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Do 25 kwietnia Świdnica uruchomi punkt szczepień masowych w hali lodowiska na terenie
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Śląskiej 33. Jego obsługę zapewni wyspecjalizowana kadra medyczna.
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Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021
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Od 1 kwietnia trwa
Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021

Świdnica

niku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia
2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.
U. poz. 1775 z późn. zm.).

Obowiązkiem spisowym objęte
są:
foto: W. Bąkiewicz / UM 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
▪ Fabryka Bridgestone w Żarowie
▪ Urząd Gminy w Marcinowicach
▪ Sklep Mieszko, Świdnicka 2,
Marcinowice
▪ Sklep Wiko, Zebrzydów 28
▪ Sklep Wiko, Mysłaków 31
▪ Urząd Miejski w Świebodzicach
▪ Wodne Centrum Rekreacji
w Świebodzicach
▪ Urząd Miejski w Strzegomiu
▪ Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śl.
▪ Zakłady Porcelany Stołowej
Karolina w Jaworzynie Śl.
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W Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Kancelaryjnej uruchomiono specjalne stanowisko do samospisu

Powszechny Spis Ludności i
Mieszkań odbywa się co 10 lat i jest
jedynym badaniem, które pozwala na
pozyskanie szczegółowych informacji
o liczbie ludności, jej terytorialnym
rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej,
a także o ilościowym i jakościowym
stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach
prac spisowych są wykorzystywane do
opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji
przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.
Udział w spisie ludności i
mieszkań jest obowiązkowy.
Odmowa udziału wiąże się z
możliwością nałożenia kary
grzywny, co jest ujęte w art.
57 ustawy o statystyce publicznej. Pytania dotyczą m.
in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dokładny zakres
informacji zbieranych w NSP
2021 dostępny jest w załącz-

► osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących
mieszkaniami, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
► mieszkania, budynki, obiekty
zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące
mieszkaniami.
Po raz pierwszy w historii polskiej
statystyki publicznej samospis internetowy jest obowiązkowy. Oczywiście jeśli
ktoś (np. ze względu na zaawansowany
wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym rachmistrze –
bezpośrednio i telefonicznie.

Metody przeprowadzania spisu:
► Metoda obowiązkowa: samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji
dostępnej od 1 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej GUS (spis.gov.pl). W
ramach tej metody respondenci na wła-

snych komputerach lub urządzeniach
mobilnych uzupełnią wymagane dane.
Respondent może także skorzystać ze
specjalnie przygotowanego stanowiska
do samospisu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy w Biurze Obsługi
Kancelaryjnej w pok. 1a (parter). Kontakt
telefoniczny pod numerem: (74) 856 28
00.
► Metody uzupełniające:
▪ wywiad telefoniczny – wspomagany
komputerowo jest realizowany przez
rachmistrza spisowego,
▪ wywiad bezpośredni – przeprowadzany przez rachmistrza spisowego. Rachmistrz spisowy rejestruje odpowiedzi
osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.
Wszystkie przekazywane w czasie
spisu dane zostaną objęte tajemnicą
statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną
nikomu ujawnione. Stosowane przez
statystykę publiczną narzędzia oraz
procedury w zakresie bezpieczeństwa
danych zapewniają całkowitą ochronę
gromadzonych informacji. Statystyka
publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać
z konkretnymi osobami. Aktualne informacje na temat Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań
2021 są dostępne na stronie spis.gov.
pl. Spis realizowany jest przez
Główny Urząd Statystyczny,
na podstawie Ustawy z dnia
9 sierpnia 2019 o narodowym
spisie powszechnym ludności
i mieszkań w 2021 roku.
Spisać można się również
na infolinii spisowej, obsługiwanej przez pracowników
statystyki publicznej pod
numerem – 22 279 99 99. Z
uwagi na epidemię wywiady
bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania. Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br.
oprac.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
zmienił siedzibę
Od poniedziałku, 29 marca placówka funkcjonuje w budynku przy
ul. Franciszkańskiej 7. Bez zmian pozostają numery telefonów, fax oraz
adresy mailowe.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności w skontaktowaniu się z pracownikami, w związku
z przeprowadzką, uruchomiono speWYDAWCA
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

cjalnie w tym celu dodatkowy nr tel.
883 375 444. Adres siedziby sekcji terenowej pracowników socjalnych przy
ul. Westerplatte 47 oraz numery telefonów pozostają niezmienione.
DG
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► Ośrodek jest czynny od
poniedziałku do piątku w
godzinach od 7:30 do 15:30
REDAKTOR NACZELNY:
Daniel Gębala
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Ogromnym sukcesem zakończyła się spontaniczna akcja zbierania kartek świątecznych
dla pacjentów i personelu medycznego świdnickiego szpitala Latawiec. W ciągu zaledwie
kilku dni udało się zebrać ponad 200 życzeń wielkanocnych. – Serce rośnie, kochani! –
mówi współorganizator akcji, radny Lech Bokszczanin.

Radni Zuzanna Urbanik i Lech Bokszczanin 5 kwietnia osobiście wręczyli kartki świąteczne.

Niewyobrażalna suma
na koncie WOŚP!
Padł absolutny rekord

foto: D. Gębala

Ogromny sukces Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Prezes fundacji Jurek Owsiak ogłosił, że podczas
29. finału udało się zebrać blisko 211
milionów złotych. To ponad 20 milionów więcej niż podczas poprzedniego finału WOŚP i najwięcej w historii
wszystkich zbiórek „Orkiestry”.
210 813 830,10 zł – taki jest ostateczny bilans ostatniego, 29. finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym
roku WOŚP zagrał pod hasłem „Finał z głową”. Zbierano środki na zakup
sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Mimo trudnych
warunków epidemiologicznych spowodowanych covid-19, Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy udało się pobić kolejny rekord! - To niesamowity wynik, za
który wszystkim bardzo dziękujemy! Tu
nie chodzi o kolejne niesamowite wyniki
– od samego początku mówimy, że to nie

Podczas 29. finału wolontariusze przestrzegali wszystkich zasad sanitarnych.

nych i zapracowanych osób. – Drodzy
mieszkańcy Świdnicy, gminy Żarów
i okolicy. Nasza akcja zbierania kartek świątecznych dobiegła końca. Jak
widać, nie brakuje ludzi obdarzonych
wielkim sercem, chęcią pomagania
i dzielenia się dobrem. Teraz kartki
trafią do pacjentów i personelu szpitala Latawiec. Serce rośnie, kochani! – mówi radny Lech Bokszczanin
i dodaje: – Mamy nadzieję, że kartki
spodobają się pacjentom i medykom z
naszego szpitala. – Bardzo dziękujemy, że do naszej akcji włączył się burmistrz Żarowa Leszek Michalak wraz
z pracownikami Urzędu Miejskiego, a
także prezydent Świdnicy Beata Moskal–Słaniewska. Najważniejsze, że
mieszkańcy naszego powiatu licznie
przyłączyli się do tej akcji. Wykonaliście przepiękne kartki, które zawierają wzruszające życzenia. Jesteśmy
dumni z naszych lokalnych obywateli! – dodaje Zuzanna Urbanik, radna
Rady Miejskiej w Żarowie.

 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

tel. kontaktowy 600 374 775

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

tel. kontaktowy 600 374 775

facebook mojaswidnica.pl

Daniel Gębala

reklama

gażowali się najmłodsi mieszkańcy
powiatu świdnickiego oraz wszyscy,
którym nie jest obojętny los samot-

DZIAŁKI
ROLNE

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl

kwoty są czymś, co nas napędza. Najbardziej napędza nas to, że jesteśmy razem że zagraliśmy znów wszyscy, jako Polacy,
na całym świecie... Fundacja to miliony
Polaków - to nie tylko zespół fundacji, ale
symbol wszystkich Polaków, którzy chcą
z nami grać, myślą w sposób społeczny,
są otwarci na ludzi i chcą swoją pracą
wzmacniać to, co tworzy Polskę uczciwą,
zdrową, pełną szacunku i troszczącą się
o wszystkich. Taką Polskę tworzymy i to
nie tylko przez ten jeden dzień finału –
mówił podczas konferencji prasowej
Jurek Owsiak.
Na wynik zbiórki składają się:
▪ wpłaty do puszek w wysokości
75 583 135,42 PLN (35,85%)
▪ wpłaty elektroniczne w wysokości 133
870 715,29 PLN (63,50%)
▪ dary rzeczowe, czyli sprzęt od firm
medycznych, o wartości 1 359 979,39
PLN (0,65% kwoty)
Przypomnijmy, że w tym roku połączone siły Świdnicy i gminy Marcinowice także pobiły swój rekord. Podczas
styczniowej zbiórki udało się zebrać 234
704,88 zł. – Na ten sukces pracowali wolontariusze kwestujący na ulicach Świdnicy, gmina Marcinowice i ich aukcja w
Strzelcach, Moto Orkiestra, aukcje na Allegro i online z desek teatru oraz wpłaty
do e-Skarbonek. Dziękujemy, że byliście
z nami. Siema! – informował wówczas
świdnicki sztab WOŚP.

reklama

foto: D. Gębala

Akcja odbiła się szerokim echem.
W tworzenie własnoręcznie wykonanych kartek wielkanocnych zaan-

SPRZEDAM

reklama

Moc życzeń dla pacjentów
i personelu szpitala Latawiec!
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Świdnica szczepi!

