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Jedno kliknięcie wystarczy, by dowiedzieć się o najważniejszych informacjach i ciekawost-
kach związanych z danym miejscem. – Najlepszą metodą pozyskiwania wiedzy o zabytkach 
jest poznawanie ich poprzez podróżowanie i zwiedzanie – tłumaczy Katarzyna Oleksiewicz. 
Świdniczanka, studentka informatyki stosowanej na Politechnice Wrocławskiej, stworzyła 
aplikację mobilną dedykowaną Księstwu Świdnicko-Jaworskiemu. str. 6
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ŚŚwidnica

▪ 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
▪ Salon Prasowy AS, ul. Długa 60
▪ 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.

Tu znajdziesz 
biuletyn
ŚŚwidnica

- Dzięki pracom modernizacyj-
nym już wiosną tego roku będzie moż-
na znacząco podnieść poziom wody w 
akwenie – zapewniają Wody Polskie. 
Trwa długo wyczekiwany remont za-
pory zalewu Witoszówka. Planowany 
termin wykonania prac to 31 marca. Na 
efekty czekają zniecierpliwieni świd-
niczanie.

– W lutym w Wodach Polskich we 
Wrocławiu zakończyło się postępowa-
nie przetargowe dotyczące wyłonie-
nia wykonawcy zadania pod nazwą 
„Remont stalowych zamknięć budowli 
zrzutowej zbiornika wodnego Wito-
szówka” w Świdnicy. Dzięki pracom 
modernizacyjnym już wiosną tego 

Trwa remont na zaporze 
zalewu Witoszówka 

roku będzie można znacząco podnieść 
poziom wody w akwenie. W ramach 
projektu zaplanowane są roboty przy-
gotowawcze, rozbiórkowe i naprawcze. 
Planowany termin wykonania prac to 
31 marca 2021 roku, jest on jednak uza-
leżniony od sprzyjających warunków 
atmosferycznych – informują Wody 
Polskie. Zbiornik do końca 2017 roku 
był administrowany przez Dolnośląski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
i przez ponad 40 lat nie przeprowadza-
no na nim gruntowych remontów. Jego 
obecny stan wymaga przeprowadzenia 
niezbędnych prac modernizacyjnych, 
co potwierdziła pięcioletnia kontrola 
okresowa zapory czołowej, wykonana 

przez Centrum Technicznej Kontroli 
Zapór Instytutu Meteorologii i Gospo-
darki Wodnej – Państwowego Instytu-
tu Badawczego w 2020 roku. Taki sam 
nakaz nałożył również Wojewódzki 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 
obawie przed poważnym zagrożeniem 
awarii budowli. Z tego powodu w po-
łowie 2020 roku Wody Polskie Zarząd 
Zlewni w Legnicy, w porozumieniu z 
Polskim Związkiem Wędkarskim, zle-
ciły w trybie awaryjnym sukcesywne 
obniżenie lustra wody do minimalnego 
poziomu bezpiecznego dla dalszego 
bytowania organizmów wodnych. - 
Działanie było podyktowane względa-
mi bezpieczeństwa, ze względu na zły 
stan techniczny obiekt groził katastro-
fą budowlaną – tłumaczą Wody Pol-
skie. Przypomnijmy, że ubiegłoroczna 
sytuacja zaniepokoiła mieszkańców 
Świdnicy. Swój sprzeciw takim obro-
tem spraw wyraziły wówczas władze 
miasta, miejscy radni oraz lokalni par-
lamentarzyści. Sprawą spuszczenia 
wody zajęła się prokuratura.

Zbiornik Witoszówka II został wy-
budowany w latach 1973-1975. Jego po-
jemność całkowita wynosi 153 tysiące 
metrów sześciennych i obejmuje obszar 
prawie 9 hektarów. Akwen służy rekre-
acji i stanowi teren wypoczynkowy dla 
turystów i mieszkańców Świdnicy, nie 
pełni jednak istotnej roli w systemie 
ochrony przeciwpowodziowej na ob-
szarze województwa dolnośląskiego.

DG

Zardzewiałe, stalowe elementy zapory zostaną wymienione  
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Giełda Staroci, Numizmatów i 
Osobliwości po kilkumiesięcznej 
przerwie powróciła na świdnicki Ry-
nek. W niedzielę, 7 lutego w pełnym 
reżimie sanitarnym spotkali się mi-
łośnicy rzeczy, których w sklepach 
kupić już nie można. 

Giełda staroci od blisko pół wieku 
gromadzi w każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca tłumy świdniczan oraz przy-
jeżdżających z Dolnego Śląska kolek-

W ramach prac 
społecznie 
użytecznych 
uprzątną miasto

18 osób bezrobotnych, bez 
prawa do zasiłku, korzystających 
ze świadczeń opieki i wspar-
cia Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, od marca do końca 
listopada znajdzie zatrudnienie 
w ramach prac społecznie uży-
tecznych.

Przez ten czas bezrobot-
ni przepracują prawie 7 tys. go-
dzin. Program realizowany jest 
w ramach współpracy pomiędzy 
Gminą Miasto Świdnica a Powia-
towym Urzędem Pracy w Świdni-
cy. Jest to jedna z form przeciw-
działania całkowitemu wyklucze-
niu z rynku pracy oraz łagodze-
nia negatywnych skutków bezro-
bocia. W ramach programu będą 
wykonywane prace porządkowe 
na terenie naszego miasta.

DG

cjonerów, łowców okazji i miłośników 
rzeczy, których w sklepach już dostać 
nie można. Stałe spotkania mają w 
Świdnicy kolekcjonerzy numizmatów, 
pocztówek, birofiliści i filateliści. Na 
giełdzie kupić można meble, dzieła 
sztuki i biżuterię, stare zegary oraz 
akcesoria i części służące do przywra-
cania starym przedmiotom ich daw-
nego blasku.

Daniel Gębala

Wróciła giełda staroci 
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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

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

DZIAŁKI 
BUDOWLANE

tel. kontaktowy 600 374 775

tel. kontaktowy 600 374 775
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Według wstępnych zapowiedzi 
rządu w perspektywie unijnej 2021 
– 2027 Dolny Śląsk, Wielkopolska i 
Mazowsze mają dostać najmniej pie-
niędzy ze środków w ramach RPO w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca. 
Samorządy Dolnego Śląska, szczegól-
nie obszaru Sudetów, nie wyrażają 
zgody na tak niesprawiedliwą w ich 
opinii alokację. Do tego grona 5 mar-
ca dołączyli radni Świdnicy, przyj-

Świdniccy radni apelują 
o unijne środki z RPO

mując na sesji apel, zaproponowany 
przez prezydent, Beatę Moskal-Sła-
niewską.

Obniżenie środków z regionalnego 
programu operacyjnego (RPO) wynika 
z dynamicznego rozwoju i przekrocze-
nia wskaźnika 75% wartości PKB najdy-
namiczniej rozwijających się regionów 
Polski. Zmniejszenie środków w per-
spektywie 2021 – 2027  dotyczy Dolne-
go Śląska, Mazowsza i Wielkopolski, a 

to efekt tego, iż Wrocław, Warszawa i 
Poznań to w ostatnich latach „lokomo-
tywy” województw. Wiadomo było od 
dawna, iż unijne regulacje spowodują 
obniżenie środków z RPO, jednak sza-
cowano, że będzie to około 30%. Samo-
rządowcy są zdumieni informacją, że 
może to wynieść ponad 60%. W cyfrach 
wygląda to w ten sposób, iż alokacja dla 
Dolnego Śląska 870 mln euro to zale-
dwie 303 euro na osobę. To najniższy 
wskaźnik w Polsce. Nawet zwiększenie 
o 143 mln, co zapowiada w tej chwili je-
den z przedstawicieli zarządu Urzędu 
Marszałkowskiego, to wciąż stanowi 
kwotę dużo niższą niż 2,5 miliarda, ja-
kie Dolny Śląsk wykorzystał w perspek-
tywie 2014 – 2020. Tymczasem region 
świętokrzyski z alokacją 1,1 mld euro to 
894 euro na jednego mieszkańca. Woje-
wództwo warmińsko-mazurskie otrzy-
mać ma 1,228 mld euro, a to oznacza 874 
euro na osobę. Gminy południa Dolnego 
Śląska obawiają się, że taki podział środ-
ków wpłynie bardzo negatywnie na ni-
welowanie różnic rozwojowych między 
słabiej a intensywniej rozwijającymi się 
obszarami. Stąd samorządowcy kierują 
swoje apele i wystąpienia do rządu, Ko-
misji Europejskiej czy polskich przed-
stawicieli w Europarlamencie. Świdnic-
ki apel jest jednym z takich głosów.

oprac.Za przyjęciem apelu zagłosowało 15 radnych, 7 wstrzymało się od głosu
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Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 roku - o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2020 roku, poz. 1363 ze zmianami) oraz art. 
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 
roku, poz. 256 ze zmianami)

ZAWIADAMIAM

że Starosta Świdnicki decyzją z dnia 03 marca 2021 roku, 
Nr 311/2021 udzielił Burmistrzowi Strzegomia zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi 
gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu” w ramach zadania 
inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej 
w Strzegomiu km 0+000,00 - 0+409,90”

Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na niżej 
wymienionych działkach:
1. działki Nr 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1086, 1087 
i 1088, AM-25, obręb 0003-Śródmieście Nr 3, jednostka 
ewidencyjna: Strzegom - miasto
2. działki Nr 844 i 930, AM-26, obręb 0003-Śródmieście Nr 
3, jednostka ewidencyjna: Strzegom - miasto

Projekt podziału nieruchomości obejmuje podział 
następujących działek:
1. działka Nr 1032, AM-25, obręb 0003-Śródmieście Nr 3, 
jednostka ewidencyjna: Strzegom - miasto
po podziale powstaną działki Nr 1032/1 i 1032/2, AM-25, 
obręb 0003-Śródmieście Nr 3, jednostka ewidencyjna: 
Strzegom - miasto
pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 1032/2, AM-
25, obręb 0003-Śródmieście Nr 3, jednostka ewidencyjna: 
Strzegom - miasto
2. działka Nr 1086, AM-25, obręb 0003-Śródmieście Nr 3, 
jednostka ewidencyjna: Strzegom - miasto
po podziale powstaną działki Nr 1086/1 i 1086/2, AM-

25, obręb 0003-Śródmieście Nr 3, jednostka 
ewidencyjna: Strzegom - miasto
pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 
1086/1, AM-25, obręb 0003-Śródmieście Nr 3, 
jednostka ewidencyjna: Strzegom - miasto

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonych pod 
inwestycję, które nie podlegają podziałowi:
1. działki Nr  1033, 1034, 1035, 1036, 1087 i 1088, AM-
25, obręb 0003-Śródmieście Nr 3, jednostka ewidencyjna: 
Strzegom - miasto
2. działki Nr 844 i 930, AM-26, obręb 0003-Śródmieście Nr 
3, jednostka ewidencyjna: Strzegom - miasto

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według 
katastru nieruchomości, które staną się własnością 
Gminy Strzegom z dniem, w którym decyzja o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie 
się ostateczna:
nie dotyczy

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według 
katastru nieruchomości, których użytkowanie 
wieczyste wygaśnie z dniem, w którym decyzja o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie 
się ostateczna:
nie dotyczy

Informuję, że strony postępowania mogą się zapoznać z 
treścią decyzji w siedzibie Wydziału Budownictwa Starostwa 
Powiatowego w Świdnicy przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7 
(pokój Nr 118). Zawiadomienie zostaje podane do publicznej 
wiadomości w drodze obwieszczeń na tablicach ogłoszeń i na 
stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Świdnicy i 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Zgodnie z art. 49 ustawy - 
Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron 
postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIDNICKIEGO OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIDNICKIEGO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 
roku - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020 roku, 
poz. 1363 ze zmianami) Starosta Świdnicki zawiadamia, że 
w dniu 20 stycznia 2021 roku na wniosek Pana Tomasza 
Cabała działającego z pełnomocnictwa Prezydenta Miasta 
Świdnicy zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą 
„Rozbudowa ul. Polna Droga w Świdnicy”
„Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się 
podział nieruchomości. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału 
nieruchomości. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej  i w katastrze 
nieruchomości” - art. 12 ust. ust. 1 - 3 cytowanej ustawy - o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
Starosta Świdnicki w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej zatwierdzi załączony do wniosku projekt 
budowlany.
Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na niżej 
wymienionych działkach:
1. działki Nr 1905, 1941 i 1943, AM-10, obręb 0005-Zachód, jednostka 
ewidencyjna: Świdnica - miasto
2. działki Nr 2098, AM-11, obręb 0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: 
Świdnica - miasto
3. działki Nr 2171, 2173/5, 2173/15, 2180/8, 2180/9, 2180/10 i 2183/2, 
AM-14, obręb 0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: Świdnica - miasto
4. działki Nr 2174/10, 2184/1, 2184/3, 2185, 2186/1 i 2186/2, AM-15, 
obręb 0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: Świdnica - miasto
Projekt podziału nieruchomości obejmuje podział następujących 
działek:
1. działka Nr 1941, AM-10, obręb 0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: 
Świdnica - miasto
po podziale powstaną działki Nr 1941/1 i 1941/2, AM-10, obręb 
0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: Świdnica - miasto
pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 1941/1, AM-10, obręb 
0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: Świdnica - miasto
2. działka Nr 2180/8, AM-14, obręb 0005-Zachód, jednostka 
ewidencyjna: Świdnica - miasto
po podziale powstaną działki Nr 2180/13 i 2180/14, AM-14, obręb 
0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: Świdnica - miasto
pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 2180/13, AM-14, obręb 
0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: Świdnica - miasto
3. działka Nr 2180/10, AM-14, obręb 0005-Zachód, jednostka 
ewidencyjna: Świdnica – miasto

po podziale powstaną działki Nr 2180/11 i 2180/12, AM-14, 
obręb 0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: Świdnica - 
miasto
pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 2180/11, AM-
14, obręb 0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: Świdnica 
- miasto

4. działka Nr 2186/2, AM-15, obręb 0005-Zachód, jednostka 
ewidencyjna: Świdnica - miasto

po podziale powstaną działki Nr 2186/3 i 2186/4, AM-15, obręb 
0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: Świdnica - miasto
pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 2186/3, AM-15, obręb 
0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: Świdnica - miasto
Oznaczenie nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję, 
które nie podlegają podziałowi:
1. działki Nr 1905 i 1943, AM-10, obręb 0005-Zachód, jednostka 
ewidencyjna: Świdnica - miasto
2. działki Nr 2098, AM-11, obręb 0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: 
Świdnica - miasto
3. działki Nr 2171, 2173/5, 2173/15, 2180/9 i 2183/2, AM-14, obręb 
0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: Świdnica - miasto
4. działki Nr 2174/10, 2184/1, 2184/3, 2185 i 2186/1, AM-15, obręb 
0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: Świdnica - miasto
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru 
nieruchomości, które staną się własnością Gminy Miasto 
Świdnica z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej stanie się ostateczna:
działka Nr 1941/1, AM-10, obręb 0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: 
Świdnica - miasto
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru 
nieruchomości, których użytkowanie wieczyste wygaśnie z 
dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej stanie się ostateczna:
nie dotyczy
 
