli już nie wraca. Ważne
jest budowanie więzi, czyli relacji.
Dbanie o siebie. Oczywiście ważne
też jest zaufanie. Namawiam rodziców także, by odpowiedzieli sobie na
pytanie, czy lubią swoje dzieci? Bo
oczywiście wierzę, że je kochają, ale
czy lubią?

Najprzyjemniejsze wspomnienie z dzieciństwa?

- Cztery dorosłe kobiety z mojego
domu (mama, babcia i dwie samotne
ciocie) pochylające się nade mną, gdy
zadawałam jakieś „ważne” pytanie i
odpowiadające mi na nie w skupieniu
i poważnie. To wtedy dowiedziałam
się, że jestem ważna. A z takich bardziej dziecięcych – kolejne wyjście ze
szpitala ( jako dziecko dużo chorowałam) i piękna żółta sukienka do założenia z tej okazji.

W którym momencie w Pani
życiu pojawiła się telewizja?
W jaki sposób Dorota Zawadzka została gwiazdą stacji TVN?

- W moim prywatnym życiu pojawiła się bardzo wcześnie, byłam bowiem
„telewizyjnym dzieckiem”. Gdy zostałam psychologiem, moje zainteresowania skoncentrowały się na wpływie mediów na rozwój poznawczy i
społeczny dzieci. Gdy na Wydział Psychologii UW, na którym wtedy pracowałam, dzwoniono w poszukiwaniu
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Dorota Zawadzka wciąż występuje w mediach jako autorytet w kwestii wychowywaniu dzieci

„specjalisty od mediów”, trafiało na
mnie. Tak się zaczęło. Występowałam
jako ekspert w wielu programach. Potem współtworzyłam scenariusze kolejnych, aż w końcu ktoś zauważył, że
umiem mówić, że kamera mnie „lubi”
i zaproszono mnie na casting do dużego projektu. I tak zaczęła się przygoda z „Supernianią”.

Jakie błędy wychowawcze,
według Pani, rodzice popełniają najczęściej?

- Och, jest ich sporo, ale ostatnio
skupiam się na tych popełnianych
z miłości. Wyręczanie dzieci we
wszystkim od myślenia, podejmowania decyzji, aż po działanie. „Carling
parents” - czyli tacy, którzy zorganizują życie dziecka, by nie spotkało go
nic trudnego. Oni będą biegli przed
dzieckiem z miotełką, jak w carlingu,
i te wszystkie trudności zmiotą z drogi. A potem, gdy sami znikają z pola
widzenia dziecka w przedszkolu czy
szkole, ono jest bezradne. Widzę także
braki w pracy z wartościami. Trochę

foto: użyczone

Co według Pani jest najważniejsze w codziennych relacjach rodzinnych?

to zdumiewające, ale bardziej zasmucające.

Czego uczyli się rodzice od
Superniani, wiemy, ale czy
Superniania też uczyła się
czegoś od rodziców?

- To bardzo trudne pytanie. Naprawdę jedno z trudniejszych, bo szczerze
mówiąc najchętniej odpowiedziałabym, że nie uczyłam się niczego. Może
jedynie tego, że mój obraz rodziny i
rodziców przestał być tak optymistyczny jak przed programem. Naoglądałam się rodzin od środka i dowiedziałam się, że poziom problemów
jest większy niż widać to na pierwszy,
a nawet i drugi rzut oka. Znalazłam
ogromne obszary niekompetencji,
dużo przemocy. Moc zaniedbań.

Jaki wpływ na dzieci ma
pandemia i obecna sytuacja
związana z koronawirusem?

- Dziś już wiemy, że ma i niestety będzie miała długotrwały, negatywny
wpływ. Niektóre doniesienia mówią

„Pani Doroto, dziecko mi się
popsuło” - czy rodzice często
zwracają się o pomoc z takim
apelem? I czy w najnowszej
książce znajdziemy odpowiedzi na współczesne wyzwania wychowawcze?

- Bardzo często właśnie w ten sposób
pytają. Przypominam im wtedy, że
dziecka nie można traktować przedmiotowo i nie da się go „zreperować’.
Jednak warto pracować nad własnymi, rodzicielskimi kompetencjami. Mam nadzieję, że moja ostatnia
książka dla rodziców będzie wsparciem. To nie jest poradnik „co robić,
jak nie wiem, co zrobić’ – to raczej
wiedza o dziecku jako człowieku, zawarłam tam wiele informacji, jak być
mądrym rodzicem.

Jakie ma Pani plany na najbliższą przyszłość?

- Ostatnio założyłam wydawnictwo
Różowy Jeż i napisałam oraz wydałam książeczkę dla dzieci „Tata Amelki”. Wymyśliłam planszową grę edukacyjną dla maluszków „W kółko”,
założyłam internetową Akademię Doroty Zawadzkiej – dla rodziców. Mam
nadzieję rozwijać te działalności. Planuję nadal być pomocna.
JC, DG

aktualności

Wyposażone w różowe maseczki
oraz wstążki 14 lutego świdniczanki
po raz kolejny dołączyły do wyjątkowej, międzynarodowej inicjatywy i wspólnie zatańczyły przeciwko
przemocy wobec kobiet! Tegorocznej
edycji „Nazywam się Miliard – One
Billion Rising” przyświecało hasło
„Bunt Miliarda”.
– Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest jednym z najczęstszych naruszeń praw człowieka na świecie, do
którego dochodzi wielokrotnie każdego
dnia, w każdym zakątku globu. Prowadzi ona do poważnych krótko i długoterminowych fizycznych, ekonomicznych i psychicznych konsekwencji dla
kobiet i dziewcząt, uniemożliwiając
im pełne i równe uczestnictwo w życiu
społecznym. Skala oddziaływania tego
procederu, zarówno w życiu jednostek
i rodzin, czy całego społeczeństwa, jest
ogromna. Sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 – w tym zwiększona
izolacja, ograniczona mobilność, stres i
niepewność ekonomiczna doprowadziły do alarmującego nasilenia się przemocy domowej i jeszcze bardziej naraziły kobiety oraz dziewczęta na inne
formy przemocy – tłumaczy Violetta
Mazurek, koordynatorka świdnickiej
akcji.
Międzynarodową akcję „One Billion Rising” zapoczątkowała Eve Ensler, działaczka feministyczna i anty-



BUDOWA
DOMÓW
JEDNORODZINNYCH

foto: D. Gębala

Tanecznym krokiem przeciwko przemocy.
Walentynkowy „Bunt Miliarda” w Świdnicy

Uczestniczki akcji zatańczyły do piosenki „Break the Chain” Teny Clark

przemocowa. 14 lutego 2013 roku po
raz pierwszy kobiety na całym świecie wspólnie protestowały przeciwko
przemocy seksualnej i fizycznej. W
kolejnych latach akcja rozwijała się,
przyłączały się do niej kobiety z kolejnych krajów, miast i wsi, poruszając
takie tematy jak: przemoc ekonomiczna, przemoc na tle rasowym, nadużycia ze względu na płeć, przemoc spowodowaną przez wojny, korupcję czy
instytucje. Każdy kraj czy miejscowość
wybierała i dodawała kolejne formy
problemów, które były dla lokalnej
społeczności najważniejsze.

– Pandemia Covid-19 błyskawicznie
wydobyła na powierzchnię wszystko, co
niszczycielskie w neoliberalizmie, kapitalizmie, rasizmie, faszyzmie i patriarchacie, ujawniając brutalny i zepsuty
system, który jest nam narzucany już o
wiele za długo. Każdego dnia widzimy,
że umierają przede wszystkim ci, którzy
zawsze byli wykorzystywani, uciskani,
marginalizowani i dyskryminowani ze
względu na rasę, płeć, klasę, kastę. Na
całym świecie większość osób pracujących na pierwszej linii w służbie zdrowia, pomocy społecznej, w gospodarstwach domowych i rolnych to kobiety.

Podobnie jak Ziemia są najmniej cenione i chronione. Buntujmy się dla kobiet,
które wykonują niezbędną pracę, by
były doceniane, chronione i zajmowały
wyższą pozycję społeczną. Buntujmy się
dla Ziemi, która jest najniezbędniejsza
dla wszelkiego życia. Buntujmy się, by
kobiety po gwałcie czy innych formach
przemocy dostały wsparcie, pomoc ze
strony państwa i społeczeństwa. Buntujmy się przeciwko krzywdzącym mitom na temat kobiet po gwałcie – przypomina fundacja Feminoteka, która
zarządza akcją w Polsce.
Daniel Gębala

DWA DOMY
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SPRZEDAŻ DOMÓW

BAU-POL POWĄSKA - SUDUJKO S.C.
LUTOMIA GÓRNA 1 P
e-mail: POWASKA.SUDUJKO@ONET.PL

tel. 504 071 017, 605 946 808

NOWA
INWESTYCJA

ZAPRASZAMY DO NOWEGO
SALONU TRIUMPH
W GALERII ŚWIDNICKIEJ
TRIUMPH.COM
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Zmiany nie tylko w odpadach
Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią
czas spacerów i wiosennych porządków. W tym
roku będą one wyjątkowe,
co niesie ze sobą nowy
regulamin utrzymania w
mieście. Warto się z nim
zapoznać, bo otaczająca
nas okolica to nie tylko
zadanie władz miasta, ale
przede wszystkim nasza
wspólna sprawa.
Wbrew powszechnym opiniom za utrzymanie
porządku i czystości w mieście odpowiedzialna jest
nie tylko gmina, ponieważ zarówno ustawodawca,
jak i prawo lokalne nakłada obowiązki na samych
mieszkańców - właścicieli nieruchomości, zarządców wspólnot mieszkaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe, a w finale i samych mieszkańców.
W grudniu 2020 r. Rada Miejska uchwaliła znowelizowany Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, który m.in. obliguje osoby władające nieruchomością do utrzymania miejsca,
w którym gromadzone są odpady, a także terenu
przynależącego do niego w odpowiednim stanie
sanitarnym i porządkowym. Co to oznacza? Mówiąc wprost, to właściciele i zarządcy są odpowiedzialni za regularne uprzątanie odpadów i innych
zanieczyszczeń znajdujących się poza workami lub
pojemnikami, a także okresowe mycie i dezynfekcję pojemników. Sami mieszkańcy zobowiązani są
do ograniczania ilości i objętości powstających odpadów, w szczególności poprzez kompostowanie
bioodpadów, zgniatanie butelek plastikowych, czy
kartonów.

ruchomości zobligowani są do uprzątania błota,
lodu, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników.
Właściciele zwierząt mają obowiązek sprzątania
ich odchodów z terenów użyteczności publicznej.
Odchody takie należy umieszczać w koszach
ulicznych, w pojemnikach na niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne lub w specjalnie do
tego celu przeznaczonych pojemnikach.
Za brak wywiązywania się ze swoich obowiązków możemy zostać ukarani mandatem, a jeżeli nie
będziemy segregować odpadów, to opłata za śmieci
może być trzykrotnie podwyższona.
Jednak istotne jest to, aby każdy świdniczanin
wziął odpowiedzialność za swoje otoczenie, w którym na co dzień funkcjonuje i to dobrowolnie, a nie
pod przymusem.
- Utrzymanie czystości w mieście to bardzo ważne zadanie samorządu, ale jego realizacja na właściwym poziomie nie będzie możliwa bez współpracy
mieszkańców. To ważne, aby przestrzegać przepisów
zawartych w regulaminie. Jeśli każdy będzie pilnował
czystości swojej posesji, czy też otoczenia, to będziemy mieszkać w mieście czystym i zadbanym – mówi
dyrektor Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu
Miejskiego w Świdnicy Krystian Werecki.

