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Celem działania rady jest wypracowanie koncepcji, pomysłów i rozwiązań na rzecz strategii
równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. - Mam nadzieję, że Rada ds. Równego Traktowania pomoże nam wszystkim uwrażliwić mieszkańców Świdnicy na problemy
osób zagrożonych wykluczeniem czy doświadczających dyskryminacji – mówi wiceprezydent miasta Szymon Chojnowski. Pierwsze posiedzenie rady planowane jest w kwietniu.
str. 4

Błyskawiczna akcja

strażników zapobiegła
nieszczęściu
str. 8

str. 10-11
Przebudowa stadionu

bez zarzutów
prokuratury

str. 3

Tu znajdziesz
biuletyn

Świdnica
▪ 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
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▪ Urząd Miejski w Świebodzicach
▪ Wodne Centrum Rekreacji
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10 milionów złotych
na remont
Polnej Drogi!
Podczas marcowej sesji radni procedować będą uchwałę o zmianach w budżecie miasta.
Jeżeli zostanie ona podjęta, to do wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta wprowadzone zostanie nowe zadanie inwestycyjne, czyli przebudowa ulicy
Polna Droga w Świdnicy. Na 2021 rok wpisano na ten cel – 3 mln zł i w roku następnym – 7
mln zł. Remont miałby objąć odcinek ulicy od ronda na skrzyżowaniu z ulicą Wałbrzyską
do wiaduktu kolejowego.

Miasto ma przygotowaną dokumentację projektową, w której zaplanowano nie tylko wymianę nawierzchni, ale także budowę ścieżki
rowerowej, przystanków autobusowych, rozbudowę parkingu przy bosmanacie oraz budowę nowego przy
skateparku. Przebudowany ma również zostać kolektor deszczowy oraz
oświetlenie uliczne. – Z dokumentacją
byliśmy gotowi od ubiegłego roku. Liczyliśmy na wsparcie z Funduszu Dróg
Samorządowych. Decyzji w tej sprawie,
niestety, jeszcze nie ma. Stan drogi jest
tak bardzo zły, że podjęłam decyzję o
przeznaczeniu na jej remont środków
miejskich. Być może będzie możliwość
dofinansowania tej inwestycji ze środków zewnętrznych, będziemy nadal o to
zabiegać – tłumaczy prezydent, Beata
Moskal-Słaniewska.
W pierwszej kolejności zaplanowano wymianę sieci uzbrojenia podziemnego. Istniejący kolektor deszczowy, będący w złym stanie, zostanie
zlikwidowany i zastąpiony nowym.
Dokumentacja projektowa zakłada
także wybudowanie kanału technologicznego, dzięki któremu będzie
mógł być uruchomiony monitoring
obejmujący obszar skateparku oraz
bosmanatu. Zaprojektowano także
nowe energooszczędne oświetlenie
drogowe, w tym po stronie zabudowań wysokie doświetlające jezdnię i
WYDAWCA
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
e-mail: redakcja@mojaswidnica.pl
tel. 74 640 09 38, 576 767 970

chodniki oraz po stronie zalewu Witoszówka, niskie oświetlające drogę
rowerową i bulwar. Zieleń wysoka odgradzająca jezdnię od brzegu zbiornika zostanie zachowana. Chodnik znajdujący się wzdłuż zbiornika wodnego
ma zostać poszerzony do 4 metrów i
będzie dostępny tylko dla pieszych.
Wzdłuż ścieżki postawione zostaną
nowe ławki i kosze na śmieci. Jezdnia
ma zyskać nową nawierzchnię asfal-

tową, wzdłuż niej wydzielona ma być
dwukierunkowa droga rowerowa. Na
wysokości bosmanatu powstać mają
dwie zatoki autobusowe. Po stronie
zabudowań wydzielono miejsca do
parkowania wzdłuż jezdni w postaci
zatoki. Mają również zostać wprowadzone elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu oraz pieszych.
Trzy przejścia dla pieszych wyniesione ponad powierzchnię jezdni będą
stanowić element spowalniający pojazdy. Wszystkie przejścia na drodze
głównej będą posiadały dodatkowe
oświetlenie, które w nocy poprawi
widoczność pieszego. Przy skateparku zaprojektowano parking dla 40 samochodów osobowych. Powstać mają
nowe chodniki prowadzące do strefy sportowej, w planach jest również
przebudowa schodów. Parking przed
bosmanatem zostanie powiększony –
powstanie 148 miejsc do parkowania,
w tym dla osób niepełnosprawnych.
Posadzone zostaną drzewa i krzewy
ozdobne. Koszt realizacji zadania to
kwota około 10 milionów złotych. Prace budowlane powinny zakończyć się
w drugiej połowie 2022 roku.
Oprac.

Remont nawierzchni będzie inwestycją podnoszącą komfort i bezpieczeństwo jazdy.
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wsze postępujemy zgodnie z prawem i
obowiązującymi procedurami, a pracownicy urzędu dokładają wszelkich
starań nad prawidłowością przeprowadzanych inwestycji – mówi Beata Moskal–Słaniewska, prezydent
Świdnicy. – Mam satysfakcję z tego,
że prokuratura umorzyła śledztwo –
dodaje prezydent. Przesłuchiwano
wielu świadków uczestniczących w
poszczególnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji przebudowy
stadionu. Śledczy rzetelnie i długo badali całą sprawę. Świdnicki magistrat
dostarczył w tym postępowaniu około

tel. kontaktowy 600 374 775

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

tel. kontaktowy 600 374 775

mojaswidnica.pl

reklama

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu po przeanalizowaniu obszernej dokumentacji pokontrolnej CBA
oraz zeznaniach kilkunastu świadków umorzyła śledztwo w sprawie
nieprawidłowości związanych z realizacją inwestycji przebudowy stadionu miejskiego w Świdnicy. Nie
stwierdzono, aby nadzór nad pracą
wykonawców i przebiegiem inwestycji przyczynił się do wyrządzenia
szkody w majątku gminy.
- Od samego początku prowadzonej kontroli byłam spokojna i pewna
takiego zakończenia sprawy, bo za-

12 tysięcy stron dokumentów, związanych z realizacją inwestycji. Kontrola
rozpoczęła się w kwietniu 2018 roku
i była wynikiem donosu o rzekomych
nieprawidłowościach.
Przypomnijmy, że inwestycja dotyczyła przebudowy trawiastej płyty
głównej boiska wraz z instalacją nawadniającą, budowy bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej,
budowy urządzeń lekkoatletycznych
oraz przybudowy trybun wraz z zadaszeniem i budynkiem spikera. Stadion jest dostosowany do wymogów
kategorii V B według wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i IAAF
– Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych oraz
dla wymagań licencyjnych Polskiego
Związku Piłki Nożnej w zakresie infrastruktury piłkarskiej dla obiektów min.
III ligi. Na arenie stadionu znajduje się
zestaw urządzeń: skocznia do skoku
wzwyż, w dal, trójskoku, dwuścieżkowa skocznia do skoku o tyczce, rów z
wodą do biegu z przeszkodami, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu
dyskiem i młotem oraz dwie rzutnie do
rzutu oszczepem. Czterotorowa okólna bieżnia 400-metrowa (na dystansie 100 metrów – sześć torów) została
oświetlona. Trybuny na 999 miejsc są
częściowo zadaszone, a cały obiekt
nagłośniony i objęty monitoringiem.

 OPOCZKA - pow. 3,11 ha
 BOJANICE - pow. 3,98 ha
 BYSTRZYCA GÓRNA
- pow. ▪ 2,04 ha ▪ 2,78 ha ▪ 2,69 ha
▪ 0,89 ha ▪ 0,12 ha ▪ 1,19 ha
▪ 0,13 ha ▪ 1,39 ha

Oprac.

reklama

Stadion oddano do użytku we wrześniu 2018 roku.

DZIAŁKI
ROLNE

reklama

foto: D. Gębala

Przebudowa stadionu
bez zarzutów prokuratury
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Rada ds. Równego Traktowania
zaczyna swoją pracę
Celem działania rady jest wypracowanie koncepcji, pomysłów i rozwiązań na rzecz strategii równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. - Mam nadzieję, że Rada ds. Równego Traktowania pomoże nam wszystkim uwrażliwić mieszkańców Świdnicy na problemy osób zagrożonych wykluczeniem czy doświadczających dyskryminacji – mówi wiceprezydent
miasta Szymon Chojnowski. Pierwsze posiedzenie rady planowane jest w kwietniu.
Zgodnie z ogłoszoną wcześniej
nowski. Podobne organy doradcze powykluczeniem czy doświadczających
Unii Europejskiej, od juniora do seniodecyzją prezydent miasta, do Urzędu
wstały w takich miastach jak Gdańsk,
dyskryminacji. Rola edukacji i świara kształtować empatię i wrażliwość na
Miejskiego wpłynęło łącznie ponad
Kraków czy Bydgoszcz. Świdnicka
domości ma tu ogromne znaczenie.
problemy innych, budować wspierającą
30 zgłoszeń, a każdy kandydat i kanrada, poza opracowywaniem i opinioPowinniśmy, tak jak w innych krajach
się społeczność – mówi Szymon Chojdydatka zobowiązani byli przedstawić
waniem dokumentów w dziedzinie
swój biogram i wizję pracy społecznej
polityki społecznej miasta, będzie też
Skład świdnickiej Rady ds. Równego Traktowania:
w dziedzinie równości. Komisja
mogła na bieżąco monitorować
opiniująca w składzie: Szymon
różne przypadki dyskryminacji
Chojnowski, zastępca prezyw mieście i niepokojące sygnadent Świdnicy, Anna Gromek,
ły czy uwagi płynące bezpoprezes fundacji Endomama,
średnio od świdniczan. Wiele
Teresa Borek, świdnicki odzatem będzie zależeć od zaandział Polskiego Czerwonego
gażowania jej członków i członKrzyża oraz Izabela Siekiekiń. – Obserwujemy w ostatnich
Mikołaj Bobowski,
Lech Bokszczanin,
Lilianna
Kazimierz Deptuła,
Natalia Śliwa,
rzyńska, dyrektor Wydziału
latach narastający problem w
Młodzieżowa Rada
radny Rady Miejskiej
Brańka-Konicka,
działacz społeczny,
Młodzieżowa
Polityki Społecznej i Spraw
kraju z dyskryminacją różnych
Miasta
nauczycielka
Rada Seniorów
Rada Miasta
Socjalnych Urzędu Miejskiego
społeczności i wzrostem liczby
w Świdnicy zarekomendowaprzypadków nietolerancji czy
ła prezydent Świdnicy, Beacie
agresji. Skoro organy państwa
Moskal-Słaniewskiej w sumie
i instytucje do tego powołane
15 osób spośród wszystkich
nie działają w skuteczny, nalenadesłanych zgłoszeń. – W
żyty sposób w tej dziedzinie, to
związku z bardzo dużym odzetym większa potrzeba reakcji ze
wem i zainteresowaniem pracą
strony samorządów. Coraz więAnna Gerus,
Łukasz Grabicki,
Teresa Jarocka,
Kornelia Lech,
Marcin Wach,
w tym nowym gremium pocej z nich powołuje pełnomocniFundacja
działacz społeczny na
wolontariuszka
kuratorka społeczna
radny Rady Miejskiej
stanowiliśmy poszerzyć grono
ków ds. równości i ciała doradŁadne Historie
rzecz praw człowieka
w Caritas
członków i członkiń z planowacze takie jak rady ds. równego
nych 12 do 15 osób. Wśród nich
traktowania. Mam nadzieję na
są aktywiści społeczni i osoby
owocną współpracę z osobami
reprezentujące rozmaite środozaangażowanymi w nowej rawiska, instytucje i organizacje
dzie – mówi Beata Moskal–Słapozarządowe. Mam nadzieję, że
niewska, prezydent Świdnicy.
Rada ds. Równego Traktowania
Pierwsze posiedzenie Rady ds.
pomoże nam wszystkim uwrażRównego Traktowania planoMarzena Rawska,
Kalina Żaczek,
Violetta Mazurek,
Natalia
Robert Staniszewski,
przedstawicielka
liwić mieszkańców Świdnicy
wane jest w kwietniu.
działaczka
społeczna
Stowarzyszenie Kobiet
Polkh-Kastukovich,
Miejska
Biblioteka
środowisk Osób
i wolontariuszka
z Niepełnosprawnościami
w Świdnicy
Białorusinka, aktywistka
Publiczna w Świdnicy
Daniel Gębala
na problemy osób zagrożonych

O głównych zadaniach nowo powołanej rady oraz problemach związanych
z dyskryminacją i akceptacją społeczną mówi Szymon Chojnowski, zastępca prezydent Świdnicy.