Szczepienia będą się odbywały w hali świdnickiego lodowiska

liczby dawek szczepionki. Liczymy na
mobilizację służb medycznych, mile
widziani będą też wolontariusze. Cieszę się, że już mamy wiele sygnałów od
osób, które deklarują takie wsparcie –

Program „Lato na podwórku”
z ministerialnym dofinansowaniem
„Lato na podwórku” to program z
zakresu edukacji kulturalnej i profilaktyki, realizowany od 2016 roku przez
Fundację „Ładne Historie” wspólnie
z miastem na kilku świdnickich podwórkach. Miasto dofinansowuje realizację tego przedsięwzięcia – w 2018
roku było to 10 tys. zł, w 2019 roku – 15
tys. 900 zł, w roku ubiegłym – 20 tys.
zł. W tym roku przyznana została na
ten cel również kwota 20 tys. zł.
– To bardzo ważny projekt fundacji
i miasta, który trwa od kilku lat i cieszy
się ogromnym zainteresowaniem. Walory edukacyjne i rozrywkowe sprawiają, że jest on bardzo innowacyjny i nowatorski – mówi zastępca prezydenta
Szymon Chojnowski. Już po raz trzeci
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznało dotację na
realizację projektu w ramach programu
Edukacja Kulturalna. W tym roku wynosi ona 162 tysiące złotych i obejmuje
zarówno letnie zajęcia podwórkowe, jak
i wsparcie dzieci i młodzieży w trudnej
sytuacji związanej z izolacją spowodowaną Covid-19. w ramach wiosennych
i jesiennych zajęć pod nazwą „Projekt

Świetlica”. – W ramach projektu zrealizujemy 574 godziny bezpłatnych zajęć
animacyjnych, artystycznych i warsztatów edukacyjnych, 10 podwórkowych pokazów filmowych dla dzieci i dorosłych, a
także powołamy międzypokoleniowy teatrzyk podwórkowy – mówi Maria Zięba
z fundacji „Ładne Historie”. Dodatkowo
powstaną również atrakcyjne materiały edukacyjne, dostępne bezpłatnie
w wersji papierowej i online. Kontynuowany będzie międzypokoleniowy
program wolontariacki, w którym biorą
udział słuchacze i słuchaczki Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
oraz młodzież ze świdnickich szkół ponadpodstawowych. – Na „naszych” podwórkach w czasie zajęć nie ma dzieci
zatopionych w telefonach komórkowych
i tabletach – u nas dzieci tańczą, projektują, grają w podwórkowe gry, malują,
muzykują. Podwórko staje się na powrót przestrzenią do spotkania, rozmowy, serdecznych gestów i przestrzenią
do kształtowania i wyrażania dziecięcej
wyobraźni. Tematem przewodnim szóstej edycji projektu będą prawa dziecka
– dodaje Maria Zięba.

Gabriela Zięba/Fundacja Ładne Historie

◄ Najmłodsi
mieszkańcy naszego
miasta
z chęcią
uczestniczą w zajęciach organizowanych przez
„Ładne
Historie”.
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mówi prezydent, Beata Moskal–Słaniewska. Urząd Miejski na bieżąco
będzie informował o dacie uruchomienia, godzinach pracy punktu i kontakcie telefonicznym.

Oprac.

Rusza rekrutacja do
nowego klubu seniora

Nowe centrum kulturalno-biblioteczne będzie zlokalizowane na Kraszowicach.

Joga, pilates, warsztaty kulinarne, spotkania z psychologiem, a
przede wszystkim wspólna integracja. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza świdnickich seniorów do skorzystania z zajęć w nowo
powstałym klubie seniora przy ul.
Malinowej 2.
– Do udziału w zajęciach klubu zapraszamy osoby, które ukończyły 60 lat,
są nieaktywne zawodowo i mieszkają
na terenie Świdnicy. W ofercie klubu
m.in. zajęcia aktywizujące ruchowo
(np. kinezyterapia, taniec, joga, pilates), warsztaty manualne, warsztaty
kulinarne, spotkania z psychologiem,
działania edukacyjno-kulturalne czy
integracja międzypokoleniowa. Członek
klubu zyska okazję m. in. do nawiązania
nowych znajomości, spędzenia czasu w
miłej atmosferze, poprawy sprawności
fizycznej, rozwijania zainteresowań i

foto: D. Gębala

Decyzją wojewody dolnośląskiego Jarosława Obremskiego, Świdnica i Strzegom zostały wytypowane w
powiecie świdnickim do uruchomienia takich punktów, co przyspieszyć
ma proces szczepień. Jest to też odpowiedź na postulat samorządowców, którzy od miesięcy deklarowali
wsparcie w tworzeniu masowych
punktów.
W świdnickim punkcie przygotowanych zostanie kilka stanowisk.
Planuje się szczepić około 500 osób
dziennie – w miarę pozyskiwania
szczepionki z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Miasto zapewni
m.in. obsługę logistyczną, wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy,
środki higieniczne, środki ochrony
osobistej, lodówki. – Mobilizujemy
wszystkie siły, aby sprawnie przeprowadzić akcję szczepień świdniczan.
Podstawowym jednak warunkiem powodzenia tego przedsięwzięcia jest
zapewnienie przez rząd odpowiedniej

foto: D. Gębala

Do 25 kwietnia Świdnica uruchomi punkt szczepień masowych w hali lodowiska na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Śląskiej 33. Jego obsługę zapewni
wyspecjalizowana kadra medyczna.

Tymczasem w tej chwili można
korzystać z punktów funkcjonujących
od początku akcji szczepień przeciw
Covid-19, zlokalizowanych w świdnickich przychodniach. Są to: „Ars
Medica” Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 4,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KOLMED” s.c., ul. Kolejowa 8,
Przychodnia Rodzinna Beata Trzcińska-Larska, ul. Kopernika 34 A, Przedsiębiorstwo Lecznicze Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej „BHMED”
Sp. z o. o, ul. Strzelińska 6a, „AR-VITA”
Usługi Medyczne s.c., ul. Kliczkowska
37, Zespół Usług Medycznych „MEDYK” Sp. z o.o., ul. Gdyńska 25a, Centrum Usług Medycznych „Eskulap”
Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 47, Mieszko
Sp. z o.o., Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, ul. Mieszka I 10.
Najbliższe wyznaczone przez ministerstwo zapisy to: od 12 kwietnia
– rocznik 1962, 13 kwietnia – rocznik
1963, 14 kwietnia – rocznik 1964, 15
kwietnia – rocznik 1965, 16 kwietnia
– rocznik 1966, 17 kwietnia – rocznik
1967, 19 kwietnia – rocznik 1968, 20
kwietnia – rocznik 1969, 21 kwietnia
– rocznik 1970, 22 kwietnia – rocznik
1971, 23 kwietnia – rocznik 1972. Trwa
rejestracja dla osób w wieku 60 lat
i więcej. Prowadzona jest jak dotąd,
czyli przez e-rejestrację (pacjent.gov.
pl), infolinię – 989, wysyłając sms o
treści „SzczepimySie” na numer 664
908 556 lub 880 333 333, a także w
wybranym punkcie szczepień.

nabycia nowych umiejętności. Klub seniora będzie czynny od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00 –
zachęca dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Violetta Kalin.
Przyjęcie uczestnika do klubu
następuje w formie skierowania do
ośrodka wsparcia, wymaga złożenia deklaracji uczestnictwa w Klubie
Senior+ oraz rozpoznania sytuacji
uczestnika. Deklaracje uczestnictwa w klubie można pobrać i składać
w siedzibie klubu ul. Malinowa 2, w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. Franciszkańska 7,
pok. 17, oraz w siedzibie MOPS przy ul.
Westerplatte 47. Szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania
oraz rekrutacji uczestników udziela
kierownik klubu, Anna Kędzierska–
Klęsk, tel. 506-283-426.
Daniel Gębala

aktualności

Była kobietą o wielkim sercu i dużym
talencie. Odeszła Lucyna Piątkowska
Zarażała innych uśmiechem, zawsze służyła pomocą, była oddaną koleżanką
i przyjaciółką. Realizowała
się jako wolontariuszka i aktorka w teatrze Dziennego
Domu Senior-WIGOR. Była
członkiem Świdnickiej Rady
Seniorów. 1 kwietnia zmarła Lucyna
Piątkowska. Miała 80 lat.
– Odeszła od nas pani Lucyna Piątkowska. Wspaniała kobieta, koleżanka,
przyjaciółka, wolontariuszka, aktor-

ka naszego teatru. Była kobietą o
wielkim sercu i dużym talencie.
Jednym i drugim obdarowywała
na co dzień ludzi, z którymi się
spotykała w Dziennym Domu
„Senior-WIGOR”,
organizacjach pozarządowych czy w życiu
prywatnym. Lucynko już tęsknimy
za Tobą… Spoczywaj w Pokoju! – wspominają pogrążeni w smutku przyjaciele
z Dziennego Domu Senior-WIGOR.
DG
foto: Dzienny Dom Senior-WIGOR