Informuję, że strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionymi 
dokumentami w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w 
Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7 w Świdnicy, I piętro - pokój 
118, Nr tel. 74 850 04 97 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski 
w Biurze Obsługi Klienta, w terminie 14 dni od daty opublikowania 
niniejszego obwieszczenia. Obwieszczenie zostaje podane do 
publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Świdnicy oraz na tablicy 
ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w 
Świdnicy. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 § 1 ustawy - Kodeks postępowania 
administracyjnego t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami)

W spotkaniu poza prezydent 
Świdnicy udział wzięli: Jacek Sutryk 
– prezydent Wrocławia, Roman Sze-
łemej – prezydent Wałbrzycha, Jerzy 
Łużniak – prezydent Jeleniej Góry 
oraz Roman Kaczmarczyk, burmistrz 
Lądka Zdroju. – Jesteśmy otwartą gru-
pą. Czekamy na kolejnych kolegów i 
koleżanki, którzy chcą się do nas przy-
łączyć – zaznaczyła prezydent Beata 
Moskal–Słaniewska. – Do naszego 
porozumienia przystąpili samorzą-
dowcy z całego subregionu. Łącznie re-
prezentujemy 1,5 miliona mieszkańców 
Dolnego Śląska. Chcemy dla tych ludzi 
pracować i wymieniać się doświad-
czeniami – dodał prezydent Sutryk. 
Samorządowcy stawiają na współpra-
cę, której głównym celem jest szero-
ko rozumiana poprawa jakości życia 
mieszkańców małych ojczyzn na Dol-
nym Śląsku. Chodzi m.in. o rozwój in-
frastruktury drogowej, pozyskiwanie 
dodatkowych środków na inwesty-
cje i zwiększanie potencjału regionu. 
Jednocześnie członkowie stowarzy-
szenia sprzeciwiają się postępującym 

Samorządowcy łączą swoje siły. 
Powstało stowarzyszenie 
„Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa”

od kilku lat konsekwentnym próbom 
centralizacji kraju. Podczas spotkania 
założycielskiego Roman Szełemej, 
prezydent Wałbrzycha, tłumaczył po-
wody zawiązania stowarzyszenia. – 
Jesteśmy razem nie dla pieniędzy i nie 
ze strachu. Wręcz odwrotnie – mamy 
odwagę walczyć o sprawy naszych ma-
łych ojczyzn. Mieszkańców naszych 
miast i miasteczek. Jesteśmy razem, 
bo nam zależy i ważne są dla nas ta-
kie przymioty jak demokracja, wolność, 
samorząd – mówił. W deklaracji pro-
gramowej stowarzyszenia nawiązano 
także między innymi do styczniowego 
wydarzenia, gdy największe samorzą-
dy Dolnego Śląska zajęły wspólne sta-
nowisko w sprawie docelowego ukła-
du najważniejszych połączeń drogo-
wych w regionie (nowy korytarz A4 i 
S5). Samorządowcy chcą oprzeć swoje 
działania na trzech filarach: zdrowiu, 
bezpieczeństwie i wygodzie – rozu-
mianej jako poprawa jakości życia na 
Dolnym Śląsku.

Daniel Gębala

50 gospodarzy miast i miasteczek z Dolnego Śląska podpisało się 1 marca we Wrocławiu pod deklaracją założycielską 
nowego stowarzyszenia samorządowego „Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa”. – Samorządowcy Dolnego Śląska z dużych, śred-
nich i małych miejscowości chcą działać razem na rzecz samorządności i jej ochrony. Chcemy promować dobre projekty 
– mówiła podczas briefingu prasowego w środę 3 marca w Świdnicy prezydent, Beata Moskal-Słaniewska. 

Na zdjęciu od lewej prezydenci: Jacek Sutryk, Roman Szełemej, Beata Moskal-Słaniewska, Je-
rzy Łużniak oraz burmistrz Roman Kaczmarczyk 

fo
to

: W
. B

ąk
iew

icz
 / 

UM
 Św

idn
ica

codzienna porcja informacji na mojaswidnica.pl



aktualności

512-25.03.2021 r.   | ŚŚwidnica

rek
lam

a

W piątek, 26 lutego podpisano 
umowę z wykonawcą przebudowy 
alei Niepodległości w Świdnicy. Za 
kwotę ponad 5 milionów 800 tysięcy 
złotych prace realizować będzie fir-
ma  Polskie Surowce Skalne Spółka 
z o.o. Grupa Budowlana. Miasto re-
prezentowali prezydent Beata Mo-
skal-Słaniewska i skarbnik Kacper 
Siwek, natomiast wykonawcę  proku-
rent Paweł Nowaczyk.

Remont obejmie odcinek od pl. 
Wolności do skrzyżowania z ul. 8 Maja. 
Planowany termin zakończenia prac 
to późna wiosna 2022 roku. Drogowcy 
rozpoczną swoje działania już w maju. 
Wiąże się to z planowanym wcześniej 
remontem ulicy Wrocławskiej. – Wy-
łączenie dwóch tak ważnych arterii 

Ruszy I etap remontu 
alei Niepodległości!

spowoduje dyskomfort kierowców. Pa-
miętajmy jednak, że te przejściowe 
utrudnienia zakończone zostaną zde-
cydowanym podniesieniem komfortu 
jazdy na dwóch ważnych ulicach. Re-
mont ulicy Wrocławskiej będzie trwał 
od marca do listopada tego roku, więc 
prace na obu drogach będą się pokry-
wały przez 6 miesięcy – podkreśla dy-
rektor Wydziału Dróg i Infrastruktury 
Miejskiej, Maciej Gleba. 

Wyłoniony wykonawca to firma 
z dużym doświadczeniem. Polskie 
Surowce Skalne Spółka z o.o. działa 
na rynku budowlanym od 2014 roku. 
W Świdnicy przebudowywała ulice 
Franciszkańską i Siostrzaną. Pozytyw-
ne referencje otrzymała w ostatnich 
trzech latach m.in. z Urzędu Miasta w 

Zielonej Górze za zagospodarowanie 
terenu wokół Filharmonii Zielonogór-
skiej oraz placu Teatralnego i placu 
Matejki, a z Urzędu Miasta w Kędzie-
rzynie-Koźlu - za remont Rynku z uli-
cami przyległymi.

Remont alei Niepodległości to 
najważniejsza inwestycja drogowa w 
Świdnicy. Ulica ta jest jedną z głów-
nych arterii miasta, pozostającą pod 
zarządem województwa. Jej przebu-
dowa jest inwestycją oczekiwaną przez 
wielu mieszkańców. Na mocy porozu-
mienia z zarządcą drogi Dolnośląską 
Służbą Dróg i Kolei miasto wzięło na 
siebie ciężar prac przygotowawczych 
przebudowy tej drogi, opracowując w 
ostatnich latach dokumentację. 50% 
wartości prac pokryją także służby 
marszałkowskie. Ze względów logi-
stycznych i finansowych zadanie po-
dzielone zostało na III etapy. Pierwszy 
z nich obejmie odcinek od placu Wol-
ności do skrzyżowania z ul. 8 Maja. W 
kolejnym przebudowany zostanie od-
cinek od skrzyżowania z pl. 1000-lecia 
do ulicy Nauczycielskiej i w ostatnim 
etapie pozostanie do zrealizowania 
fragment do skrzyżowania z placem 
Grunwaldzkim. Planowane zmiany za-
kładają nie tylko przebudowę jezdni, 
chodników i budowę dróg rowero-
wych, ale też uporządkowanie miejsc 
postojowych wzdłuż ulicy, wymianę 
całej infrastruktury technicznej drogi, 
przebudowę sygnalizacji świetlnej oraz 
oświetlenia ulicznego, w tym budowę 
doświetlenia przejść dla pieszych. Nie-
zwykle ważnym elementem projektu 
jest również zieleń uliczna, nawiązu-
jąca do uwarunkowań historycznych. 
Wykonane także zostaną wszystkie 
niezbędne prace przez gestorów sieci.

Oprac.Remont rozpocznie się w maju tego roku
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Stowarzyszenie Wolne Konopie 
startuje ze zbiórką podpisów pod 
projektem ustawy znoszącym kary za 
posiadanie do 30 gramów marihuany 
i uprawę 4 roślin. W sobotę 13 marca 
na świdnickim Rynku w godz. 10.00-
14.00 każda pełnoletnia osoba będzie 
mogła wesprzeć akcję.  

- Zebranie stu tysięcy podpisów 
Polaków daje prawo przedstawienia 
projektu ustawy w sejmie. Taką samą 
„moc” ma piętnastu parlamentarzy-
stów. Gdyby chodziło wyłącznie o 

skierowanie projektu do prac w sej-
mie, dużo łatwiej byłoby nam pójść 
drogą projektu poselskiego. Dlaczego 
zatem zdecydowaliśmy się na inicja-
tywę obywatelską? Jednym z głów-
nych powodów jest chęć wywołania 
debaty publicznej, pokazania proble-
mu, stymulowania dyskusji między 
ludźmi - tłumaczą organizatorzy 
akcji. W całym kraju zorganizowano 
blisko 500 punktów zbiórki podpi-
sów. 

DG

Chcą zebrać 100 tysięcy 
podpisów za legalizacją 
marihuany 
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Skąd pomysł na stworzenie 
takiej aplikacji?

– Była tematem pracy dyplomowej, któ-
rą obroniłam w tym roku. Jako temat 
wybrałam mobilną aplikację turystycz-
ną. Miałam więc dowolność w dopre-
cyzowaniu, jaką konkretnie aplikację 
chcę tworzyć. Chciałam stworzyć taką, 
która jest jednocześnie oryginalna, ale 
i przydatna. Tereny Księstwa Świdnic-
ko-Jaworskiego wydały mi się cieka-
wym miejscem do stworzenia mobilne-
go przewodnika. To całkiem spory ob-
szar na mapie, gdzie można zaznaczyć 
wiele punktów wartych odwiedzenia. 
Znałam też kilka ciekawostek i legend, 
na których mogłam oprzeć temat apli-
kacji. Najlepszą metodą pozyskiwania 
wiedzy o zabytkach jest poznawanie 
ich poprzez podróżowanie i zwiedza-
nie. Ciekawość nowych miejsc leży w 
naturze człowieka, a podróże kształtują 
charaktery, a także uczą wielu rzeczy 
i odkrywają tajemnice zapomnianych 
zabytków. Idealnym przykładem cieka-
wego do odkrycia miejsca jest Księstwo 
Świdnicko-Jaworskie, którego burzliwa 
historia, piękne legendy i wielkie ta-
jemnice czekają na odkrycie. Niewiel-
kie grono turystów zna okolicę i wie, 
jakie zabytki może w niej odkryć. Czę-
sto informacje turystów o danym miej-
scu mogą być niepełne, niesprawdzone. 
Pomysł na konkretny temat aplikacji 
powstał z chęci, aby rozwiązać proble-
my turystów.

Jak funkcjonuje aplikacja, co 
możemy w niej znaleźć?

–Pisana jest w AndroidStudio w języ-
ku kotlin. Przeznaczona jest więc tylko 
na urządzenia z systemem Android. 
Znajduje się w niej system logowa-
nia użytkownika, interaktywna mapa 
z zaznaczonymi na niej punktami. 
Kliknięcie takiego punktu wyświetli 
nazwę miejsca wraz ze zdjęciem i in-
formacjami na jego temat. Po odwie-
dzeniu danej lokalizacji przez użyt-
kownika punkt zmienia oznaczenie na 
odwiedzone, a miejsce zapisywane jest 
na liście odwiedzonych miejsc przez 
użytkownika. W zależności od miej-
sca po odwiedzeniu pojawić się rów-
nież może ciekawostka na jego temat. 
Podstawowa funkcjonalność aplikacji 
właśnie to przedstawienie atrakcyj-
nych do zwiedzenia miejsc na mapie 
oraz informacji o nich. Dodatkowo w 
aplikacji przedstawiona jest postać 
błazna jako rysunkowego bohatera, 
który przedstawia kolejne fragmenty 
napisanej dla niego fabuły. Jest ona 
oparta na legendzie o błaźnie, który 
miał przyczynić się do śmierci syna 

Katarzyna Oleksiewicz: 
chciałam stworzyć oryginalną, 
ale i przydatną aplikację 

Bolka II. To jemu podobno ma być 
przeznaczony krzyż pokutny na placu 
św. Małgorzaty w Świdnicy. W apli-
kacji błazen sam prosi nas o pomoc w 
dotarciu do prawdy o zniknięciu Bolka 
III. Po zwiedzeniu wszystkich punktów 
na mapie aplikacja doprowadzi nas do 
rozwiązania zagadki – w konkretne 
miejsce finałowe.

Czy można już korzystać z 
aplikacji?

– Aplikacja póki co nie jest dostępna. 
Jako, że jest przeznaczona na Androida, 
może być opublikowana w sklepie Go-
ogle. Była już testowana do pracy i oce-
niono ją pozytywnie. W wolnych chwi-
lach chciałabym jednak popracować 
nad nią jeszcze, dopracować szczegó-
ły, wprowadzić ewentualne poprawki. 
Wszystko zależy od tego wolnego czasu 
właśnie. Zaczyna się kolejny semestr i 
czasu może nie być wiele.

Jak będzie się nazywała?
– Nazwę mogę dowolnie zmienić. 
Aplikacja miała być częścią tematu 

mobilna aplikacja turystyczna, do-
stała więc taka nazwę „TouristApp”, 
czyli po prostu aplikacja turystycz-
na. W przypadku publikacji w skle-
pie, w nazwie na pewno znajdzie się 
Księstwo Świdnicko-Jaworskie (może 
atrakcje turystyczne Księstwa Świd-
nicko-Jaworskiego?).

Jakie miejsca oznaczono w 
aplikacji?

- Aplikacja może być rozbudowywa-
na zarówno o nowe opisane miej-
sca, jak i ilość zawartych informacji. 
Obecnie jest 36 miejsc. W Świdnicy 
są to między innymi: katedra, Kościół 
Pokoju, kościół św. Józefa, Rynek, 
dawny Pałac Opatów Cysterskich 
(obecnie siedziba Miejskiej Biblioteki 
Publicznej), Muzeum Dawnego Ku-
piectwa, apteka „Pod Bykami”, krzyż 
pokutny. A w okolicach: Domanice, 
Krasków, Krzyżowa, Zamek Grod-
no, Książ, Stary Książ, Palmiarnia w 
Wałbrzychu, Bolków, Zamek Świny, 
Sobótka Górka oraz Jawor, Jelenia 
Góra i Cieplice.

Z jakich materiałów korzysta-
ła Pani przy jej tworzeniu?