Dyskryminacja czy nietolerancja to niebezpieczne zjawiska,
z którymi trzeba walczyć. Jak
edukować lokalne społeczeństwo, aby zminimalizować występowanie takich problemów?

- Jako przedstawiciel społeczności
LGBT+ sam doskonale wiem i nie raz
osobiście doświadczyłem, co znaczy dyskryminacja i nietolerancja (np. wyzwiska, nieprzychylne komentarze). Wiem,
że różne osoby mogą mieć podobne doświadczenia ze względu na inny kolor
skóry, orientację, niepełnosprawność,
płeć, pochodzenie czy wyznanie. Dlatego
tak ważne jest to, co zapowiedziała prezydent miasta, ogłaszając zamiar powołania Rady ds. Równego Traktowania powołania jej po to właśnie, aby każda
osoba mogła się dobrze czuć w naszym
mieście, bo nie ma tu miejsca na jakąkolwiek dyskryminację niezależnie od
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jej podłoża. Jesteśmy różni, ale równi.
Możemy mieć różne światopoglądy, ale
wszyscy powinniśmy dbać o to, aby nikt
nie czuł się u nas źle z powodu swoich
preferencji. Mamy, niestety, w ostatnich
latach narastający problem w kraju z
dyskryminacją różnych społeczności i
wzrostem liczby przypadków nietolerancji/agresji, a skoro organy państwa i
instytucje do tego powołane nie działają
w skuteczny, należyty sposób w tej dziedzinie, to tym większa potrzeba reakcji
i odpowiedzialność leży dziś po stronie
samorządów. Coraz więcej z nich powołuje pełnomocników ds. równości i ciała doradcze takie jak rady ds. równego
traktowania. Myślę, że taka rada pomoże nam wszystkim uwrażliwić mieszkańców na problemy różnych zagrożonych wykluczeniem - osób, które żyją w
Świdnicy i mają prawo czuć się dobrze,
równo traktowane.

Jakie będą główne zadania rady
i jak często jej członkowie będą
się spotykać?

- Spotkania będą się odbywać tak często,
jak to fizycznie będzie możliwe, zarówno

na żywo, jak i online - zarówno w pełnym
składzie, jak i w podgrupach, w zależności od tematyki. Członkowie i członkinie
rady samodzielnie określą swój sposób
pracy i przedstawią swoje plany. To ma
być ciało społeczne, doradcze dla prezydent miasta i aktywne w wielu dziedzinach życia. Rada będzie mogła opiniować
różne dokumenty urzędu i podległych
instytucji, a także będzie mogła kształtować politykę społeczną miasta. Myślę,
że będzie też trochę pracy przy sprawach
bieżących i w konkretnych przypadkach, które będą zgłaszane do rady przez
mieszkańców. Natomiast dużym zadaniem i wyzwaniem dla rady na pewno
będzie współtworzenie strategii równego
traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym.

Jak tą problematyką zajmują
się inne miasta? Czy jest potrzebna współpraca w tej dziedzinie w skali całego kraju?

- Zdecydowanie tak. Dlatego m.in. w
ubiegłym roku powołana została przez
Związek Miast Polskich komisja praw
człowieka i równego traktowania, któ-

foto: D. Gębala

„Jesteśmy różni, ale równi”

rej mam zaszczyt być wiceprzewodniczącym. Na zaproszenie szefa ZMP
odpowiedziało dotychczas już 45 samorządów i innych podmiotów chętnych
do pracy w tym gremium. Wśród nich
obecni są przedstawiciele/przedstawicielki władz miejskich, radne i radni,
urzędniczki i urzędnicy samorządowi, pełnomocniczki i pełnomocnicy do
spraw równego traktowania, równych
szans, polityki równościowej, tolerancji,
przeciwdziałania ksenofobii oraz organizacji pozarządowych.
Daniel Gębala

aktualności

Rodzina, przyjaciele, znajomi i
współpracownicy pożegnali Alberta
Gaszyńskiego, wieloletniego radnego miejskiego, człowieka niezwykle
otwartego, zaangażowanego i pracowitego. Urna z prochami zmarłego spoczęła w rodzinnym grobie na
cmentarzu komunalnym przy ul. Łukasińskiego. Albert Gaszyński zmarł 11
marca 2021 roku. Miał 77 lat.
- Wiadomość o śmierci pana Alberta była dla nas wszystkich ogromnym
szokiem. Jeszcze podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej powiedzieliśmy sobie „do
widzenia”. Umawialiśmy się na kolejne
spotkania, omawialiśmy kolejne projekty
dla miasta. Wspominam Alberta Gaszyńskiego jako człowieka wielkiego zaangażowania, zawsze aktywnego i niezawodnego. Nawet kiedy źle się czuł, nawet
kiedy dokuczała mu choroba, starał się
być obecny na posiedzeniach komisji, na
sesjach Rady Miejskiej. Był zawsze przygotowany, skrupulatny, zawsze dążący
do zgody – wspominała podczas pogrzebu prezydent Świdnicy, Beata Moskal–Słaniewska. – Jest mi ogromnie
przykro, że nie zdążyliśmy osobiście wrę-

czyć panu Albertowi tytułu Zasłużonego
dla miasta Świdnicy. Mam nadzieję, że
gdy pandemia dobiegnie końca, rodzina
pana Alberta odbierze zaszczytny tytuł w
jego imieniu. Będzie nam go bardzo brakowało – mówił Jan Dzięcielski.
Albert Gaszyński urodził się w
1944 roku we Francji w rodzinie polskich emigrantów. Do Polski wrócił
wraz z całą rodziną w 1947 roku i od
tamtej pory, aż do końca był związany
ze Świdnicą. Po ukończeniu Technikum Mechanicznego dla pracujących
podjął pracę w Świdnickiej Fabryce
Urządzeń Przemysłowych na okres
blisko 30 lat – do 1994 roku, na stanowiskach od młodszego konstruktora do konstruktora specjalisty. Albert
Gaszyński był inicjatorem powstania
oraz pierwszym społecznym prezesem Spółdzielczego Zrzeszenia Pomocy w Budowie Domków Jednorodzinnych przy Świdnickiej Fabryce
Urządzeń Przemysłowych. Dzięki tej
inicjatywie, zostało wybudowanych 16
domków w zabudowie szeregowej na
dzisiejszym osiedlu „Zwierzynieckim”.
Oprócz pracy zawodowej, Albert Ga-

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Albert Gaszyński zostanie zapamiętany
jako oddany społecznik i wspaniały
świdniczanin

szyński od najmłodszych lat związany
był z Miejskim Klubem Sportowym
Polonia Świdnica. Barwy klubu i naszego miasta reprezentował w zespołach piłkarskich, począwszy od zespołu młodzików, kończąc na pierwszej
drużynie seniorskiej, w której rolę
kapitana pełnił w latach 1970-1974. W
roku 1998 roku został wiceprezesem
klubu, a dwa lata później został powołany przez walne zgromadzenie na
prezesa MKS Polonia Świdnica.
Za całokształt działalności Albert
Gaszyński otrzymał wiele wyróżnień
i odznaczeń, z których do najważniej-

foto: D. Gębala

Odszedł Albert Gaszyński

szych zaliczyć należy „Złotą Odznakę
Zasłużonego Metalowca”, „Złotą Odznakę OZPN Wałbrzych”, „Medal za Zasługi dla województwa wałbrzyskiego”,
„Srebrną Odznakę PZPN”, „Złoty Medal
80-lecia PZPN” (jako jedyny świdniczanin), „Srebrną Odznakę Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, „Złotą Odznakę
za Zasługi dla Sportu”, „Wyróżnienie
Prezydenta Miasta Świdnicy za Całokształt w Dziedzinie Kultury Fizycznej”
oraz „Brązowy Krzyż Zasługi” w 2009
roku przyznany przez Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego.
DG

Ś.P. Alberta

Gaszyńskiego,
uhonorowanego tytułem „Zasłużony dla Miasta Świdnicy”,
radnego miejskiego trzech kadencji, społecznika i działacza sportowego.
Całej rodzinie i przyjaciołom
składamy wyrazy głębokiego współczucia w tych trudnych chwilach.
Jan Dzięcielski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świdnicy

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy

Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Ś.P. Janusza

Dytewskiego
wieloletniego ordynatora
oddziału internistycznego szpitala „Latawiec”,
pierwszego dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy.
Będziemy Go pamiętać jako serdecznego człowieka,
zasłużonego i cenionego lekarza.
Rodzinie i przyjaciołom
składamy najszczersze wyrazy współczucia.
Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy

reklama

Jan Dzięcielski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świdnicy
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Świdnickie Amazonki zarażają

Na zdjęciu od lewej prezes Świdnickiego Stowarzyszenia „Amazonki” Kazimiera Zając, Janina Dudziak, Krystyna Kotyńska oraz Ewa Chorągwicka - Chcemy jak najszybciej wrócić do aktywnego
działania – mówią świdnickie amazonki.

Traumatyczne przeżycia związane z chorobą nowotworową nie powstrzymały ich przed niesieniem pomocy innym
kobietom, które znalazły się w podobnej sytuacji. Pomimo trudności związanych z pandemią, zarażają optymizmem i nie
ustają w swoich działaniach związanych z profilaktyką raka piersi. O nierównej walce z chorobą, swoich działaniach i o
tym, jak po ciężkiej chorobie ponownie uwierzyć w siebie, tłumaczą członkinie Świdnickiego Stowarzyszenia "Amazonki".
W październiku 1990 roku dr
Ewa Kilar została zatrudniona w
szpitalu w Świdnicy jako specjalista
w zakresie chemioterapii nowotworów. Dzięki temu wkrótce została
utworzona Poradnia Onkologiczna
w Świdnicy. Do świdnickiego szpitala trafiało coraz więcej kobiet z diagnozą nowotworową piersi. Pacjentki i ich rodziny potrzebowały pomocy psychologicznej. W 1995 roku dr
Ewa Kilar zasugerowała założenie
grupy wsparcia.