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

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Romana Trzcińskiego,
właściciela cukierni „Łukowa”,
nie tylko wspaniałego cukiernika,
ale dobrego i życzliwego człowieka,
nagrodzonego tytułem „Nestora Biznesu Lokalnego”.
Rodzinie i przyjaciołom
składamy najszczersze wyrazy współczucia.

reklama

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy

Nie umiemy pogodzić się z myślą, że odszedł

ANTONI BAGIŃSKI,
wieloletni dyrektor Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich w Świdnicy.
Antoni Bagiński urodził się 12 kwietnia 1930 roku w Tuchowie (powiat tarnowski). Gimnazjum ukończył w pobliskim Bieczu.
Następnie pełnił służbę wojskową w różnych jednostkach Wojsk Inżynieryjno – Saperskich, awansując do stopnia porucznika.
W czasie służby brał udział w niejednej niebezpiecznej operacji, w różnych regionach Polski.
Po zwolnieniu z wojska pracował w wielu firmach budowlanych regionu wałbrzyskiego. Angażował się w realizację licznych
ważnych inwestycji w regionie, między innymi w budowę „Fabryki Domów”. Dzięki fabryce powstały w Świdnicy, Dzierżoniowie
i Ząbkowicach Śląskich liczne osiedla mieszkaniowe.
Antoni Bagiński był wielkim społecznikiem, służył swoją radą i doświadczeniem. Gromadził wokół siebie ludzi, którzy wierzyli,
że można zmieniać rzeczywistość. Z uporem i konsekwencją potrafił dążyć do celu. Za zaangażowanie zawodowe i społeczne
został awansowany do stopnia podpułkownika Wojska Polskiego i odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski.

Żegnamy Cię!
Przyjaciele i znajomi ze Stowarzyszenia „Parkowa”.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.
reklama

Jan Dzięcielski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świdnicy
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Violetta Mazurek:

wiele osób twierdzi, że gdyby kobiety rządziły światem, to byłoby lepiej. To znaczy,
że byłby to jakiegoś rodzaju „balsam” na
otaczający nas świat. Wszystkie potyczki, starcia i konflikty – kobiety zawsze są
ostatnie do podejmowania takich decyzji.
Kobiety w Polsce wyszły na ulice, ponieważ wykorzystały wszystkie narzędzia,
którymi mogły wyrazić swój sprzeciw.
Niestety, nic nie pomogło i dlatego musiały protestować na ulicach.

kobiety powinny się
solidaryzować

Jaka jest główna misja Kongresu Kobiet?

Nigdy nie przeszła obojętnie obok osoby w potrzebie. Jak mało kto walczy o prawa kobiet, a w życiu kieruje się zasadą równości. Violetta Mazurek właśnie zasiliła szeregi lokalnej Rady ds. Równego Traktowania oraz została mianowana wice pełnomocniczką Kongresu Kobiet w regionie świdnickim. – Kobiety muszą znać swoją wartość, musimy się solidaryzować - opowiada społeczniczka.
Jaka powinna być kobieta XXI
wieku?

- Kobieta powinna być otwarta na
wszystko. Uważam, że kobiety cały
czas takie są… jednak w przeszłości
były tłamszone. Osobowość kobiety to
wielozadaniowość i wielofunkcyjność.
Kobiety potrafią szybko zbierać myśli, potrafią łączyć wiele prac. Nie ma
potrzeby, aby kobieta XXI wieku rywalizowała z mężczyznami, bo to nie
jest nikomu potrzebne. Jeżeli będzie
znała swoją wartość, jeśli będzie miała
ku czemuś predyspozycje, to powinna
walczyć o to, o czym marzy i co chce robić. Kobiety nie powinny podchodzić do
wielu aspektów jako do rywalizacji. To
życie nas tego nauczyło, że ciągle musimy rywalizować. Mawia się, że „kobieta musi się podwójnie” wykazać. Gdy
Hillary Clinton startowała na urząd
prezydenta Stanów Zjednoczonych,
była dobrze wykształcona, miała umiejętności i doświadczenie, miała męża
- byłego prezydenta. To wszystko predestynowało ją do tego stanowiska, a
jednak nie wygrała. Dlaczego? Bo była
kobietą. Mimo że kobiet jest dużo na
świecie, my nadal się nie wspieramy i
nie solidaryzujemy ze sobą. Solidarność
między kobietami jest bardzo ważna!

Czy Polacy nadal kierują się
stereotypami?

- Absolutnie tak. My jako naród przez
ostatnich kilka lat strasznie się cofnęliśmy w czasie. Wróciliśmy do czegoś,
czego już nie było. Przez wiele lat przez
myśl mi nie przeszło, że trzeba będzie
wychodzić na ulice i walczyć o nasze
prawa. Nie tylko kobiet, wszystkich ludzi, ale też o prawa zwierząt. Wszyscy
jesteśmy różni, ale równi.

Została Pani członkiem, nowo
powstałej, świdnickiej Rady
ds. Równego Traktowania. Jakie będą Pani pierwsze pomysły i postulaty?

Każda kobieta powinna mieć
prawo do decydowania o sobie
i swoim ciele. Dlaczego niektórym to przeszkadza?

W takim razie jak z tym walczyć?
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Violetta Mazurek od lat walczy o prawa kobiet.

foto: D. Gębala

- Właśnie, dlaczego to niektórym przeszkadza? Myślę, że chodzi o władzę. Jak
można myśleć, że można sprawować
nad kimś kontrolę tylko przy pomocy
narzędzi siłowych? Z pewnością do takich sytuacji nie chcemy wracać. Ktoś
czuje się zagrożony, ponieważ kobiety
to siła. A tłamszenie ich poczynań może
stanowić zagrożenie.

- Przede wszystkim na zasadzie edukacji
i wspólnego dialogu. Coraz więcej kobiet powinno znajdować się na wysokich
stanowiskach. Nie ja to wymyśliłam, ale

- Ostatnie miesiące pokazały, że świadomość łamania praw kobiet uruchomiła młodych ludzi, którzy czynnie brali
udział w strajkach kobiet. Podczas strajków widzimy matki z córkami oraz grono mężczyzn, którzy wspierają nas bardzo. Jednak nasze działania to nie tylko
strajki. Od kilku lat w Świdnicy tańczymy, biorąc udział w światowej akcji
„Nazywam się miliard”. I to są dobre
zmiany – zmiany na lepsze. Walczymy o
lepszą jakość życia, świadome uczestniczenie w życiu społecznym w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dzisiaj liczy
się przede wszystkim działanie, nasza
czujność i monitoring postępowania
polityków przy władzy, którzy próbują
odebrać nam prawa kobiet nabyte ponad 100 lat temu. Teraz musimy skupić
się na działaniu w takich małych ojczyznach, jaką jest między innymi Świdnica. Od lat zgłaszają się do mnie prywatnie kobiety pokrzywdzone, które szukają
pomocy i cieszę się, że istnieje Stowarzyszenie Kongres Kobiet, które dysponuje narzędziami takimi jak prawnicy,
pomoc psychologiczna, fachowcy, którzy
w kompetentny sposób pomagają rozwiązywać problemy kobiet. Ważne jest,
abyśmy same nauczyły się wspomagać i
pomagać innym, a szczególnie kobietom.
To jest trudne, a walka o solidarność kobiet posuwa się ciągle zbyt małymi krokami do przodu. Szkoda bardzo, bo życie
stałoby się dużo łatwiejsze i piękniejsze.
Wierzę, że świadomość, że nie warto ze
sobą niezdrowo konkurować, a wręcz
przeciwnie należy się wspierać, może
przynieść wszystkim dużo większe korzyści. Ale to trzeba sobie uświadomić,
może coś trzeba przeżyć, aby to zrozumieć. Chciałabym, aby wreszcie Kongres
Kobiet i nasze strajki nie były kojarzone
z walką o prawo do aborcji, tylko były
identyfikowane z prawem kobiet, takim
jakie należy się każdemu człowiekowi
na tej planecie, czyli prawem do wolności, równości i demokracji. Do decydowania o samej sobie.