– W pracy wykorzystałam literatu-
rę związaną z Dolnym Śląskiem, jego 
historią, atrakcjami turystycznymi, 
wieloma ciekawostkami i legendami. 
Podstawową pozycją odnoszącą się 
bezpośrednio do Księstwa Świdnicko-
-Jaworskiego jest książka zatytułowa-
na „Książęta Piastowscy Śląska” Zyg-
munta Borasa, która posłużyła między 
innymi do stworzenia fabuły. Informa-
cje dotyczące zabytków, miejsc, które 
użytkownik odwiedzi, korzystając z 
aplikacji, zaczerpnęłam z przewodni-
ków takich jak „Dolny Śląsk, jakiego nie 
znacie” autorstwa Joanny Lamparskiej 
oraz „Ziemia Świdnicka. Ilustrowany 
przewodnik turystyczny. Świdnica  i 
okolice” Wydawnictwa Turystycznego 
PLAN. Informacje związane z historią 
zamków i wieloma ciekawostkami uzy-
skałam z pozycji zatytułowanej „Magia 
Dolnośląskich Zamków, rezydencje i 
ich losy” autorstwa Joanny Lampar-
skiej. Natomiast szczegółowe informa-
cje odnoszące się do Świdnicy, stolicy 
Księstwa Świdnicko-Jaworskiego, po-
zyskane zostały z Encyklopedii Świdni-
cy, zawierającej artykuły odnoszące się 
do architektury i sztuki miasta, wojen 
i klęsk żywiołowych. Ostatnią pozy-
cją, z której korzystałam, była książka  
„Świdnica. Zarys monografii miasta” 
pod redakcją Wacława Korty. Oczywi-
ście do każdego miejsca opisanego w 
aplikacji konieczne było wykonanie od-
powiednich zdjęć. Większość z nich po-
chodzi z moich rodzinnych archiwów i 
wielu wspaniałych wycieczek po Dol-
nym Śląsku. W pracy wykorzystałam 
również zdjęcia Piotra Załęcznego i 
Andrzeja Jakimczyka, którym serdecz-
nie dziękuję przy tej okazji za udostęp-
nione pliki. Szczególne podziękowania 
dla pana Piotra za wspaniałe zdjęcia ze 
Świdnicy i okolic wykonane dronem.

Wcześniej tworzyła już pani 
inne aplikacje? 

– Aplikacja o Księstwie Świdnicko-
-Jaworskim nie jest moim pierwszym 
doświadczeniem z tworzeniem aplika-
cji mobilnych. W zeszłym roku byłam 
członkiem grupy studentów opraco-
wujących aplikację będącą grą mo-
bilną oprowadzającą po Wrocławiu. 
Natomiast wcześniej podczas studiów 
w ramach Erasmusa na paryskim uni-
wersytecie Institut Superieur d’electro-
nique de Paris wspólnie z kolegami z 
Włoch i Słowacji stworzyliśmy aplika-
cję porównującą ceny zakupów w róż-
nych sklepach.

Daniel Gębala

Jedno kliknięcie wystarczy, by dowiedzieć się o najważniejszych informacjach i ciekawostkach związanych z danym 
miejscem. – Najlepszą metodą pozyskiwania wiedzy o zabytkach jest poznawanie ich poprzez podróżowanie i zwiedzanie 
– tłumaczy Katarzyna Oleksiewicz. Świdniczanka, studentka informatyki stosowanej na Politechnice Wrocławskiej, stwo-
rzyła aplikację mobilną dedykowaną Księstwu Świdnicko-Jaworskiemu.

Katarzyna Oleksiewicz jest absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha 
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z psami na terenie naszych ogród-
ków. Przy okazji zapominają po nich 
posprzątać – rozkładają bezradnie 
ręce właściciele działek.

Problem pojawia się zawsze wraz 
z końcem zimy. Dodatnia tempe-
ratura i pierwsze promienie słoń-
ca zachęcają działkowców do wizyt 
na terenie swoich ogródków. Także 
właściciele psów wybierają ciche, 
działkowe alejki na miejsce space-
rów ze swoimi czworonogami. Nie-
stety, niektórzy z nich nie kwapią się 
do sprzątania po swoich pupilach. – 
Nasz ogród jest terenem prywatnym i 
wykorzystywanie go w celu wyprowa-
dzenia swoich psów jest zabronione. 
Alejki są regularnie zanieczyszczane 
odchodami, co obniża estetykę i zagra-
ża wybuchem epidemii. Zamieszczane 
na tablicach informacyjnych zakazy 
wstępu na nasz ogród z psami są lek-
ceważone, a same tabliczki regularnie 
zrywane i niszczone. Właściciele swo-
ich czworonogów po przekroczeniu 
bram ogrodu spuszczają psy ze smy-
czy. Zwierzęta są bez kagańców, co 
stanowi niebezpieczeństwo dla dział-
kowców. Podjęliśmy już współpracę z 
policją i Strażą Miejską. Nie chcemy 

Bezsilni działkowcy apelują: 
nasze ogródki to nie miejsce 
na spacery z psami!

nieproszonych gości – mówi Wanda 
Sulikowska, prezes Stowarzyszenia 
Ogrodowego Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych „Pod Grzybem” i dodaje: 
- Poświęcamy sporo czasu, aby nasze 
ogrody były czyste i przyjazne dla śro-
dowiska. Przypomnijmy, że zgodnie z 
art. 4 ustawy z 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, każda osoba wyprowa-
dzająca zwierzę domowe na spacer 
jest zobowiązana do ochrony tere-
nów przeznaczonych do wspólnego 
użytku przed zanieczyszczeniami, na 
przykład psimi odchodami. Nieprze-
strzeganie przepisu grozi otrzyma-
niem mandatu w wysokości do 500 
złotych.

Daniel Gębala

Prezes ROD „Pod Grzybem” 
apeluje także do właścicieli 
działek 

- Nie dostawiajmy więcej 
śmieci, jeśli kubły są już 
przepełnione. Spowoduje to 
podwyższenie opłat za wywóz 
odpadów – tłumaczy Wanda 
Sulikowska.Właściciele psów notorycznie lekceważą tablice informacyjne wywieszone na bramach ogrodu 

działkowego  

skórze przekonują się o tym dział-
kowicze z ROD „Pod Grzybem”. – Na 
nic nasze groźby i prośby. Okoliczni 
mieszkańcy urządzają sobie spacery 

Właściciele czworonogów czę-
sto zapominają o tym, że ich posia-
danie to nie tylko przyjemność, ale i 
duży obowiązek. Niestety, na własnej 
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Równocześnie rozpoczną się 
roboty drogowe polegające na re-
gulacji linii krawężnika drogowego i 
poprawie odwodnienia jezdni, które 
realizować będzie Świdnickie Przed-
siębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. 
Po odtworzeniu konstrukcji wszyst-
kich wykopów, drogowcy wykonają 
nową nawierzchnię jezdni. Planuje 
się, że pierwszy etap robót wodo-
ciągowych i drogowych  potrwa do 
końca czerwca.

Na remontowanym odcinku uli-
cy Wrocławskiej dla etapu 1 (od ul. 
Wodnej do Rzeźniczej)  od 15 mar-
ca wprowadzony zostanie ruch jed-
nokierunkowy z przejazdem od ul. 
Rzeźniczej do ul. Wodnej, z zawęże-
niem pasa ruchu do trzech metrów. 
Ruch w kierunku przeciwnym zosta-
nie pokierowany objazdami, jak dla 
drogi wojewódzkiej nr 379, w dwóch 
pętlach –  jedna przez ul.1 Maja i 
ul. Waleriana Łukasińskiego do ul. 
Esperantystów, a druga poprzez ul. 
Wodną i ul. Kliczkowską. Nie bę-
dzie możliwy również wjazd w ulicę 
Rzeźniczą (w kierunku ul. Mieszka I 
na skrzyżowaniu ulic Wrocławska/
Rzeźnicza). Dojazd do ul. Mieszka I 
poprowadzony będzie ul. Wrocław-
ską i ul. Wodną. Po zakończeniu tego 
etapu prac w takim samym cyklu 
technologicznym rozpoczną się pra-
ce na etapie drugim, na odcinku mię-
dzy ul. Rzeźniczą a skrzyżowaniem z 
ul. Łączną, o czym magistrat poin-
formuje z odpowiednim wyprzedze-
niem. Koszt robót drogowych to po-
nad 580 tys. złotych, z czego prawie 
113 tys. zł stanowi wkład Świdnickie-
go Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Rozpoczyna się remont 
ulicy Wrocławskiej! 

Kanalizacji. Reszta jest finansowa-
na ze środków Dolnośląskiej Służby 
Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Od 15 marca trasy linii autobusów 
komunikacji miejskiej nr 7, 41,43 i 
52 ulegną zmianie:

2 dla linii  7, 41 i 43 
(kierunek Szarych Szeregów)
(trasa objazdu: od skrzyżowania ulic 
Wrocławska /1 Maja, przejazd do 
ulicy Kościelnej, zjazd do ulicy Sape-
rów, dalej kontynuacja ul. Wrocław-
ską po normalnej trasie przejazdu). 
Czas odjazdu autobusów linii nr 7 
zostanie przyspieszony na wszyst-

Do końca listopada potrwa remont ulicy Wrocławskiej, który realizowany będzie w dwóch etapach, na odcinku od ul. 
Wodnej do ul. Rzeźniczej i następnie od ul. Rzeźniczej do ul. Łącznej. Prace rozpoczęło już Świdnickie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji, które na początek wymieni poniemiecki wodociąg żeliwny na kilkudziesięciometrowym odcinku 
ul. Wodnej, po stronie nieparzystej.

Ulica Wrocławska stanowi jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w mieście 

kich przystankach poprzedzających 
objazd o 5 minut.

2 dla linii 52
(trasa objazdu: od skrzyżowania ulic 
Saperów /Wrocławska,  przejazd ul. 
Wrocławską do skrzyżowania z ul. 
Wodną, przejazd ul. Wodną {przysta-
nek zastępczy}, dalej po normalnej 
trasie przejazdu). Z obsługi na linii 
nr 52 wyłączone zostaną przystanki 
przy ul. Rzeźniczej i ul. Mieszka I.

Przewiduje się, że zmiany te 
obowiązywać będą do końca czerw-
ca tego roku.

Oprac. 

fo
to

: W
. B

ąk
iew

icz
 / 

UM
 Św

idn
ica



912-25.03.2021 r.   | ŚŚwidnica

aktualności

rek
lam

a
rek

lam
a

rek
lam

a
rek

lam
a

rek
lam

a

W piątek, 26 lutego podpisano 
umowę z wykonawcą przebudowy 
basenu letniego w Świdnicy. Za kwo-
tę ponad 30 milionów złotych prace 
realizować będzie firma TRANSCOM 
Sp. z o.o. z Katowic. Inwestycja pro-
wadzona będzie w formule „zapro-
jektuj – wybuduj”. Obejmuje fazę pro-
jektową i wykonawczą. Obiekt będzie 
udostępniony mieszkańcom w 2023 
roku.

– Firma, która wygrała postępowa-
nie przetargowe, zaoferowała nie tylko 
dobrą cenę za wykonanie inwestycji, 
ale także świetne rekomendacje. Do-
świadczenie i bardzo dobre referencje 
dają nam niemal pewność rzetelnego 
i terminowego wykonania prac – pod-
kreśla prezydent Beata Moskal–Sła-
niewska. W czasie ponad trzydziesto-
letniej działalności firma TRANSCOM 
Sp. z o.o. zrealizowała ponad 100 in-
westycji związanych z budową i re-
montem basenów, wodnych placów 
zabaw oraz stacji uzdatniania wody 
basenowej. Budowa kompleksu base-
nów zewnętrznych przy ul. Borowskiej 
we Wrocławiu, modernizacja basenów 
letnich w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
modernizacja pływalni letniej w Po-
znaniu, budowa wodnego placu zabaw 
w Katowicach, przebudowa kąpieliska 
w Knurowie, budowa obiektu Afryka-
rium – Oceanarium na terenie ZOO 
Wrocław  – to tylko niektóre z zadań 
zrealizowanych przez TRANSCOM 
Sp. z o.o. w ostatnich kilku latach. To 
dobra rekomendacja dla wykonania 
świdnickiej inwestycji zgodnie z naj-
wyższymi standardami. – Cieszę się, 
że swój potencjał wiedzy i doświad-
czenia będziemy mogli wykorzystać 
w tak pięknym mieście, jak Świdni-
ca. Pomysł zachowania historycznego 

układu kompleksu basenu i wyposa-
żenie go w nowoczesne rozwiązania 
uważamy za bardzo ciekawy. Deklaru-
ję, że zrealizujemy projekt terminowo 
i w oparciu o najlepsze rozwiązania 
funkcjonalne – mówi prezes spółki, 
Władysław Sobiech. Zakres świdnic-
kiej inwestycji obejmie opracowanie 
dokumentacji projektowej oraz prze-
budowę kompleksu, czyli: budowę 
stalowych niecek basenów o łącznej 
powierzchni ponad 2,5 tys. m2 wraz 
z wyposażeniem, zjeżdżalni, wodnego 
placu zabaw, tarasów wraz z żaglami 
solarnymi, trybun, altan wypoczyn-
kowych, wieży ratowniczej, przebie-
ralni, budynku technologii basenowej 
wraz z zagospodarowaniem terenu, 
infrastrukturą komunikacyjną, małą 
architekturą oraz nasadzeniem ziele-
ni. Wykonany zostanie także demon-
taż, oczyszczenie i ponowny montaż 
dwóch zabytkowych rzeźb. Nowością 
na kąpielisku będzie wodny plac za-
baw z dwoma zjeżdżalniami i wieloma 
urządzeniami zabawowymi dla dzieci. 
Znajdą się tam m. in.: armatki wodne, 
wiadra przelewowe, tryskające dysze 
w kształcie jeżyków, liści czy też mu-
chomorów. Kolejną atrakcją dla nieco 
starszych amatorów wodnych kąpieli 
będzie 60-metrowa zjeżdżalnia ruro-
wa oraz 15-metrowa zjeżdżalnia jed-
notorowa. Baseny rekreacyjne wypo-
sażone zostaną w platformy dla osób 
niepełnosprawnych, a wśród urzą-
dzeń wodnych znajdą się m.in.: dzika 
rzeka, kula generująca fale, gejzery 
powietrzne, ścieka pontonowa czy też 
przyrządy do masażu. Dla szukających 
ochłody i cienia przygotowane zosta-
ną drewniane altany. Nie zabraknie 
również przebieralni, siedzisk i ławek.

oprac.