Obowiązki
mieszkańców:
► utrzymanie porządku
wokół śmietników
► okresowe mycie
i dezynfekcja pojemników
► uprzątanie błota, liści
oraz lodu z chodników
przyległych do posesji
► sprzątanie psich odchodów
z miejsc publicznych

System segregowania odpadów w Świdn

Zmiany nie tylko w odpadach

Poza gospodarką odpadami, właściciele nie-

BIO
ODPADY BIODEGRADOWALNE

METALE
I TWORZYWA SZTUCZNE

POJEMNIK BRĄZOWY

POJEMNIK ŻÓŁTY

WRZUCAMY
• odpadki warzywne i owocowe
• kwiaty cięte, ogrodowe, doniczkowe
• rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów
• skoszona trawa, liście
• trociny i kora drzew
• skorupki jajek
NIE WRZUCAMY
• ziemi i kamieni
• popiołu z węgla kamiennego
• drewna impregnowanego
• odchodów zwierząt
• oleju jadalnego
• płynnych odpadów kuchennych (mleka, zup, sosów, kompotów)
• kości, mięsa, wędlin, ryb
• płyt wiórowych
Pamiętaj!!
Bioodpady można kompostować we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach.
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WRZUCAMY
• butelki PET
Urząd Miejski w Świdnicy
• plastikowe opakowania
Wydział
• folie, torby
foliowe Gospodarki Odpadami
ul. Armii
Krajowej
58-100 Świdnica,
• puszki
metalowe
i aluminiowe49,
po żywności
• odzież
tekstylia
tel.i (+48)
74 856 29 21, (+48) 74 856 29 36
• kartony po mleku i sokach
e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl
• puszki metalowe i aluminiowe
www.czystaswidnica.pl
• styropian opakowaniowy
NIE WRZUCAMY
• butelek po olejach silnikowych
• opakowań po środkach
chwasto- i owadobójczych
Zakładpo
Oczyszczania
Miasta Spółka z o.o.
• opakowań
klejach, farbach i rozpuszczalnikach
• plastikowych
zabawek
ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica,

tel./fax (+48) 74 85 22 104

Pamiętaj!!
e-mail:zgniataj
biuro@zomswidnica.pl
Przed wrzuceniem
opakowania, oddzielaj i odkręcaj.

www.zomswidnica.pl
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Strzelać każdy może

aktualności

- nowa sekcja
strzelecka dla osób
z niepełnosprawnościami

reklama

reklama

nie brakuje w powiecie świdnickim –
Chciałbym zainteresować strzelectwem
osoby, które nie muszą być wykluczone
społecznie, to wymagający sport dla ludzi z charakterem, który może stać się
wspaniałym hobby - mówi instruktor
strzelectwa, Dariusz Cisek.
Aby zacząć, wystarczą dobre chęci. Klub zapewnia wszystko: broń,
amunicję, strzelnicę i opiekę profesjonalnych instruktorów. Strzelać
może każdy - kobiety i mężczyźni, ze
wszystkimi rodzajami niepełnosprawności ruchowej. - W zeszłym roku założyliśmy sekcję młodzików, którzy są
już zarejestrowani w Polskim Związku
Strzelectwa Sportowego. Mamy grupę
trzynaściorga dzieci, które trenują pod
okiem wykwalifikowanych trenerów.
Od trzynastego do osiemnastego roku
życia są młodzikami, po ukończeniu
osiemnastego roku życia przechodzą do
seniorów. Klub jest organizacją pożytku
publicznego, w związku z tym strzelnica jest również udostępniana osobom,
które nie należą do klubu. Każdy może
spróbować swoich sił. Zapraszamy do
umawiania się na konkretną godzinę.
Mamy różne rodzaje broni i naprawdę jest w czym wybierać. Drugi taki
obiekt znajduje się w Lubinie i należy
do miasta. Nasi instruktorzy zaznajomią chętnych z tematyką strzelecką. Do
dyspozycji klientów oddajemy pięć nowoczesnych torów strzeleckich do 25m.
Strzelnica spełnia kryteria bezpieczeństwa – atest wydany przez starostwo
powiatowe, straż pożarną oraz policję
– dodaje Paweł Kwiatkowski.
Na strzelnicy w pełni przestrzegamy
reżimu sanitarnego. Obecnie posiadamy
pięć stanowisk. Umawiamy się na konkretne godziny. Powoli przygotowujemy
się do rozpoczęcia zawodów. Mamy zgodę ministerstwa, więc zaczynamy działać. Prosimy o kontakt rodziców dzieci z
niepełnosprawnością, jak i osoby dorosłe
chcące spróbować może nowego hobby.
W swojej ofercie posiadamy też bony podarunkowe, które można wykorzystać na
strzelnicy – informuje Paweł Stępień,
skarbnik klubu.
Więcej informacji związanych z
sekcja strzelecką można uzyskać pod
numerem telefonu +48 509 378 444 (Paweł Kwiatkowski) lub na stronie internetowej strzelnicy http://strzelam.pl/
kontakt-strzelnica/.

reklama

Właściciel Strzelnicy Sportowej
klubu KSO Świdnica zaprasza chętne
osoby z niepełnosprawnością ruchową
do nowej sekcji strzeleckiej. Członkami
klubu mogą zostać osoby dorosłe oraz
młodzież od 12. roku życia. Strzelnica
jest w pełni przystosowana dla osób z
niepełnosprawnościami, a klub strzelecki posiada wykwalifikowaną kadrę
trenerską oraz niezbędny sprzęt.
Członkostwo dla osób z niepełnosprawnościami jest całkowicie bezpłatne. Wymagana jest jedynie zgoda
lekarza sportowego. - Klub w Świdnicy istnieje od pięciu lat i zrzesza 450
członków. Wszystko zaczęło się od mojego członkostwa w klubie strzeleckim
w Szczecinie, następnie postarałem się o
wszystkie potrzebne uprawnienia. Wraz
z Pawłem Stępniem założyliśmy klub i
uzyskaliśmy licencję Polskiego Związku
Strzelectwa Sportowego oraz otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego. Dzięki uprzejmości Stanisława
Gabrysia, właściciela Muzeum Broni w
Witoszowie Dolnym, korzystaliśmy początkowo ze strzelnicy znajdującej się
pobliżu Świdnickiej katedry. Obiekt ten
jednak nie spełniał żadnych standardów, więc postanowiliśmy wybudować
nowoczesną strzelnicę. Podpisaliśmy
porozumienie z 11 Dywizją Pancerną w
Żaganiu. Mieliśmy przyjemność gościć
kadrę Czarnej Dywizji wraz z dowódcą, generałem Dariuszem Parylakiem.
Naszym gościem był także kilkukrotnie
generał Różański. Ze strzelnicy korzystają policjanci i służba więzienna. Na
stałe gościmy byłych żołnierzy jednostki
wojskowej GROM, Legii Cudzoziemskiej,
a także brytyjskiego SAS . Mamy mnóstwo planów na przyszłość - chciałbym
zorganizować imprezę w porozumieniu
z Centrum Weterana w Warszawie, z
poszkodowanymi w misjach zagranicznych. Mamy na swoim koncie również
sukcesy charytatywne. Zorganizowaliśmy zawody strzeleckie, których celem
było zebranie środków dla dwojga niepełnosprawnych dzieci dowódcy sekcji
strzelców wyborowych i weterana misji
w Afganistanie. Wstęp na strzelnicę był
możliwy za symboliczną kwotę, wrzuconą do puszki. W jeden dzień udało się
zebrać 22 tysiące złotych – informuje prezes klubu, Paweł Kwiatkowski.
Członkowie klubu strzeleckiego bardzo
chcą się zaangażować w pomoc osobom z niepełnosprawnościami, których
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foto: J. Cader

Na zdjęciu od
lewej prezes
klubu Paweł
Kwiatkowski
oraz skarbnik
klubu Paweł
Stępień

J. Cader

26.02-11.03.2021 r. |
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Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone w jednostkach oświatowych 22 marca

den z rodziców – 100 pkt;
▪ dziecko, które wychowuje się w
rodzinie zastępczej – 100 pkt.
Poza kryteriami ustawowymi, w
rekrutacji obowiązują również kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej w Świdnicy:
▪ rodzeństwo kandydata uczęszcza
do tej samej szkoły podstawowej – 10
pkt;
▪ co najmniej jeden z rodziców/
opiekunów prawnych lub rodzic samotnie wychowujący pracuje w obwodzie
szkoły – 7 pkt;

foto: D. Gębala

Symboliczny krąg braterstwa

Związek Harcerstwa Polskiego wychowuje młodych ludzi na aktywnych obywateli

22 lutego harcerze i skauci na całym świecie obchodzili święto przyjaźni - Dzień Myśli Braterskiej. Ma
on przypominać o podstawowym
założeniu ruchu skautowego, jakim
jest braterstwo. Święto symbolizuje
solidarność między ludźmi, niezależnie od koloru ich skóry, narodowości,
wyznania, pochodzenia czy wieku.
Na datę obchodów Dnia Myśli Braterskiej nieprzypadkowo wybrano 22 lutego. Tego dnia urodził się twórca skautingu, Robert Baden-Powell. To także
dzień urodzin jego żony Olave, naczelniczki skautek. W tym roku, niestety,
pandemia mocno ograniczyła możliwe
do zorganizowania inicjatywy. Mimo to
w przededniu święta braterstwa świdniccy harcerze podjęli się organizacji
różnych atrakcji w pełnym reżimie sa-
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nitarnym. Przeprowadzono między innymi grę braterską online po mieście,
powstał łańcuch dobrych życzeń, a w
siedzibie hufca utworzono kawiarenkę
herbacianą. Punktem kulminacyjnym
obchodów był symboliczny krąg braterstwa na świdnickim rynku. - Chcę
bardzo podziękować wszystkim, którzy
pomogli przygotować to niezwykle ważne
dla wszystkich harcerzy i skautów przedsięwzięcie. Za nami specyficzny, trudny
rok. Chciałabym jednak, żebyśmy choć
na chwilę o tym zapomnieli. My harcerze
mamy własną receptę, własną szczepionkę na to wszystko, co się dzieje wokół nas.
Jesteśmy razem, łączy nas coś specjalnego
– mówiła komendantka hufca ZHP im.
Szarych Szeregów w Świdnicy, Mariola
Pamuła.
Daniel Gębala

▪ na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni dziecka, deklarujący
wspieranie rodziców w zapewnieniu
opieki – 4 pkt.
▪ dziecko, którego oboje rodzice/
opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący
pracują lub studiują w trybie dziennym
lub prowadzą gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą
– 20 pkt;
▪ rodzeństwo zgłaszanego dziecka
korzysta już z usług danej palcówki – 15
pkt;

▪ zgłaszanych będzie jednocześnie
do tej samej placówki dwoje i więcej
dzieci – 10 pkt;
▪ dziecko korzystać będzie z usług
placówki w czasie przekraczającym 8
godzin – 5 pkt.
Do klas pierwszych szkół podstawowych obowiązują kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej w Świdnicy:
▪ rodzeństwo kandydata uczęszcza
do tej samej szkoły podstawowej – 10 pkt;
▪ co najmniej jeden z rodziców/
opiekunów prawnych lub rodzic samotnie wychowujący
▪ pracuje w obwodzie szkoły – 7 pkt;
▪ na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni dziecka, deklarujący
wspieranie rodziców w zapewnieniu
opieki – 4 pkt.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną
wywieszone w jednostkach oświatowych 22 marca tego roku. Do 26 marca rodzice powinni potwierdzić swoją
decyzję o wyborze danej placówki pisemnie w jej siedzibie. 29 marca zostaną opublikowane ostateczne listy dzieci
przyjętych i nieprzyjętych. Szczegółowych informacji dotyczących procedury rekrutacyjnej udzielają dyrektorzy
placówek oraz pracownicy Wydziału
Edukacji Urzędu Miejskiego pod nr tel.
74 856 28 38 oraz 74 856 29 55.
oprac.