- Na pewno jestem identyfikowana ze
Strajkiem Kobiet. Jednak w radzie nie
będę chciała się zajmować wyłącznie
sprawami kobiet. Chcę się zajmować
równością na każdej płaszczyźnie. To,
że źle są traktowane osoby o odmiennych orientacjach seksualnych, jest dla
mnie absolutnie nie do pogodzenia. Nie
zgadzam się z dyskryminacją ze względu na kolor skóry. Nie zostałam tak wychowana, nie wychowałam tak swoich
dzieci i nie wyobrażam sobie, że takie
zachowanie jest dopuszczalne. Nie ma
mojej zgody na krzywdzenie przez ludzi zwierząt. Mimo, że prawo się zmienia, to jednak wciąż wielu osobom takie
karygodne zachowania uchodzą na sucho. Dlatego będę się zajmowała szerokim wachlarzem równości.
Daniel Gębala

aktualności

„Odpal działkę na piszczałkę”
– zrzutka Jakuba Monety na remont
zabytkowych organów

foto: D. Gębala

brzmieniowymi, a umiejscowiony jest
w świątyni często nazywanej perłą Dolnego Śląska, która od roku 2018 znajduje
się na liście polskich Pomników Historii
– informuje organizator zrzutki, Jakub
Moneta.
Obecnie w katedrze trwają skomplikowane prace konserwatorskie –
podobny remont świątynia przeszła
ostatnio ponad 100 lat temu. Aktualnie
renowacji poddawana jest nawa główna, planowane są również kolejne remonty organów oraz ołtarza głównego. – Marzę, aby wydać płytę-cegiełkę z
muzyką organową, zarejestrowaną na
instrumencie katedralnym – dochód z jej
sprzedaży zostanie w całości przekazany
na remont tego nietuzinkowego instrumentu. Obecnie daleko mu do doskonałości, a gra wymaga pewnych umiejętności
i czasami sprytu przy operowaniu jego
różnego rodzaju urządzeniami, ale w zamian potrafi odwdzięczyć się niezwykle
ciepłym i majestatycznym brzmieniem.
Niestety, z roku na rok stan instrumentu
coraz bardziej się pogarsza, m. in. odczuwalne są ubytki w ilości podawanego do
piszczałek powietrza spowodowane nieszczelnościami w układzie i zbyt małym
silnikiem, jego strój ulega destabilizacji,
a w drewnianych elementach widoczne

- Marzę, aby wydać płytę-cegiełkę z muzyką organową, zarejestrowaną na instrumencie katedralnym – dochód z jej sprzedaży zostanie w całości przekazany na remont tego nietuzinkowego instrumentu.

są także ślady działalności drewnojadów.
Wymienione usterki i wiele innych wymagają podjęcia jak najszybszych działań w celu powstrzymania postępującej
degradacji, przywrócenia do pełni możliwości brzmieniowych i zachowania
dla przyszłych pokoleń tego niezwykle
istotnego, nie tylko dla Świdnicy, zabytku muzycznego. Sytuacja pandemiczna,
a także szereg innych okoliczności spowodowały, że z prośbą o wsparcie tego
projektu zwracam się do was, wszystkich
tych, dla których los świdnickich zabytków nie jest obojętny - mam ogromną

Co zrobić gdy
paznokieć wyglądem
przypomina rurkę?

J. Cader

Jak pomóc paznokciom?
▪ terapia ortonyksyjna- w tym przypadku zastosowana klamra tytanowa. Czas trwania terapii to
kilkanaście miesięcy
▪ odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne
▪ paznokcie muszą być pod stałą kontrolą podologa. Gdy terapia zakończy się sukcesem konieczne będą wizyty kontrolne co kilka miesięcy!
Klamra tytanowa. Jak wygląda?
Klamra tytanowa to nic innego jak kawałek
tytanowego drutu, który przykleja się w odpowiedni sposób na płytce paznokcia, aby poprawić
jego ułożenie. Działa mniej więcej podobnie do
aparatu ortodontycznego, który naciąga w odpowiednią stronę zęby, podobnie w przypadku drutu
stosowanego na paznokieć. Ma on w odpowiednią
stronę nastawić paznokieć bez zbędnej ingerencji
chirurgicznej, bowiem od kilku lat odradza się i nie
stosuje popularnego niegdyś zabiegu, jakim było
zrywanie płytki paznokciowej, która wrasta w skórę. Jest to metoda, która nie jest obecnie popularna
i raczej się od niej odeszło, ponieważ nie była skuteczna oraz sprawiała wiele bólu. Klamra tytanowa
to metoda bezbolesna i mało inwazyjna.
Opis działania klamry tytanowej w następnym artykule.

reklama

Wkręcające się paznokcie charakteryzują się
tym, że mają kształt rurkowaty. Zakręcające boki
paznokci ściskają łożysko i wbijają się w wał paznokciowy tak, że po pewnym czasie cały palec zaczyna
bardzo boleć. Podczas kształtowania się wrastających paznokci bardzo często dochodzi do silnych
rogowaceń wałów paznokciowych. Na bolesność
bardzo duży wpływ ma także nadmierne rogowacenie łożyska. Płytka paznokciowa staje się wtedy
grubsza i twardsza, gdzie prawidłowe skracanie
takich paznokci może być dla chorego nie lada problemem. Konsekwencją wkręcających się paznokci
jest także ucisk łożyska, gdzie z kolei mogą powstawać bolesne odciski podpaznokciowe.
Czasami paznokcie wkręcają się na skutek
innych chorób organicznych. Wkręcające się paznokcie spotyka się najczęściej na paluchu, czyli
na dużym palcu stopy, ale przy paznokciach rurkowatych albo przy starzeniu się paznokci wkręcają się one także na pozostałych palcach stopy.
Dolegliwość na początku może sprawiać
lekki dyskomfort, ale nawet mały ból jest sygnałem aby jak najszybciej pojawić się u podologa.
Zaniechanie tego prowadzi do stanów zapalnych.
Ostatnia faza jest niezmiernie bolesna i dużo

trudniejsza do opanowania. Dochodzi do tego,
że chory nie tylko mocno utyka, ale powoli przestaje całkowicie chodzić.

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)

artykuł promocyjny

Coraz częściej gabinety podologiczne odwiedzają osoby, które skarżą się na ból „paznokci”.
Najczęściej dotyczy to paznokci dużych palców
stóp, choć w niektórych przypadkach ból jest
odczuwalny ze strony „paznokci” pozostałych
palców. Przyczyna prawie zawsze jest taka
sama: wkręcający się paznokieć.

nadzieję, że pomożecie mi w osiągnięciu
celu – dodaje Jakub Moneta.
Koszt jednostkowy wyprodukowania płyty przy nakładzie tysiąca sztuk to
około 10 zł (stąd cel podstawowy zbiórki: 10 tys. zł). Z kolei koszt jednostkowy
wytworzenia płyty przy nakładzie 2.000
sztuk to około 7.5 zł (stąd cel optymalny:
15.000 zł). Każdy, kto chciałby wesprzeć
młodego muzyka w realizacji szczytnego celu, może wpłacać datki za pośrednictwem portalu zrzutka. https://
zrzutka.pl/zf8k9b.

reklama

Jakub Moneta to niezwykle zdolny
młody muzyk, który zachwyca grą na
organach. Jest też pomysłodawcą niedawno uruchomionej zbiórki środków
pieniężnych na ratunek zabytkowych
organów w katedrze świdnickiej. W
ten sposób świdniczanin chce wesprzeć remont instrumentu.
Jakub Moneta zorganizował zbiórkę na portalu zrzutka.pl, której celem
jest wydanie płyty-cegiełki z nagraną
muzyką na organach świdnickiej katedry, a całkowity dochód z jej sprzedaży
przeznaczy na remont zabytkowych
organów katedralnych. - Dzięki życzliwości i przychylności gospodarzy katedry pw. św. Stanisława i św. Wacława
w Świdnicy, od kilku lat mam możliwość akompaniowania podczas liturgii
(pierwszy raz grałem podczas niedzielnych mszy świętych w lipcu 2017) oraz
organizowania i wykonywania tam koncertów. Doświadczenia te pozwoliły mi
odkryć niesamowity potencjał, jaki posiadają organy katedralne. Należą one do
grona największych i najcenniejszych w
Świdnicy, a wybudowane zostały przez
znaną i uznaną na całym świecie, nieistniejącą już świdnicką firmę organmistrzowską Schlag&Söhne. Instrument
ten odznacza się wyjątkowymi walorami

9-22.04.2021 r. |

Świdnica

7

aktualności

Miasto Świdnica chce wziąć udział
w polskim projekcie IPCEI (Important
Projects of Common European Interest) skupionym wokół technologii i
systemów wodorowych. List intencyjny w tej sprawie podpisali prezydent,
Beata Moskal-Słaniewska oraz Tomoho Umeda z TOMO Group SP. z o.o.
Nad przebiegiem realizacji projektu
czuwać będzie Instytut Chemii Przemysłowej z Warszawy.
Nabór w ramach IPCEI (Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania) był
prowadzony do 26 marca. Realizacja
projektów będzie możliwa w oparciu
o udzieloną pomoc publiczną. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na
stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jeśli projekt uzyska akceptację, objęty zostanie
wsparciem finansowym.
W Świdnicy prowadzone mają być
badania nad rozwojem technologii odzyskiwania ciepła z ogniwa paliwowego
do zastosowania w sieci ciepłowniczej,
a wdrożenie projektu ma obejmować
budowę elektrowni wodorowej opartej o wodór wyprodukowany z wody w
elektrolizerach. Wyprodukowana energia elektryczna będzie wykorzystywana
m.in. do ładowania elektrycznych au-