Firma 
TRANSCOM 
zmodernizuje 
świdnicki basen

Ze strony miasta umowę podpisała prezydent Beata Moskal-Słaniewska i skarbnik Kacper Si-
wek, zaś ze strony wykonawcy prokurent firmy Jakub Sobiech. Obecny był także prezes Wła-
dysław Sobiech.
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Towarzystwo Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum” zostało założone po-
nad 25 lat temu przez pielęgniarki ze 
świdnickiego szpitala, które posta-
nowiły wesprzeć swoich podopiecz-
nych, dla których często już nie było 
nadziei na wyzdrowienie. - Wsparcie 
chorych możliwe jest dzięki pomocy 
osób, które przekazują nam środki np. 
z 1% podatku. Obecnie mamy dwu-
dziestu podopiecznych. Nasi pacjenci 
są głównie ze Świdnicy, ale też odwie-
dzamy osoby z Marcinowic, Żarowa i 
gminy Świdnica. Trwająca pandemia 
koronawirusa utrudniła nam pracę, 
ale na szczęście nie uniemożliwiła jej. 
Obawialiśmy się, jak będzie wyglądać 
przyszłość, baliśmy się o zdrowie na-
szych pacjentów, ale również swoje. Z 
pełną odpowiedzialnością i zachowa-
niem wszelkich zasad bezpieczeństwa 
działamy dalej, aby pomagać. Pacjen-
ci, którzy nie wymagają codziennych 
wizyt domowych, konsultowani są te-
lefonicznie. Panie pielęgniarki dzwo-
nią i pytają, czy niczego im nie bra-
kuje, jak się czują i w jakim są stanie. 
Jesteśmy szczęśliwcami, ponieważ 
współpracuje z nami doktor Iga Wró-
blewska, która jest ogromnie wraż-
liwa i czuła na losy pacjentów. Pani 
doktor powiedziała, że tacy pacjen-
ci jak nasi nie mogą być zostawieni 
sami sobie. Panie pielęgniarki, które 
dojeżdżają do podopiecznych, także 
są niesamowicie empatyczne i czę-
sto traktowane jak najbliższa rodzina 
– mówi prezes zarządu hospicjum, 
Gabriela Kaczkowska. 

Pomagają chorym i bliskim
Celem stowarzyszenia jest po-

prawa jakości życia chorego przez 
usuwanie lub zmniejszanie objawów 
chorobowych (fizycznych i psychicz-
nych), łagodzenie cierpień ducho-
wych. Hospicjum pomaga rodzinie 
radzić sobie z chorobą bliskiego 
człowieka i wspiera ją w okresie osie-
rocenia. Chorzy, którzy ostatni etap 
życia postanowili spędzić w domu, 
pod opieką najbliższych, mogą ko-
rzystać z pomocy wykwalifikowane-
go lekarza, pielęgniarki środowisko-
wej, opieki woluntarnej oraz specja-
listycznego sprzętu medyczno-reha-
bilitacyjnego. Miasto corocznie prze-
znacza na funkcjonowanie hospicjum 
środki, w tym roku jest to kwota 40 
tys. zł. - Dzięki dotacji z Urzędu Mia-
sta Świdnicy możemy zakupić nie-
zbędny sprzęt, m. in. koncentratory 
tlenu i łóżka. Jesteśmy bardzo szczę-
śliwe, że ludzie wiedzą o nas, że u nas 
zawsze otrzymają niezbędną pomoc. 
Odmawiam tylko wtedy, kiedy np. 
brakuje sprzętu na stanie, jeśli u nas 
są braki, to staramy się zawsze po-
kierować takie osoby w miejsce, gdzie 
ten sprzęt jest dostępny. Z własne-
go doświadczenia wiem, że ta pomoc 
jest niezbędna. Bardzo często osoby, 
bliscy chorych, którzy trafiają do nas, 
nie wiedzą, gdzie mogą znaleźć pomoc 

odnośnie trudnej, często nagłej sytu-
acji, w której się znalazły. Hospicjum 
jeszcze do niedawna kojarzyło się z 
pejoratywnym znaczeniem umieral-
ni. Jest to absolutną nieprawdą, po-
nieważ wśród naszych podopiecznych 
są osoby, do których jeździmy od lat i 
całkiem dobrze się trzymają – dodaje 
prezes zarządu.

Wszystkie usługi świadczo-
ne choremu i jego rodzinie są bez-
płatne. - Chcemy wesprzeć, pomóc i 
obdarzyć informacją, aby zarówno 
chory jak i rodzina poczuli się doin-
formowani. Sam proces odchodzenia 
wciąż jest tematem tabu. Nie mówi 
się o tym w szkołach, dzieci są odsu-
wane od tego tematu, nie uczestniczą 
w takich uroczystościach. Musimy 
mieć jednak tego świadomość. Śmierć 
jest nieodłącznym towarzyszem ży-
cia. Nikt nie chce tej śmierci i obyśmy 
wszyscy żyli w zdrowiu jak najdłużej, 
żebyśmy byli szczęśliwi i kochani, ale 
jeżeli już nadchodzi ten moment, to 
pamiętajmy, że są instytucje, które 
wesprą, poinformują i będą do ostat-
nich minut. Najczęściej to właśnie 
w głowach rodziny chorego rodzi się 
pewna blokada, mur przed hospicjum. 
Ludzie zadają sobie pytania - jak za-
reaguje moja bliska osoba na wizytę 
kogoś z hospicjum? Okazuje się, że 
podopieczny właśnie takiej wizyty 
potrzebował. Chcielibyśmy, aby każ-

dy pamiętał, że my tutaj jesteśmy i 
będziemy pomagać kolejnym oso-
bom, póki starczy nam sił i wsparcia 
finansowego – mówi Gabriela Kacz-
kowska. 

- Nikomu nie odmawiamy pomo-
cy, wiemy, co siedzi w głowach ro-
dzin, których bliscy wymagają opieki 
hospitacyjnej, wiemy z własnego do-
świadczenia – dodaje prezes fun-
dacji. Pielęgniarki i lekarze ze świd-
nickiego szpitala Latawiec założyły 
stowarzyszenie zajmujące się opie-
ką hospicyjną, ponieważ na własne 
oczy widzieli bezradność osób, które 
odbierały swoich bliskich ze szpita-
la.- Ludzie często pytali, co dalej, jak 
możemy mu ulżyć w cierpieniu, gdzie 
szukać pomocy. Same postanowiły 
objąć opieką tych pacjentów, który-
mi zajmowały się na szpitalnej sali. 
Chcemy to piękne dzieło kontynuować 
wraz z trzema pielęgniarkami, które z 
nami współpracują. Mamy naprawdę 
świetny zespół, pełen ludzi z ogromną 
empatią. Chcemy odczarować nega-
tywne postrzeganie słowa hospicjum 
i zamienić je np. na promyk nadziei 
lub promyk szczęścia. Pacjenci często 
cierpią z tego powodu, że zostali zo-
stawieni sami sobie – informuje Ga-
briela Kaczkowska.

Podopieczni z niecierpliwością 
czekają na każdą wizytę. - Mamy 
wiele pracy pielęgniarskiej, medycz-

nej, ale często jesteśmy przyjaciółmi, 
z którymi podopieczni dzielą się swo-
imi troskami. Często odwiedzamy pa-
cjentów, którzy żyją skromnie, bied-
nie, ale zawsze staramy się im pomóc 
bez względu na sytuację, w której się 
znajdują. Nie zawsze pacjentami są 
ludzie w podeszłym wieku, często są 
to osoby młode, np. po wypadkach. 
Tak naprawdę jesteśmy na pierwszej 
linii frontu, ponieważ zanim do pa-
cjenta dotrą takie jednostki pomocy 
jak Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, my już jesteśmy na miejscu i 
oceniamy warunki, w jakich znajduje 
się dana osoba. Często odciążamy ro-
dziny, które są zmęczone całodobową 
opieką nad chorym. Pamiętam jed-
nego z naszych wolontariuszy, który 
powiedział, że idąc do chorego czuje, 
że to on otrzymuje tak wiele od niego, 
a nie odwrotnie. Czuje się tą wdzięcz-
ność, poczucie dobrze wykonanego 
zadania, które jest misją i to, że jest 
się potrzebnym drugiemu człowieko-
wi – mówi Ewa Stankiewicz, pielę-
gniarka dojeżdżająca do podopiecz-
nych hospicjum.

Każdy, kto chciałby wesprzeć ho-
spicjum, może przekazać 1% podat-
ku, okazać serce i pomóc każdemu z 
podopiecznych – KRS – 0000004973. 
Można również stać się wolontariu-
szem hospicjum. 

J. Cader

Pomagają w godnym odejściu
Od ponad dwudziestu pięciu lat oswajają pacjentów ze śmiercią i świadczą bezpłatną opiekę na rzecz chorych. Pokonują 

kilkadziesiąt kilometrów, aby dotrzeć do swoich podopiecznych, ciężko i nieuleczalnie chorych. Członkinie Towarzystwa 
Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy nigdy nie odmawiają pomocy potrzebującym, są pełne empatii, energii, miłości 
i niosą promyk nadziei w cierpieniu. 

Na zdjęciu od lewej Gabriela Kaczkowska oraz Ewa Stankiewicz. - Jesteśmy i czujemy się potrzebni, co potwierdzają chorzy i ich rodziny. Towa-
rzyszymy ludziom umierającym w ich ostatniej drodze, starając się złagodzić ich cierpienie.
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W zeszłym roku propozycja zago-
spodarowania skweru Lecha Kaczyń-
skiego przez Towarzystwo Regionalne 
Ziemi Świdnickiej zyskała największe 
poparcie świdniczan. W przeprowa-
dzonych konsultacjach mieszkańcy 
miasta zdecydowali, że w tym miej-
scu powinien stanąć pomnik Bolka 
II Świdnickiego. - Przeprowadzimy 
konkurs na jego projekt i realizację. 
Zajmiemy się również gromadzeniem 
funduszy na jego budowę. – zapowiada 
Przewodnicząca Zarządu Towarzystwa 
Regionalnego Ziemi Świdnickiej, Ur-
szula Pawłowska. 

- W imieniu Towarzystwa Regional-
nego Ziemi Świdnickiej oraz społeczno-
ści świdniczan zwracamy się z prośbą o 
wsparcie finansowe wyjątkowej inicja-
tywy budowy pomnika Bolka II Świdnic-
kiego. Żyjący w XIV wieku Bolko II Mały 
cieszył się uznaniem najznamienitszych 
rodów średniowiecznej Europy. Przez 
historyków jest uznawany za ostatniego 
niezależnego śląskiego księcia piastow-
skiego, wielkiego arbitra monarchów i 
genialnego polityka. Słynny wnuk Wła-
dysława I Łokietka także dla nas żyją-
cych współczesnych może być wzorem 
do naśladowania w kontekście prowa-
dzenia polityki, podejmowania decyzji w 
administracji i wojskowości – tłumaczy 
przewodnicząca Zarządu Towarzystwa 

Rusza zbiórka na budowę pomnika 
Bolka II Świdnickiego 

Regionalnego Ziemi Świdnickiej, Ur-
szula Pawłowska i dodaje : - Inicjatywa 
uhonorowania tak znamienitego wład-
cy, związanego z naszym miastem, ma 
charakter społeczny. Stąd idea, by w jego 
realizację włączyć jak największą liczbę 
świdniczan – tych mieszkających i dzia-
łających obecnie w naszym mieście, ale i 
tych związanych z miastem za przyczyną 
urodzenia, a mieszkających w różnych 
zakątkach naszego globu. Jako inicjator 

wzniesienia pomnika Towarzystwo Re-
gionalne Ziemi Świdnickiej przeprowa-
dzi konkurs na jego projekt i realizację. 

Przypomnijmy, że w 2020 r. miesz-
kańcy Świdnicy w przeprowadzonych 
konsultacjach społecznych zdecydowa-
li, że u zbiegu ulic Muzealnej, Zamkowej 
i Kotlarskiej, powinien stanąć pomnik 
księcia Bolka II. Uchwałą nr XXIV/258/20 
Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 
grudnia ubiegłego roku, Rada Miejska 

Wpłaty można dokonywać 
na konto:

Towarzystwo Regionalne  
Ziemi Świdnickiej 

58-100 Świdnica, ul. Długa 33
Nr konta BNP Paribas:   

43 1600 1462 1023  
6969 3000 0002

Kod SWIFT – BNPAPLP

wyraziła zgodę na upamiętnienie Bolka II 
Małego, Księcia Świdnicko-Jaworskiego 
poprzez wzniesienie pomnika na skwe-
rze im. Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy. 

Wyniki konsultacji społecznych wy-
glądały następująco:  
2 Pomnik Polskiego Państwa Podziem-
nego – propozycja złożona przez Spo-
łeczny Komitet Patriotyczny w Świdni-
cy – 94 głosy
2 Pomnik Księcia Bolka Świdnickiego – 
propozycja złożona przez Towarzystwo 
Regionalne Ziemi Świdnickiej – 650 głosów
2 Pomnik pamięci Ofiar Katastrofy 
Smoleńskiej – propozycja złożona przez 
Społeczny Komitet Budowy Pomni-
ka Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 w 
Świdnicy – 127 głosów.
2 76 ankietowanych nie wskazało na 
żadną z powyższych propozycji.

Daniel Gębala
Propozycja budowy pomnika Bolka II Świdnickiego na skwerze Lecha Kaczyńskiego uzyskała 
650 głosów
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Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowiska:

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. 

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.

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

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 

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.

WYMAGANIA:
• wykształcenie  zawodowe lub średnie techniczne
• doświadczenie zawodowe związane z produkcją/ techniką

ŚLUSARZ NARZĘDZIOWY 
WYMAGANIA:
• doświadczenie w zawodzie ślusarz montażysta przy montażu konstrukcji stalowych.
• znajomość czytania złożonych rysunków technicznych. 
• aktualne uprawnienia spawalnicze w metodzie MIG/MAG oraz uprawnienia w zakresie eksploatacji 
  ręcznych palników acetylenowo- tlenowych. 
• uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego. 
• dyspozycyjność. 
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Ruszyła kampania informacyjna 
dotycząca endometriozy, a miesiąc 
marzec zostanie zakończony sym-
bolicznym marszem. Przez cały ten 
czas Fundacja Endomama będzie 
uświadamiać o tym, co to jest en-
dometrioza, jak diagnozować i gdzie 
się udać po pomoc. Na przystankach 
pojawiły się plakaty. W różnych miej-
scach publicznych dostępne są także 
ulotki. Zostanie również zorganizo-
wany webinar z dietetykiem klinicz-
nym. Endometrioza charakteryzuje 
się nieprzyjemnym bólem w okolicy 
miednicy, który często towarzyszy 
menstruacji. Może jednak występo-
wać też niezależnie od fazy cyklu. 
W wielu przypadkach ból jest tak 
uciążliwy, że całkowicie dezorgani-
zuje codzienne życie. 

Objawy endometriozy
Wykrycie endometriozy nie jest 

łatwym zadaniem, chociaż można ją 
podejrzewać u każdej kobiety bory-
kającej się z bardzo bolesnymi mie-
siączkami. Samo badanie ginekolo-
giczne nie daje odpowiedzi na py-
tanie, czy mamy do czynienia z tym 
schorzeniem. Najbardziej charakte-
rystycznym objawem endometriozy 
jest ból, który pojawia się regular-
nie. - Zlokalizowany jest on najczę-
ściej w pachwinie, w dole brzucha, 
a nawet niekiedy w okolicy odbytu. 