Popularyzator Marii Kunic,
Kazimierz Błaszczak
„wylądował” na Marsie!
W czwartek 18 lutego cały świat
wstrzymał oddech. O godz. 21:55 czasu
polskiego, kosmiczny łazik Perseverance wylądował na Marsie. Na Czerwonej Planecie spędzi dwa lata, podczas których będzie szukał śladów życia oraz pobierał próbki do badań. Na
jego pokładzie symbolicznie znalazł się
pasjonat astronomii Kazimierz Błaszczak, który wielokrotnie współpracował z naszym miastem, popularyzując
postać Marii Kunic. Wirtualny czip
pana Kazimierza został umieszczony
na pokładzie łazika NASA.
NASA Perseverance to najbardziej
skomplikowany pojazd robotyczny wysłany poza Ziemię. Jego lot na Marsa
trwał ponad pół roku. Łazik wylądował
na Marsie 18 lutego 2021 roku. Maszyna weszła w orbitę Czerwonej Planety o
godz. 21:48, a już kilka minut później, o
21:55 wylądowała z powodzeniem na jej
powierzchni w Kraterze Jezero. Na jego
pokładzie znajduje się także międzyplanetarny dron autonomiczny Ingenuity,
który ma sprawdzić, czy możliwa jest
eksploatacja planety poprzez latanie w
rzadkiej atmosferze. Kazimierz Błaszczak jest pasjonatem astronomii oraz
prezesem Stowarzyszenia Astronomki
Marii Kunic i Radioteleskopu w Cieszęcinie. – Naszym celem jest edukacja
dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie
astronomii i astronautyki oraz popularyzacja wybitnej astronomki Marii

Kunic. Świdnica zrobiła bardzo dużo w
zakresie popularyzacji naszej Marii. Ławeczka, tablica pamiątkowa, dom Pod
Złotym Chłopkiem, ale trzeba pójść dalej
i spopularyzować ją na forum ogólnopolskim i ogólnoświatowym. Należy napisać
książkę o niej dla młodzieży, wyprodukować film, zrobić przedstawienie, a
przede wszystkim przetłumaczyć dzieło
„Urania Propitia” na język polski i angielski. Wydać i opracować jej biografię
przez naukowców astronomów. Dobrze
współpracuję w tym zakresie z panią
prezydent Świdnicy Beatą Moskal–Słaniewską, władzami miasta oraz z Muzeum Dawnego Kupiectwa. – opowiada
Kazimierz Błaszczak.
Daniel Gębala

foto: użyczone

Od 1 marca rozpocznie się rekrutacja do świdnickich miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, w
tym „zerowych” oraz klas I w szkołach podstawowych, na rok szkolny
2021/2022. Rekrutacja odbędzie się w
systemie elektronicznym.
Rodzice będą wypełniać wniosek w
systemie elektronicznym, wskazując w
nim trzy wybrane przez siebie jednostki i określając kolejność – od najbardziej
do najmniej preferowanej. Następnie
wypełniony i wydrukowany z systemu
wniosek trzeba będzie złożyć w placówce pierwszego wyboru.
Wnioski będzie można wypełnić
korzystając ze stron:
▪ www.swidnica.przedszkola.vnabor.pl – dla przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych/ zerowych
▪ www.swidnica.podstawowe.vnabor.pl – dla I klas
We wszystkich samorządowych
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i „zerowych” obowiązuje pięć
ogólnokrajowych kryteriów ustawowych:
▪ dziecko z rodziny wielodzietnej
(3+) – 100 pkt;
▪ dziecko z niepełnosprawnością –
100 pkt;
▪ dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością – 100 pkt;
▪ dziecko, które wychowuje tylko je-

foto: D. Gębala

Rozpoczynają się zapisy do przedszkoli
i klas pierwszych szkół podstawowych

Mimo zaawansowanego wieku Kazimierz
Błaszczak przeszedł wszelkie testy, by zostać kandydatem do lotu załogowego na
czerwoną planetę

aktualności

Nie rezygnują z marzeń o stworzeniu miejsca, gdzie osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogłyby czuć się zawodowo potrzebne.
Mimo pandemii, wciąż szukają możliwości zebrania środków. Stąd pomysł
realizacji „Ważkiego Biegu” – wirtualnego wydarzenia, w którym każdy
może wziąć udział i weprzeć ważką
akcję.
„Ważki Bieg” odbędzie się w dniach
od 19 do 21 marca 2021 roku. W ramach
tego wydarzenia trzeba przebiec,
przejść, przepłynąć lub przejechać na
rowerze minimum pięć kilometrów.
Cena pakietu, pozwalającego na udział
w biegu to 40 zł. Zestaw zawiera ważki
medal, certyfikat uczestnictwa i mnóstwo wdzięczności od podopiecznych
Warsztatu Terapii Zajęciowej. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na remont pomieszczenia,
w którym powstanie galerio-kawiarenka, prowadzona przez uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Projekt jest czymś więcej niż tylko uruchomieniem miejsca spotkań.
Stworzenie miejsca aktywizacji zawodowej jest niezwykle ważne dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Rynek pracy wciąż stawia bowiem
ograniczenia związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Niełatwo jest im znaleźć stałą pracę i naprawdę udaje się to tylko nielicznym.
Prezydent Świdnicy, Beata Moskal–

foto: D. Gębala

Weź udział w Ważkim Biegu
i wspomóż remont
galerio-kawiarenki

Lokal po remoncie zmieni się nie do poznania.

Słaniewska rok temu przeznaczyła na
ten cel lokal w centrum miasta - to był
pierwszy krok ku nowemu: szansa na
bycie bliżej ludzi.
Prace remontowe ciągle trwają. – Od tygodnia mamy pozwolenie
na prace remontowe w lokalu. Pojawiła się też fachowa firma, która jest
gotowa na wykonanie niemal wszystkich niezbędnych prac. Potrzebujemy
uzupełnić fundusze na ten cel. Potrzebujemy waszego wparcia. Obecnie dobiegają końca prace związane z
kładzeniem kafelek na podłogę, gotowe są ścianki działowe w łazienkach i
robi się sufit. Mamy wszelkie możliwe
pozwolenia, w tym na zmianę miejsca

drzwi z podjazdem przystosowanym
dla osób z niepełnosprawnością. Wykonawca wycenił tylko same drzwi na
18 tysięcy 500 złotych. Dlatego każda
złotówka jest dla nas bardzo ważna.
Całkowity koszt remontu kawiarenki,
który mamy na umowie, to 98 tysięcy
800 złotych. W tej chwili najważniejszy jest dla nas sprzęt kuchenny. Może
jest ktoś, kto rezygnuje z prowadzenia
kawiarni, lokalu i może nam podarować część wyposażenia. Ze względu
na obostrzenia związane z panującą
pandemią nie możemy zorganizować
żadnego kiermaszu, ani podobnej akcji charytatywnej, dlatego wpadliśmy
na pomysł zorganizowania wirtualne-

go biegu, w którym każdy może wziąć
udział, polepszyć swoje samopoczucie,
a przede wszystkim wspomóc remont
kawiarenki. Otrzymaliśmy gotowy
projekt architektoniczny i lada dzień
powinniśmy otrzymać także projekt
instalacji elektrycznej i hydraulicznej. I to właśnie będzie nasz pierwszy
duży koszt - wykonanie tych instalacji
– mówi Teresa Antonowicz-Rak, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Świdnicy.
Wszelkie informacje na temat
„Ważkiego Biegu” i remontu galerio –
kawiarenki znajdują się na profilu społecznościowym facebook (Ważki Bieg
oraz profil Warsztat Terapii Zajęciowej).
- Otwarcie galerio-kawiarenki
umożliwi naszym uczestnikom czynne uczestnictwo w życiu Świdnicy. To
będzie miejsce spotkań; tu pokażemy
ich talenty i możliwości twórcze. To
tu napijecie się dobrej kawy w dobrym
towarzystwie – informuje Teresa Antonowicz-Rak. Zapisy na bieg ruszyły
22 lutego 2021 r. Pakiet startowy jest
dostępny na stronie Zrzutki - https://
zrzutka.pl/tkmypj. Można także okazać swoje wsparcie, przelewając pieniądze bezpośrednio na konto tej
zrzutki: indywidualny numer konta
bankowego tej: 30 1750 1312 6886 7170
2689 4585. Kwota zbiórki na dzień 22
lutego to prawie 18 tysięcy złotych.
J. Cader

Rząd szykuje zmiany? Rodzice są pełni obaw
który choruje na padaczkę lekooporną,
stwardnienie guzowate oraz arytmię
serca. Damian rozpoczął nauczanie w
szkole powszechnej dla dzieci w normie
i to był prawdziwy koszmar, a wroga postawa kolegów z klasy nie ułatwiała nam
adaptacji – dodaje.
Jedną z propozycji zmian w projekcie jest pomysł, aby nauczyciele ze
szkół specjalnych uczyli tych z placówek powszechnych. – To nie ma racji
bytu. Wiem, że większość dzieci z niepełnosprawnościami posiada ograniczenia
ruchowe, ale co z osobami, które mają
niepełnosprawności intelektualne, co z
osobami z problemami neurologicznymi? Przez długi czas walczyliśmy o naszą szkołę specjalną, w której są sektory,
a szkoła jest bardzo przyjazna uczniom i
nauczycielom. Jest wczesne wspomaganie dla dzieciaków, które niweluje różne
zaburzenia. My jako rodzice dzieci z niepełnosprawnościami oczekujemy konkretów. Ja nie mówię, że wszystko w tym
projekcie jest złe, np. fajnym pomysłem
jest asystent życiowy dla dorosłych osób
z niepełnosprawnościami. Projekt zmian
zaproponowany przez ministerstwo jest
długoterminowy, a ja będę tutaj siedzieć
tak długo, jak tylko się da, aby zbierać
podpisy, pod naszym listem otwartym
przeciwko likwidacji szkół specjalnych –

dodaje Kamila Milik. W bardzo krótkim
czasie zebrano ponad 60 podpisów.
Każdy, kto chciałby złożyć podpis
pod listem otwartym przeciwko likwidacji szkolnictwa specjalnego, może
złożyć podpis w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy przy ulicy Pileckiego
3, od poniedziałku do piątku, od godzin porannych do 14:00. Kamila Milik
będzie też organizować pikietę, której
celem jest zebranie jak największej ilości podpisów pod ich listem otwartym.
Wydarzenie odbędzie się w sobotę 27
lutego przy Teatrze Miejskim w Świdnicy. – Pogoda nam sprzyja, więc liczę,
że wiele osób dołączy do akcji. Mam gorącą prośbę do wszystkich rodziców, aby
również podpisali nasz apel, bo zmiany w szkolnictwie dotyczą wszystkich
uczniów – dodaje Kamila Milik.
Ministerstwo Edukacji zaprzecza, jakoby planowano likwidację szkół
specjalnych. - Nie ma również decyzji o
likwidowaniu poradni psychologiczno-pedagogicznych Naszym celem jest też
przygotowanie takich rozwiązań, dzięki
którym każde dziecko i uczeń otrzymają
kompleksową pomoc dostosowaną do ich
potrzeb - poinformowała we wtorek, 23
lutego PAP rzecznik Ministerstwa Edukacji i Nauki, Anna Ostrowska.