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Będą prowadzić badania
nad technologiami wodorowymi

Na zdjęciu prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska oraz Tomoho Umeda z TOMO Group
SP. z o.o.

tobusów, a energia cieplna do zasilenia
miejskiej sieci cieplnej. Ze strony miasta
zaangażowany w projekt będzie m.in.
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej oraz
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Spółka Tomo Group odpowiadać
będzie za zarządzanie i koordynację
zadań, Instytut Chemii Przemysłowej

opracuje oraz przeprowadzi badania
(B+R) i wspólnie z ILF Consulting Engineers zaprojektuje instalację i zrealizuje pilotażowe wdrożenie całego projektu w Świdnicy. Wodór może pomóc
ograniczyć, a docelowo wyeliminować
węgiel i paliwa kopalne z procesów
przemysłowych oraz ciężkiego trans-

portu, kolei, samochodów ciężarowych
i jednostek pływających. Jednocześnie
wodór jako nośnik energii daje szansę
na dynamiczne przyspieszenie rozwoju
elektromobliności we wszystkich obszarach transportowych.
Według wytycznych projektu w
Świdnicy w najbliższych latach może
powstać nowa elektrownia/farma fotowoltaiczna, która będzie źródłem
zasilania dla elektrolizera. Lokalizacja
inwestycji zakłada dostęp do ujęcia,
które będzie dostarczać wodę do procesu elektrolizy. Wyprodukowany w
ten sposób wodór będzie paliwem dla
ogniwa paliwowego SOFC (Solid Oxide Fuel Cel). Ogniwo to będzie źródłem wysokosprawnej i niskoemisyjnej
kogeneracji (prąd i ciepło).– Zdajemy
sobie sprawę, że projekt jest w bardzo
początkowym etapie wdrażania, ale
mamy nadzieje, że nasze wspólne wysiłki pomogą opracować nowe i bezpieczne rozwiązania z wykorzystaniem
wodoru. To niezwykle istotne, aby w
procesie odchodzenia od spalania paliw
kopalnianych dla uzyskania ciepła czy
energii elektrycznej poszukiwać alternatywnych źródeł, które nie są tak dużym obciążeniem dla kondycji naszego
ekosystemu – mówi Beata Moskal–Słaniewska, prezydent Świdnicy.
Oprac.

Prezydent Miasta Świdnicy

na podstawie uchwały nr XL/439/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 stycznia 2018 r., w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Miasta Świdnicy
dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy,
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

ogłasza nabór wniosków o udzielenie tych dotacji z budżetu Gminy Miasta Świdnicy w 2021 r.
* prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zwane są dalej pracami;
** zarządzenie NR 0050-49 /2018 PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY z dnia 5 lutego 2018 r. zwane jest dalej zarządzeniem
1. Organ udzielający dotacji: Rada Miejska w Świdnicy.
2. Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Miasta Świdnicy na 2021 r.: 3 000 000,00 zł; słownie: trzy
miliony złotych.
3. Maksymalna wielkość dotacji: do 80% wartości kosztorysowej prac (netto w przypadku podmiotów
uprawnionych do odpisu podatku VAT lub brutto w przypadku podmiotów nieposiadających tego uprawnienia).
4. Uprawnieni wnioskodawcy.
O dotację może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiązaniowego, która złoży wniosek opracowany w formie, miejscu i terminie określonych w tym ogłoszeniu.
5. Zabytki kwalifikujące się do dofinansowania.
Dotację można uzyskać na prace przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz na prace przy zabytkach ruchomych wpisanych do
rejestru zabytków, wyłącznie tych, które zlokalizowane są na terenie Świdnicy.
6. Koszty kwalifikujące się do dofinansowania.
Dotacja może obejmować wyłącznie nakłady określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282, z późn. zm.).
Dotowane mogą być wyłącznie prace, które będą realizowane w 2021 r.
7. Termin realizacji prac objętych dotacjami.
Prace powinny być zakończone najpóźniej do dnia 15 grudnia 2021 r.
8. Ogólne warunki naboru wniosków, dotowania oraz realizacji i rozliczania prac.
Wnioski należy sporządzić na formularzu określonym w załączniku do uchwały nr XL/439/18 Rady Miejskiej w
Świdnicy z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Miasta Świdnicy
dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
Do wniosku należy obowiązkowo załączyć dokumenty, których lista określona jest szczegółowo w formularzu wniosku.
Dotacji udziela Rada Miejska w Świdnicy w trybie uchwały, w ramach środków przeznaczonych na ten
cel w budżecie Miasta na 2021 r.
Informacje o udzieleniu dotacji publikowane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Z podmiotami, które uzyskają dotacje zwanymi dalej beneficjentami, Prezydent Miasta zawrze umowy o
udzieleniu dotacji. Wzór umowy określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia.
Beneficjent zobowiązany będzie do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo .
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) a w przypadkach, w których przepisy te nie
mają zastosowania, Beneficjent zobowiązany będzie do zachowania przy wyborze wykonawcy prac zasad
równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
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Po zakończeniu prac beneficjenci zobowiązani są do złożenia sprawozdań z zakresu finansowo- rzeczowego
wykonanych prac, w terminie do 30 dni od daty ich zakończenia ustalonej w umowie o udzieleniu dotacji.
Sprawozdanie należy sporządzić na formularzu, którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.
Umowę o udzielenie dotacji uznaje się za wykonaną z chwilą zaakceptowania sprawozdania przez
Prezydenta Miasta.
Dotacja udzielona przedsiębiorcy będzie stanowić pomoc de minimis.
Stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie realizacji warunków umowy może skutkować wstrzymaniem
przekazywania dotacji i wezwaniem do zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami.
9. Wymagania formalne przy naborze wniosków.
9.1. Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu przy czym wnioskodawca
może złożyć jeden wniosek na prace przy kilku zabytkach lub więcej niż jeden wniosek.
9.2. Wniosek powinien składać się z obowiązującego formularza i kompletu wymaganych załączników.
9.3. Wszystkie strony począwszy od pierwszej strony formularza do ostatniej strony ostatniego załącznika
powinny być ponumerowane.
9.4. Wszystkie rubryki formularza należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem: „nie dotyczy”,
czytelnym pismem (można odręcznie), w języku polskim, w walucie PLN.
9.5. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za
zgodność z oryginałem, przez osobę upoważnioną do jego złożenia w imieniu podmiotu ubiegającego się o
dotację.
9.6. Formularz i załączniki należy trwale spiąć wg kolejności stron.
10. Miejsce i sposób składania wniosków.
Wnioski należy składać w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem:
„Nabór wniosków o dotacje na prace przy zabytkach”, osobiście w Referacie Administracyjno Gospodarczym Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 ŚWIDNICA, pokój nr 1a (parter)
lub przesłać pocztą na adres Urzędu.
11. Termin naboru wniosków: do dnia 10 maja 2021 r.
UWAGA!
Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.
Wnioski, które wpłyną po ww. terminie naboru nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie odesłane.
Wszystkie wnioski złożone w terminie pozostają w aktach Miasta Świdnicy bez względu na to, czy wnioskodawcy
uzyskają dotacje, czy nie.
Złożenie poprawnego pod względem formalno-prawnym wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
Informacji udziela: Barbara Sawicka - Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków,
Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 ŚWIDNICA, pokój nr 321, tel. 74 / 856 28 85.

reklama
reklama

Na zdjęciu od lewej: Emilia Netwinko, Dominik Kałużny i Anna Paździora

Przez miesiąc sumiennie wykonywali powierzone im zadania,
dzięki temu zdobyli cenne doświadczenie w codziennej pracy naszej redakcji. Swoją postawą i zaangażowaniem udowodnili, że drzemie w nich
ogromny potencjał, a fotografia to ich
pasja.
Anna Paździora, Emilia Netwinko
oraz Dominik Kałużny to na co dzień

uczniowie II klasy fotograficzno-multimedialnej Technikum nr 5 w Zespole
Szkół Ekonomicznych. Cała trójka odbyła miesięczną praktykę zawodową w
redakcji „Mojej Świdnicy”. Dzięki temu
na naszym portalu internetowym oraz
w wydaniu papierowym gazety czytelnicy mogli zobaczyć zdjęcia wykonane
przez uzdolnionych uczniów.
DG

Naczelnik Urzędu Skarbowego w
Świdnicy informuje, że w związku z
obecną sytuacją epidemiczną, przed
wizytą w urzędzie konieczna jest rezerwacja terminu i godziny wizyty na
stronie podatki.gov.pl lub pod numerem tel.: 784 330 663, 784 330 768.
– Dzięki rezerwacji wizyt będziemy
mogli zadbać o Państwa bezpieczeństwo oraz skrócić czas oczekiwania
na załatwienie sprawy. Bez umawiania wizyty dokumenty można złożyć w
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Wizyta w Urzędzie Skarbowym
tylko po wcześniejszej rezerwacji
urnie wystawionej w urzędzie – bez potwierdzenia odbioru. Zapewniamy stałą obsługę podatników. Przypominamy,
że wiele spraw można załatwić online
i bez wychodzenia z domu. Zachęcamy
do korzystania z elektronicznych form
rozliczeń i zdalnego kontaktu na podatki.gov.pl, przez e-Urząd Skarbowy
i e-Deklaracje – tłumaczy Małgorzata Juszczyk z Urzędu Skarbowego w
Świdnicy.
DG

Masz niepotrzebne koce i ręczniki?