Stowarzyszenie powstało
z potrzeby serca
Niedługo potem powstało Wałbrzyskie Stowarzyszenie Amazonek,
które zrzeszało kobiety z całego regionu wałbrzyskiego. - W 1997 roku
powołano do życia Terenowy Odział
Amazonek w Świdnicy, a pierwszą
przewodniczącą została Maria Pietrzak. Doktor Ewa Kilar objęła opieką
medyczną pieczę nad oddziałem i pracuje z amazonkami do dzisiaj. W 2001
grupa założycielska w składzie: Janina Kubryńska, Ewa Padło, Michalina
Nowak oraz Elżbieta Wiech oficjalnie
zarejestrowały stowarzyszenie pod
nazwą Świdnickie Stowarzyszenie
„Amazonki”. Przewodniczącą została Janina Kubryńska, która pełniła
obowiązki prezesa. Dzięki staraniom
grupy założycielskiej i ogromnym
wsparciu dr Ewy Kilar amazonki
otrzymywały pomoc psychologiczną
i fizjoterapeutyczną, organizowane
były spotkania z lekarzami specjali-
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stami oraz wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne – mówi Kazimiera Zając,
obecna prezes Świdnickiego Stowarzyszenia „Amazonki”. W 2004 roku
prezesem została Stanisława Rydza,
a do stowarzyszenia zgłaszało się
coraz więcej kobiet potrzebujących
wsparcia. W tym samym roku został również zorganizowany pierwszy „Marsz Życia”, który propagował
profilaktykę nowotworową, uświadamiając jednocześnie, że rak to
nie wyrok, a wcześnie wykryty daje
szansę na całkowite wyleczenie. W
2007 roku nową przewodniczącą została Halina Markowska, która prężnie działała i organizowała szkolenie
ochotniczek, które zaczęły aktywnie
działać na oddziale onkologicznym
w szpitalu „Latawiec”.
Od 2011 roku funkcję prezesa
pełni Kazimiera Zając, a w 2012 roku
Świdnickie Stowarzyszenie „Amazonek” otrzymuje lokal przy ulicy
Długiej w Świdnicy. Stowarzyszenie
prowadzi profilaktykę raka piersi w
Świdnicy i okolicznych miejscowościach. - Nadal staramy się dawać
wsparcie kobietom dotkniętym nowotworem piersi. Dzielimy się swoim
doświadczeniem - jak żyć pomimo
choroby, jak przetrwać trudny okres
leczenia oraz rehabilitacji, jak ponownie uwierzyć w siebie i w to, że
można pokonać chorobę i zminimalizować jej skutki oraz jak istotne dla
dalszego leczenia jest wczesne wykrycie jej objawów – mówi Kazimiera
Zając.

Przede wszystkim profilaktyka
Kobieta zmagająca się z chorobą
nowotworową potrzebuje wsparcia
na wielu płaszczyznach. Do zadań
stowarzyszenia należy m.in.: organizowanie i prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po
leczeniu raka piersi, włączanie się i
organizowanie akcji na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia i rehabilitacji kobiet dotkniętych rakiem
piersi, przedstawianie problemów
dotyczących kobiet po leczeniu raka
piersi społeczeństwu i kompetentnym organom władzy oraz instytucjom odpowiedzialnym za organizację zdrowia publicznego oraz podejmowanie prac i działań zmierzających do współdziałania z władzami,
stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi
i fundacjami działającymi na rzecz
chorych i niepełnosprawnych. Prezes stowarzyszenia podkreśla fakt,
że najważniejsza jest profilaktyka. Przede wszystkim jesteśmy po to, aby
wspierać kobiety po nowotworowej
chorobie piersi i propagować jej profilaktykę. Wspieramy panie psychologicznie, fizjoterapeutycznie i profilaktycznie. Organizujemy spotkania
z różnymi ciekawymi osobowościami.
Jedną z najciekawszych form wsparcia
psychologicznego jest praktyka śmiechu. To coś, co wzmacnia naszą psychikę i całe ciało. Praktyka śmiechu to
nic innego jak niekontrolowany, głęboki śmiech. W tym roku mamy jeszcze zaplanowane warsztaty z lecze-

nia dźwiękiem misiami tybetańskimi,
które wpływają na poprawę nastroju.
Jednak trudno jest nam teraz cokolwiek zaplanować, ze względu na panującą pandemię. Wbrew pozorom w
ubiegłym roku udało się nam zrealizować wszystko to, co zaplanowałyśmy.
Bardzo często jesteśmy zapraszane na
różne spotkania, np. z kołami gospodyń wiejskich. Jedno ze spotkań, które
najbardziej utkwiło mi w pamięci, to
warsztaty w świdnickim Mechaniku.
Młodzież zachowała się wspaniale i
bardzo poważnie podeszła do tematu profilaktyki raka piersi. Warsztaty
są prowadzone przez profesjonalnie
przeszkolone wolontariuszki – informuje Kazimiera Zając.
Członkinie stowarzyszenia mogą
też korzystać z gimnastyki, spotkań
z dietetykami, z zajęć śmiechoterapii.
Terapia śmiechem ratuje życie w
trudnych momentach, pozwala nabrać dystansu do codziennych zdarzeń oraz odkryć prostą radość płynącą z serca. - Gdyby ktoś stanął obok
i popatrzył na nas w trakcie praktyki
śmiechem, to w pierwszej chwili musiałby się naprawdę zastanowić, co my
takiego wyprawiamy. Proszę mi wierzyć, że po takim warsztacie człowiek
wychodzi odprężony, zadowolony i zapomina o wszystkich kłopotach. Wspaniałym pomysłem były też warsztaty
kulinarne. Ogromnie istotna jest też
rehabilitacja, a po operacji dużą ulgę
przynosi np. masaż limfatyczny – dodaje Janina Dudziak, członek stowarzyszenia.

radością
Na pomoc innym kobietom

Nowotwór piersi bardzo długo
był tematem tabu, ponieważ kobiety,
często po mastektomii były w bardzo
złym stanie psychicznym. Przygnębione, okaleczone i często ostatnią
rzeczą, o którą chciały poprosić, była
rozmowa na temat nowotworu. –
Kiedyś panie z nowotworem piersi po
operacji zostawały tydzień w szpitalu,
więc miałyśmy czas na działanie, ponieważ tuż po operacji kobiety są zbyt
załamane nową sytuacją, aby od razu
do nich podejść i proponować wsparcie psychologiczne. Obecnie pacjentki
po operacji, jeżeli nie ma zagrożenia
życia, po trzech dniach są odsyłane do
domu – informuje Krystyna Kotyńska,
członkini stowarzyszenia.
Kolejnym ważnym działaniem profilaktycznym jest obecność amazonek
na oddziale chemioterapii w szpitalach. – Chciałybyśmy również zacząć
działać na oddziale chemioterapii z
kobietami zmagającymi się z chorobą
nowotworową piersi. Niestety, coraz
częściej młode dziewczyny walczą z rakiem piersi. Na razie pandemia nam to
uniemożliwia. Obecnie organizujemy
spotkania w małym gronie, w pełnym
reżimie sanitarnym, ponieważ samo to,
że się spotkamy, zobaczymy i chwilkę
porozmawiamy, jest dla nas terapią. W
swoim gronie nie musimy się krępować,
wstydzić, ponieważ wszystkie jesteśmy
w podobnej sytuacji, mniej lub bardziej
okaleczone. Panie, które do nas dołą-
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czają, często przychodzą skrępowane,
w perukach, turbanach i chustkach, a
u nas naprawdę mogą czuć się swobodnie. W związku z tym, nie mamy potrzeby kontrolowania tego, co mówimy.
Rodzinie zazwyczaj podajemy prawdę,
która jest okrojona, aby nie przeżywali
i nie zamartwiali się naszym stanem
zdrowia – mówi Kazimiera Zając.
Obecnie do stowarzyszenia należą 42 kobiety, mniej lub bardziej aktywne. Nasza najmłodsza amazonka
ma 32, a najstarsza 84 lata. Większość
kobiet należących do stowarzyszenia jest po 50. roku życia. – Jednym
z naszych stałych rytuałów są spotkania świąteczne, na których zawsze
jest duża frekwencja. Jeszcze przed
pandemią kolacje wigilijne były organizowane w lokalnych restauracjach.
Boimy się tylko jednego, tego że szalejąca pandemia odbierze nam możliwość spotykania się we własnym
gronie, ponieważ jesteśmy dla siebie
jak rodzina. Bierzemy czynny udział
w akcjach organizowanych przez federację stowarzyszeń amazonki, która mieści się w Poznaniu, na Malcie.
W ubiegłym roku, na ogólnopolskiej
Spartakiadzie zdobyłyśmy I miejsce i
złote medale. Wygrałyśmy zawody w
pływaniu łodziami smoczymi, w rzutach na bramkę złoto wywalczyła Kazimiera Zając, a dwa lata temu w tej
samej kategorii złoto wywalczyła Jasia
Dudziak – dodaje Ewa Chorągwicka.
Justyna Cader

Zadbaj o stopy
– skorzystaj
z bezpłatnej
porady podologa
W Galerii Świdnickiej czynne pozostają:

▪ podejrzewasz grzybicę na paznokciach lub
stopach
▪ potrzebujesz zabiegu upiększającego/relaksującego

sklepy i salony

W czwartek 8 kwietnia w godz.
11.00-16.00 w gabinecie Happy Feet
odbędą się bezpłatne konsultacje
z fizjoterapeutą zajmującym się
globalną terapią stóp (GTS).

INTERMARCHE // ROSSMANN // ZIAJA
APTEKA // VISION EXPRESS // EMPIK

– Jeśli odczuwasz ból i dyskomfort w
obrębie stóp wynikający z zaburzeń
biomechaniki, to serdecznie zapraszam na darmowe konsultacje – zachęca Joanna Bober z salonu podologicznego Happy Feet.

Kiedy warto odwiedzić gabinet podologiczny?
▪ gdy nie wiesz, jak pielęgnować stopy
▪ dokucza Ci wrastający paznokieć
▪ paznokcie zmieniły kolor, grubość, kształt
▪ masz modzele i odciski
▪ masz brodawki (kurzajki) na stopach
▪ pękają Ci pięty

BLUNTLAND // KANTOR // JYSK

*Liczba miejsc jest ograniczona. Gabinet zastrzega sobie możliwość odwołania wizyt, jeśli
sytuacja epidemiologiczna ulegnie zmianie.

restauracje

Zapraszamy do Salonu Podologicznego
„Happy Feet” Joanna Bober

MARRAKESZ // KFC

Na wizytę można umówić się telefonicznie,
za pomocą Facebooka i Messengera.
Telefon kontaktowy:

603 381 381

Zapraszam na bezpłatne konsultacje

Świdnica, ul. Chrobrego 6
(parter, domofon 11)

(11.00 - 20.00)

(zamówienia na wynos i na dowóz)
artykuł promocyjny

Profilaktyczna pielęgnacja to najlepsza
droga do utrzymania stóp w dobrym zdrowiu.
Co możesz zrobić, żeby zapewnić im komfort
i piękny wygląd? Czynników wpływających na
ich kondycję jest wiele – począwszy od właściwego przycinania paznokci, kąpieli, po noszenie właściwie dobranych skarpet i obuwia.