reklama

Rodzice uczniów uczęszczających
do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy z coraz większym niepokojem
przyglądają się pracom nad zmianami w projekcie dotyczącym wsparcia
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Ministerstwo Edukacji i Nauki
pracuje nad nową formułą wsparcia
dziecka, ucznia – szczególnie z niepełnosprawnością i jego rodziny. Według
wielu rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, planowane zmiany w projekcie oznaczają jedno – likwidację szkolnictwa specjalnego.
- Pierwszym impulsem do działania
były informacje z Ministerstwa Edukacji nad lepszą formułą wsparcia dzieci z
niepełnosprawnościami. Władze idą w
zaparte, że do likwidacji szkół specjalnych nie dojdzie, ja uważam, że nie jest
to prawda. To byłoby bardzo krzywdzące,
zarówno dla nas, dla dzieci z niepełnosprawnościami, jak i uczniów w szkołach
powszechnych. Włączając jednego autystę do klasy pełnej uczniów w normie,
dzieci nie będą miały normalnej lekcji,
a on zmarnuje czas, który mógłby poświęcić np. na terapię – mówi Kamila
Milik, mama ucznia uczęszczającego
do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy. – Jestem mamą nastoletniego syna,

J. Cader
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Miejskie fundacje
i stowarzyszenia z dotacjami
Miasto wsparło fundacje i związki zajmujące się ochroną i promocją zdrowia. Na projekt
„Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia” przeznaczono łącznie 57.500 złotych.
40.000 zł przyznano Towarzystwu
Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, 7.500
zł złotych otrzymała Dolnośląska
Fundacja Onkologiczna, Świdnickie
Stowarzyszenie Amazonki – 4.000 zł,
Polski Związek Niewidomych Koło w
Świdnicy – 4.000 zł oraz Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Świdnicy – 2.000 zł.
*W kolejnych wydaniach gazety
będziemy przedstawiać pozostałe stowarzyszenia.

Siedziba: Świdnica, Rynek 39/40;
Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, pokój 18
Prezes – Krzysztof Andrzej Słodkowski
Rada fundacji: Kamila Karst, Andrzej
Sawicki oraz Jacek Gołębiewski
Główną misją Dolnośląskiej Fundacji Onkologicznej jest wspomaganie
działalności diagnostycznej, leczniczej
oraz rehabilitacyjnej w obszarze onkologii czy pomoc osobom niepełnosprawnym, których niepełnosprawność wynika z chorób onkologicznych
lub skutków ubocznych ich leczenia.
- Wraz z mężem od wielu lat działamy na rzecz hospicjum w Świdnicy.
Dlatego działalność z zakresu pomocy osobom chorym onkologicznie jest
nam dobrze znana. Dla mnie czas mo-

Na zdjęciu od lewej Andrzej Sawicki, Joanna Gadzińska oraz Krzysztof Słodkowski

jej wieloletniej pracy wolontaryjnej w
hospicjum to czas edukacji i poznania
potrzeb pacjenta, jego rodziny, budowanie empatii i zrozumienia, którego
wielokrotnie brak. Zdaję sobie sprawę,
że w obliczu ciągłego kontaktu z chorobami, cierpieniem, bólem, umieraniem,
wobec częstej niemożności uratowania
chorego czy efektywnego zmniejszenia jego męki, empatia – wiążąca się z

foto: D. Gębala

Dolnośląska Fundacja
Onkologiczna

pomaganiem innym – wyczerpuje się i
zaczyna być bolesnym doznaniem. Być
może dlatego pojawia się wymiar dehumanizacji chorego, odczłowieczenia,
traktowania go jak „przypadku”, na
który nie ma mojej zgody – mówi Joanna Gadzińska i dodaje: - Główną ideą
Dolnośląskiej Fundacji Onkologicznej
jest niesienie pomocy osobom dorosłym
w sytuacji zagrożenia życia (choroby,

informacji o chorobie onkologicznej).
Będziemy pomagać potrzebującym w
leczeniu chorób oraz wspierać w problemach, z którymi nie poradzą sobie bez
naszego wsparcia. Poradnictwo będzie
realizowane przez współpracujących
z fundacją specjalistów. Są to osoby z
kwalifikacjami psychologicznymi, psychoonkologicznymi, pedagogicznymi,
fizjoterapeutycznymi, pielęgniarskimi,
doradczymi oraz odpowiednimi kwalifikacjami pracy z seniorami, niepełnosprawnymi, osobami chorymi. Ciężko
pogodzić się z tym, że wokół jest ogrom
chorób, zwłaszcza onkologicznych, a
poprawa ich losu w dużej mierze jest
zależna niejednokrotnie od zasobności portfela. Wychodząc naprzeciw
cierpieniu i problemom finansowym,
Dolnośląska Fundacja Onkologiczna
powstała, by pomóc potrzebującym w
tym, co na pierwszy rzut oka wydaje
się być nieosiągalne, ale dzięki wiedzy i
umiejętności kadry, a przede wszystkim
wspólnej pracy osób zgromadzonych w
Dolnośląskiej Fundacji Onkologicznej –
staje się możliwe. Tworzymy doświadczony i pełen pasji zespół ludzi. Wiem,
że nas znacie, jesteśmy takimi samymi
ludźmi jak Wy, może mamy podobne
zainteresowania, słuchamy podobnej
muzyki, chodzimy po górach, biegamy,
jeździmy na rowerze, gramy w piłkę.
Najważniejsze jest, że mamy wspólny
cel - bezinteresowną pomoc! Chcemy
wspólnie stworzyć ogromną społeczność ludzi wrażliwych na krzywdę
bliźnich – takich stojących niekiedy
obok nas, w szczególności osób starszych. Wiemy, ile radości, spełnienia,
satysfakcji poczucia dobrze wypełnionego czasu daje pomaganie innym.
Daniel Gębala

Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią powróci
na świdnicki Rynek w niedzielę, 7 marca.
W związku ze szczególnymi warunkami, w jakich się
odbędzie, zastosowane zostaną zasady reżimu sanitarnego. Kupujący zobowiązani będą do niegrupowania się,
zachowania bezpiecznej odległości między sobą, noszenia
maseczek i dezynfekowania rąk. Wystawcy natomiast zobligowani będą do przestrzegania specjalnie dostosowanego do okoliczności regulaminu.
Giełda Staroci od prawie pięćdziesięciu lat gromadzi
w każdą pierwszą niedzielę miesiąca tłumy świdniczan
oraz przyjeżdżających z Dolnego Śląska kolekcjonerów,
łowców okazji i miłośników rzeczy, których w sklepach
już dostać nie można. Na giełdzie kupić można meble,
dzieła sztuki i biżuterię, stare zegary oraz akcesoria i
części służące do przywracania starym przedmiotom ich
dawnego blasku.
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy zostały
poinformowane o organizacji najbliższej Giełdy Staroci,
Numizmatów i Osobliwości na świdnickim Rynku. W przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej, w tym wprowadzenie przez władze krajowe lub lokalne aktów prawnych
uniemożliwiających przygotowanie giełdy, nastąpić mogą
zmiany w organizacji wydarzenia, w tym jego odwołanie.
Oprac.
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Stałe spotkania w Świdnicy mają kolekcjonerzy numizmatów, pocztówek, birofiliści i filateliści

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Wraca świdnicka giełda staroci!

aktualności

Przybywa różowych
skrzyneczek!

Zostań rodziną
wspierającą

Na zdjęciu: członkinie fundacji: Anna Gromek, Edyta Malik i Judyta Ungurian przekazujące
skrzyneczkę dyrektor MBP, Ewie Cuban

Gromek, wkrótce skrzynki trafią do
Klubu Bolko, niepublicznej branżowej
szkoły I stopnia „Rzemieślnik” przy ul.
Wałbrzyskiej oraz Centrum Medycznego EZ-Medica.
Przypomnijmy, że za sprawą Dolnośląskiego Kongresu Kobiet, pierwsze różowe skrzyneczki zainstalowano w Świdnicy pod koniec stycznia.

Są też dostępne w kilku szkołach:
Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tonego Halika, Zespole Szkół
Ekonomicznych im. Wincentego Stysia, I LO im. Jana Kasprowicza, II LO
im. Stefana Banacha, III LO im. Marii
Curie-Skłodowskiej oraz w Zespole
Szkół nr 1.
Daniel Gębala

Michał Kopeć - mistrz kostki Rubika
Jest uczniem drugiej klasy Szkoły Podstawowej nr 8 w
Świdnicy. Zdobył wiele nagród i z
ogromnym sukcesem reprezentuje Świdnicę w speedcubingu.
Zajął pierwsze miejsce w kategorii wiekowej do lat 8. w dwóch
najważniejszych zawodach w
Polsce – Pucharze Polski 2020
oraz Mistrzostwach Polski Juniorów w Speedcubingu.
Zawody odbywały się w trybie
online, a uczestnicy walczyli na
czas przed ekranem monitorów
z włączoną kamerą lub nagrywali
filmy, relacjonując układanie logicznych łamigłówek. Michał wziął
udział we wszystkich edycjach,
wygrywając cztery z sześciu, co Michał Kopeć na ułożenie kostki potrzebuje ok 21, 37 s.
tym samym dało mu zwycięstwo w
jego kategorii wiekowej - do lat 8.
wziął udział we wszystkich edycjach
– Bardzo dobrze startowało mi się w
konkursu, wygrywając cztery z sześciu,
zawodach . W pierwszej rundzie trochę
co tym samym dało mu zwycięstwo
się stresowałem i trzęsły mi się ręce, gdy
w jego kategorii wiekowej do lat 8. W
tata nagrywał film, jak układam kostkę
dniach 14-21 listopada 2020 odbyły się
Rubika. Dziennie trenuję przez około 1,5
Mistrzostwa Polski Juniorów w Speedgodziny. Do turnieju przygotowywałem
cubingu On-line. Michał zajął pierwsze
się przez kilka miesięcy pod czujnym
miejsce w swojej kategorii wiekowej i
okiem trenera, Adama Polkowskiego,
tym samym został Mistrzem Polski Juktóry pomagał mi przyswajać i utrwalać
niorów do lat 8 ze średnim czasem ułoróżne algorytmy, niezbędne do tego, aby
żenia tradycyjnej kostki Rubika 21,37s.
w jak najkrótszym czasie ułożyć kostkę –
Speedcubbing jest jedną z nowszych
mówi Michał Kopeć.
dziedzin sportowych, polegającą na jak
Dwa największe sukcesy młodego
najszybszym ułożeniu kostki Rubika
świdniczanina to jak dotąd udział w Puoraz innych gier logicznych. Przełocharze Polski 2020 Speedcubing On-limowym momentem dla speedcubbinne, który odbył się po raz szósty. Michał
gu było pojawienie się internetu, gdzie

wielu pasjonatów układanek logicznych spotykało
się w wirtualnych pokojach, aby wymieniać się
doświadczeniami. Zarówno
speedcubing, jak i pozostałe
układanki logiczne to przede
wszystkim doskonały sposób
na połączenie wielogodzinnej rozrywki z rozwojem umiejętności
manualnych i logicznych. Już kilka godzin spędzonych z kostką w
ręku pomoże w redukcji stresu. Co
więcej, stawiając na speedcubing,
stajemy się częścią wyjątkowej
społeczności i możemy nawiązywać kontakt z innymi fanami układania kostek z całego świata.