– Tkaniny bez wypełnienia to
idealny materiał na podkłady do klatek, na wyścielenie psich legowisk
i podestów oraz wsad do bud – tłumaczą wolontariusze świdnickiego
schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Świdnicy. Dary można podrzucać
całą dobę do pojemnika pod bramą
lub w godzinach otwarcia schroniska
przy ul. Pogodnej 3.
– Bardzo potrzebujemy koców, ręczników i prześcieradeł. Tkaniny bez wypełnienia to idealny materiał na pod-
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Nie wyrzucaj! Przywieź je
do schroniska!

kłady do klatek, na wyścielenie psich legowisk i podestów oraz wsad do bud (w
przypadku bud tylko polar). Nie przyjmujemy: kołder, poduszek, ubrań, gąbek,
materacy. Dary można podrzucić do pojemnika pod bramą całą dobę lub w godzinach otwarcia schroniska. Prosimy o
udostępnianie! Akurat przy wiosennych
porządkach jest szansa oddać materiały z pomocą dla psiaków i kociaków!
– apelują wolontariusze świdnickiego
schroniska dla bezdomnych zwierząt.

reklama

foto: D. Gębala

Dziękujemy
za Wasze
zaangażowanie!
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Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Ni
Koło w Świdnicy: niepełnosprawn
Odważni, konsekwentni, pełni empatii, ciepła i zrozumienia – zarząd i członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy uczą, rehabilitują i opiekują się osobami z niepełnosprawnościami. Nieustannie pomagają, przez 25 lat swojej działalności utworzyli trzy placówki specjalne. Organizują imprezy, dbają o rozwój
oraz promują dzieci, młodzież i dorosłych z niepełnosprawnością w mieście i powiecie.
Działania Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy
to nie praca, to misja związana z nieustanną dbałością o godność ludzką,
o miejsce w rodzinie i wśród innych
ludzi oraz szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem
stowarzyszenia są wszelkie działania
na rzecz wyrównywania szans osób z
niepełnosprawnościami oraz tworzenie warunków przestrzegania wobec
nich praw człowieka i prowadzenia
ku aktywnemu uczestnictwu w życiu
społecznym. Aktualnie w świdnickim
Kole PSONI jest zarejestrowanych 200
członków, a aktywnymi uczestnikami
placówek jest 120 osób.

Historia powstania świdnickiego koła Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną zaczęła się 50 lat temu.
Stowarzyszenie powstało z potrzeby
serca i zostało powołane przez rodziców w Ramach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, którzy utworzyli specjalistyczną strukturę – „Komitet i Koło
Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski”,
co z kolei dało początek Polskiemu
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. – Niestety, w
latach 50., 60. i 70. osoby z upośledzeniem umysłowym były określane epitetami nacechowanymi pejoratywnie,
np. debil, imbecyl czy kretyn. Nie było
szkół specjalnych, terapii, rehabilitacji.
Osoby z niepełnosprawnościami nie
istniały dla społeczeństwa, wstydzono
się ich, a nawet ukrywano. Nie było
żadnej pomocy. Co gorsze, uważano,
że wszelkie upośledzenia umysłowe to
z pewnością patologia. Zmiany powoli
zaczęły następować w Warszawie, w
latach 60., kiedy pewne małżeństwo, z
tytułami profesorskimi, doczekało się
potomka, który przyszedł na świat z zespołem Downa. Profesorowie postanowili, że zrobią wszystko, co w ich mocy,
aby ich dziecko nie zostało pozbawione edukacji i zepchnięte na margines
społeczny. W tamtych czasach nie było
gotowego przepisu na rehabilitację czy
edukację osób z upośledzeniem umysłowym, ale wszystko wymagało metody
dedukcji, metody prób i błędów. Rodzice
dzieci z niepełnosprawnością spotykali
się w większych miastach i wymieniali
doświadczeniami. Zaczęły powstawać
pierwsze w Polsce szkoły specjalne, ponieważ dostrzeżono potrzebę edukacji
dzieci z upośledzeniem umysłowym.
Większość dzieci i młodzieży, która
trafiała do tych szkół, to były osoby w
normie intelektualnej, ale zaniedbane,
z biednych wielopokoleniowych często
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Świdnickie Koło powstało
z potrzeby serca

Na zdjęciu od lewej: Katarzyna Walczak, Ewa Kowalska, Dorota Imioła oraz Edyta Karaszewska. Największy ból zadaje nam fakt, że przez cały czas
musimy udowadniać to, że nasze dzieci, nasi podopieczni są takimi samymi, pełnowartościowymi obywatelami jak inni - mówią.

patologicznych rodzin – mówi Ewa
Kowalska, przewodnicząca Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Świdnicy.

Ośrodek Rehabilitacyjno –
Edukacyjno – Wychowawczy
W 1987 roku działania ruchu rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym w Świdnicy doprowadziły do
cyklicznych spotkań, które wynikały z
ogromnej potrzeby zjednoczenia się,
wymienienia informacjami oraz wzajemnego wsparcia. Wnioski były jasne
– szkoły specjalne są bardzo istotne,
ale potrzebna jest też rehabilitacja,
pomoc psychologiczna i logopedyczna. Przewodnicząca Ewa Kowalska
oraz wiceprzewodnicząca Elżbieta
Osiurak są matkami osób z niepełnosprawnościami i z doświadczenia wiedzą, jak trudna jest ich sytuacja. – W
1992 roku nastąpiła rejestracja działalności jako koła terenowego w Świdnicy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym, a

szkoła specjalna w Świdnicy mieściła
się przy ulicy Jagiellońskiej. Niestety,
osoby, które posiadały niepełnosprawności ruchowe, nie mogły uczęszczać
do placówki z powodu utrudnień architektonicznych. W 1992 roku, w naszej obecnej siedzibie, na Słobódzkiego
utworzono Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy, dzięki temu młodzież
i dzieci uczęszczające do szkoły specjalnej mogły również brać udział w
naszych zajęciach. Nadal jednak brakowało nam edukacji. Dzięki temu, że
powstało stowarzyszenie, zatrudniliśmy specjalistów: rehabilitantów, logopedów i psychologów, aby pomogli nam
zrozumieć, jak żyć z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie i ruchowo
– dodaje Ewa Kowalska.
Utworzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego było niewątpliwym sukcesem, ponieważ
przeznaczony jest on dla osób upośledzonych intelektualnie w stopniu
głębokim, umiarkowanym i znacznym do 25. roku życia. To jedyna
niepubliczna placówka w regionie,
która obecnie prowadzi zajęcia z za-

kresu rehabilitacji, rewalidacji i wychowania dla dzieci upośledzonych
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Założyciele i członkowie świdnickiego koła nie spoczęli
na laurach, postanowili zrobić coś
więcej, aby ułatwić funkcjonowanie
osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie. We wrześniu 1999 roku
powstał Warsztat Terapii Zajęciowej.
– Osoba z niepełnosprawnością, która
kończy swoją edukację, musi robić coś
dalej ze swoim życiem i tak powstał
Warsztat Terapii Zajęciowej w Świdnicy. Dzięki temu, dzieciaki, które nauczyły się czytać, niektóre pisać, tego,
że w grupie może być całkiem fajnie
i nie trzeba się bać, samodzielności i
choć trochę niezależności od rodziców i opiekunów, mogą dalej szlifować swoje umiejętności. Z tego jesteśmy bardzo dumne, ponieważ prawie
wszystko, co mamy, to zasługa konsekwentnego działania rodziców dzieci
z niepełnosprawnościami. Największy ból zadaje nam fakt, że przez cały
czas musimy udowadniać to, że nasze
dzieci, nasi podopieczni są takimi sa-
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Niepełnosprawnością Intelektualną
ność jest stanem a nie chorobą
mymi, pełnowartościowymi obywatelami jak inni. Niepełnosprawność
jest stanem a nie chorobą – informuje
Ewa Kowalska.