PLAY // PLUS // T-MOBILE // KOLPORTER

reklama

Czy wiesz, że przeciętny człowiek w swoim
życiu przechodzi dystans porównywalny
nawet z trzema podróżami dookoła świata?
To wszystko zawdzięczamy stopom.
Niestety, zazwyczaj poświęcamy im zbyt mało
uwagi i często zaniedbujemy.
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Ciężka praca, wiele wyrzeczeń i
hektolitry wylanego potu pozwalają
im z sukcesami reprezentować nasze
miasto. Świdniccy sportowcy, trenerzy oraz działacze otrzymali nagrody
prezydenta miasta Świdnicy za wyniki
sportowe i osiągnięcia w działalności
sportowej za 2020 rok.
Przyznano następujące nagrody:
2 indywidualne dla zawodnika
w wysokości po 500 zł: Marcin Markiewicz – triathlon, Stanisław Romanik – judo, Karolina Kohutiak – boks,
Malwina Kulig - akrobatyka sportowa,
Jan Socha - akrobatyka sportowa, Julia
Krasoń - piłka siatkowa, Tomasz Wojas
- taniec standardowy i towarzyski, Anna
Wojas - taniec standardowy i towarzyski, Mikołaj Lis - tenis ziemny, Hubert
Konstanty - piłka nożna, Zuzanna Olejniczak - kolarstwo, Jakub Musialik –
kolarstwo, Hubert Barcik - piłka ręczna,
Maciej Markowski - piłka ręczna, Aleksander Kuprin - piłka ręczna, Łukasz
Szporko - piłka ręczna, Piotr Florczak
- pływanie, Adam Chodyniecki – speedcubing, Marek Zieliński - akrobatyka
sportowa, Damian Bober - akrobatyka
sportowa, Filip Makowski - akrobatyka
sportowa, Kamil Musiał - akrobatyka sportowa, Piotr Sułek – kolarstwo,
Wiktoria Lulek – boks.
2 nagrody zespołowe - upominek
rzeczowy: w wysokości 1400 zł dla drużyny młodziczek MKS Polonia Świdnica,
obecnie MKS Volley Świdnica w składzie:
Natalia Kardasz, Nina Jasiecka, Martyna
Pitek, Julia Huzar, Kinga Fąfara, Martyna Zielińska, Małgorzata Byczek, Wiktoria Wiraszka, Matylda Kozak, Amelia Pieszczoch, Julia Krasoń, Martyna
Gaik, Maria Marczuk, Oliwia Smok. W
wysokości 2300 zł dla drużyny seniorów
MKS Polonia – Stal Świdnica w składzie:

Bartłomiej Kot, Kacper Koziarz, Bartosz
Doliński, Edil De Souza Barros, Jakub
Białas, Łukasz Kot, Andrii Kozachenko,
Patryk Paszkowski, Patryk Salamon,
Marcos Pauli Baumgarten, Sebastian
Białasik, Grzegorz Borowy, Wojciech
Sowa, Kacper Stachurski, Kamil Szczygieł, Wojciech Szuba, Jakub Filipczak,
Szymon Tragarz, Robert Myrta, Dorian
Krakowski, Damian Wajda, Sławomir
Orzech, Damian Chajewski. W wysokości 2240 zł dla drużyny trampkarzy
MKS Polonia – Stal Świdnica w składzie:
Mateusz Choromański, Oskar Cybruch,
Jakub Janas, Jakub Holband, Eryk Korab, Jakub Król, Franciszek Nowak, Patryk Paliński, Jakub Safian, Alan Sauter,
Alex Kindel, Maciej Stańczak, Patryk
Taratuta, Wiktor Wiecheć, Piotr Widła, Dawid Matyszczyk, Igor Malinowski, Hubert Lipiński, Szymon Zaczyński, Hubert Pawlik, Karol Wiatrowski,
Aleksander Jarosz, Kacper Sztabiński,
Adrian Bereś, Marek Jurczak, Bartosz
Dudzic, Igor Zawiła, Jakub Kula.
2 nagrody dla trenera prowadzącego szkolenie w wysokości po 600
zł: Bartłomiej Zamęcki – judo, Piotr
Treczyński – boks, Monika Krawczyk–
Rudnicka - akrobatyka sportowa, Anna
Kozieł - akrobatyka sportowa, Michał
Tomiałowicz - piłka siatkowa, Piotr
Krygier - piłka nożna, Wiesław Iwanio
- piłka ręczna, Piotr Pas - akrobatyka
sportowa, Angelika Prześlica - akrobatyka sportowa, Mariusz Kuc – boks.
2 nagrody za całokształt dla osób
wyróżniających się osiągnięciami w
działalności sportowej w wysokości po 500 zł: Tomasz Bohuszewicz
– taekwondo, Marita Cudejko – boks,
Adam Wierzbicki - piłka nożna, Maria
Omańska - amatorska piłka siatkowa
kobiet i mężczyzn.
oprac.

Błyskawiczna akcja
strażników zapobiegła
nieszczęściu

foto: D. Gębala

Sportowcy, trenerzy
i działacze nagrodzeni

Na zdjęciu od lewej Paweł Kozioł, Dawid Lubczyński, Paweł Kaczorowski, prezydent Beata Moskal-Słaniewska, Marek Fiłonowicz i Edward Świątkowski.

Gdy istnieje podejrzenie zaginięcia dziecka, liczy się każda sekunda.
Ich szybka i intuicyjna reakcja sprawiła, że być może nie doszło do wielkiej tragedii. Trzech funkcjonariuszy
świdnickiej Straży Miejskiej za wzorową postawę otrzymało podziękowania od prezydent miasta i komendanta Komendy Powiatowej Policji w
Świdnicy.
Do feralnego zdarzenia doszło 5
marca. - O godz. 8.26 dyżurny Straży
Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie z Komendy Powiatowej Policji
dotyczące 11-letniego chłopca, który zaginął w drodze do szkoły. Natychmiast
informacja o rysopisie dziecka została
przekazana funkcjonariuszom, którzy
przystąpili do poszukiwań. Już o godzinie 9.50 chłopiec został odnaleziony w
rejonie ulicy Esperantystów. Dziecko
trafiło pod opiekę mamy – opowiada
zastępca komendanta Straży Miejskiej

w Świdnicy, Edward Świątkowski.
Dzięki błyskawicznej akcji strażników:
Pawła Kozioła, Dawida Lubczyńskiego oraz Pawła Kaczorowskiego
w porę udało się odnaleźć chłopca.
Wzorowa akcja funkcjonariuszy nie
umknęła uwadze ich przełożonych
oraz władzom miasta. 17 marca trójka
bohaterów wraz z komendantem Straży Miejskiej Markiem Fiłonowiczem
oraz jego zastępcą Edwardem Świątkowskim gościła u prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewskiej. – Wykazaliście się niezwykłą sprawnością i
wyobraźnią. Błyskawicznie odnaleźliście tego chłopca. Jestem z was bardzo
dumna – mówiła prezydent Świdnicy.
Tego samego dnia ze strażnikami spotkał się także komendant Komendy
Powiatowej Policji, mł. insp. Andrzej
Dobies, który pogratulował zaangażowania oraz pełnego profesjonalizmu.
Daniel Gębala
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Doświadczenie kryzysu psychicznego może dotknąć każdego z
nas. Ważne, by w tym czasie nie pozostawać ze swoimi problemami samemu. - Jeśli czujesz, że dolegliwości emocjonalne odczuwane przez
Ciebie lub bliską Ci osobę, utrudniają codzienne funkcjonowanie i
potrzebujesz pomocy, zapraszamy
do skorzystania ze wsparcia grupy i
doświadczenia jej lidera Renaty Halejcio – zachęca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy.
Uczestnicy wspólnie ustalają zasady działania grupy, które zobowiązują
się przestrzegać i szanować. Udział
w grupie daje możliwość podzielenia
się swoimi przeżyciami i problemami. W atmosferze całkowitego zaufania i tolerancji można przedyskutować je z grupą, uzyskać wsparcie i
radę w trudnej sytuacji. Osoby, które
chcą wziąć udział w spotkaniu, pro-

foto: Emilia Netwinko

Masz problem? Zgłoś
się po bezpłatną pomoc

Spotkania odbywają się w każdy wtorek w
godz. od 12.30 do 14.30 w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej przy ul. Franciszkańskiej 7.

szone są o wcześniejszy kontakt: Renata Halejcio – 513 288 925. Udział w
spotkaniach jest bezpłatny. Spotkania
odbywają się z zachowaniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa.
DG
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– Zamiast wydawać pieniądze na okazałe wiązanki, zapewne piękne, ale nietrwałe, można
przekazać ich ekwiwalent w darze na rzecz naszego hospicjum – mówi Paulina Królikowska.

reklama

datek na hospicjum. Następnie bliscy
zmarłego zwracają się do instytucji, której chcą przekazać środki, a ta
przekazuje puszki na datki. Puszka zostaje opisana imieniem, nazwiskiem i
numerem dowodu osoby, która będzie
zbierać pieniądze. Podobnie jest na
ślubach, państwo młodzi najczęściej
na zaproszeniach piszą krótką wiadomość o tym, aby nie kupować bukietów, a zamiast tego wesprzeć potrzebujących. Można podzielić się swoim
szczęściem podczas innych, rodzinnych uroczystości takich jak chrzciny,
komunie czy urodziny – z tymi, którzy
tego najbardziej potrzebują. - Proponujemy nasze hospicyjne puszki, do
których można podczas uroczystości
zbierać datki. Wszystkie potem pomogą naszym podopiecznym. Przeznaczymy je na leki, tlen, opatrunki czy łóżka. Na wsparcie potrzebujących w tak
trudnym etapie życia – dodaje Paulina
Królikowska.
Towarzystwo Przyjaciół Chorych
„Hospicjum” zostało założone ponad 25 lat temu przez pielęgniarki ze
świdnickiego szpitala, które postanowiły wesprzeć swoich podopiecznych,
dla których często już nie było nadziei
na wyzdrowienie. Celem stowarzyszenia jest poprawa jakości życia chorego przez usuwanie lub zmniejszanie
objawów chorobowych (fizycznych i
psychicznych), łagodzenie cierpień
duchowych. Hospicjum pomaga rodzinie radzić sobie z chorobą bliskiego człowieka i wspiera ją w okresie
osierocenia. Pomoc potrzebującym i
wypożyczalnia sprzętu są świadczone
całkowicie bezpłatnie.
Konto, którego środki przeznaczone są na działalność statutową
stowarzyszenia: nr 70 1600 1462 1882
6823 7000 0001

reklama

Przez lata kwiaty wydawały się
najbardziej oczywistym elementem
różnych uroczystości. Wiązanki pogrzebowe, kompozycje florystyczne
i bukiety są piękne, ale niestety ich
żywot jest krótki. Kłopotliwe bywa
również ich transportowanie czy
utylizowanie, tymczasem pieniądze
wydawane na kwiaty można przeznaczyć na lepszy cel. Czy pomyślałeś o tym, aby zamiast kwiatów podarować komuś szansę i nadzieję na
lepsze jutro? Komuś, kto potrzebuje
wsparcia?
Od początku roku dwie rodziny,
które żegnały swoich bliskich, zgłosiły
się do Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, aby zamiast wiązanek pogrzebowych wesprzeć podopiecznych stowarzyszenia. Łącznie
na dwóch uroczystościach zebrano 2
tys. 500 złotych. - Zamiast wydawać
pieniądze na okazałe wiązanki, zapewne piękne, ale nietrwałe, można przekazać ich ekwiwalent w darze na rzecz
naszego hospicjum. Możecie państwo
w ten sposób dać nadzieję chorym na
lepsze jutro. Wystarczy, że przekażecie
ten szczytny pomysł swojej rodzinie
i przyjaciołom, by zamiast kwiatów,
środki na nie przeznaczone wrzucili
do specjalnej puszki lub przekazali pieniądze na konto hospicjum, aby ostatnie pożegnanie z bliską osobą nie było
tylko czasem cierpienia i zamykania
się w sobie, ale było również czasem
solidarności z chorymi, podopiecznymi naszego hospicjum – mówi Paulina
Królikowska, pomysłodawczyni akcji.
Zorganizowanie zbiórki datków
nie jest skomplikowane. Bliscy zmarłego podczas organizacji uroczystości
pogrzebowych mogą poprosić, aby
napisać krótką informację na klepsydrze, o tym, że rodzina prosi, aby zamiast okazałych wiązanek podarować

reklama

foto: Dominik Kałużny

Zamiast kwiatów
podaruj nadzieję
na lepsze jutro

aktualności

Justyna Cader
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Autobus kursował na różnych liniach, aby kierowcy i mechanicy MPK Świdnica mogli dobrze
poznać jego możliwości podczas normalnej eksploatacji.