oprac.

codzienna

porcja informacji na

mojaswidnica.pl

J. Cader
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Różowa skrzyneczka to projekt zainicjowany przez Adriannę Klimaszewską, aktywistkę z Wrocławia. Celem
akcji jest zwiększenie dostępności do
artykułów higienicznych podczas miesiączki. Niedawno powstała Fundacja
Endomama postanowiła kontynuować
akcję w naszym mieście. Przypomnijmy,
że z inicjatywy fundacji różowa skrzyneczka powędrowała już do Świdnickiego Ośrodka Kultury. W czwartek 18
lutego poza Miejską Biblioteką Publiczną, fundacja odwiedziła także szpital
Latawiec. Skrzyneczka jest już dostępna
na Oddziale Ginekologiczno–Położniczym z Pododdziałem Patologii Ciąży.
Jak mówi założycielka fundacji, Anna

foto: D. Gębala

Fundacja Endomama nie
zwalnia tempa! Dzięki jej
zaangażowaniu, kolejne różowe skrzyneczki rozlokowano w różnych miejscach
Świdnicy. Bezpłatne środki
higieny osobistej dla kobiet przekazano Miejskiej
Bibliotece Publicznej im.
Cypriana Kamila Norwida
oraz szpitalowi Latawiec.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Świdnicy poszukuje kandydatów do stania się
rodzinami wspierającymi dla rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, ale aktywna pomoc i wsparcie. Formy
wspierania mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb. Dotyczą m. in. udzielania wskazówek wobec sprawowania opieki i
wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych
ról społecznych, organizacji czasu
wolnego, pomocy w nauce, racjonalnego gospodarowania budżetem domowym czy prowadzenia
gospodarstwa domowego. Rodzina wspierająca udziela rodzinie
wsparcia we współpracy z asystentem. Rodziną wspierającą
może być osoba z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. dalsza
rodzina, sąsiedzi), która nie była
skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
Rodzinę wspierającą ustanawia
prezydent miasta po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świdnicy, wydanej
na podstawie przeprowadzonego
rodzinnego wywiadu środowiskowego. – Pomoc rodziny wspierającej udzielana jest nieodpłatnie. Rodzina wspierająca otrzymuje zwrot kosztów związanych
z udzielaniem pomocy. Z rodziną
wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu
kosztów związanych z udzielaniem pomocy – tłumaczy Dorota
Szyłobryt z Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świdnicy.
Szczegółowe informacje w zakresie pełnienia funkcji rodziny
wspierającej udziela Dział Pomocy Specjalistycznej MOPS przy ul.
Franciszkańskiej 7, pok. 17-18, tel.
668-188-858, 74 854-90-52, 74
854-90-59.
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Weź udział w konkursie
na palmę wielkanocną!

Twój
dzielnicowy.
Do kogo zwrócić
się o pomoc?

Dzielnicowy,
mł. asp. Wojciech Zatorski

Palmy można zgłaszać w dwóch
kategoriach: mała palemka (do 100
cm) oraz duża (powyżej 1,5 m). Palmy
należy przystroić gałązkami wierzbowymi, leszczynowymi, suchymi ziołami i kwiatami, kolorowymi
wstążkami, a elementy dekoracyjne powinny być wykonane własnoręcznie, a nie zakupione gotowe. W
konkursie biorą udział palmy przygotowane przez daną klasę, szkołę,
lub osoby prywatne. Na palmie powinien widnieć emblemat instytucji np.
szkoły, przedszkola, itp. Organizator
dopuszcza zgłoszenie dwóch palm
do każdej z kategorii przez jedną instytucję. Termin przynoszenia palm
mija 19 marca o godz. 15.00. Palmy
należy dostarczyć do siedziby Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43.
Rozstrzygnięcie konkursu i wernisaż wystawy odbędzie się 23 marca
o godz. 12.00 w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury. Organizator przewiduje nagrody finansowe
i rzeczowe dla biorących udział w
konkursie. Wszelkich informacji na
temat konkursu udziela Robert Kukla
tel. 506 859 759, e-mail: r.kukla@sok.
com.pl
Oprac.

Palma wielkanocna nawiązuje do tradycji i religii

Kolejne wsparcie dla przedsiębiorców
Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska, ponownie chce
wesprzeć świdnickich przedsiębiorców. Tym razem restauratorzy mogą
zostać zwolnieni z jednej z trzech
rocznych rat opłaty za sprzedaż alkoholu, spożywanego na miejscu. Na
najbliższej sesji Rady Miejskiej omawiana będzie uchwała w tej sprawie.
Przedsiębiorcy zwolnieni zostaną
z opłaty drugiej raty za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 roku. A
tym, którzy wnieśli ją jednorazowo za
cały rok, przyzna się zwrot tej raty. –
Zaproponowany projekt uchwały został przygotowany jako odpowiedź na
apel przedstawicieli branży gastronomicznej. Ogłoszenie w Polsce sta-

nu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii spowodowało,
że szereg przedsiębiorców z dnia na
dzień początkowo ograniczyło prowadzoną przez siebie działalność, a
następnie praktycznie zaprzestało jej
prowadzenia. Sytuacja ta powoduje
gwałtowne pogorszenie kondycji finansowej przedsiębiorców. Rezygnacja z części tej opłaty to wsparcie ich
w tym trudnym okresie i pośrednio
– ochrona miejsc pracy – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Jak szacuje skarbnik miasta Kacper
Siwek, kwota, która nie wpłynie do
budżetu miasta, po wprowadzeniu tej
ulgi, to ok. 40 tysięcy złotych. To już
kolejna forma pomocy wspierająca
prowadzących działalność gospodar-

czą w czasie epidemii. Przypomnijmy,
że przedsiębiorcy mogą korzystać z
miejskiego pakietu, czyli: zwolnienia
z podatku od nieruchomości, przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości oraz ulg za
najem, dzierżawę lub użytkowanie
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica. 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.

Policjanci do dyspozycji seniorów przez internet!
Akcja „Senior Online” to pierwszy
w kraju pomysł realizacji szkoleń w sieci na żywo we wszystkich jednostkach
powiatowych województwa w jednym
czasie. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy swój cykl
spotkań rozpoczną już 1 marca.
Celem działań jest przede wszystkim kontakt funkcjonariuszy policji z seniorami i uwrażliwienie społeczeństwa
na sytuacje, w których osoby stają się
ofiarami przestępstwa. Uświadomienie,
co jest powodem takiego stanu rzeczy
i wskazanie, jak można zatrzymać ten
proces. Spotkania te mają na celu zapoznanie seniorów ze skutecznymi meto-
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Nawiązując do polskiej tradycji przygotowania palm
wielkanocnych i święcenia ich w kościele, Świdnicki Ośrodek Kultury po raz szesnasty zaprasza do wzięcia udziału w
konkursie palm wielkanocnych.

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

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 o pomoc w Twoim rejonie zamieszkania?
dzielnicowy, mł. asp. Wojciech Zatorski
nr tel: 47 87 553 05,
tel. kom. 797 306 423
e-mail: dzielnicowy.4@swidnica.
wr.policja.gov.pl
Komenda Powiatowa Policji
w Świdnicy
ul. Ofiar Oświęcimskich 15
Rejon służbowy - Świdnica, ul.: Dębowa, Esperantystów, Francuska,
Inżynierska, Jodłowa, Kilińskiego
Jana, Kliczkowska, Klonowa, Kołłątaja Hugona, Komunalna, Kopernika, Mieszka I, Miłego Dnia, Nadbrzeżna, Ogrodowa, Okrężna, Plac
Wolności, Przemysłowa, (numery
nieparzyste 29-43), ROD Stokrotka, Skargi Piotra, Towarowa, Warszawska, Westerplatte, Wierzbowa, Witosa Wincentego, Wodna,
Wrocławska (numery parzyste: 66112, numery nieparzyste: 69 - 105) ,
Zygmuntowska.

dami zapobiegającymi negatywnym zjawiskom, taki jak oszustwa, kradzieże, czy
rozboje oraz podniesienie ich świadomości z zakresu własnego bezpieczeństwa. Seniorzy, którzy będą mieli możliwość uczestnictwa w takim spotkaniu
profilaktycznym, uzyskają informacje, do
jakich zdarzeń z udziałem seniorów doszło na danym terenie, jak również będą
mogli zadawać pytania, na które w trakcie spotkania lub po odpowie policjant.
Spotkanie z policjantami odbędzie się
1 marca roku w godzinach 9:00-9:30 w
serwisie YouTube: kanał Komendy Powiatowej Policji Świdnicy.
DG

kultura

Agnieszka Sztyler-Turovsky:
to życie sprawdza człowieka

Pomysł na książkę
Ich historie ściskają za gardło, trzymają w napięciu, szokują i skłaniają do
głębokiej refleksji. To poruszający tekst,
który pozwala poczuć grozę choroby i
pracę naznaczoną chaosem oraz ciągłym poczuciem zagrożenia i zmęczenia. – Wszystko zaczęło się od telefonu
doktora Tomasza Ozorowskiego, mikrobiologa z Poznania, który stwierdził, że w
Polsce lada moment pojawi się pierwszy

w Polsce. Na szczęście nikt, kto zdecydował się ze mną oficjalnie rozmawiać, nie
stracił pracy. Wszystkie napisane przeze
mnie reportaże to inne historie, ale łączy je jeden wspólny wątek – pandemia.
Część z personelu medycznego „uciekała”
na długotrwałe urlopy w obawie o własne zdrowie. Chciałam zwrócić uwagę
na odwagę i uczciwość medyków, którzy narażali siebie, aby ratować innych.
Książka to zbiór reportaży w formie pamiętnika osób, które były i są najbardziej
narażone na zakażenie – dodaje autorka
książki.