Ruszają z kampanią 
przeciwko endometriozie

Dolegliwości bólowe potrafią być 
bardzo uciążliwe i pojawiają się oraz 
znikają wraz z miesiączką lub tuż 
przed nią. Oprócz tego przypadłość, 
jaką jest endometrioza, powoduje, że 
miesiączki są bardzo bolesne, długie 
oraz niestety obfite. Bardzo wiele 
pacjentek uskarża się na ból podczas 
stosunku seksualnego i w spora-
dycznych przypadkach na plamienia 
międzymiesiączkowe oraz śladowe 
ilości krwi w kale i moczu. Oczywi-
ście zabłąkane w jelitach lub pęche-
rzu moczowym endometrium może 
wywoływać ból podczas oddawania 
moczu i wypróżniania – informuje 
Filip Kubiaczyk, ordynator oddziału 
ginekologii w szpitalu Latawiec. 

 - Pierwszym naszym pomysłem 
są ulotki informacyjne oraz żółte 
wstążeczki, które są symbolem walki 
z chorobą. Na ulotkach znajdują się 
konkretne informacje na temat endo-
metriozy pod kątem medycznym oraz 
dietetycznym. Władze miasta Świd-
nicy bardzo nas wspierają, podobnie 
jak Świdnicki Ośrodek Kultury, szpi-
tal Latawiec oraz jedna z placówek 
bankowych w Świdnicy. W całym 
mieście pojawiły się również plakaty 
informacyjne m. in. na przystankach 
autobusowych. 30 marca odbędzie 
się symboliczny marsz świadomości 
o endometriozie. Pod koniec mie-
siąca pojawi się webinar, popro-

wadzony przez dietetyk kliniczną, 
która opowie o tym, jak istotna jest 
dieta osób zmagających się z endo-
metriozą. Pojawi się 
również pani psycho-
log. Z doświadczenia 
wiem, że walka z tą 
chorobą nie jest łatwa. 
Grunt to trafić do od-
powiedniego specja-
listy, który dobierze 
odpowiednią terapię. 
Nieleczona endome-
trioza powoduje nie 
tylko niepłodność, ale 
może doprowadzić do 
śmierci. Guz, który 
zdiagnozowany jest 
jako niezagrażający 
życiu, w ciągu kilku 
tygodni może stać się 
złośliwym. – mówi 
Anna Gromek, pre-
zes zarządu Fundacji 
Endomama.

Prawidłowe  
odżywianie  
narzędziem do 
walki z chorobą

E n d o m e t r i o z a 
wiąże się z bardzo 
obfitymi miesiącz-
kami, dlatego często 

występuje niedobór żelaza. Ważne 
jest zatem spożywanie produktów 
zbożowych, będących jego źródłem. 
- Żelazo znajduje się w  mięsie, ale 
również w nasionach roślin strącz-
kowych czy zielonych warzywach. 
Pamiętajmy, aby nie popijać posił-
ków kawą, herbatą i winem - związki 
zawarte w tych napojach zmniejsza-
ją wchłanianie żelaza w przewodzie 
pokarmowym. Osoby zmagające się 
z endometriozą powinny zadbać o 
odpowiednie odżywianie – w die-
cie powinny znaleźć się m.in.  do-
bry tłuszcz, czyli tłuste ryby morskie 
(łosoś, makrela, śledź), olej lniany 
i orzechy włoskie jako źródło wie-
lonienasyconych kwasów tłuszczo-
wych. Warzywa w formie surowej lub 
gotowane al’dente oraz owoce. Grube 
kasze, brązowy ryż, mąki pełnoziar-
niste i produkty z tych mąk. Nasio-
na roślin strączkowych,  czyli białko 
roślinne. Antyoksydanty - witamina 
A - produkty mleczne, jaja, tłuste 
ryby morskie, witamina C - warzy-
wa i owoce, witamina E -olej z za-
rodków pszennych, orzechy laskowe, 
migdały, pestki dyni, olej rzepakowy 
tłoczony na zimno, morele suszone, 
brukselka, biała kapusta, kapusta 
włoska, zielone oliwki – informuje 
dietetyk kliniczny, Natalia Szwed-
-Kisielewicz.

Wszystkie aktualne informacje 
związane z kampanią uświadamia-
nia o endometriozie znajdują się na 
profilu społecznościowym fundacji 
Endomama na facebooku.

J. Cader

To choroba, której nie widać. Staystycznie choruje na nią jedna na dziesięć kobiet. Endometrioza jest podstępna, dlatego 
świdnicka fundacja Endomama promuje profilaktykę i buduje świadomość na jej temat.

W walce z endometrizą najważniejsza jest edukacja, dlatego członkinie fundacji Endomama chcą dotrzeć do jak największej ilości osób. Na zdjęciu 
od lewej członkinie fundacji Endomama: Edyta Malik, Anna Gromek oraz Urszula Malawska.
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Miasto wesprze 
restauratorów

Władze Świdnicy ponownie we-
sprą lokalnych przedsiębiorców. Tym 
razem restauratorzy zostaną zwolnie-
ni z jednej z trzech rocznych rat opłat 
za sprzedaż alkoholu, spożywanego na 
miejscu. W piątek, 5 marca radni miej-
scy przyjęli uchwałę w tej  sprawie.

Przedsiębiorcy zwolnieni zostaną z 
opłaty drugiej raty za korzystanie z ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych, należnej w 2021 roku. A tym, któ-
rzy wnieśli ją jednorazowo za cały rok, 
przyzna się zwrot tej raty. – Uchwała 
ta to odpowiedź na apel przedstawicieli 
branży gastronomicznej. Ogłoszenie w 
Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, 
a następnie stanu epidemii spowodowa-
ło, że szereg przedsiębiorców z dnia na 
dzień początkowo ograniczyło prowadzo-
ną przez siebie działalność, a następnie 
praktycznie zaprzestało jej  prowadzenia.  
Sytuacja  ta  powoduje  gwałtowne  po-
gorszenie  kondycji  finansowej przed-
siębiorców. Rezygnacja z części tej opłaty 
to kolejna forma wsparcia – komentuje 
prezydent, Beata Moskal–Słaniewska. 
Kwota, która nie wpłynie do budżetu 
miasta, na podstawie złożonych de-
klaracji, może wynieść około 40 tys. zł. 
Przypomnijmy, że przedsiębiorcy mogą 
także korzystać z miejskiego pakietu po-
mocowego, czyli: zwolnienia z podatku 
od nieruchomości, przedłużenia termi-
nów płatności rat podatku od nierucho-
mości oraz ulg za najem, dzierżawę lub 
użytkowanie nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Miasto Świdnica.

To dodatkowe wsparcie, wprowa-
dzone uchwałami Rady Miejskiej Świd-
nicy, jako reakcja na negatywne dla 
przedsiębiorców skutki pandemii. Aktu-
alne informacje odnośnie oferowanych 
form pomocy oraz procedur ich uzy-
skania można znaleźć na stronie inter-
netowej 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.
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Świdnickie Koło Powiatowe Pol-
ska 2050 wraz z Klubem Sportów 
Obronnych w Świdnicy, z okazji Dnia 
Kobiet zaprosili świdniczanki na nie-
zwykłe wydarzenie – naukę strze-

lania. - Dzień Kobiet na strzelnicy 
był możliwy do zrealizowania dzię-
ki uprzejmości właściciela obiektu, 
pana Pawła Kwiatkowskiego. Mamy 
dużo interesujących pomysłów od-

nośnie lokalnego działania, jedyną 
przeszkodą jest obecna pandemia i 
obostrzenia z nią związane. Zwraca-
my się przede wszystkim do organiza-
cji pozarządowych, z którymi chcemy 
podjąć współpracę i pomagać działać. 
Obecnie jestem mieszkańcem Świdni-
cy i nie mam aspiracji politycznych. 
Trafiają do nas wspaniali ludzie, któ-
rzy chcą zrobić wiele dobrego w lokal-
nym środowisku. Obecnie prowadzi-
my akcję pomocy dla Wojewódzkiego 
Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi. 
Zbieramy wszystko, co przyda się na 
zajęciach terapeutycznych: artyku-
ły plastyczne, biurowe, florystyczne, 
sprzęt sportowy i gry. W Świdnicy 
mamy dwa punkty, w który można 
zostawiać rzeczy –„Hotel Stary Młyn” 
przy ul. Łącznej 4 oraz „Sklep Gracja” 
przy ul. Długiej 19. Zbiórka trwa do 15 
marca – informuje Krzysztof Pałka, 
przewodniczący świdnickiego koła 
Polska 2050. Wszystkie gadżety, któ-
re uda się zebrać, zostaną przekaza-
ne pacjentom Wojewódzkiego Szpi-
tala Psychiatrycznego w Złotoryi. 

Klub Sportów Obronnych pod-
czas akcji sprzedawał vouchery na 
strzelanie do wykorzystania w do-
wolnym czasie, z których całkowi-
ty przychód zostanie przeznaczony 
na zakup przyczepy dla osoby bez-
domnej z jednej ze wsi w powie-
cie świdnickim. - Aby przyspieszyć 
zbiórkę, zdecydowałem się, że pod-
czas wydarzenia będą sprzedawane 
bezterminowe karnety. Panie zaku-
piły siedemnaście voucherów, zostało 
trzynaście sztuk, które zdecydowałem 
się przekazać na zakup przyczepy. W 
wydarzeniu wzięło udział sto dwa-
dzieścia siedem pań, które wystrzelały 
łącznie pięć tysięcy sztuk amunicji – 
mówi Paweł Kwiatkowski, właściciel 
Strzelnicy w Świdnicy. - Nasze koło 
już od dłuższego czasu wspiera osoby 
bezdomne w rejonie. Tym razem zdecy-
dowaliśmy się na nową formę wspar-
cia, wspólnie z towarzyszącym nam 
podczas tego wydarzenia właścicielem 
strzelnicy - dodaje Krzysztof Pałka.

Dzień Kobiet zorganizowany na 
strzelnicy cieszył się dużym powo-
dzeniem nie tylko wśród pań. Cała 
impreza odbyła się z zachowaniem 
reżimu sanitarnego.

J. Cader

Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bez-
pośredni kontakt z mieszkańcami swoich re-
jonów, rozpoznają ich potrzeby czy oczeki-
wania w zakresie bezpieczeństwa, zarówno 
indywidualnego jak i publicznego. Oddele-

gowani funkcjonariusze pomagają diagnozo-
wać lokalne problemy, ustalają ich przyczyny 

i pomagają w poszukiwaniu skutecznych 
sposobów ich rozwiązania. Do kogo 

zgłosić się o pomoc w Twoim re-
jonie zamieszkania?
dzielnicowy, asp. Marek Lubera
nr tel: 47 87 553 04, tel. kom. 797 
306 414
e-mail: dzielnicowy.5@swidnica.
wr.policja.gov.pl
Komenda Powiatowa Policji w 
Świdnicy
ul. Ofiar Oświęcimskich 15, 58-
100 Świdnica
Rejon służbowy: Świdnica, ul.: Ar-
mii Krajowej, Biberaska, Boduena 

Jana, Bora Komorowskiego, Ceglana, Czarna 
Droga, Fieldorfa Augusta Emila, Głowackiego 
Bartosza, Główna, Grota Roweckiego, Inwali-
dów Wojennych, Jałowcowa, Jarzębinowa, Ja-
skółcza, Jesienna, Kochanowskiego Jana, Kol-
berga Oskara, Korczaka, Krasickiego Ignacego, 
Krucza, Kruczkowskiego Leona, Krzywickiego 
Ludwika, Leśna, Lompy Józefa, Mała, Michejdy 
Tadeusza, Miernicza, Modrzewiowa, Morcinka 
Gustawa, Niecała, Ofiar Oświęcimskich, Oku-
lickiego, Park Młodzieżowy, Piękna, Pola Win-
centego, Poznańska, Prażmowskigo Adama, 
Sarnia, Sikorskiego Władysława, (numery nie-
parzyste 1-23, numery parzyste 2-6), Skłodow-
skiej-Curie Marii, Słowackiego Juliusza, Słowi-
cza, Sosnowa, Spacerowa, Staszica Stanisława, 
Sybiraków, Świerkowa, Świętojańska, Tenisowa, 
Tokarzewskiego-Karaszewicza Michała, Toł-
stoja Lwa, Wałbrzyska (numery parzyste 14-
58), Wilcza, Wrzosowa, Wschodnia, Zachodnia, 
Zwierzyniecka.

DG

Twój dzielnicowy. 
Do kogo zwrócić się po pomoc?

Dzielnicowy, asp. Marek Lubera
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Wystrzałowy 
Dzień Kobiet

Na zdjęciu właściciel strzelnicy, Paweł Kwiatkowski oraz uczestniczka, która próbowała swo-
ich sił w strzelectwie sportowym. 

Nauka strzelania połączona ze zbiórką charytatywną - w 
niedzielę, 7 marca odbył się niezwykły Dzień Kobiet. Po-
mysłodawcą wydarzenia było świdnickie Koło Powiatowe 
Polska 2050. Panie chętnie brały udział w darmowym szko-
leniu strzeleckim. Nie zabrakło też dobrej kawy, słodkości i 
rozmów.
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aktualności

W niezwykły sposób dorośli al-
chemicy postanowili uczcić wybitne-
go aktora Krzysztofa Kowalewskiego. 
W poniedziałek, 8 marca na deskach 
świdnickiego teatru  odbyło się per-
formatywne czytanie na żywo - pre-
miera „Sułkopodobnych” Alchemii 
Teatralnej.

Kto pamięta klasykę słuchowiska 
„Kocham pana, panie Sułku” na ante-
nie Polskiego Radia? Występował tam 
Krzysztof Kowalewski, wybitny aktor, 
który zmarł 6 lutego... Odwiedził Świd-
nicę kilka lat temu i oczarował publicz-
ność na spotkaniu w ramach Alchemii. 
Na scenie ujmował odbiorców swoją 
świetną grą i charakterystycznym, ni-
skim głosem. W czasie pandemii alche-
micy postanowili nawiązać do tradycji 
tego kultowego słuchowiska i stworzyli 
niezwykły cykl w wersji audio, wideo i... 
także na żywo w teatrze! Dzięki inspi-
rującym tekstom i lektorskim talentom 
członków zespołu udało się pobudzić 
wyobraźnię słuchaczy i widzów, któ-
rzy chętnie uczestniczyli w tym słu-
chowisku „w realu” (reakcje publicz-
ności, głosy, dźwięki z sali były ważną 
jego częścią – szeleszczenie, brawa, 

odgłosy zachwytu). Jak mówi Mariola 
Mackiewicz, autorka scenariusza: Jest 
to reaktywacja, ale uwspółcześniona, 
wpisana w nasze realia sztuki konwer-
sacji. Mieszanie realizmu z absurdem 
daje ciekawy kontekst dla prezentacji 

Jakub Pawłowski, absolwent II 
Liceum Ogólnokształcącego im Ste-
fana Banacha (z 2018 roku), aktual-
nie student Inżynierii kwantowej 
Wydziału Podstawowych Problemów 
Techniki Politechniki Wrocławskiej 
otrzymał stypendium MENiN. 