Rekrutacja w sieci.
I LO zaprasza
ósmoklasistów
Rekrutacja do szkoły w dobie
pandemii? Dlaczego nie. Z ciekawą
inicjatywą wyszło I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w
Świdnicy. Placówka zachęca uczniów
klas ósmych szkół podstawowych do
udziału w specjalnym spotkaniu online. – Przedstawię ofertę edukacyjną
oraz w miarę możliwości odpowiem
na wszelkie pytania i wątpliwości
– zachęca dyrektor szkoły, Robert
Kaśków. Spotkanie odbędzie się 15
kwietnia o godz. 17.30 na platformie
Microsoft Teams.
– Podczas spotkania przedstawię
ofertę edukacyjną I LO w Świdnicy na

Na jednym ładowaniu jest w stanie przejechać około 400 km. 23 miejsca siedzące zapatrzone są w gniazdo
USB, łącznie mogą nim podróżować
83 osoby. Jest niskopodłogowy i klimatyzowany. Na ulicach naszego
miasta testowano autobus elektryczny chińskiego producenta Yutong.
– Autobus klasy SN jest 12-metrowy, o wysokości 3,3 m oraz szerokości
2,55 m. Zmieści 23 osoby na miejscach
siedzących oraz 60 – stojących. Pojazd jest wyposażony w silnik o mocy
215 kW. Na jednym ładowaniu jest w
stanie przejechać ok. 400 km. Jest niskopodłogowy i wyposażony w klimatyzację elektryczną, każde miejsce siedzące zaopatrzono w gniazdo USB 5V,
a pozostałe elementy wyposażenia będą
elementem specyfikacji przetargowej
w sytuacji, gdy MPK Świdnica otrzyma środki w ramach aplikacji do programu „Zielony Transport Publiczny”
realizowanego przez NFOŚiGW – in-

formuje Witold Tomkiewicz, rzecznik
prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego w Świdnicy. Producentem autobusu jest Zhengzhou
Yutong Group Co., Ltd. z siedzibą
w Zhengzhou w prowincji Henan w
środkowych Chinach. Producent specjalizuje się w autobusach, ale również
w maszynach budowlanych, częściach
i komponentach samochodowych czy
nieruchomościach. Yutong Bus jest
notowany na giełdzie w Szanghaju
od 1997 roku i jest pierwszą chińską
spółką notowaną na giełdzie. W 2020
roku dostarczył 41 tys. 558 autobusów
i autokarów w tym 15 tys. 940 autobusów elektrycznych. Do końca 2020
roku Yutong wyeksportował ponad 80
tys. sztuk autobusów. Przypomnijmy,
że Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy w swojej flocie
posiada już dwa autobusy elektryczne,
marki Volvo.
Daniel Gębala

Akcja plakatowa
na przystankach

nowy rok szkolny oraz w miarę możliwości odpowiem na wszelkie pytania i
wątpliwości. Osoby zainteresowane proszę o wysłanie na poniższy adres e-mail
następujących danych: imię i nazwisko,
nazwa szkoły podstawowej kandydata,
adres mailowy kandydata. Przed spotkaniem osoby zainteresowane otrzymają
link do spotkania na platformie MS Teams. Adres mailowy, na który należy wysłać dane rejestracyjne: rekrutacja21@
kasprowiczanie.com. Zgłoszenia można
przesyłać do 5 kwietnia do godz. 24:00. zachęca dyrektor I LO im. Jana Kasprowicza, Robert Kaśków
DG

foto: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

Jeden z plakatów umieszczony na przystanku na placu św. Małgorzaty.

Dyrektor szkoły, Robert Kaśków zachęca wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu
online.
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„Żądamy przywrócenia do pracy
niezależnych sędziów” – plakaty z takim hasłem i wizerunkami sędziów
Igora Tulei, Pawła Juszczyszyna i Beaty Morawiec pojawiły się na kilku
wiatach przystankowych w Świdnicy.
To efekt akcji Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.
Celem akcji protestacyjnej jest
przywrócenie do orzekania sędziów
Pawła Juszczyszyna, Beaty Morawiec
i Igora Tulei. Organizuje ją Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. –
Wszystkie sprawy mają wspólne cechy,
które sprawiają, że decyzje o uchyleniu immunitetów są bezprawne i mają
charakter jedynie represyjny: nie chodzi tu tylko o fakt uchylenia immuni-

foto: Anna Paździora

foto: D. Gębala

Testowany elektryk
wyjechał na ulice

tetu, ale o to, że automatycznie zostali
oni odsunięci od orzekania. Teraz prokuratura może przez kilka lat symulować, że prowadzi śledztwo. Każdy z
nich rozpoznawał sprawy konkretnych
osób, w chwili zawieszenia każdy miał
na biegu kilkadziesiąt, a nawet kilkaset
takich spraw na różnym etapie ich rozpoznawania, każda z nich będzie przydzielona innemu sędziemu i rozpoznawana od początku, wydłuży to znacznie
czas ich rozpoznania – tłumaczą organizatorzy akcji. Jak informuje rzecznik
prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy Magdalena Dzwonkowska, miasto
nieodpłatnie udostępniło powierzchnie reklamowe.
Daniel Gębala

aktualności

foto: Emilia Netwinko

Śmieciowe „skarby Bałtyku”
na wystawie w Świdnicy

Zdjęcia można
obejrzeć
do 5 kwietnia.

Plastikowa butelka obrośnięta skorupiakami, fragment rybackiej sieci,
sflaczałe baloniki z tasiemką, zastygła
pianka poliuretanowa – każdy śmieć
może stać się dziełem sztuki. Najciekawsze śmieciowe „skarby” można
obejrzeć na świdnickim Rynku. Wystawa jest częścią kampanii edukacyjnej
#mniejplastiku, organizowanej przez
Credit Agricole Bank Polska i spółkę
leasingową EFL.
Zdjęcia przygotował fotograf Dobromił Nosek. Wystawa jest częścią
kampanii edukacyjnej #MniejPlastiku,
która koncentruje się na temacie rosnącej ilości odpadów. Kampanię realizuje bank Credit Agricole i spółka

leasingowa EFL. W ramach #MniejPlastiku, w styczniu tego roku rozpoczęła się akcja „Górska Odyseja” – 700
km marsz wzdłuż południowej granicy
Polski, od Ustrzyk Górnych do Świeradowa Zdrój, połączony ze sprzątaniem
szlaków, spotkaniami, webinarami z
zakresu ekologii. „Górska Odyseja”, organizowana z ekologiem Dominikiem
Dobrowolskim, zwraca uwagę na problem zaśmiecania gór i lasów odpadami,
szczególnie tymi z plastiku. – Śmieci w
lesie, w górach, w parkach, nad jeziorami są problemem, który dotyczy nas
wszystkich. Śmiecimy my – ludzie i na
nas spoczywa odpowiedzialność. „Górska Odyseja” ma na celu uświadomienie,

Twój dzielnicowy.

Do kogo zwrócić
się po pomoc?

jak bardzo sami niszczymy przyrodę i
jak potrzebna jest nam odpowiedzialna
turystyka. Nie trzeba robić wielkich rzeczy. Na początek wystarczy nie śmiecić,
segregować odpady i wyrzucać je do odpowiednich pojemników – przekonuje
Przemysław Przybylski z banku Credit Agricole. Na plenerowej wystawie
„Górska Odyseja” można zobaczyć artystyczne zdjęcia śmieci, pozbieranych
podczas zeszłorocznej akcji „Bałtycka
Odyseja” oraz w górach. Treść wystawy
zwraca uwagę na skalę i przyczyny zanieczyszczeń oraz pokazuje, w jaki sposób każdy człowiek może przyczynić się
do zmniejszenia ilości plastikowych odpadów w środowisku. W 2019 r. tylko na
terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe, przez które przejdzie „Górska
Odyseja”, leśnicy musieli wydać ponad 3
mln zł na wywiezienie zebranych w lesie śmieci. – Pokazujemy wystawę, która
może otworzyć ludziom oczy, bo to my
– ludzie – zaśmiecamy i niszczymy planetę. Śmiecenie zarówno w górach, jak i
w każdym innym miejscu jest bardzo negatywnym zjawiskiem. Szkodzimy przyrodzie, a jednocześnie często marnujemy
materiał, który można powtórnie wykorzystać. Wierzę, że ludzie mogą świadomie wędrować po górach i zostawiać
na szlakach jedynie ślad swojej stopy –
mówi ekolog Dominik Dobrowolski.
oprac.