Medycy nie bali się mówić
foto: użyczone

Gdy wybuchła epidemia, nie zamknęła się w domu, tylko ruszyła na
pierwszy front walki z wirusem, by
dokumentować ciężką pracę lekarzy i
pielęgniarek. Pracownicy służby zdrowia dzielili się z nią doświadczeniami
zza zamkniętych drzwi oddziałów i
gabinetów. Relacje spisała w książce
„Oddział zakaźny – historie bez cenzury”. Za nami spotkanie z Agnieszką
Sztyler-Turovsky.
Agnieszką Sztyler–Turovsky jest
dziennikarką Onetu, finalistką konkursu „Grand Press”, byłą dziennikarką Gazety Wyborczej, miesięcznika Twój Styl
i Elle. Autorka reportaży rozmawiała z
lekarzami, pielęgniarkami i ratownikami medycznymi, którzy zdecydowali
podzielić się doświadczeniami zza zamkniętych drzwi oddziałów i gabinetów. Spotkanie online odbyło się 10 lutego na fb Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świdnicy.
Głównym powodem do zaproszenia autorki było wydanie książki pt.
„Oddział zakaźny – Historie bez cenzury”. Inspiracją do jej powstania było
pojawienie się pacjenta zero w Polsce w
kwietniu 2020 roku. Agnieszka Sztyler–
Turovsky przedstawia historię jedenastu osób - lekarzy, pielęgniarek, lekarzy
psychiatrów, ratowników medycznych,
pracowników sanepidu. Ukazuje ich
ciężką pracę i doświadczenia związane
z początkiem pandemii koronawirusa w
Polsce.

Agnieszka Sztyler-Turovsky na co dzień jest
dziennikarką Onetu

pacjent z koronawirusem, a szpital jest
kompletnie do tego nieprzygotowany,
nie mają żadnych zabezpieczeń – kombinezonów czy rękawiczek. Lekarz był
przerażony, ponieważ według niego
medycy zostali pozostawieni sami sobie
z pandemią – mówi Agnieszka Sztyler–
Turovsky. Aby móc chociaż w małym
stopniu ochronić się przed wirusem,
rodzina i znajomi lekarzy przynosili do
szpitala maski spawalnicze, maseczki do nurkowania i rękawiczki. Doktor
Tomasz Ozorowski stwierdził, że te
przedmioty bardziej chronią ich psychikę niż organizm przed zarażeniem
śmiercionośnym wirusem. Mimo trudności spowodowanych brakiem odzieży
ochronnej żaden z lekarzy ani pielęgniarek nie odszedł z zespołu i wszyscy postanowili stanąć na pierwszej
linii walki z koronawirusem. – Trudno
mi było dotrzeć do medyków, którzy nie
baliby się mówić otwarcie i nie anonimowo o sytuacji związanej z pandemią

Agnieszka Sztyler–Turovsky docierała do personelu medycznego poprzez pocztę pantoflową i media społecznościowe. Bardzo często te osoby,
pomimo trudnej, wielogodzinnej pracy
nie otrzymywały żadnego wsparcia
psychologicznego. – Chciałam skontaktować się z medykami, którzy często kontrowersyjnie, bezkompromisowo, wyraziście i odważnie mówili o obecnej sytuacji pandemicznej w Polsce. Mężczyźni
chętniej i pewniej opowiadali o trudach
swojej pracy w przeciwieństwie do kobiet pracujących w szpitalach. Na jedenaście opisanych historii medyków w
książce, tylko dwie to relacje kobiet, które
nie zgodziły się podać swojego nazwiska.
Nie spotkałam osoby, która kategorycznie odmówiłaby mi choćby komentarza na temat pandemii. Historią, która
najbardziej mną wstrząsnęła, była opowieść medyka, który pojechał pomagać
swoim kolegom po fachu do Lombardii,
w epicentrum koronawirusa w Europie.
Lekarz psychiatra, bardzo głęboko wierzący w Boga, który jeździł np. do Syrii
ratować ofiary wojny, nieść pomoc psychologiczną, we Włoszech musiał podejmować decyzję, kogo ratować i podłączać
do respiratora. W takiej sytuacji wszyscy
jesteśmy równi, bez względu na posiadany majątek, ponieważ miejsca w szpi-

Warsztaty pisarskie
w nowej odsłonie
Spośród 21 nadesłanych prac
jury postanowiło wyróżnić siedem.
Wszystko to w ramach konkursu literackiego organizowanego przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w
Świdnicy.
Jury konkursu w składzie: Barbara Elmanowska, Ewa Cuban i Marta
Wojciechowska wybrało prace: Izabeli Prypin „Ubranie”, Aleksandry Kulak
„Bez tytułu”, Pawła Buczmy „Bez tytułu”, Leszka Florka „Może się przyjmie”, Anety Ślemp „Rękawiczki”, Anny
Podhorodeckiej „Efekt mgły”, oraz
Mariana Bełtkiewicza „Szaty człowieka”. To właśnie ci twórcy wezmą
udział w warsztatach, które rozpoczną się 2 marca i potrwają do końca
roku. Poprowadzi je świdnicka poetka,

Barbara Elmanowska. Tradycyjnie,
na zakończenie cyklu planowane jest
wydanie kolejnej edycji antologii. We
wtorek 2 marca uczestnicy warsztatów spotkają się przy bramie cmentarza przy alei Brzozowej, aby kolejno
przejść nekropolie śladem świdnickich artystów rozmawiając o gatunku. Tematem spotkania będzie sonet.
Uczestnicy są proszeni o zabranie ze
sobą wybranego sonetu, dowolnego
autora, z dowolnej epoki. Temat sonetu będzie kontynuowany na kolejnym
spotkaniu uczestników warsztatów,
zaplanowanym na 23 marca. Wówczas uczestnicy przystąpią do analizy
i dyskusji już na temat własnych napisanych sonetów.

talu z maszyną oddychającą nie dało się
kupić. Lekarze, z którymi rozmawiałam,
walczyli na pierwszym froncie pandemii
i nie popadali w rutynę, do końca walczyli o życie pacjentów, a gdy zbliżał się
nieuchronny koniec, dbali o to, aby nikt
nie umierał w samotności – informuje
Agnieszka Sztyler–Turovsky.

Nie wszyscy są bohaterami
Autorka książki „Oddział Zakaźny –
Historie bez cenzury” zwraca uwagę na
fakt, że nie wszyscy medycy zachowywali się zgodnie z etyką lekarską. Niektórzy stchórzyli, zdezerterowali z różnych powodów. Agnieszka Sztyler–Turovsky nikogo nie ocenia, a jedynie pokazuje postawy i sytuacje codzienne, w
których znajdowali się lekarze podczas
pierwszej fali pandemii koronawirusa w
Polsce. Według niej, jednym z absurdów
była propozycja przekwalifikowania lekarzy psychiatrów na epidemiologów,
którzy wbrew pozorom świetnie sobie
poradzili w walce z Covid-19. – Miałam
pomysł na drugą książkę, która opowiadałaby historię ozdrowieńców, osób,
które przezwyciężyły chorobę i chciałyby tym podzielić się ze światem. Teraz
odnoszę wrażenie, że ludzie są już tą
całą pandemią bardzo zmęczeni i nie jestem pewna, czy chcieliby czytać kolejną
książkę o pandemii – dodaje Agnieszka
Sztyler–Turovsky.
Autorka książki jest w stałym kontakcie z bohaterami, z którymi rozmawiała, pisząc książkę. Według nich,
obecnie umiera więcej osób niż podczas
pierwszej fali pandemii koronawirusa w
Polsce. Według niej sytuacja epidemiologiczna w kraju w ogóle się nie polepszyła. Wszystkich przedstawionych
medyków łączy jedno - ich niesamowita odwaga, brawura i uczciwość. Na co
dzień to mężowie, żony, córki, synowie
– ludzie, z którymi się spotykamy i rozmawiamy.
J. Cader

Kolejna pula
kodów Legimi
do rozdania!
Miejska Biblioteka Publiczna w
Świdnicy informuje, że od 1 marca
2021 r. rozpocznie się rezerwowanie
kolejnych kodów Legimi. Kody będą
wydawane w Wypożyczalni dla Dorosłych oraz w Filii 1, 2 i 5.
W celu otrzymania kodu Czytelnik Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świdnicy może: przyjść osobiście
z kartą czytelnika do podanej filii/
działu, zarezerwować telefonicznie/
mailowo kod, który należy odebrać
w ciągu dwóch dni po uzyskaniu potwierdzenia od bibliotekarza. - Poprzednie kody, wydane w styczniu,
nadal są ważne – przypomina dyrektor biblioteki, Ewa Cuban.
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wieści z powiatu

Zabytkowe budynki kolejowe
w Jaworzynie Śląskiej przejdą
gruntowny remont

Finansowe
wsparcie
dla organizacji
pozarządowych
Gmina Strzegom już wkrótce
rozpocznie udzielanie pożyczek dla
organizacji pozarządowych, które
realizują dofinansowywane ze środków zewnętrznych zadania w sferze
działalności pożytku publicznego na
rzecz mieszkańców.
Realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych
wymaga pokrycia kosztów z własnych
środków. Dopiero po zakończeniu
projektu wydane wcześniej pieniądze są zwracane w formie refundacji. Wieloletnia współpraca gminy z
organizacjami pozarządowymi wykazała, że stanowi to istotną barierę
składania wniosków o dofinansowanie ze środków europejskich i innych
zewnętrznych źródeł finansowania.
- Lokalne organizacje pozarządowe
po prostu nie dysponują dużymi środkami finansowymi, aby sfinansować
projekty w całości, a następnie czekać
na refundację tych wydatków -wyjaśnia burmistrz Strzegomia Zbigniew
Suchyta i dodaje: -Możliwość uzyskania od gminy nieoprocentowanej
pożyczki na realizację zadań ważnych
dla mieszkańców gminy jest nową formą wsparcia, którą chcemy zachęcić
organizacje pozarządowe do większej
aktywności w pozyskiwaniu środków
ze źródeł zewnętrznych.
oprac.
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foto: UM Jaworzyna Śląska

Śląska, oraz zwiększyć atrakcyjność regionu i utrwalać wiedzę na temat materialnego dziedzictwa wyjątkowych
obiektów poprzemysłowych po polskiej
i czeskiej stronie – mówi Katarzyna
Szczerbińska-Tercjak, dyrektor Mu-

zeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej.
Termin wykonania prac planowany jest
na koniec 2022 roku. Ogłoszono przetarg na wyłonienie prac remontowych.
Oferty można składać do 9 marca.
Równolegle do prac prowadzonych w

ramach projektu gmina Jaworzyna Śląska zamierza wykonać oświetlenie terenu oraz, wspólnie ze Służbą Drogową
Powiatu Świdnickiego, nowe przyłącza
wodno-kanalizacyjne.

Gmina Marcinowice jest kolejnym miejscem na mapie Dolnego Śląska w Programie Profilaktyki Raka
Jelita Grubego. Deklarację o współpracy podpisali wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin
Krzyżanowski i wójt gminy Marcinowice Stanisław Leń.