Ministerstwo przyznało stypen-
dium m.in. za publikację „Is indepen-
dence necessary for a discontinu-
ous phase transition within the 
qvoter model?” (czasopismo 
„Entropy”) oraz udział w pro-
jekcie Narodowego Centrum 
Nauki „Agent-based modeling 
of opinion dynamics based on 
the psychological models of 
social influence”. Świdniczanin zna-
lazł się w gronie 362 studentów z całej 
Polski, którzy otrzymali stypendium 
Ministra Edukacji Nauki. Wysokość 
stypendium to siedemnaście tysięcy 
złotych.

– W publikacji rozważaliśmy 
uogólniony wariant modelu q-wyborcy 
z antykonformizmem na grafie pełnym 
– tłumaczy Jakub Pawłowski i dodaje 
– Natomiast jeśli chodzi o mój udział w 
projekcie NCN, to rozważałem tam ten 
sam model, jednak na innym typie sieci 
(graf Erdősa–Rényi), o ciekawszej topo-
logii niż graf pełny. Głównym zagad-
nieniem, którym zajmował się laureat 
stypendium, było sprawdzenie, czy 
to nieciągłe przejście fazowe obser-
wowane na grafie pełnym, przetrwa 
zmianę struktury sieci na inną. 

„SUŁKOPODOBNI”, czyli 
magia słuchowiska radiowego

my do kreacji Krzysztofa Kowalewskie-
go, bo był nie tylko wybitnym aktorem, 
ale też szczerym i mądrym człowie-
kiem, który oczarował nas w 2018 roku 
na spotkaniu w ramach Alchemii Te-
atralnej – mówi. W pierwszych trzech 
audycjach z serii stworzonej przez 
Mariolę Mackiewicz wystąpili: Boże-
na Kuźma, Krystyna Kowalonek, Mia 
Hamdy, Marta Żywicka-Hamdy, Zbi-
gniew Curyl, Krzysztof Frączek, Ma-
riusz Kozłowski i Krzysztof Paruch. 
Nowy projekt w epoce pandemii to też 
nowe wyzwania i doświadczenia grupy 
alchemików, wymagające akustyczne-
go kreowania postaci i sytuacji. Duży 
udział w powstawaniu słuchowisk ma 
profesjonalna ekipa techniczna ŚOK w 
składzie: Paweł Zając i Krzysztof Ko-
walewski, którzy wyczarowują świat, 
gdzie czysty nonsens splata się z re-
alizmem. Pierwsza audycja wyemito-
wana została w internecie 24 lutego, 
a kolejne pojawiają się sukcesywnie 
na stronach www.sok.com.pl, www.
alchemiateatralna.pl i ich fan page’ach 
na Facebooku oraz na kanale YouTube 
Świdnickiego Ośrodka Kultury.

Oprac.

Projekt „Alchemia teatralna” to pomysł na aktywizację i inspirację zachowań twórczych przed-
stawicieli różnych grup wiekowych
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Kolejny sukces 
absolwenta II Liceum 
Ogólnokształcącego

Na zdjęciu Jakub Pawłowski. Świdniczanin 
znalazł się w gronie 362 studentów z całej 
Polski, którzy otrzymali stypendium Mini-
stra Edukacji Nauki. Wysokość stypendium 
to 17 tysięcy złotych.
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Miejska Biblioteka Publicz-
na w Świdnicy rozpoczyna cykl 
prezentujący w krótkiej graficz-
no–tekstowej formie ciekawostki 
związane ze świdnicką kulturą i 
historią. 

W Wypożyczalni Naukowej i 
Czytelni Czasopism gromadzone 
są publikacje związane tematycz-
nie ze Świdnicą i regionem. Wśród 
nich można znaleźć książki, czaso-
pisma oraz dokumenty życia spo-

osobowości z grupy dorosłych alchemi-
ków. Z kolei koordynatorka projektu 
Alchemii, Halina Szymańska, nawiązu-
je do postaci wielkiego aktora. - Kiedy 
odchodzą osobowości kultury, budzą się 
wspomnienia... Z tęsknotą dziś wraca-

Kuba ukończył klasę matematycz-
no-fizyczną w 2018. Uzyskał świet-
ne wyniki na egzaminie maturalnym 
(Stypendium starosty dla najlepszych 
maturzystów). - Jakub Pawłowski był 
laureatem XI Ogólnopolskiej Olimpiady 
„O Diamentowy Indeks AGH” z mate-
matyki oraz uzyskał dobry wynik w eta-

pie okręgowym Olimpiady Języ-
ka Angielskiego – mówi 
Jacek Iwancz, dyrektor 
II LO im. S. Banacha w 
Świdnicy.

J. Cader

Kto dziś pamięta, że... 
łecznego. Zbiory pracowni udo-
stępniane są na miejscu, dlatego te 
„regionalne skarby” nie mają okazji 
zaistnieć. Zna je tylko garstka osób 
zainteresowanych tematem. Zało-
żeniem jest, aby wiedza o nich była 
wśród społeczności powszechniej-
sza.  Z tą myślą powstał cykl „Kto 
dziś pamięta, że...” w którym zo-
stanie wykorzystana m.in. kolek-
cja Pracowni Regionalnej, bogate 
zbiory portalu www.mojemiasto.

swidnica.pl oraz 
materiały To-
warzystwa Re-
gionalnego Zie-
mi Świdnickiej. 

- Cykl będą 
p r z y g o t o w y -
wały pracow-
nice Działu 
Gromadzenia i 
Opracowania 
Zbiorów. Mamy 
nadzieję, że w 
ten sposób oży-
wimy Państwa 
wspomnienia i 
zachęcimy do 
podzielenia się 
nimi na profilu 
naszej biblio-
teki lub listow-
nie – trady-
cyjną pocztą 
lub mejlem 
– mówi Ewa 
Cuban – dy-
rektor Miej-
skiej Bibliote-
ki Publicznej 
w Świdnicy.
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kultura

Pisanie w dobie pandemii, najnow-
sza książka, studia i strajk kobiet – to 
tylko niektóre z tematów poruszanych 
podczas spotkania z Ingą Iwasiów, która 
26 lutego spotkała się online z czytelni-
kami Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Inga Iwasiów jest pisarką, krytyczką, 
badaczką literatury, związaną ze Szcze-
cinem. Kieruje Zakładem Literatury Pol-
skiej XX i XXI wieku w Instytucie Poloni-
styki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczy tak-
że kreatywnego pisania na eksperymen-
talnym kierunku „Studia pisarskie” pro-
wadzonym przez ten instytut.

Autorka kolejny raz spotkała się z czy-
telnikami w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej, aby promować najnowszą książkę pt 
„Odmrażanie. Literatura w potrzebie.”. 
Porusza w niej kwestię ważności litera-
tury, którą musimy odnaleźć w sobie, nie 
znajdziemy jej w poradniku. W odniesie-
niu do szczerości literatura jest nieusta-
jącą próbą skorygowania własnej natury. 

Antyporadnik
W czasie spotkania nie zabrakło py-

tań o najnowszą książkę pt. „Odmraża-
nie. Literatura w potrzebie”. Odpowiedź 
na pytanie o ważność literatury nada-
je książce znamiona poradnika, jednak 
porada, która zostanie przez nią udzie-
lona ma specyficzny charakter. Przede 
wszystkim jest wieloznaczna stosownie 
do wszystkich tych różnych, mających 
różne doświadczenia i motywy osób, 
które chcą pisać, piszą lub czytają. Nie 
poznamy w niej gotowych „przepisów” 
na napisanie dobrej książki. - „Odmra-
żanie. Literatura w potrzebie” nie jest 
typowym poradnikiem, ja jestem prze-
ciwniczką poradnikowej formy pisania, 
ponieważ uważam, że jest to droga na 
skróty. Największą wartość mają książki, 
które prezentują różne aspekty rozważa-
nia literatury. Moja praca to zbiór esejów.  
To doświadczenia osoby, która przez wiele 
lat uczyła pisania, są konkretne zadania, 
tropy i przemyślenia na temat tego, w jaki 
sposób przebiegały moje zajęcia z pisania  
– mówi Inga Iwasiów. 

Jedynie małą część z książki (blok 
czerwony) można potraktować jako po-
radnik kreatywnego pisania. -  Staram 
się być nauczycielką i prowadzić ale też 
zwracać uwagę na to, co ludzi zaciekawia 
w zadaniu pisarskim. Bardzo istotna jest 
też refleksja autobiograficzna, właśnie te 
momenty nieoczywiste i dziwne najbar-
dziej mnie interesują – dodaje autorka. 

Spotkania online  
– terapia dla autorki

Inga Iwasiów podczas całkowitego 
lockdownu prowadziła transmisje online, 
czytając własne prace. Cieszyły się one 
bardzo dużą popularnością. – W cza-
sie lockdownu nastąpił ogromny powrót 
dystopii. Popatrzyłam na półkę ze swoimi 
książkami i zaczęłam czytać, to był impuls. 
Sporo osób słuchało tego czytania, wytwo-
rzyła się „grupa terapeutyczna”, która da-
wała mi siły na przetrwanie tego ciężkiego 
czasu. Ten cykl czytania, bycia razem spra-
wił, że spełniłam się jako pisarka. Na nowo 
interpretowałam swoją powieść. W okresie 
pandemii najstraszniejsze jest dla mnie to, 
co dzieje się z edukacją. Jestem nauczy-
cielką akademicką i uważam, że na nauce 
zdalnej wszyscy tracimy. W tej chwili nie 
ma tej jakości nauczania, która powinna 
być. Doświadczenie obcowania ciągle tyl-
ko ze swoją twarzą narcyzuje nas, ale też 
stwarza barierę – mówi Inga Iwasiów.

Pisarka zwraca uwagę na spowsze-
dnienie elektroniki. -  Komputery, komuni-
katory stały się niezbędne do kontaktu czy 
nauki. Literatura w potrzebie –  to apel do 
ludzi, którzy mają zapewnić byt literatu-
rze pośrednio. Lokalne kupowanie w księ-
garniach to też odmrażanie, które poma-
ga przetrwać. Nie ma spotkań autorskich 
twarzą w twarz, które dla wielu są źródłem 
utrzymania. Chcę się dowiedzieć, co ozna-
cza praca, także praca pisarska i naukowa 
w chwili, gdy gospodarki, ludzie, kapita-
ły, idee wirują nad nami i nikt nie potrafi 
przewidzieć, czy odtworzą wcześniejszy 
układ, czy skorygują konstelacje, dokonają 
korekty, która (choć zapowiadana i wycze-
kiwana) może nas zaskoczyć. Szukam od-
powiedzi na pytanie jak się pisze z wnętrza 

pandemii? – zastanawia się autorka. Tę-
sknota, nostalgia i melancholia związana 
z tym, że autorka nie mogła spotkać się 
twarzą w twarz z innymi twórcami swo-
jego pokolenia spowodowała, że napisała 
tekst pt. „Spotkanie” – który jest przewar-
tościowaniem własnego myślenia o tym, 
czym jest regionalizm. W trudnych chwi-
lach literatura może pełnić funkcję trady-
cyjną – być pocieszycielką i zabawiaczką, 
ale pamiętajmy, że ta dziedzina ma rów-
nież stronę ekonomiczną. 

Z izolatki na plac
Inga Iwasiów zwraca uwagę, że fe-

minizm w Polsce ma się dobrze. - Trzeba 
mówić tak – idziemy do przodu, ale zara-
zem się cofamy. Rok temu w środowiskach 
feministycznych często mówiłyśmy o tym, 
że część winy za zmiany za ten ruch wstecz 
ponoszą osoby, które chciały zmian, ale nie 
słuchały innych. Pierwsze strajki kobiet w 
Polsce i wyjście na ulice to naprawdę było 
coś, no bo jak wyjść i protestować w czasie 
pandemii i obostrzeń. Samo wyjście na ulice 
było nie lada odwagą. Miałyśmy uczucie, że 
igramy z ogniem – pandemicznym, ograni-
czeniami i ciągła niepewność. To były bar-
dzo ważne doświadczenia zbiorowe, które 
dostarczały bodźców euforycznych – może-
my być razem, wyszłyśmy z izolatki na plac. 
Gdyby nie spisywać tych doświadczeń na 
bieżąco, być może opisanie ich później nie 
byłoby aż tak wiarygodne. Trzeba mówić z 
pełnym przekonaniem: idziemy do przodu. 
Sądzę, że trwale się podzieliliśmy na od-
rębne społeczeństwo, które żyje w społe-
czeństwie. Widzimy, że opór ma sens i nie 
możemy mówić, że sprawa aborcji w Polsce 
jest przegrana. Zachowajmy zdrowy osąd. 

J. Cader

Inga Iwasiów: 
spełniłam się jako pisarka

Na zdjęciu od lewej prowadząca spotkanie, Barbara Elmanowska oraz Inga Iwasiów
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Będzie nowocześnie i funkcjo-
nalnie. Swoją siedzibę znajdą tu filia 
biblioteki oraz klub seniora. Dobie-
ga końca generalny remont budynku 
przy ul. Malinowej/Morelowej. 

- Budynek po dawnej pizzerii „Al. 
Capone” w kilka miesięcy zmienił się nie 
do poznania. Dzięki temu mieszkańcy 
Kraszowic i okolicy już wkrótce zyskają 
nowoczesną filię nr 5 Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej oraz klub seniora. Będzie to 

Wkrótce wielkie 
otwarcie! 

idealne miejsce spotkań, pełne kultural-
nych uniesień – mówi dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, Ewa Cuban. Zgod-
nie z projektem, budynek został roz-
budowany. Zmienił się jego wygląd ze-
wnętrzny. 86,5 m2 zajmie klub seniora, 
a 98 m2 – filia biblioteki. Przypomnijmy, 
że inicjatorem utworzenia centrum kul-
turalnego jest Kraszowickie Stowarzy-
szenie Inicjatyw Gospodarczych.

Daniel GębalaWyremontowany budynek będzie w pełni funkcjonalny 
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Maria Zięba: 

- Mam wiele ulubionych ksią-
żek… zazwyczaj czytam kilka 
jednocześnie, ale zawsze kie-
dy nie mogę się zdecydować, co 
czytać, sięgam po czeską prozę. 
Czeska proza jest moją ulubioną 
prozą na świecie. Bardzo ją lu-
bię za swoiste poczucie humoru, 
za dużą dawkę baśniowości i za 
piękny w swojej prostocie język. 
Autorem, którego opowiadanie 
chciałam polecić jest Ota Pavel, 
autor bardzo czeski, choć pocho-
dzenia żydowskiego, o smutnej 
historii prywatnej, autor pięk-
nych opowiadań. Polecam m.in. 
opowiadania z tomu „Śmierć 
pięknych saren”.