Amator nielegalnego spalania śmieci ukarany
rium. Dalszy tryb postępowania zależy
od wyników ekspertyzy - mówi zastępca
komendanta Straży Miejskiej w Świdnicy, Edward Świątkowski i dodaje: - Niestety, zazwyczaj, czego dowodzi ostatni
przypadek, badanie wykazuje spalanie
substancji, które nie powinny się znaleźć

w piecu. Tym razem sprawę zakończono
ukaraniem sprawcy mandatem karnym w
kwocie 500 zł. Należy jednak pamiętać, iż
w sytuacji skierowania przez Straż Miejską wniosku o ukaranie do sądu, grzywna
może wynieść nawet 5 tys. zł.

foto: KPP Świdnica

Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt z
mieszkańcami swoich rejonów,
rozpoznają ich potrzeby czy oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego jak
i publicznego. Oddelegowani funkcjonariusze pomagają diagnozować
lokalne problemy, ustalają ich przyczyny i pomagają w poszukiwaniu
skutecznych sposobów ich rozwiązania. Do kogo zgłosić się o pomoc
w Twoim rejonie zamieszkania?
dzielnicowy, sierż. szt. Łukasz Bartkowski; nr tel: 47 87 553 07, tel. kom.
797 306 412; e-mail: dzielnicowy.6@
swidnica.wr.policja.gov.pl
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich 15, 58100 Świdnica
Rejon służbowy: Świdnica, ulice:
8-go Maja, Basztowa, Bohaterów
Getta, Budowlana, Daleka, Długa,
Franciszkańska, Grodzka, Jana Pawła II, Klasztorna, Kotlarska, Łukowa,
Muzealna, Niepodległości, Pułaskiego, Różana, Rynek, Spółdzielcza,
Środkowa, Świętokrzyska, Trybunalska, Wewnętrzna, Zamkowa, Zaułek Kupiecki, Żeromskiego Stefana.
DG

Daniel Gębala
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Badania próbek popiołu z domowych palenisk pomagają skutecznie walczyć ze smogiem. Świdniccy strażnicy miejscy po raz kolejny
ukarali mandatem karnym sprawcę,
który w swoim piecu palił niedozwolonymi substancjami.
Kontrolą domowych pieców zajmuje się Straż Miejska. Funkcjonariusze
mają prawo wejść do domu, przesłuchać
domowników i pobrać próbki z kotła.
Większość interwencji to wynik zgłoszeń
mieszkańców zaniepokojonych czarnym
dymem. Kary za palenie czym popadnie
są surowe. – Aby ukarać sprawcę spalania
odpadów, strażnik musi naocznie stwierdzić ten fakt. Od zeszłego roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Świdnicy
korzystają również z innej możliwości. W
przypadkach, gdzie istnieje uzasadnione
podejrzenie spalania odpadów, a nie udało się tego naocznie stwierdzić, strażnicy
pobierają z paleniska popiół, który zostaje
zbadany przez certyfikowane laborato-

dzielnicowy,
sierż. szt.
Łukasz
Bartkowski

PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW
MAJĄTKU RUCHOMEGO ŚOSiR
Dyrektor Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy (sprzedawca)
ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego ŚOSiR:
Przedmioty sprzedaży oglądać można po wcześniejszym kontakcie z
gospodarzem zespołu boisk ŚOSiR, tel. 608 589 624, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00
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Szczegóły oferty i przetargu znaleźć można
na stronie internetowej ŚOSiR
www.osir.swidnica.pl
w zakładce Przetargi/sprzedaż majątku
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a) Mikrociągnik Park-13 Uszkodzony, przestarzały technologicznie,
cena wywoławcza: 1200 zł brutto
b) Kosiarka wrzecionowa Ransomes,
cena wywoławcza: 4000 zł brutto
c) Przyczepa Autosan D-44B stan dobry,
cena wywoławcza: 7000 zł brutto
d) Ciągnik C-360 3P z ładowaczem TUR Stan dobry,
po wymianie inst. elektrycznej, tur sprawny,
cena wywoławcza: 18.500 zł brutto
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Wygodnie pozbądź się
elektrośmieci
Odkurzacz, kuchenka mikrofalowa, stary telewizor,
a może zużyte baterie – co
zrobić z tymi urządzeniami,
gdy przestaną działać i są
nam niepotrzebne? Pozbycie
się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
bywa sporym problemem.
Jednak w Świdnicy jest to
znacznie prostsze.

Siedem charakterystycznych
czerwonych pojemników na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny stanęło w różnych lokalizacjach Świdnicy. W ramach
podjętych działań przez Wydział
Gospodarki Odpadami Urzędu
Miejskiego w Świdnicy, zawarto
współpracę z firmą MB Recycling oraz Fundacją Odzyskaj Środowisko, dzięki której na terenie
miasta zamontowano siedem
specjalistycznych
pojemników
na odpady elektryczne i elektroniczne.

Co można umieszczać
w pojemnikach?

2 Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm
Odkurzacze, zamiatacze do dywanów, urządzenia do szycia, oprawy
oświetleniowe, kuchenki mikrofalowe, sprzęt wentylujący, żelazka,
tostery, noże elektryczne, czajniki
elektryczne, zegary i zegarki, golarki elektryczne, wagi, urządzenia
do pielęgnacji włosów i ciała, kalkulatory, odbiorniki radiowe, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt

hi-fi, instrumenty muzyczne,
sprzęt do odtwarzania dźwięku lub
obrazu, elektryczne lub elektroniczne zabawki, sprzęt sportowy,
komputery rowerowe, sprzęt do
nurkowania, biegania, wiosłowania
itd., czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, małogabarytowe
narzędzia elektryczne i elektroniczne, małogabarytowe wyroby
medyczne, małogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli,
małogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty,
mały sprzęt ze zintegrowanymi
panelami fotowoltaicznymi
2 Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny,
którego żaden z zewnętrznych
wymiarów nie przekracza 50 cm
Telefony komórkowe, GPS, kalkulatory kieszonkowe, routery, komputery osobiste, drukarki, telefony.
2 Zużyte baterie i akumulatory
foto: D. Gębala

Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
(PSZOK) na telefon!
Odpady przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu
wizyty pod numerem telefonu:

74 852 21 04

od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-17.00
oraz w soboty 10.00-14.00.
PSZOK
ul. Metalowców 4 w Świdnicy
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Gdzie znajdziemy pojemniki?
Urząd Miejski w Świdnicy
Wydział Gospodarki Odpadami
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica,
tel. (+48) 74 856 29 21, (+48) 74 856 29 36
e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl
www.czystaswidnica.pl
Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z o.o.
ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica,
tel./fax (+48) 74 85 22 104
e-mail: biuro@zomswidnica.pl
www.zomswidnica.pl

▪ ul. Spółdzielcza (Śródmieście) - parking
▪ ul. Dworcowa przy siedzibie Straży Miejskiej
▪ ul. M.Kopernika/ P.Skargi (Zarzecze)- parking
▪ ul. Śląska - parking przy Świdnickim Ośrodku
Sportu i Rekreacji
▪ ul. Ofiar Oświęcimskich, przy boksie śmietnikowym
obok sklepu Delikatesy Centrum
▪ ul. I. Prądzyńskiego (Os. Młodych) - przy placu zabaw
▪ ul. H. Pobożnego (Os. Zawiszów) - boks przy
przystanku autobusowym

kultura

Biblioteka
pozostaje otwarta!

foto: D. Gębala

Zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej,
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy pozostaje otwarta. Nadal obowiązuje
reżim sanitarny, czyli zasłonięty nos i usta, dezynfekcja
rąk i ograniczenie ilości osób przebywających w budynku
zgodnie z obostrzeniami na dzień 24 marca.

Codziennie w godzinach 11.30-12.00 oraz 14.00-14.30 odbywa się przerwa
na dezynfekcję

Wielkanocne
książki dla
najmłodszych

Godziny pracy w głównej siedzibie biblioteki:
▪ poniedziałek – piątek: 9.00-17.00
▪ czwartek: 9.00-16.00
▪ sobota: nieczynne
Godziny pracy w filiach biblioteki:
▪ poniedziałek – piątek: 10.00-17.00
▪ czwartek: 9.00-16.00
▪ sobota: nieczynne
Obecnie panujące zasady:
2 w bibliotece może przebywać max. 15 osób (nie wliczając pracowników biblioteki)
2 w dziale/w filii mogą przebywać dwie osoby (nie wliczając bibliotekarzy) lub jedna rodzina
2 ogranicz wizyty w bibliotece ze swoją pociechą do minimum
2 zaplanuj, co chcesz wypożyczyć (możesz dzień wcześniej zadzwonić lub wysłać listę książek/zbiorów do wypożyczenia, a na drugi dzień odebrać zamówienie)
2 zwroty przyjmowane są bezpośrednio w działach, ale
preferowany jest zwrot przy użyciu trezora/wrzutni
2 wstrzymano akcję „Książka na wynos”, ale usługa
„Książka do domu” wciąż działa
2 Wypożyczalnię Naukową i Czytelnię Czasopism uruchomiono z możliwością korzystania tylko ze stanowisk
komputerowych – maksymalnie 1h
2 prasa wypożyczana jest tylko na zewnątrz (brak możliwości korzystania z prasy na miejscu)
2 działający w bibliotece punkt ksero funkcjonuje bez
zmian
DG

Przyjaciele
biblioteki
polecają

Anna Rudnicka:
- Jeśli bliski jest wam humor spod
znaku Monthy Pythona, to przypadnie wam do gustu powieść
angielskiego pisarza o oryginalnym nazwisku Jerome K. Jerome
“Trzech panów w łódce (nie licząc
psa)”. Fabuła jest prosta - trzech
gentlemenów i pies wybierają
się w podróż łódką po Tamizie,
najpierw zaprzątają ich przygotowania, a potem sama podróż. Jednak nawet prosty temat
można przedstawić w oryginalny i dowcipny sposób. Właśnie
ten dowcipny język sprawia, że
książkę czyta się z wielką przyjemnością. Polecam tę książkę
bardzo często i lubię też do niej
wracać co jakiś czas.

Miejska Biblioteka Publiczna
zachęca najmłodszych czytelników
oraz ich rodziców do zapoznania się
ze zbiorami książek poświęconych
tematyce Świąt Wielkanocnych.
Co koniecznie musi znaleźć się
w wielkanocnym koszyczku? Czy
wszyscy obchodzimy Wielkanoc tak
samo? Czym jest wyścig jajek? Dlaczego „lejemy się” wodą w Poniedziałek Wielkanocny? Na te i wiele
innych pytań dzieci znajdą odpowiedź w książkach znajdujących się
w wypożyczalni dla dzieci i młodzieży.
oprac.

codzienna
porcja informacji
na

foto: MBP Świdnica

mojaswidnica.pl

Przygotowane książki czekają na najmłodszych czytelników
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Narodziny dziecka to jeden z
najwspanialszych momentów w
życiu każdej rodziny. Jest to również radość dla lokalnej społeczności, bowiem tego dnia powiększa się grono mieszkańców gminy. Gratulując rodzicom narodzin
potomka, a tym samym pragnąc
przywitać nowo narodzonego
mieszkańca gminy Żarów, organizowana jest akcja promocyjna
„Paka dla Niemowlaka”.
Na ręce rodziców każdego
nowo narodzonego mieszkańca
zameldowanego na pobyt stały na
terenie gminy Żarów, wręczone
zostaną powitalne pakiety. Każdy najmłodszy mieszkaniec gminy
otrzyma specjalnie przygotowaną
wyprawkę, którą rodzicom osobiście wręczy burmistrz Żarowa.
Warunkiem otrzymania zestawu
upominkowego jest zameldowanie
nowo narodzonego dziecka na pobyt stały na terenie gminy Żarów i
zameldowanie na pobyt stały przynajmniej jednego z rodziców bądź
opiekunów prawnych w okresie
co najmniej 3 miesięcy przed narodzeniem dziecka. – Chcemy w
szczególny sposób przywitać nowych mieszkańców naszej gminy.
„Paka dla Niemowlaka” to nowy
projekt, który ma na celu podkreślenie tego wyjątkowego momentu.
Każdego nowo narodzonego mieszkańca i mieszkankę będziemy witać
z radością, życząc im i ich rodzicom
wszystkiego, co najlepsze – mówi
zastępca burmistrza Przemysław
Sikora. Rodzice zainteresowani
otrzymaniem pakietu powitalnego muszą złożyć wniosek oraz
oświadczenie o zgodzie na wykorzystaniu wizerunku na potrzeby
działalności promocyjnej. Wniosek
można złożyć w Urzędzie Miejskim
w Żarowie osobiście lub pocztą
tradycyjną na adres: Urząd Miejski
w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130
Żarów. Możliwe jest również złożenie wniosku elektronicznie poprzez ePUAP. Regulamin akcji promocyjnej „Paka dla Niemowlaka”
oraz wniosek i oświadczenie do
pobrania ze strony internetowej
www.um.zarow.pl. Szczegółowych
informacji udziela Referat Organizacyjny pod numerem tel. 74 30 67
329 i 74 60 67 340.