Marcinowice są pierwszym samorządem w powiecie świdnickim i
23. w województwie, który przystąpił
do programu realizowanego przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego oraz Dolnośląskie
Centrum Onkologii we Wrocławiu.
W ramach projektu mieszkańcy gmi-

ny Marcinowice wezmą udział w badaniach przesiewowych jelita grubego. Do dyspozycji będą testy do
samodzielnego pobrania próbki pod
kątem wykrycia krwi utajonej. Testy
będzie można odebrać w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach, ul. Tuwima 22.
Testy są pierwszym etapem w
diagnostyce raka jelita grubego. Jeśli dadzą wynik pozytywny, pacjent
kierowany jest na kolejne, bardziej
precyzyjne badanie – kolonoskopię.
Obok darmowych testów, program
gwarantuje pacjentowi kompleksową
opiekę onkologiczną. W przypadku
niepokojących zmian pacjent trafia na
ścieżkę onkologiczną w Dolnośląskim
Centrum Onkologii.
W programie badań przesiewowych raka jelita grubego będą mogły
wziąć udział:
▪ osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
▪ osoby w wieku 40 – 49 lat, które
mają krewnego pierwszego stopnia, u
którego rozpoznano raka jelita grubego
▪ osoby w wieku 25 – 49 lat, ze
stwierdzoną mutacją genetyczną

Oprac.

Marcinowice stawiają
na profilaktykę

foto: UG Marcinowice

Rewitalizacja obejmie trzy unikatowe obiekty: zabytkową lokomotywownię, wieżę ciśnień oraz wagonownię. Dodatkowo odbudowana zostanie
zapadnia kolejowa. Wszystko w ramach projektu „Zabytki przemysłowe
pogranicza otwierają swoje podwoje
dla zwiedzających”, który w Muzeum
Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej realizuje Fundacja Ochrony Dziedzictwa
Przemysłowego Śląska wspólnie z Muzeum starých strojů a technologií w
czeskim Žamberku. Projekt dofinansowany jest ze środków unijnych. Ogłoszono właśnie przetarg na wyłonienie
wykonawcy.
Fundacja Ochrony Dziedzictwa
Przemysłowego Śląska otrzymała dofinansowanie z projektu Interreg V-A
Republika Czeska-Polska. Zadanie rewitalizacji obiektów kolejowych będzie
realizowane przy ścisłej współpracy z
czeskim partnerem, głównym beneficjentem, Muzeum starých strojů a
technologií w Žamberku. – Realizowany
projekt ma zachęcić turystów do poznawania regionu dawnego przemysłowego
pogranicza, w tym na terenie Dolnego

Remont będzie
dofinansowany ze
środków unijnych

Deklarację o współpracy podpisali wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski i wójt gminy Marcinowice Stanisław Leń (na zdj. od lewej)

oprac.

O dwóch takich,
którzy stworzyli
innowacyjny audiobook
Przyjaźnią się od lat. Dzięki współpracy, niezwykłej pasji, talentowi, kreatywności i zamiłowaniu do kultury stworzyli coś, czego na polskim rynku audiobooków jeszcze nie było.
Ich innowacyjny projekt zdobywa coraz większe uznanie odbiorców.

„Prolog” – pomysł na powieść
Pewnego,
późnego
wieczoru
grupka przyjaciół – Łukasz, Mariusz
i Marek wpadli na pomysł, aby połączyć siły i stworzyć coś, czego jeszcze na rynku muzycznym nie było.
- Od dłuższego czasu Mariusz mówił
o tym, że marzy o napisaniu powieści
i ma nawet już na nią pomysł. Odpowiedziałem, że ma przestać tylko o tym
mówić i zacząć pisać. Kiedy dostałem
próbkę jego tekstu, zastanawiałem się,
czy będę w stanie obiektywnie ocenić
jego twórczość, ponieważ przyjaźnimy
się od lat. Na szczęście okazało się, że
to, co napisał, jest naprawdę dobre. Po
przeczytaniu pierwszych dwóch akapitów byłem pod dużym wrażeniem. Nie
spodziewałem się, że jest tak utalentowany. Początek prologu zainspirował
mnie do tego, aby do napisanego tekstu
stworzyć muzykę – mówi Łukasz Cieloszyk.
Stworzony przez nich audiobook
przedstawia dramatyczną historię
dwojga osób na tle bardzo głośnej
historii, opartej na faktach. Wyda-

tajemnice. Ponadto jest doskonałym
przewodnikiem do turystyki książkowej – odszukiwania miejsc zapisanych
na stronach powieści i dowiadywania
się więcej na temat wydarzeń związanych z opisaną historią danego regionu.
Audiobook z „Prologiem” został
wydany w lipcu 2020 – Prace nad
singlem trwały długo, ponieważ nie
lubimy bylejakości. Jeśli tylko będzie
taka możliwość chcielibyśmy zorganizować spotkania autorskie, promujące „Prolog”, ale nie takie zwykłe.
Chcemy, aby były to oryginalne, interesujące wydarzenia z nietuzinkową
oprawą muzyczną – mówi Mariusz
Anniuk.

„Composingart”
– stowarzyszenie dla artystów
i pasjonatów

Pomysłodawcy innowacyjnego audiobooka - od lewej Mariusz Anniuk i Łukasz Cieloszyk

rzenie miało miejsce czternaście lat
temu, 21 sierpnia 2007 roku. W pamiętny wtorek biały szkwał zabił na
Mazurach dwanaście osób. Wiatr
pędził z prędkością 130 km/ h, a fale
na jeziorze sięgały nawet trzech metrów wysokości. Ponad czterdzieści
łodzi i żaglówek zostało wywróconych, a z wody wyłowiono siedemdziesiąt osób. „Prolog” wydany w
formie audiobooka przedstawia fascynującą fabułę, niezwykłe opisy
przyrody, nietuzinkowe postaci oraz
oryginalną muzykę. – Innowacyjność
naszego, niezależnego projektu literackiego polega przede wszystkim
na tym, że najpierw powstał pomysł
książki, a następnie do tworzącego
prologu Łukasz specjalnie skomponował muzykę. Każdy dźwięk jest
bardzo przemyślany, a ilustracje muzyczne, które są dopasowane do danej sceny, budują nastrój i wpływają na wyobraźnię odbiorcy. Muzyka
była równolegle komponowana oraz
nagrywana do powstającego tekstu i
odwrotnie. Kolejne rozdziały książki
budowane są w oparciu o inspirującą muzykę. Muzyka do książki - rzecz
tak oczywista, a jednak niepraktykowana w podobny sposób – informuje
autor tekstu, Mariusz Anniuk.

Audiobook inny niż wszystkie
Powstało wiele najróżniejszych
audiobooków, do których podkładano wcześniej skomponowaną muzykę. – W tym przypadku jest inaczej,
tu kompozytor tworzy dedykowaną
muzykę pod powstający tekst. Nie ma
drugiej takiej książki. Ciekawostką

foto: Ł. Cieloszyk

Cała historia rozpoczęła się od
skomponowania utworu instrumentalnego „Rockflame” przez Łukasza
Cieloszyka. Świebodziczanin udowodnił, że dzięki ciężkiej pracy każde
marzenie może się spełnić. Kompozytor tworzy muzykę, pisze teksty,
w wolnym czasie lubi czytać książki, pisze skecze, wiersze i scenki rodzajowe. Łukasz Cieloszyk podpisał
umowę z Polskim Wydawnictwem
Muzycznym i wydał „Rockflame”, który stał się oficjalnym hymnem świebodzickiego Klubu Łuczniczego Ameoli i
towarzyszy im przy każdych zawodach. – Mój przyjaciel Mariusz Anniuk
jest prezesem klubu łuczniczego i wymarzył sobie hymn dla swojej drużyny,
a jego największą inspiracją była muzyka z filmu pt. „Rocky”. Podjąłem wyzwanie i doprowadziliśmy do adaptacji
„Rockflame” – mówi Łukasz Cieloszyk. Utwór instrumentalny kompozytora spotkał się z entuzjastycznym
odbiorem wśród muzyków na całym
świecie, którzy chętnie wykorzystują
ją do własnych aranżacji. Jedną z najbardziej znanych wersji „Rockflame”
jest kompozycja wykonana przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą Grandioso
z Radomia. Utwór w aranżacji Dariusza Krajewskiego został nagrany w
ramach Polskiej Wirtualnej Orkiestry
Dętej w czerwcu 2020 roku. Nagrania
utworu dokonano w czasie pandemii.
W wydarzeniu wzięło udział 107 osób
z Polski, Irlandii, USA, Wielkiej Brytanii i Rwandy.

wieści z powiatu

jest fakt, że podobny projekt zrealizował David Gilmour z Pink Floyd,
który kilka miesięcy temu nagrał piosenkę do audiobooka swojej żony, ale
my byliśmy pierwsi (śmiech). Niesamowity klimat powieści wprowadza
lektor, aktor Teatru Dramatycznego
im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, Michał Kosela. Wrażenia
odbiorcy „umuzycznionej” książki
mogą być porównywalne z wrażeniem zaistniałym po wprowadzeniu
niegdyś muzyki do filmu. Pozornie
była ona medium obcym i znajdowała
się (i do teraz znajduje) poza bezpośrednią uwagą widza, a jednak tak
niesamowicie wzmaga percepcję obrazu, że nikt nie wyobraża sobie teraz
produkcji filmowej bez dedykowanej
muzyki. I to samo
może w niedługiej
przyszłości dotyczyć
książek – dodaje
Łukasz Cieloszyk.
Powieść
nawiązuje do wielu
znanych miejsc w
kraju i za granicą Mazury, Hiszpania,
Maroko. Przedstawia kilka charakterystycznych
i
wyraźnych postaci
kobiecych i męskich. Jest historią wielowątkową i
wielopłaszczyznową, która wnosi
elementy metafizyczne oraz związane z tym pewne

Twórcy „Prologu” nie osiedli na
laurach i postanowili aktywnie działać na rzecz kultury. Wraz z Markiem Stankiewiczem, pasjonatem
turystyki, organizatorem i społecznikiem, artyści założyli stowarzyszenie „Composingart”. – Stowarzyszenie to wizjonerskie przedsięwzięcie
artystyczne, które łączy nasze upodobania, zainteresowania i umiejętności, wynikiem czego powstają rozmaite projekty z zakresu kultury, sztuki,
rozrywki i mediów. Naszym celem jest
projektowanie i dostosowywanie aktu
kreacji, interpretacji i przedstawiania przez artystów oraz pasjonatów
konkretnych dziedzin sztuki – mówi
Marek Stankiewicz, prezes stowarzyszenia Comosingart. Założyciele
stowarzyszenia zapraszają wszystkich, którzy tworzą, komponują, piszą i są związani z wielopłaszczyznowym światem artystycznym do
współpracy. Wszystkie informacje na
temat stowarzyszenia oraz autorów
innowacyjnego projektu dostępne są
na stronie - https://www.composingart.pl/.
J. Cader
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Słodka zemsta świdniczanek.
IgnerHome Volley
gładko pokonał Chełmca
MKS IgnerHome Volley Świdnica –
MKS Chełmiec
Wodociągi Wałbrzych 3:0 (25:19,
25:21, 25:18)

Do zakończenia
rundy zasadniczej
świdniczanki
rozegrają jeszcze
dwa spotkania

MKS IgnerHome Volley Świdnica:
Śmidowicz, Krusiewicz (k), Kołodziejczak, Woźniak, Zembowicz, Natanek,
Gałązka (l), Maziakowska (l)

foto: D. Gębala

minację potwierdzały gospodynie, które tego dnia w hali przy ul. Pionierów
Ziemi Świdnickiej były nie do zatrzymania. Ostatecznie mecz zakończył się

Święto akrobatyki
sportowej w Świdnicy!
Widowiskowe salta, szpagaty czy
zapierające dech w piersiach figury
wykonywane w powietrzu to tylko
część umiejętności, jakie zaprezentowali młodzi sportowcy. Za nami 25.
Międzynarodowy Turniej Wiosny w
Akrobatyce Sportowej im. Henryka
Chmielewskiego.
W imprezie, która odbyła się w
dniach 19-21 lutego w hali sportowej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno,
wystąpili reprezentanci z 24 klubów.

pewnym zwycięstwem świdnickiego
zespołu. Po 19 kolejkach IgnerHome
Volley Świdnica nadal zajmuje czwartą
lokatę w tabeli II ligi, grupy III.