Przyjaciele 
biblioteki 
polecają
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wieści z powiatu

Pyszne jedzenie, wyśmienite 
trunki i koncert jazzowy na żywo - to 
tylko niektóre z atrakcji przygotowa-
nych z okazji Dnia Kobiet - pikniku, 
który odbył się 7 marca w Fundacji 
Spichlerz Kultury w Bagieńcu (gmina 
Jaworzyna Śląska). Wydarzenie cie-
szyło się dużą popularnością wśród 
mieszkańców powiatu świdnickiego.

Tym razem oprócz uwielbianego 
i znanego już konceptu KOCHARZ.pl, 
kubki smakowe dopieszczała szef Ju-
styna Słupska–Kartaczowska, wielki 
autorytet kulinarny. Przez lata tworzy-

Moc atrakcji z okazji 
Dnia Kobiet

Zbigniew Gryzgot kończy 13 mar-
ca 73 lata i ani myśli rozstawać się z 
parowozami. Od 55 lat jest związany 
z kolejnictwem i kocha swoją pracę. 
Mimo przejścia na emeryturę, wciąż 
działa i z ogromną pasją przekazuje 
innym swoją wiedzę.

Magia parowozów i lokomotyw 
wciąż jest żywa w pamięci Zbignie-
wa Gryzgota. Przez całe swoje życie 
ciężko pracował i zna kolejnictwo od 
podszewki. Zaczynał jako absolwent 
Technikum Kolejarskiego, następnie 
został zatrudniony w dziale napraw, 
ale jego prawdziwą pasją były paro-
wozy. Dlatego rozpoczął wieloletnią 
wspinaczkę po szczeblach drabiny 
kolejarskiej, aby spełnić swoje ma-
rzenia – był palaczem w parowozach, 
pomocnikiem maszynisty, aż w końcu 
zdobył wszystkie uprawnienia do pro-
wadzenia lokomotyw.

- Praca na kolei nie była moim mło-
dzieńczym marzeniem, pierwszym wy-
borem było Technikum Budowlane w 
Świdnicy, wtedy mój ojciec powiedział: 
jak to od pokoleń nasza rodzina zwią-
zana jest z koleją, a ty będziesz mura-
rzem. Dokładnie 1. września 1964 roku 
przywiózł mnie do szkoły kolejarskiej w 
Jaworzynie Śląskiej i tak to się wszystko 
zaczęło. Pracowałem przy parowozach. 
Zapach dymu, węgla i świst lokomo-

tyw uświadomił mi, że to jest właśnie 
to, co chciałbym w życiu robić. Swoją 
miłością do parowozów zaraziłem pię-
ciu młodych chłopaków, w tym mojego 
najstarszego wnuka. Każdy z nich ma 
swoje życie, a mimo tego potrafią zna-
leźć czas, aby popracować przy loko-
motywach – opowiada z sentymentem 
Zbigniew Gryzgot. Kustosz chciałby 
jak najdłużej przekazywać wiedzę i 

swoje wieloletnie doświadczenie na 
kolei młodszym pokoleniom. 

Dzięki zdobytym kwalifikacjom 
woził pasażerów po całej Polsce. W jego 
pracy zawsze na pierwszym miejscu 
było bezpieczeństwo. Od dziesięciu lat 
Zbigniew Gryzgot jest na emeryturze, 
ale nie zamierza bezczynnie marnować 
czasu i obecnie piastuje funkcję kusto-
sza Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie 
Śląskiej. Nadal z wielką miłością i odda-
niem podróżuje z turystami, opowia-
dając im niezwykłe historie związane z 
kolejnictwem. - Serdecznie zapraszamy 
wszystkich miłośników kolei, bliższych 
i dalszych znajomych naszego kustosza 
na okazjonalne zwiedzanie z kustoszem 
w roli głównej, zakończone wspólnym 
ogniskiem, podczas którego opowie o 
swoich 55 latach związanych z kolej-
nictwem kolejnym pokoleniom. Wyda-
rzenie zaplanowane jest na 13 marca na 
godzinę 13:00. Zwiedzanie i spotkanie 
odbędzie się w reżimie sanitarnym. Za-
praszamy do rezerwacji mailowej pod 
adresem rezerwacje@muzeatechniki.pl. 
To niezwykły jubileusz, ponieważ bar-
dzo rzadko się zdarza, że ktoś pracuje 
55 lat w jednym miejscu. Pan Zbigniew 
Gryzgot jest skarbnicą wiedzy, niezwy-
kłym pasjonatem, który w nietuzinkowy 
sposób przekazuje wiedzę o kolejnictwie 
młodszemu pokoleniu, uczy np. w jaki 

sposób uruchomić parowozy – mówi 
dyrektor Muzeum Kolejnictwa na Ślą-
sku, Katarzyna Szczerbińska – Ter-
cjak.

Jednym z uczniów Zbigniewa 
Gryzgota jest Michał Krawczyk, któ-
ry miłość do parowozów przeniósł do 
pociągu Pendolino – najszybszego po-
ciągu jeżdżącego po polskich torach. Z 
kolejnictwem nierozerwalnie związa-
na jest prawie cała rodzina Zbigniewa 
Gryzgota – trzej bracia są maszyni-
stami, bratanica, Katarzyna Marteci-
kowa, jest maszynistką, która prowa-
dzi lokomotywy w Czechach i często 
odwiedza Jaworzynę Śląską, nawet 
wnukowie z wielkim zaciekawieniem 
słuchają dziadka, który z pasją opo-
wiada o ciekawostkach związanych z 
lokomotywami. - Pochodzę z Jaworzy-
ny Śląskiej, od szesnastu lat mieszkam 
w Czechach. Jestem maszynistką po-
ciągów towarowych. Ja już się urodzi-
łam pocałowana koleją (śmiech), jestem 
bratanicą Zbigniewa Gryzgota. To, że 
obecnie wykonuję zawód maszynisty, 
jest zasługą mojego taty, to był jego po-
mysł. Początkowo pomyślałam, że zwa-
riował, bałam się, ale wiedziałam też, 
że zrobię wszystko, aby osiągnąć swój 
cel - mówi Katarzyna Martecikowa, 
bratanica Zbigniewa Gryzgota. 

Justyna Cader

Z miłości do parowozów. 
Niezwykły jubileusz kustosza Muzeum 
Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej

ła najlepszą kuchnię łączącą tradycję i 
fusion w restauracji Jadka, uhonoro-
wana m.in przez kulinarny przewodnik 
Gault & Millau. Degustację pysznych 
dań umilał duet jazzowy, składający 
się z piekielnie uzdolnionych muzy-
ków - Łukasza Bzowskiego oraz Mi-
chała Podżusa, którzy wystąpili w ra-
mach projektu „Artystyczna scena w 
Bagieńcu”, współfinansowanego przez 
Fundację PZU. Wydarzenie zostało 
zorganizowane z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. 

J. Cader

Oprócz uwielbianego i znanego konceptu KOCHARZ.pl, kubki smakowe dopieszczała szef Ju-
styna Słupska–Kartaczowska, tworząca przez lata najlepszą kuchnię łącząca tradycję i Fusion.

Zbigniew Gryzgot, najstarszy w Polsce 
czynny maszynista trakcji parowej. - Zapach 
dymu, węgla i świst lokomotyw uświadomił 
mi, że to jest właśnie to, co chciałbym w ży-
ciu robić
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Spędzili ze sobą większość swoje-
go życia. Siedem par z gminy Świdnica 
świętowało wyjątkowe, bo diamento-
we i złote gody małżeńskie.

Wśród nich są państwo: Kazimiera 
i Marian Duda, Halina i Stefan Furma-
nowie, Stefania i Jerzy Zerka, Elżbie-
ta i Tadeusz Gągała, Danuta i Ryszard 
Kowalczyk, Zofia i Władysław Babisz 
oraz Stanisława i Andrzej Rybscy. Z 
tej okazji wójt gminy Świdnica Teresa 
Mazurek wręczyła szanownym jubi-
latom medale „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”, przyznane przez prezy-
denta RP. Medal ustanowiony w 1960 
r. stanowi wyróżnienie i nadawany jest 
osobom, które przeżyły 50 lat w jednym 
związku małżeńskim. „Złote Gody” to 
niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Ju-
bilatów, ale również dla ich rodzin oraz 

Miłość połączyła ich 
na lata 

przyjaciół. To wiele lat nieprzerwanego, 
harmonijnego pożycia małżeńskiego. 
Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo 
to takie, które przetrwa wszystkie ży-
ciowe zawieruchy, by po latach zyskać 
wzajemne zrozumienie, szacunek i 
kompromis. - Jako wójt gminy Świdnica 
czuję się bardzo dumna, że mamy takich 
mieszkańców jak Wy, dających piękny 
przykład młodym pokoleniom. Swoją po-
stawą pokazujecie, jak zbudować zwią-
zek oparty na solidnych fundamentach – 
miłości, szacunku, wierności, wspólnym 
zaufaniu, a przede wszystkim głębokiej 
przyjaźni. Życzę wielu wspólnych lat ży-
cia spędzonych w zdrowiu, szczęściu i 
pomyślności – mówiła podczas uroczy-
stości w USC w Świdnicy, wójt Teresa 
Mazurek. 

Oprac.

◄ W tym roku 
z uwagi na 
pandemię 
koronawirusa 
uroczystości 
w Urzędzie Stanu 
Cywilnego 
w Świdnicy odbyły 
się z zachowaniem 
reżimu 
sanitarnego, bez 
udziału rodziny 
i przyjaciół

foto: UG Świdnica

mailto:rezerwacje@muzeatechniki.pl
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wieści z powiatu

Wójt gminy Marcinowice Stanisław 
Leń w poniedziałek, 1 marca podpisał 
dwie umowy - na budowę drogi trans-
portu rolnego w Wirach oraz budowę 
100-metrowego odcinka drogi wraz z 
oświetleniem przy orliku w Wirkach.

Droga dojazdowa do gruntów rol-
nych w Wirach realizowana będzie 
przy wsparciu samorządu wojewódz-

Narodowy Dzień Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych” obchodzony jest 
rokrocznie 1 marca. Data ta upamięt-
nia żołnierzy antykomunistycznego i 
niepodległościowego podziemia, któ-
rzy po zakończeniu II wojny świato-
wej walczyli o wolność i suwerenność 
Polski.

W poniedziałek, 1 marca władze 
Strzegomia oddały hołd niezłomnym 
żołnierzom, składając kwiaty i zapa-
lając znicze pod pomnikiem Żołnie-
rzy Wyklętych w strzegomskim par-
ku. Dzień wcześniej, w niedzielę, 28 
lutego, na deskach Strzegomskiego 
Centrum Kultury, odbył się spektakl 
muzyczny poświęcony „Pamięci Nie-
złomnych Bohaterów”, którego orga-
nizatorami byli: Związek Strzelecki 

Oddział Strzegom oraz SCK Strzegom. 
W patriotycznym przedstawieniu 
wzięli udział przedstawiciele sekcji ar-
tystycznej Związku Strzeleckiego oraz 
członkowie sekcji muzycznej SCK. 
Przy okazji tego wydarzenia burmistrz 
Strzegomia - Zbigniew Suchyta wrę-
czył honorowy tytuł „Młody Aktywny 
Strzegomianin” Błażejowi Kołodziejo-
wi - liderowi Związku Strzeleckiego, 
propagatorowi postaw patriotycz-
nych oraz idei wojskowości w gminie 
Strzegom oraz współorganizatorowi 
zbiórek charytatywnych. Błażej Ko-
łodziej jest szczególnie zaangażowa-
ny w pomoc osobom potrzebującym, 
w tym seniorom, w trakcie pandemii 
koronawirusa.

Oprac.

9 lutego na rynku w Świebo-
dzicach odbyła się przedwiosenna 
akcja poboru krwi, podczas której 
świebodziccy krwiodawcy po raz 
kolejny okazali wielką empa-
tię i chęć niesienia pomocy 
drugiemu człowiekowi.

Do mobilnego 
punktu zgłosiło się 28 
krwiodawców, z cze-
go 24 oddało krew. To 
bardzo dobry wynik, 
co podkreśla kadra 
Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w 
Wałbrzychu. Podczas 
akcji krwiodawców 
odwiedzili: burmistrz 
Paweł Ozga, zastępca 
burmistrza Tobiasz Wyso-
czański oraz sekretarz miasta 
Sabina Cebula, przekazując pa-
niom kolorowe kwiaty oraz słodycze. 

Kwiatami została także obdarowana 
załoga RCKiK w Wałbrzychu.

Oprac.

Dobiegł końca dwuletni remont 
dworca kolejowego w Imbramowi-
cach. Obiekt zyskał nowy układ funk-
cjonalny oraz przeszkloną elewację. 
Koszt modernizacji wyniósł ponad 6 
mln złotych.

W piątek, 26 lutego w obecności 
zaproszonych gości, m.in.: burmistrza 
Żarowa, Leszka Michalaka, zastępcy 
burmistrza Przemysława Sikory, wi-
cemarszałka Województwa Dolnoślą-
skiego, Grzegorza Macko, dyrektora 

Władze Strzegomia oddały 
hołd Żołnierzom Wyklętym 

Wobec pandemii tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” zostały 
mocno ograniczone 
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Nowe inwestycje drogowe 

twa, a jej całkowity koszt wyniesie 206 
222,05 zł z czego 132 200 zł stanowi 
pozyskana dotacja. Budowa drogi w 
Wirkach obejmuje wykonanie na-
wierzchni asfaltowej oraz oświetle-
nia, a koszt zadania wyniesie 68 000 
zł. Zakończenie inwestycji planowane 
jest do końca maja tego roku. 

Oprac.

Wykonawcą inwestycji będzie wyłonione w przetargu Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów
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Mieszkańcy Świebodzic 
chętnie oddali krew 

Dzięki akcji udało się zebrać blisko 11 litrów 
życiodajnego płynu

foto: UM Świebodzice

Wyremontowany dworzec 
w Imbramowicach oddany do użytku

Oddziału Gospodarowania Nierucho-
mościami PKP S.A. we Wrocławiu, 
Tadeusza Szulca wyremontowany 
dworzec został oddany do użytku pa-
sażerów – Mieszkańcy Imbramowic z 
utęsknieniem czekali na finał tej inwe-
stycji. Budynek jest nowoczesny, bar-
dziej funkcjonalny, a przede wszystkim 
dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Dzięki przeprowadzonym 
pracom dziś jest piękną wizytówką Im-
bramowic – mówił burmistrz Leszek 
Michalak. Budynek przeszedł kom-
pleksową modernizację, podczas któ-
rej zmieniony został układ pomiesz-
czeń wewnątrz obiektu. Podróżni 
mogą korzystać z ogrzewanej i klima-
tyzowanej poczekalni oraz ogólnodo-
stępnych toalet z pomieszczeniem dla 

dzieci i opiekunów. O przyjazdach i 
odjazdach pociągów pasażerów infor-
mują wyświetlacze z rozkładem jazdy. 
Dzięki rozwiązaniom zastosowanym 
w ramach inwestycji dworzec stał się 
również bardziej ekologiczny. Zamon-
towano w nim nowe, energooszczęd-
ne oświetlenie z automatyką sterującą. 
Aby ograniczyć straty ciepła, budynek 
ocieplono oraz zamontowano w nim 
okna i drzwi o niskim współczynni-
ku przenikalności ciepła. Ekologicz-
ne będzie również ogrzewanie, które 
zapewni zainstalowana pompa ciepła. 
Nadzór nad wszystkimi urządzeniami 
i systemami na dworcu zapewni BMS 
(Building Management System), który 
także przyczyni się do optymalizacji 
zużycia energii elektrycznej i wody. 
Nad bezpieczeństwem podróżnych 
czuwać będzie system monitoringu, 
a także systemy kontroli dostępu, sy-
gnalizacji włamania i napadu.