Pomoc dla
najbardziej
potrzebujących

Dzięki zaangażowaniu służb mundurowych paczki trafiły do potrzebujących rodzin.

Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych, dzięki staraniom
burmistrza Świebodzic oraz Ośrodka
Pomocy Społecznej, została zorganizowana akcja pomocowa, polegająca
na przygotowaniu 850 paczek z produktami żywnościowymi dla potrzebujących mieszkańców Świebodzic.
W trosce o dobro i zdrowie mieszkańców Świebodzic oraz mając na celu
sprawny przebieg akcji, zaangażowani
byli w nią żołnierze 16. Dolnośląskiej
Brygady Obrony Terytorialnej. Od 18
do 25 marca pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w magazynie przy
ul. Wojska Polskiego 14 wydawali żywność. Wszystko to w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Do Świebodzic
żywność trafiła z Banku Żywności
we Wrocławiu oraz Caritas Diecezji

Świdnickiej. Dary były dystrybuowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świebodzicach. Akcję wsparli także lokalni przedsiębiorcy - Mirosław
Olendzki oraz państwo Grajewscy.
Osobom z niepełnosprawnościami
oraz tym, które nie były w stanie dotrzeć do punktu wydawania paczek
znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego, żywność na bieżąco dostarczali współpracujący z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Świebodzicach
żołnierze w asyście strażników miejskich. Pomoc kierowana była do osób
i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiednich produktów żywnościowych. Z tego powodu paczki trafiły do
ograniczonej liczby osób znajdujących
się w najtrudniejszej sytuacji życiowej,
określonej przesłankami ustawy o pomocy społecznej.
Oprac.

„Migające” przedszkolaki

oprac.

codzienna

porcja informacji
na
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Strzegom
„miastem
dobrego
życia”

foto: UM Świebodzice

„Paka dla
Niemowlaka”
- upominki dla
najmłodszych
mieszkańców
gminy Żarów

Przedszkolaki bardzo chętnie uczą się nowych znaków języka migowego.

Język migowy jest językiem, który
wyraża myśli i słowa za pomocą gestu i
obrazu. W tym roku szkolnym uczą się
go przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego „Chatka Puchatka” w Jaworzynie Śląskiej i trzeba przyznać, że
„miganie” idzie im coraz lepiej.

foto: UM Jaworzyna Śląska

wieści z powiatu

Nauczanie języka migowego to niezwykła innowacja pedagogiczna, w jaworzyńskiej placówce realizowana jest
w ramach projektu „Migające maluchy”.
- Nauka polskiego języka migowego to
nie tylko świetna zabawa dla dzieci, ale
zapoznanie ich z nowym, alternatywnym

Strzegom
został
uznany
„miastem dobrego życia” – tak
wynika z badań przeprowadzonych przez Polski Instytut Ekonomiczny. Miejscowość z powiatu świdnickiego znalazła się w
wąskim gronie 63 miast (do 20
tys. mieszkańców) w całej Polsce,
które zostały wyróżnione. W województwie dolnośląskim wskazano jeszcze tylko Lwówek Śląski
i Twardogórę.
Mianem „miasta dobrego życia” określa się miejscowość przyjazną dla mieszkańców, zapewniającą im dobre warunki życia,
będącą w dobrej sytuacji finansowej i mającą przed sobą - mimo
pandemii koronawirusa - dobre
perspektywy. - Bardzo się cieszę
z tej informacji. Jest to dowód na
to, że cały czas się rozwijamy i
idziemy w dobrym kierunku. Mogę
obiecać, że będziemy nadal dużo
inwestować i dzięki dobrej sytuacji
finansowej będziemy w dalszym
ciągu zapewniać swoim mieszkańcom atrakcyjne warunki życia
– zapewnia burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta. Miasta poddano gruntownej analizie. W sumie
wzięto pod uwagę aż 48 czynników: m. in. czynniki społeczne
(poziom bezpieczeństwa w mieście, przyrost naturalny, liczbę
inicjatyw obywatelskich), a także
czynniki technologiczne, ekonomiczne (poziom współpracy
władz miasta z biznesem, dostępność terenów inwestycyjnych),
ekologiczne, polityczne (np. gotowość władz miasta do współpracy z innymi miastami), prawne
i odnoszące się do wartości (np.
potrzeba kultywowania tradycji,
identyfikowanie się mieszkańców
z miastem).
oprac.

sposobem komunikacji z jednoczesnym
rozbudzeniem wrażliwości i otwartości
na osoby niepełnosprawne ¬ mówi dyrektor Przedszkola Samorządowego
„Chatka Puchatka” Jadwiga Chrobak.
Język migowy dla dzieci słyszących to
nie tylko poznanie nowego sposobu
komunikacji, ale również nauka empatii, rozwój mowy i rozwój intelektualny
dziecka. - Zajęcia mają również na celu
usprawnienie pracy rąk i ogólnej motoryki ciała poprzez przekazywanie znaków za pomocą gestów. Odtwarzanie z
pamięci znaków języka migowego rozwija u dzieci wyobraźnię i pobudza je
do myślenia. Zajęcia wpływają pozytywnie na rozwój kompetencji społecznych.
Dzieci, dzięki nauce języka migowego,
mają możliwość nauczenia się wyrażania
emocji poprzez mimikę twarzy, bez używania głosu – dodaje Jadwiga Chrobak.
Przedszkolaki biorą aktywny udział w
zajęciach, chętnie uczą się nowych znaków. Często wykorzystują je w zabawach,
inscenizacjach, zajęciach dramowych
rozwijających ich wyobraźnię. Zajęcia
prowadzi Anna Krasnoborska - wychowawczyni grupy „Kłapouszki”.

wieści z powiatu

Marcinowice z pomocą Rozstrzygnięto
dla pogotowia
konkurs grantowy

Władze gminy Marcinowice błyskawicznie zareagowały na apel Powiatowego Pogotowia Ratunkowego
w Świdnicy. Dzięki reakcji samorządowców, trzy niezbędne zamgławiacze
akumulatorowe trafiły na wyposażenie do karetek.
– Jak wiecie, trwa trzecia fala epidemii. Niestety, nikt nie wie, jak długo
to jeszcze potrwa. Mimo to staramy się
nieść naszym pacjentom pomoc w najlepszy i najszybszy sposób, w jaki tylko
możemy. Niestety, ale czas dezynfekcji
karetki po przewożeniu pacjentów z COVID jest długi. Wydłuża się dodatkowo,
gdy musimy dojechać do naszej głównej
siedziby. Rozwiązaniem tej sytuacji jest
zakup zamgławiaczy akumulatorowych,
które możemy wozić ze sobą i nie tracić czasu na dojazdy. To pozwoli nam
szybciej dojechać do kolejnego pacjenta.

Potrzebujemy trzy takie urządzenia dla
naszych podstacji w Jaworzynie Śląskiej,
Strzegomiu i Świebodzicach. Koszt zakupu to około 1000zł za kompletną sztukę z
baterią i ładowarką – apelowali pracownicy Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy. Na odzew nie trzeba
było długo czekać. Już następnego dnia
władze gminy Marcinowice postanowiły zakupić niezbędne zamgławiacze.
- Zazwyczaj pomagamy starostwu w realizacji zadań infrastrukturalnych. Tym
razem nie mogliśmy pozostać obojętni na
apel SPZOZ Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy. Cieszymy się, że
w ten sposób możemy wspomóc mieszkańców całego powiatu świdnickiego.
Dziękujemy ratownikom za ich pracę i
poświęcenie! – napisał przewodniczący
Rady Gminy Marcinowice Artur Fiołek.
DG

na wymianę kotłów
w gminie Świdnica
Ponad 908 tysięcy złotych trafi do mieszkańców gminy Świdnica
na wymianę tzw. kopciuchów. Konkurs grantowy dla mieszkańców
gminy Świdnica na wymianę źródeł
ciepła w domach jednorodzinnych i
mieszkaniach w ramach projektu pt.
„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkaniowych na terenie gmin
Aglomeracji Wałbrzyskiej” został
rozstrzygnięty.
Komisje Oceny Projektów oceniły złożone w naborze wnioski o
udzielenie grantu oraz wybrali te,
które
uzyskają
dofinansowanie.
Mieszkańcy gminy Świdnica złożyli 124 wnioski oraz ubiegali się o
2 mln 405 tys. 888 zł. Po weryfikacji wniosków przyznano 45 grantów
na łączną kwotę 908 tys. 250,19 zł.
Odrzucono 79 wniosków z powodu
wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych na dany nabór. Oceny projektów dokonywała komisja, w
której w skład wchodzili m. in. przedstawiciele innych samorządów, partnerów projektu.

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia
przyznanej kwoty dofinansowania na
realizację grantów przez Instytucję
Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami, zgodnie z
listą rankingową. Mieszkańcy gminy,
których wnioski uzyskały rekomendację do dofinansowania, otrzymają
w najbliższym czasie pisemną informację wraz z wykazem dokumentów,
jakie należy złożyć w celu podpisania
umowy o dofinansowanie.
Celem projektu jest zwalczanie
niskiej emisji kominowej na terenie
wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez likwidację wysokoemisyjnych, węglowych źródeł ciepła
i zastąpienie ich źródłami ekologicznymi. Wartość projektu dla wszystkich piętnastu gmin uczestniczących
w konkursie: to 24 mln. 212 tys. 601, 37
zł, w tym dofinansowanie ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020: 16 mln. 840 tys. 999,95 zł.
Justyna Cader

reklama

foto: UG Marcinowice

◄ Wójt
Stanisław
Leń oraz
Artur Fiołek,
przewodniczący
Rady Gminy
osobiście
przekazali
zakupiony
sprzęt dyrektor
Pogotowia
Ratunkowego
w Świdnicy,
Małgorzacie
Jurkowskiej.
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sport

Sezon na 4 z plusem
W swoim ostatnim spotkaniu w rundzie zasadniczej sezonu 2020/2021 siatkarki MKS
IgnerHome Volley Świdnica pokonały na własnym terenie MKS Dąbrowę Górniczą 3:0. Tym
samym podopieczne Wojciecha Ząbka spuentowały całkiem dobry sezon.