Warsztat Terapii Zajęciowej
Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla czterdziestu osób
z niepełnosprawnością intelektualną
z miasta oraz powiatu świdnickiego. Głównym celem warsztatów jest
rehabilitacja społeczna, zawodowa
oraz przygotowanie podopiecznych
do wejścia na otwarty rynek pracy.
Warsztat posiada dziewięć pracowni terapeutycznych: uspołeczniającą,
stolarską, ślusarską, plastyczną, ceramiczną, krawiecką, ogrodniczo-bukieciarską, gospodarstwa domowego i
relaksacji oraz psychorozwoju. Ponadto uczestnicy zajęć prężnie działają w
kołach zainteresowań: muzycznym,
teatralnym, fotograficznym, turystyczno-krajoznawczym oraz dyskusyjnym. Warsztat szczyci się również
grupą Selfadwokatów, którzy są reprezentantami osób z niepełnosprawnościami. – Uczestnicy warsztatów
biorą udział w praktykach zawodowych, które odbywają się w instytucjach publicznych i prywatnych. Uczą
się też samodzielności poprzez trening
ekonomiczny w zakresie budżetu osobistego. Pracownicy Warsztatu organizują liczne imprezy okolicznościowe
i integracyjne. Wychowankowie mają
zapewniony transport do placówki, a

zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów terapii
zajęciowych, psychologa i fizjoterapeutę, a rodziny podopiecznych również
otrzymują specjalistyczne wsparcie i
biorą czynny udział w życiu warsztatu
- mówi Edyta Karaszewska, dyrektor
OREW.

Środowiskowy Dom
Samopomocy
Podopiecznymi świdnickiego koła
są też takie osoby, które nie nadają się
do uczestnictwa w warsztatach, z powodu głębszych upośledzeń. W lutym
2004 roku powstał Środowiskowy
Dom Samopomocy, przeznaczony dla
osób z głębokimi niepełnosprawnościami. – Problem był taki, że nie posiadaliśmy lokalu, aby móc utworzyć
Środowiskowy Dom Samopomocy.
W drugiej części zajmowanego przez
nas budynku, przy ulicy Słobódzkiego
mieściło się miejskie przedszkole specjalne, do którego uczęszczało pięcioro
dzieci. Organizowaliśmy spotkania z
radnymi, na których usiłowaliśmy ich
przekonać, że Środowiskowy Dom Samopomocy jest bardziej potrzebny, ponieważ w tamtym momencie mieliśmy
25 kandydatów wobec pięciu przedszkolaków. W efekcie radni podjęli decyzję, że zamiast przedszkola powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy.
Decyzja została podjęta na podstawie
argumentów, że dzieci z niepełnosprawnościami mają się rozwijać w

naturalnym środowisku, ze zdrowym
społeczeństwem. W tym samym czasie zaczęły powstawać przedszkola
integracyjne – mówi Ewa Kowalska.
Środowiskowy Dom Samopomocy
przeznaczony jest dla pięćdziesięciu dorosłych z niepełnosprawnością
intelektualną. Placówka znajdująca się w Świdnicy to jedyny ośrodek
w powiecie, który zapewnia opiekę
dzienną, a jego głównym celem jest
rehabilitacja społeczna. Lokal posiada
pięć pracowni terapeutycznych: kulinarną, arteterapeutyczną, rękodzieła
artystycznego,
ogrodniczo-bukieciarską, plastyczną oraz terapię życia. Podopieczni mają zapewnioną
opiekę i wyżywienie. Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Świdnicy utrzymuje się
dzięki dotacjom z Urzędu Miejskiego,
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, Starostwa
Powiatowego oraz
pozyskiwaniu
sponsorów i darowizn. Koło zatrudnia 60 specjalistów, terapeutów z
różnych dziedzin i prowadzi również
przedszkole terapeutyczne.

Marzenia i walka o lepsze jutro
podopiecznych
Jednym z największych marzeń
zarządu, członków i podopiecznych
świdnickiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest utworzenie
Zakładu Aktywności Zawodowej. –

Utworzenie takich miejsc spowodowałoby, że dorośli z niepełnosprawnościami uzyskaliby status pracownika, a jednocześnie przełamaliby stereotyp osoby
z niepełnosprawnością niezdolnej do
pracy – mówi Edyta Karaszewska.
Kolejnym, bardzo ważnym marzeniem
jest powstanie najróżniejszych form
mieszkalnictwa dla członków koła,
którzy z różnych powodów stracili
oparcie w rodzinie np. weekendowa
opieka czasowa, która jest niezastąpionym wsparciem, pomocą i odciążeniem ich od obowiązków i często 24
- godzinnej opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami, mieszkania treningowe, które są niezbędne, aby osoby dorosłe mogły przygotować się do
samodzielnego i niezależnego życia
w czasie krótkich pobytów, grupowy
dom rodzinny, który stałby się miejscem, azylem dla osób całkowicie pozbawionych opieki. – Praca z naszymi
podopiecznymi przynosi wielką radość
i satysfakcję, a ich osiągnięcia psychoruchowe napełniają nas dumą. Staramy się stworzyć niepowtarzalną, domową atmosferę i umożliwić im dostęp
do nowoczesnego sprzętu oraz pomocy
dydaktycznych. Chcemy rozbudować
placówkę, aby stworzyć miejsce, gdzie
rodzice i dzieci z niepełnosprawnościami mogliby integrować się ze sobą
i kadrą ośrodka - mówi Katarzyna
Walczak, kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy w Świdnicy.
J. Cader

Świdnica włącza się do walki
z nowotworem jelita grubego

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Rak jelita grubego uważany jest
za jeden z bardziej podstępnych nowotworów, ponieważ rozwija się bardzo często zupełnie bezobjawowo.
Każdego roku w Polsce diagnozuje

się około 18 tys. zachorowań. Jest
trzecim co do częstości występowania nowotworem złośliwym, na który
zapadają mężczyźni i drugim, na który chorują kobiety. Dlatego Świdnica

Podczas spotkania z wicemarszałkami, władze miasta ustaliły wspólną strategię w zakresie
profilaktyki.

dołączy do Dolnośląskiego Programu Profilaktyki Raka Jelita Grubego.
Dzięki wczesnym badaniom mieszkańcy będą mogli zminimalizować
wystąpienie niebezpiecznej choroby.
– Nowotwory jelita grubego są
trzecim najczęściej występującym
na świecie nowotworem u mężczyzn
(660 000 przypadków, 10%) i drugim
u kobiet (570 000 przypadków, 9%).
Dlatego Świdnica dołącza do Dolnośląskiego Programu Profilaktyki Raka
Jelita Grubego. O założeniach programu rozmawialiśmy z Marcinem
Krzyżanowskim i Grzegorzem Macko
z zarządu Urzędu Marszałkowskiego.
Wicemarszałkowie widzą możliwość
współpracy z nami w sferze profilaktyki nie tylko w tym zakresie – tłumaczy wiceprezydent Świdnicy, Szymon Chojnowski. Pakiety testowe
będzie można odbierać od 19 kwietnia w Wydziale Polityki Społecznej i
Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, przy ul. Długiej 33.
Szczegółowe informacje udzielane
są pod numerem tel. 74/856 29 78.
Badanie wykonuje się̨ samodzielnie w domu. Próbkę należy zwrócić

wraz z wypełnioną ankietą. Próbka
następnie trafia do Dolnośląskiego
Centrum Onkologii we Wrocławiu,
gdzie zostaje poddana analizie.
Testy są pierwszym etapem w
diagnostyce raka jelita grubego. Jeśli dadzą wynik pozytywny, pacjent
kierowany jest na kolejne, bardziej
precyzyjne badanie – kolonoskopię.
Obok darmowych testów, program
gwarantuje pacjentowi kompleksową
opiekę onkologiczną. W przypadku
niepokojących zmian pacjent trafia na
ścieżkę onkologiczną w Dolnośląskim
Centrum Onkologii.
W programie badań przesiewowych raka jelita grubego będą mogły
wziąć udział:
▪ osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
▪ osoby w wieku 40 – 49 lat, które
mają krewnego pierwszego stopnia, u
którego rozpoznano raka jelita grubego
▪ osoby w wieku 25 – 49 lat, ze
stwierdzoną mutacją genetyczną.
Daniel Gębala
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8 milionów dla Świdnicy

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Odbudowa historycznej altany w Parku Młodzieżowym, przebudowa miejskiego teatru oraz rewitalizacja zabytkowej
części bloku śródrynkowego - dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Świdnica otrzymała 8 milionów
złotych na realizację wymienionych zadań. Bezzwrotne wsparcie pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania covid-19.

ność naszego miasta. Dla mnie szczególnie bliskim projektem jest odbudowa altany w Parku Młodzieżowym.
Pozwoli to na zakończenie remontu,
który rozpoczęliśmy w ubiegłym roku
– mówi prezydent Świdnicy, Beata
Moskal–Słaniewska.
Środki pochodzą ze specjalnej
puli dedykowanej dla miast i gmin
górskich. W województwie dolnośląskim dotacje przyznano 57 gminom, a
łączna ich kwota to blisko 200 milionów złotych. Dotacje dostaną m. in.:
Wałbrzych - ponad 8 mln zł, m. in. na
rewitalizację parku im. Sobieskiego,
gmina wiejska Świdnica - prawie 7 mln
zł, m.in. na rozbudowę infrastruktury
turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy
i Piławy, czy też Jedlina Zdrój – ponad
2 mln zł, m.in. na modernizację Parku
Północnego. – Nastąpiły rozstrzygnięcia i ogłoszenie dotyczące podziałów
środków przeznaczonych dla gmin zakwalifikowanych jako górskie. Było to
600 milionów złotych, podzielonych
w konsekwencji naboru, który został
przeprowadzony niecałe trzy miesiące
temu. Z tych 600 milionów, 198 trafiło

foto: Anna Paździora

Wybrano wykonawcę
remontów chodników

Prace zrealizowane będą w pierwszym półroczu tego roku. To nie ostatnia pula remontów
chodników w 2021 roku.
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na Dolny Śląsk, a do naszego subregionu wałbrzyskiego - 126 milionów. To
oznacza, że nasz region otrzymał największą pulę z przyznanych środków

w ramach funduszu – tłumaczy szef
kancelarii premiera, Michał Dworczyk.