Oprac.

◄ Obiekt został w 
pełni dostosowany 
do potrzeb osób 
z ograniczonymi 
możliwościami 
poruszania się
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Powtórka 
z rozrywki. 
Wygrana 
z Oławą 
po tie-breaku

Niezwykle dużo emocji do-
starczyło sobotnie spotkanie 
siatkarek MKS IgnerHome Volley 
Świdnica. Podopieczne Wojciecha 
Ząbka, mimo że przegrywały już 
w Oławie 2:0 to zdołały odwrócić 
losy spotkania, wygrywając cały 
mecz po trzymającym w napięciu 
tie-breaku. Tym samym powtó-
rzył się wynik z pierwszej kon-
frontacji obu drużyn, kiedy to bia-
ło-zielone również wygrały 3:2.

MGLKS Sobieski Oława - MKS 
IgnerHome Volley Świdnica 2:3 
(25:19, 29:31, 25:19, 16:25, 19:21)

Komplet wyników 20. kolejki 
(27.02):
▪ MKS Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych - #Volley Wrocław II 3:0 
(25:17, 25:15, 25:13)
▪ UKS Jedynka Siewierz - NTSK 
AZS Nysa 3:2 (25:13, 25:21, 20:25, 
21:25, 18:16)
▪ Łaskovia Łask - Libero VIP Gwa-
rant Aleksandrów Łódzki 0:3 (23:25, 
18:25, 22:25)
▪ MKS II Kalisz - Sokół43 Katowice 
- mecz 12 marca
▪ MKS Dąbrowa Górnicza – pauza

Tabela II ligi, grupa III:
1. Libero VIP Gwarant  
   Aleksandrów Łódzki 18 46 50:17
2. MKS Chełmiec Wałbrzych 18 43 46:21
3. UKS Jedynka Siewierz 18 39 46:26
4. MKS IgnerHome  
   Volley Świdnica 19 38 44:25
5. UKS Sokół43 Katowice 17 29 37:30
6. Energa MKS II Kalisz 17 23 29:34
7. NTSK AZS Nysa 18 22 31:41
8. MKS Dąbrowa Górnicza 18 18 29:45
9. Łaskovia Łask 19 16 24:45
10. MGLSK Sobieski Oława 18 14 25:46
11. Volley Wrocław II 18 9 19:50

Daniel Gębala

12 zespołów z całej Polski 
i trzy dni rywalizacji na peł-
nych obrotach. Za nami III 
Memoriał Grzegorza Solarza. 
Najlepsi okazali się zawodnicy 
Akademii Piłkarskiej Reissa 
Poznań, dla których było to 
już trzecie zwycięstwo w tur-
nieju! 

Memoriał rozegrany został 
w dniach 5-7 marca na terenie 
Świdnickiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji. Do rywalizacji 
przystąpiło dwanaście drużyn, 
które przydzielono do dwóch 
grup po sześć zespołów. W 
grupach zmagania toczyły się 
systemem “każdy z każdym”. 
Finalnie każdy zespół rozegrał 
osiem meczów po 27 minut 
każdy. W ostatecznym rozra-
chunku po niezwykle zaciętej 
walce najlepsi okazali się piłka-
rze AP Reissa Poznań. Drugie 
miejsce przypadło Stali Brzeg, 

a na najniższym stopniu po-
dium uplasowali się gospoda-
rze prowadzeni przez trenera 
Mariusza Krupczaka.  

Klasyfikacja końcowa, 
III Memoriału 
Grzegorza Solarza:
1. Akademia Piłkarska Reissa 

Poznań
2. Stal Brzeg
3. Polonia-Stal Świdnica
4. Ostrovia Ostrów  

 Wielkopolski
5. Karkonosze Jelenia Góra
6. Górnik Nowe Miasto  

 Wałbrzych
7. Boruta Zgierz
8. Łużyce Lubań
9. Polonia Leszno
10. Sparta Łężyca Zielona Góra
11. Akademia Piłkarska Oleśnica
12. Akademia Młodego Piłkarza  

  Bolesławiec
Daniel Gębala

W przerwie zimowej w klubie z ul. 
Śląskiej doszło do kadrowej rewolucji. 
Trener Jarosław Pedryc postanowił 
sprowadzić do Świdnicy zawodników 
obytych na III-ligowych boiskach, któ-
rzy swoim doświadczeniem pomogą 
skutecznie powalczyć o utrzymanie 
na szczeblu makroregionalnym. Mimo 
fragmentami wyrównanej walki z li-
derem, biało-zieloni finalnie nie byli w 
stanie przeciwstawić się Ruchowi Cho-
rzów. Strzelanie przy Cichej w 17. minu-
cie rozpoczął Mokrzycki, który pewnie 
wykorzystał rzut karny. Później na listę 
strzelców wpisali się zawodnicy debiu-
tujący w barwach 14-krotnego mistrza 
Polski. W 31. min. po rykoszecie trafił 
Wyrobia, a wynik spotkania w 51. min. 
ustalił rosły napastnik Michał Biskup. 

Ruch Chorzów – Polonia-Stal 
Świdnica 3:0

1:0 Mokrzycki 17′, 2:0 Wyrobia 31′, 3:0 
Biskup 51′
Polonia-Stal: Szawaryn – Szydziak, 
Sowa, Kasprzak, Sztylka – Diduszko, 
Borowy – Tragarz, Szuba, Diduszko – 
Ciupka oraz Kozachenko, Paszkowski, 
Filipczak, Czarny

Komplet wyników 20. kolejki (6-7.03):
▪ Polonia Bytom – pauza
▪ Foto-Higiena Gać – Polonia Nysa 3:3
▪ Rekord Bielsko-Biała – ROW 1964 

Rybnik 0:0
▪ Lechia Zielona Góra – Stal Brzeg 0:0
▪ Zagłębie II Lubin – Gwarek Tarnow-

skie Góry 2:0

▪ Ślęza Wrocław – Miedź II Legnica 
3:0

▪ Piast Żmigród – Pniówek Pawłowice 
1:2

▪ MKS Kluczbork – LKS Goczałkowice 
Zdrój 0:0

▪ Warta Gorzów Wielkopolski – Gór-
nik II Zabrze 0:1

Tabela III ligi, grupa III:
1. Ruch Chorzów 19 47 51-15
2. Polonia Bytom 18 42 43-18
3. Ślęza Wrocław 19 41 47-18
4. Pniówek Pawłowice 19 36 34-23
5. LKS Goczałkowice Zdrój 19 33 33-25

Porażka na start rundy 
wiosennej 

Po 20 kolejkach świdniczanie do bezpiecznej strefy tracą 10 punktów  

6. Lechia Zielona Góra 19 29 29-30
7. Zagłębie II Lubin 19 28 32-22
8. MKS Kluczbork  19 26 34-34
9. Stal Brzeg 19 25 34-28
10. Górnik II Zabrze 19 24 33-30
11. Rekord Bielsko-Biała 19 24 27-22
12. Gwarek Tarnowskie Góry 19 23 29-41
13. Miedź II Legnica 19 22 25-33
14. Piast Żmigród 19 20 32-34
15. ROW 1964 Rybnik 19 20 23-33
16. Warta Gorzów Wielkopolski 19 18 18-36
17. Foto-Higiena Gać 19 18 29-44
18. Polonia Nysa 19 12 24-52
19. Polonia-Stal Świdnica 19 10 20-60

Daniel Gębala

Hattrick Akademii Reissa Poznań 

Na boisku zaprezentowali się młodzi piłkarze z rocznika 2008 

Oba zespoły mają zgoła odmienne cele na rundę wiosenną sezonu 2020/2021. 14-krotny 
mistrz Polski walczy o awans do wyższej klasy rozgrywkowej, natomiast Polonia-Stal ma-
rzy o pozostaniu w III lidze. W spotkaniu 20. kolejki Ruch Chorzów nie pozostawił żadnych 
złudzeń biało-zielonym, wygrywając na własnym terenie 3:0.
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Zagrają 
w tenisa 
stołowego 

W sobotę, 20 marca odbędą 
się Otwarte Mistrzostwa Świd-
nicy w tenisie stołowym. Orga-
nizatorzy zapraszają do zapisów 
elektronicznych.

Organizatorem imprezy jest 
Powiatowe Zrzeszenie Ludowych 
Zespołów Sportowych w Świdni-
cy, a współorganizatorem Świd-
nicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
W turnieju prawo uczestnictwa 
posiada każdy zawodnik zgłoszo-
ny elektronicznie lub uzupełnio-
ny w dniu mistrzostw do godziny 
9:45. Zapisy drogą elektronicz-
ną trwają do 15 marca do godz. 
24.00. Zgłoszenia należy wysyłać 
na adres mailowy: imprezy@osir.
swidnica.pl. Turniej podzielony 
będzie na trzy kategorie wieko-
we, osobno dla kobiet i mężczyzn: 
do 34 lat, od 35 do 49 lat oraz po-
wyżej 50 lat. Mistrzostwa odbędą 
się w sobotę, 20 marca o godz. 
10.00, a rozgrywane będą na Hali 
Zawiszów przy ul. Galla Anonima 
1a. Szczegółowe informacje wraz 
z regulaminem zamieszczone są 
na stronie internetowej: www.
osir.swidnica.pl. Organizator za-
strzega sobie prawo odwołania 
imprezy przy możliwych zmia-
nach dotyczących obostrzeń epi-
demiologicznych.

oprac.

Zagrali perfekcyjnie ostatnią 
kwartę i po ostatniej syrenie mogli 
wznieść ręce w geście triumfu. Ko-
szykarze IgnerHome Polonii Świd-
nica w meczu 6. kolejki rundy mi-
strzowskiej pokonali na własnym 
parkiecie SMK Lubin 74:59.

IgnerHome Polonia Świdnica – 
SMK Lubin 74:59 (17:14, 17:17, 18:20, 22:8)
IgnerHome Polonia: Sieńko 17, Mu-
rzacz 13, Kostek 10, Słobodzian 11, 
Dymarski 9, Soboń 9, Kaczmarczyk 5, 
Poradzisz, Cisek, Hałdaś, Rejek, Połeć

Podopieczni trenera Pawła Do-
maradzkiego z dorobkiem 15 punktów 

plasują się obecnie na siódmej pozycji 
w ligowej tabeli. Do końca sezonu do 
rozegrania pozostały jeszcze dwie ko-
lejki. Świdniczanie dwukrotnie zagra-
ją na własnym parkiecie. Najpierw z 
SKM Zastal Deweloper I Zieloną Górą 
(14.03, godz. 17:00) oraz WKK Wrocław 
(21.03, godz. 14:00). 

Pozostałe wyniki 6. serii gier (06.03):
▪ KKS Siechnice – WKK Wrocław 90:65
▪ MKS Szczawno Zdrój – KS Basket Le-
gnica 99:70
▪ Team-Plast KK Oleśnica – SKM Za-
stal Deweloper I Zielona Góra 119:65

Daniel Gębala

Po siedmiu kolejnych wygranych 
ŚKPR Świdnica znalazł pogromcę. W 
sobotę, 6 marca w meczu 18. kolejki II 
ligi świdniczanie przegrali w Oborni-
kach Wielkopolskich ze Spartą 30:34 
(12:16).

Świdniczanie spodziewali się 
trudnej przeprawy w tym meczu. Ze-
spół z Obornik Wielkopolskich zimą 
związał się z nowym trenerem, do-

świadczonym Jackiem Okpiszem. 
Dodatkowo w ostatnich tygodniach 
ŚKPR wpadł w spiralę kłopotów ka-
drowych. Do kontuzjowanego Damia-
na Olichwera dołączył skrzydłowy 
Kamil Stadnik, a także kołowy Ol-
gierd Etel. Zwłaszcza brak tego ostat-
niego był sporym zmartwieniem tre-
nera Krzysztofa Terebuna. Awaryj-
nie do składu wskoczyć musiał drugi 

Pod koszem nie do zatrzymania był Damian Sieńko
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Nie pozostawili 
złudzeń rywalom

Każda seria 
ma swój koniec 

szkoleniowiec Patryk Dębowczyk. – 
Mimo tych wszystkich spraw, nie jest 
to dla nas żadne usprawiedliwienie – 
zaznacza Arkadij Makowiejew, wice-
prezes ŚKPR-u. – Zagraliśmy bardzo 
słaby mecz. Tylko ostatnich dziesięć 
minut było na naszym normalnym po-
ziomie. To dla nas lekcja pokory. Musi-
my wyciągnąć wnioski i walczyć dalej. 
Przegraliśmy bitwę, ale wojna trwa 
nadal – dodaje Makowiejew. Tego 
dnia Szare Wilki popełniały mnóstwo 
własnych błędów i do tego grały bar-
dzo nieskutecznie – na poziomie po-
niżej 50 procent. Momentami miało 
się wrażenie, że w tym dniu wszystko 
sprzysięgło się przeciw naszej druży-
nie – łącznie z obramowaniem bramki 
Sparty, na których notorycznie lą-
dowała piłka po kolejnych rzutach. 
Spotkanie od początku toczyło się po 
myśli gospodarzy, którzy szybko obję-
li prowadzenie 2:0. Do przerwy Sparta 
prowadziła 16:12. Szczególnie zły był 
początek drugiej połowy. Walczący o 
odrobienie strat świdniczanie chcieli 
to zrobić możliwie szybko, ale w tym 
pośpiechu seryjnie popełniali błędy i 
straty zamiast maleć – rosły. W pew-
nym momencie rywale odskoczyli aż 
na 9 bramek (27:18). Dopiero wtedy 
gra ŚKPR-u wskoczyła na właściwe 
tory, dystans zaczął się zmniejszać, 
ale całych strat nie udało się odrobić. 
Szaleńcza pogoń nastąpiła nieco za 
późno.

Sparta Oborniki Wlkp. – 
ŚKPR Świdnica 34:30 (16:12)

ŚKPR: Mirga, Jabłoński, Wiszniowski 
– Redko 6, Wojtala 5, Starosta 5, Jan-
kowski 4, Pęczar 4, Chmiel 3, Ingram 
2, Jaroszewicz 1, Wołodkiewicz, Bal, 
Król, Dębowczyk

Oprac. 

Mimo porażki świdniczanie nadal zajmują trzecie miejsce w ligowej tabeli
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