Łódzki – UKS Jedynka Siewierz 3:0
(25:18, 25:23, 25:22)
▪ NTSK AZS Nysa – MKS II Kalisz 0:3
(21:25, 22:25, 27:29)
▪ Sokół43 Katowice – MKS Chełmiec
Wodociągi Wałbrzych (23:25, 25:21,
25:19, 18:25, 13:15)
▪ #VolleyWrocław II – MGLKS Sobieski Oława 2:3 (25:19, 26:24, 23:25,
24:26, 13:15)
▪ Łaskovia Łask – pauza
Udział w turnieju półfinałowym o
awans do I ligi zapewniły sobie drużyny Libero VIP Gwarant Aleksandrów
Łódzki oraz Chełmca Wałbrzych.
Świdniczanki zajmują obecnie trzecią lokatę, ale jeśli w swoim ostatnim
spotkaniu zapunktuje UKS Jedynka
Siewierz (mecz 27 marca), to podopieczne Wojciecha Ząbka ostatecznie uplasują się na czwartym miejscu.
Biało-zielone zakończyły rozgrywki z
bilansem 14 zwycięstw i 6 porażek.
Daniel Gębala

Biało-zielone zakończyły rozgrywki z bilansem 14 zwycięstw i 6 porażek.

Świdniczanki były faworytkami
tej rywalizacji i potwierdziły to na
parkiecie. Jedynie w pierwszym secie przyjezdne starały się dotrzymać
kroku biało-zielonym (przez chwilę
nawet prowadziły), ale ostatecznie
pierwsza partia padła łupem gospodyń do 22. Drugi i trzeci set to pełna
dominacja IgnerHome Volley. Nie do
zatrzymania w ataku była Ewa Woźniak, a szczelnie pracujący blok raz
po raz zatrzymywał ataki Dąbrowy
Górniczej. Ostatecznie mecz zakoń-

czył się w pełni zasłużonym zwycięstwem podopiecznych Wojciecha
Ząbka 3:0.
MKS IgnerHome Volley Świdnica
– MKS Dąbrowa Górnicza 3:0
(25:22, 25:14, 25:19)
MKS IgnerHome Volley: Śmidowicz,
Woźniak, Krusiewicz (k), Kołodziejczak, Natanek, Zembowicz, Maziakowska (l), Gałązka (l)
Komplet wyników 21. kolejki (13.03):
▪ Libero VIP Gwarant Aleksandrów

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Tuż przed początkiem meczu doszło do miłej uroczystości. Kadetki świdnickiego zespołu prowadzone przez Michała Tomiałowicza odebrały brązowe medale za
wywalczenie trzeciego miejsca w
Mistrzostwach Dolnego Śląska juniorek młodszych.

Pamiątkowe medale wręczał wiceprezes ds. organizacyjnych Dolnośląskiego Związku Piłki
Siatkowej, Stanisław Łopaciński.

foto: D. Gębala

Zainkasowali komplet punktów

ŚKPR z dorobkiem 42 punktów zajmuje trzecie miejsce w tabeli.
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Po dwóch przegranych ŚKPR
Świdnica wrócił na szlak zwycięstw
i 20 marca z Komprachcic przywiózł
komplet punktów. Szkoda tylko, że
w ostatnim kwadransie Szare Wilki
zgubiły koncentrację, bo zwycięstwo
mogło i powinno być dużo okazalsze
niż ostateczne 36:33 (21:15).
Świdniczanie dość spokojnie poprowadzili grę od pierwszych minut.
Chociaż nie wszystko funkcjonowało
jak należy, to po kwadransie objęli prowadzenie 11:5. Mimo krótkiego przestoju w dalszej części gry, do przerwy
utrzymał się dystans sześciu trafień
(21:15). Po zmianie stron wyraźnie rozegrał się Michał Wojtala. Sam kończył akcje albo efektownie dogrywał
do kolegów. Przewaga szybko rosła i
w 44. minucie było już 33:22. W tym
momencie trener Krzysztof Terebun
zdecydował się na mocne roszady w
składzie – wymienił niemal całą siódemkę. Była to z pewnością słuszna
idea, ale niestety zmiennicy źle weszli
w zawody. Seryjnie popełniane błędy

w ataku i kilka dobrych obron bramkarza Komprachcic sprawiły, że gospodarze złapali wiatr w żagle. Rzucili
aż osiem bramek z rzędu i w 57. minucie przegrywali już tylko 30:33. Większego zagrożenia odwrócenia losów
meczu jednak nie było, bo stempelki
na zwycięstwie postawili jeszcze najskuteczniejsi tego dnia - wspomniany
Wojtala i Adam Chmiel. W następnej
kolejce Szare Wilki czeka arcytrudny
wyjazd do Kościana. Nie ma wątpliwości, że na parkiecie lidera, który w tym
sezonie przegrał tylko raz – w Świdnicy, nie będzie można sobie pozwolić
na podobny przestój jak w starciu w
Komprachcicach.
OSiR Komprachcice –
ŚKPR Świdnica 33:36 (15:21)
ŚKPR: Jabłoński, Wiszniowski –
Chmiel 10, Wojtala 8, Pęczar 4, Redko
3, Jankowski 2, Etel 3, Starosta 2, Wołodkiewicz 2, Dębowczyk 1, Ingram,
Król, Jaroszewicz, Bal
Oprac.

Z Kluczborka na tarczy
To było najlepsze spotkanie w wykonaniu świdnickich piłkarzy w rundzie wiosennej.
Niestety, nie przełożyło się to na żadną zdobycz punktową. W meczu 22. kolejki III ligi Polonia-Stal Świdnica przegrała na wyjeździe w Kluczborku 2:1.

MKS Kluczbork – Polonia-Stal
Świdnica 2:1 (2:0)
Norbert Jaszczak 14′, Kamil Nykiel 36′
– Damian Szydziak 87′
Polonia-Stal: Kot, Sowa, Kasprzak,
Salamon, Kozachenko, Borowy, Diduszko, Ciupka, Szuba, Osiadły, Myrta
oraz Tragarz, Sztylka, Krakowski, Filipczak, Szydziak
Pozostałe wyniki 22 kolejki:
▪ Rekord Bielsko-Biała – pauza
▪ Polonia Nysa – Stal Brzeg 1:1
▪ Zagłębie II Lubin – Pniówek Pawłowice 2:3
▪ Ślęza Wrocław – LKS Goczałkowice
Zdrój 5:1
▪ Warta Gorzów Wielkopolski – Ruch
Chorzów 1:2
▪ Lechia Zielona Góra – Gwarek Tarnowskie Góry 1:1
▪ Polonia Bytom – Miedź II Legnica 1:0
▪ Piast Żmigród – Górnik II Zabrze 3:1

Daniel Gębala

Tabela III ligi, grupa III:

Po 22 kolejkach biało-zieloni wciąż okupują ostatnie, 19. miejsce w ligowej tabeli.

się Grzegorz Borowy. Dzięki temu w
klarownej sytuacji znalazł się Damian
Szydziak. Piłkarz, który wzmocnił
klub w przerwie zimowej, pewnym
strzałem zdobył bramkę kontaktową.

foto: D. Gębala

Po słabym występie w Chorzowie i
bardzo słabym przeciwko Warcie Gorzów Wielkopolski na własnym terenie
Polonia-Stal wyruszyła do Kluczborka
z nadzieją na jakże ważne przełamanie.
Początek spotkania należał do świdniczan. Wysoki pressing zespołu trenera Pedryca sprawiał sporo problemów
gospodarzom. W 11. min. po centrze z
rzutu rożnego bliski zdobycia bramki
był Robert Myrta. Niestety, niespełna
trzy minuty później to Kluczbork objął prowadzenie. Składną akcję sfinalizował Norbert Jaszczak. W 20. min.
bliski wyrównania był Myrta, jednak
tym razem przegrał pojedynek z golkiperem MKS-u. W 36. min. gospodarze
podwyższyli prowadzenie. Na potężne
uderzenie z ponad 30 metrów zdecydował się Kamil Nykiel. Jego próba
zaskoczyła Bartłomieja Kota, futbolówka po odbiciu się od poprzeczki
zatrzepotała w siatce. Do przerwy gospodarze mieli jeszcze dwie dogodne
sytuacje do podwyższenia wyniku, ale
dobrze interweniował Kot. Po zmianie
stron świdniczanie za wszelką cenę
dążyli do zdobycia bramki. I ta sztuka
udała się im się dopiero w 86. minucie. Inteligentnym podaniem popisał

sport

Niestety, na więcej zabrakło już czasu. Mimo przewagi Polonia-Stal nie
zdołała zdobyć wyrównującego gola.
Ostatecznie biało-zieloni z Opolszczyzny wrócili bez punktów.

1. Ruch Chorzów
2. Polonia Bytom
3. Ślęza Wrocław
4. Pniówek Pawłowice
5. LKS Goczałkowice Zdrój
6. Lechia Zielona Góra
7. Zagłębie II Lubin
8. MKS Kluczbork
9. Górnik II Zabrze
10. Gwarek Tarnowskie Góry
11. Rekord Bielsko-Biała
12. Stal Brzeg
13. Piast Żmigród
14. Miedź II Legnica
15. ROW 1964 Rybnik
16. Warta Gorzów Wlkp.
17. Foto-Higiena Gać
18. Polonia Nysa
19. Polonia-Stal Świdnica

21
20
21
21
21
20
21
21
21
21
20
21
21
21
21
21
21
21
21

53
45
44
42
33
30
29
29
27
27
27
26
23
23
23
21
18
16
10

57-16
44-19
53-21
39-26
36-30
30-31
35-26
36-38
37-33
31-42
30-23
36-32
35-37
26-35
28-38
22-38
30-50
29-55
21-65

Ostatni akt sezonu

Do przerwy nieznacznie prowadzili
przyjezdni. Po zmianie stron IgnerHome Polonia wrzuciła wyższy bieg. Gospodarze nie tylko odrobili straty, ale
jeszcze wypracowali sporą przewagę.
W końcówce trener świdniczan desygnował do gry zawodników rezerwowych, co pozwoliło zbliżyć się WKK
na dystans zaledwie trzech punktów.
Jednak ani przez chwilę końcowy wynik nie był już zagrożony. Ostatecznie spotkanie zakończyło się pewnym
zwycięstwem gospodarzy 87:84.

Pozostałe wyniki 8. kolejki:
▪ Team-Plast KK Oleśnica – KS Basket
Legnica 76:58
▪ MKS Szczawno Zdrój – SKM Zastal
Fatto Deweloper I Zielona Góra 96:77
▪ KKS Siechnice – SKM Lubin 86:75
Daniel Gębala

foto: D. Gębala

IgnerHome Polonia Świdnica
– WKK Wrocław 87:84

IgnerHome Polonia Świdnica ukończyła rozgrywki na 6. miejscu.

reklama

W ostatnim meczu sezonu
2020/2021 koszykarze IgnerHome
Polonii Świdnica pokonali na własnym parkiecie młodziutką, ale utalentowaną ekipę WKK Wrocław 87:84.
Tym samym biało-zieloni zakończyli
rywalizację w rundzie mistrzowskiej
z bilansem 5 zwycięstw i 3 porażek.
Dla świdniczan ostatnie spotkanie
miało szczególne znacznie. Przypomnijmy, że po raz pierwszy oba zespoły spotkały się na parkiecie 20 lutego.
Wówczas zdecydowanie lepsi okazali
się podopieczni trenera Domaradzkiego, którzy wygrali w delegacji 77:49.
Ich radość nie trwała jednak zbyt długo. Wobec występu nieuprawnionego zawodnika wynik spotkania został
zweryfikowany jako walkower dla
wrocławian… W niedzielę, 21 marca
zmotywowani świdniczanie ponownie
chcieli udowodnić, kto w tej rywalizacji jest lepszy. I swój cel osiągnęli,
choć musieli się sporo napracować.
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