Komplet wyników 19. kolejki:
▪ NTSK AZS Nysa – Łaskovia Łask 3:1
(25:22, 26:24, 24:26, 25:15)
▪ Sokół43 Katowice – UKS Jedynka
Siewierz 1:3 (16:25, 25:16, 17:25, 20:25)
▪#VolleyWrocław – II MKS II Kalisz 1:3
(17:25, 11:25, 25:21, 20:25)
▪ MKS IgnerHome Volley Świdnica –
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
3:0 (25:19, 25:21, 25:18)
▪ MKS Dąbrowa Górnicza – MGLKS
Sobieski Oława 2:3 (25:18, 15:25, 22:25,
25:14, 12:15)
▪ Libero VIP Gwarant Aleksandrów
Łódzki – pauza
Daniel Gębala

Worek medali zawodników
UKS Judo Świdnica

Turniej rozegrany został w konkurencjach: 2-ki kobiet, 2-ki mężczyzn,
2-ki mieszane, 3-ki kobiet i 4-ki
mężczyzn. Tradycyjnie głównym organizatorem zawodów była MKS Polonia Świdnica. Honorowy patronat
nad turniejem objęła prezydent miasta Beata Moskal–Słaniewska oraz
Dolnośląski Związek Sportów Gimnastycznych we Wrocławiu.
Daniel Gębala

foto: D. Gębala

Zawodnicy UKS Judo Świdnica po raz kolejny udowodnili, że należą do wojewódzkiej czołówki

Turniej Wiosny im. Henryka Chmielewskiego to jedna z najbardziej uznanych imprez akrobatyki sportowej
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Z bardzo dobrej strony podczas
Mistrzostw Dolnego Śląska 2021 zaprezentowali się fighterzy UKS Judo
Świdnica. Podopieczni Bartłomieja
Zamęckiego wrócili z Łagiewnik z jedenastoma medalami!
W kategoriach wiekowych dzieci
starszych (roczniki 2009-2008), młodzików (2007-2006) i juniorów młodszych (2005-2004) złote krążki zdobyli: Urszula Janusz (57 kg), Stanisław
Romanik (55 kg), Natalia Sroka (52 kg)
oraz Tytus Tomkiewicz (55 kg). Srebrne medale przywieźli: Grzegorz Paw-

foto: UKS Judo Świdnica

Zagrały jedno z lepszych spotkań
w ostatnim czasie i zasłużenie sięgnęły po komplet punktów. Siatkarki
MKS IgnerHome Volley Świdnica w
sobotę 13 lutego bez straty seta pokonały na własnym parkiecie Chełmca
Wałbrzych. Tym samym biało-zielone w pełni zrehabilitowały się za niedawną, derbową porażkę.
Jak wiadomo, derby rządzą się
swoimi prawami. Przed spotkaniem
było widać, że obie ekipy przystępują
do tej potyczki wyjątkowo skoncentrowane. Podopieczne Wojciecha Ząbka wciąż miały w pamięci styczniową
porażkę w Wałbrzychu (3:1) i bardzo
chciały zrewanżować się rywalkom
zza miedzy. I swój cel zrealizowały.
IgnerHome Volley zagrał perfekcyjne
spotkanie. Świdniczanki przeważały w
każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła. Zwłaszcza w bloku, biało-zielone skutecznie uprzykrzały grę zawodniczkom trenera Olczyka. Każdy set
miał podobny przebieg. Mniej więcej
do połowy partii gra była w miarę wyrównana, a od połowy seta swoją do-

łowski (66 kg) oraz Antoni Mizura (35
kg), a na najniższym stopniu podium
uplasowali się: Antoni Romanik (55
kg), Maksym Kot (50 kg), Joanna Malinowska (63 kg), Maciej Kot (90 kg) i
Kamil Bieżyński (60 kg). Na słowa pochwały zasłużył również Jędrzej Czapliński, który rywalizację ukończył na
piątym miejscu.– Ciężka praca popłaca.
Mamy potencjał, będziemy trenować
dalej. Serdecznie gratulujemy naszym
zawodnikom – relacjonuje trener świdnickich judoków, Bartłomiej Zamęcki.
Daniel Gębala
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Hit dla ŚKPR-u!
Starosta bezbłędnie wykonał
pięć rzutów karnych, a do tego dołożył pięć trafień z gry. Aż osiem
razy trafił do bramki rywali w drugiej połowie, nie bojąc się brać odpowiedzialności w najtrudniejszych
momentach. – Wszyscy w szatni pogratulowaliśmy mu tego występu, bo
cały czas trzymał nam wynik – komentuje Arkadij Makowiejew, prezes
ŚKPR-u. – Cała drużyna zasłużyła na
uznanie zwłaszcza za to, jak rozegrała
końcówkę. W sumie ten mecz można
było wygrać spokojniej i wyżej, ale nie
ustrzegliśmy się błędów taktycznych.
Z drugiej strony można było tutaj też
przegrać. Bardzo cieszymy się z tych
trzech punktów, ale uznanie należy
się też przeciwnikom. Nowa Sól jest
coraz mocniejsza, widać, że jest tam
dobra atmosfera, a trener Raczkowiak
robi dobrą robotę. Trójka prowadziła
na początku spotkania (1:0, 3:1, 4:3),
ale potem ŚKPR zanotował kapitalny
fragment. Pięć bramek zdobytych z
rzędu i bezbłędna gra w defensywie
okraszona obronioną przez Wojcie-

foto: D. Gębala

Na parkiecie czwartej w tabeli Trójki Nowa Sól wygrał dotąd tylko lider z Kościana. W
sobotę 20 lutego zrobiły to też świdnickie Szare Wilki! W meczu 16. kolejki ŚKPR po epickiej
walce zwyciężył 31:30 (14:12). Świetnie spisał się cały zespół, ale na szczególne wyróżnienie
zasłużył Paweł Starosta. Na boisku dzielił i rządził, a zawody zakończył z nieprawdopodobną skutecznością rzutową 91% (10 bramek/11 rzutów)!

Paweł Starosta z 94 trafieniami w 15 spotkaniach jest najskuteczniejszym zawodnikiem świdnickiej drużyny

cha Jabłońskiego „siódemką” pozwoliła odskoczyć na 8:4, a w 18. minucie
nawet na 10:5. Gospodarze jednak nie
zamierzali się poddawać. Mozolnie
skracali dystans i do przerwy Szare
Wilki miały już tylko dwie bramki zapasu (14:12). W drugiej połowie raz po
raz zaczął trafiać Starosta. ŚKPR kilka
razy odskakiwał na dystans czterech
goli (18:14, 19:15, 20:16), ale świdniczanie coraz częściej łapali kary i gospodarze złapali wiatr w żagle. W 51.
minucie świdniczanie prowadzili już
tylko 24:23 i od tego momentu rozpoczął się prawdziwy horror. Trójka
miała okazję do doprowadzenia do
remisu, ale to świdnicka młoda drużyna zachowała zimną krew. Kilka
razy w bramce błysnął Norbert Mirga, a cały zespół kapitalnie pracował
w obronie. W ostatnich dziesięciu
minutach świdniczanie otrzymali aż
trzy kary, jednak utrzymali w rękach
zwycięstwo. Pieczątkę na 31:29 postawił Mateusz Redko i chociaż Trójka w ostatnich sekundach odpowiedziała jeszcze bramką, to trzy punkty
zasłużenie pojechały do Świdnicy.
Warto jeszcze wspomnieć, że w Nowej Soli świdniczanie nie zagrali w
optymalnym składzie. Problem z
okiem nie pozwolił na grę Michałowi
Wojtali. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że w następnych meczach
już wróci do zespołu.
Trójka Nowa Sól – ŚKPR Świdnica
30:31 (12:14)
ŚKPR: Jabłoński, Mirga – Starosta 10,
Pęczar 6, Chmiel 3, Wołodkiewicz 3,
Jankowski 3, Etel 3, Redko 2, K. Stadnik 1, Bal, Jaroszewicz, Król
Oprac.

Biało-zieloni nabrali wiatru w żagle!

◄ Świdniczanie zajmują obecnie szóste
miejsce w ligowej tabeli

pierwsza kwarta, którą świdniczanie wygrali różnicą aż 17
punktów.
WKK Wrocław – IgnerHome
Polonia Świdnica 49:77
(5:22, 18:28, 14:15, 12:12)
IgnerHome Polonia: Murzacz (18),
Dymarski (17), Sieńko (15), Słobodzian (11), Kaczmarczyk (6), Połeć
(4), Pałac (2), Cisek (2), Poradzisz
(2), Hałdaś, Rejek, Wiatrak
Pozostałe wyniki 4. kolejki
(20.02):
▪ SKM Zastal Fatto Deweloper I
Zielona Góra – MKS Szczawno
Zdrój 64:73
▪ KS Basket Legnica – Team-Plast
KK Oleśnica 72:89
Daniel Gębala

reklama

foto: D. Gębala

Kolejne kapitalne zawody rozegrali koszykarze IgnerHome
Polonii Świdnica. Podopieczni
trenera Pawła Domaradzkiego
w kluczowym momencie sezonu wygrywają mecz za meczem!
Tym razem biało-zieloni rozbili na wyjeździe WKK Wrocław
(49:77).
Dla świdniczan była to już
trzecia potyczka w rundzie mistrzowskiej. Przypomnijmy, że
IgnerHome Polonia w pokonanym polu pozostawiła już ekipy
z Legnicy oraz Lubina. Tym razem rozpędzony zespół Domaradzkiego nie pozostawił żadnych złudzeń WKK Wrocław.
O losach spotkania przesądziła
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Poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Automatyk
Elektryk
Ślusarz
Lokalizacja: Pszenno, Cukrownia Świdnica
OFERUJEMY:

Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem:

rekrutacja@suedzucker.pl

Prosimy o dołączenie do CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb prowadzonej rekrutacji oraz zachowanie moich danych osobowych
przez Südzucker Polska S.A. także po zakończeniu rekrutacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji
prowadzonych w Südzucker Polska S.A. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.”

www.suedzucker.pl - oferty pracy

reklama

Więcej informacji:

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
- reszta przy
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
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