DABRO-BAU Firma Handlowo–
Usługowa wygrała przetarg na remonty chodników. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 352
999,99 zł. To mniej niż spodziewały
się władze miasta, przygotowując
budżet na to zadanie na poziomie
500 tys. zł. Jeżeli pozostali oferenci nie złożą ewentualnych odwołań,
to w połowie kwietnia podpisana
zostanie umowa z wykonawcą. Do
przebudowy zakwalifikowano około
2000 m2 ciągów pieszych.
– Uwzględnione zostaną postulaty mieszkańców i radnych Rady
Miejskiej, remontować będziemy najbardziej zniszczone fragmenty, a tym
razem nasza uwaga skupia się głównie na Zawiszowie i Osiedlu Młodych
– mówi prezydent, Beata Moskal–
Słaniewska.

Wyremontowane zostaną następujące chodniki:

Daniel Gębala

foto: wizualizacja

Na przebudowę teatru przeznaczonych zostanie ponad 4 miliony złotych, z których sfinansowane zostanie
przygotowanie dokumentacji technicznej oraz I etap prac remontowych,
czyli m.in. wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, podłóg, remont sanitariatów, wymiana klimatyzacji, nagłośnienia i oświetlenia. Na widowni pojawią
się także nowe fotele.
Modernizacja bloku śródrynkowego pozwoli na zakończenie rewitalizacji tej części Rynku. Wykonany zostanie remont elewacji i dachu oraz wymiana stolarki okiennej w budynkach
komunalnych przy ul. Wewnętrznej
3,5,7 oraz Rynek 38.
2,3 miliona złotych to środki,
dzięki którym odbudowana zostanie
altana w Parku Młodzieżowym, czego
od lat oczekiwało wielu świdniczan.
– Bardzo się cieszę, że rząd dotrzymał
złożonej deklaracji i że decyzje zapadły
tak szybko. Środki te dedykowane są na
cele związane z rozwojem turystyki. Są
one dla nas bardzo cenne. Zrealizujemy
dzięki temu projekty, o których myśleliśmy od dawna, a podwyższą atrakcyj-

▪ ul. Ludwika Waryńskiego (po przeciwnej stronie zabudowy) – od ul. kard.
Stefana Wyszyńskiego do wysokości
budynku nr 35
▪ ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego (po
przeciwnej stronie zabudowy) – od ul.
kard. Stefana Wyszyńskiego do budynku nr 15
▪ ul. Jodłowa – od ul. Francuskiej do
sklepu Biedronka
▪ ul. Juliusza Słowackiego – od numeru
2 do 13
▪ ul. Henryka Brodatego – od numeru
17 do 27 oraz przy przychodni weterynaryjnej
▪ ul. Juliana Ursyna Niemcewicza –
przed budynkiem nr 2
▪ ul. Władysława Łokietka od numeru
2 do 4.
Oprac.

aktualności

ŚPWiK
wspiera
ratowników
medycznych

misji ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu prowadzonego tu w
Świdnicy dla świdniczan: mieszkańców i naszych pracowników. Dlatego
przekazaliśmy właśnie 585 kompletów strojów ochrony osobistej na ręce
Małgorzaty Jurkowskiej, dyrektor Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w
Świdnicy – mówi Tomasz Jaworski,
prezes Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o.
DG

Już 21 i 22 kwietnia odbędzie się
bezpłatna konferencja „Turystyka
dziedzictwa i smaku”. Odbędzie się
ona w formule online, w ramach projektu „Turystyka – wspólna sprawa”.
O smakach można mówić długo
i nieskończenie, szczególnie w gronie osób, które mają świadomość, że
biesiada przy stole, na którym królują
regionalne i lokalne potrawy i napitki, dla turystyki jest niezwykle ważna.
Bo prawdziwy turysta, w szczególności ten kulturowy, uwielbia poznawać
dane miejsce także poprzez smak. I
to smak niepowtarzalny, który powinien zapamiętać na zawsze – po to, by
mógł w dane miejsce wracać lub rekomendować je innym. Dlatego tematem
kolejnej konferencji w Świdnicy będzie „Turystyka dziedzictwa i smaku”.
Uczestnicy dowiedzą się, jak smakuje
polsko-czeskie pogranicze. – Sprawdzimy, czy są to smaki bigosu, knedli
bułczanych, pstrąga z górskiej rzeki,
sera smażonego, zupy czosnkowej, czekolady studenckiej, michałków, ruskich
(ale tak naprawdę) polskich pierogów,
czy może spaghetti i burgera? Poznamy także dziedzictwo polsko-czeskiego

pogranicza związane z jego materialną i niematerialną kulturą. Dowiemy
się, jak je wydobywać i przekształcać w
wartościowe, zapewniające odpowiednie doświadczenia produkty turystyczne. W czasie konferencji odbędą się
prelekcje, wykłady, panele dyskusyjne
oraz warsztaty tematyczne – tłumaczą organizatorzy wydarzenia. Projekt „Turystyka - wspólna sprawa”
odpowiada na potrzebę debaty nad
rozwojem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza oraz zwiększenia
intensywności współpracy w tym zakresie. Podejmuje próbę integracji instytucji i społeczności działających na
rzecz turystyki, stworzenia platformy współpracy i stałego porozumienia, bez której zrównoważony rozwój
tej dziedziny gospodarki jest bardzo
trudny. Potrzeby te zostaną zaspokojone. m.in. poprzez cykl transgranicznych spotkań, konferencji, paneli dyskusyjnych, warsztatów, szkoleń oraz
organizację Kongresu Turystyki Polsko-Czeskiej. Zapisy na konferencję
odbywają się stronie projektu www.
turystykawspolnasprawa.pl.
oprac.

Prezes ŚPWiK podczas spotkania z dyrektor Małgorzatą Jurkowską.

Porozmawiają o bezpieczeństwie
i potencjalnych zagrożeniach.
Policja zachęca seniorów
do udziału w spotkaniu online
Koncepcja „Senior Online” to
pierwszy w kraju pomysł realizacji
szkoleń w sieci na żywo we wszystkich jednostkach powiatowych województwa w jednym czasie. Pierwsze takie spotkanie odbyło się już w
marcu. Drugi program na żywo zaprezentowany zostanie 12 kwietnia o
godzinie 9:00 na platformie YouTube.
– W dobie pandemii, w związku
z tym, że nie są wskazane spotkania
twarzą w twarz, właśnie przez internet
chcemy trafić do seniorów i uwrażliwić
ich oraz resztę społeczeństwa na sytuacje, w których osoby stają się ofiarami
przestępstw. Spotkania te mają na celu
zapoznanie seniorów ze skutecznymi
metodami zapobiegającymi negatyw-

nym zjawiskom, takim jak oszustwa,
kradzieże, rozboje oraz podniesienie
ich świadomości z zakresu własnego
bezpieczeństwa. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z policjantami 12
kwietnia od godziny 9.00 w serwisie
YouTube na profilu Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy – zachęcają
świdniccy funkcjonariusze. Wszyscy,
którzy będą mieli możliwość uczestnictwa w takim spotkaniu profilaktycznym, otrzymają również informacje, do jakich zdarzeń z udziałem
seniorów doszło na naszym terenie,
jak również dostaną możliwość zadawania pytań, na które w trakcie programu odpowie policjant.

aktualne informacje zawsze na stronach:
reklama

foto: ŚPWiK

Dzięki inicjatywie Świdnickiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, dokładnie 585 kompletów
strojów ochrony osobistej trafiło do
Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy. Dzięki temu ratownicy medyczni, którzy znajdują się na
pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, mogą skorzystać z dodatkowej odzieży ochronnej.
– Nie mogliśmy pozostać obojętni wobec rozmiaru pandemii i problemów naszego pogotowia. W naszej

Trwają zapisy
na konferencję
„Turystyka
dziedzictwa i smaku”

DG
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„Białoruś przebudzona”
– niezwykłe zdjęcia
na świdnickim Rynku

Twój dzielnicowy.
Do kogo zwrócić
się o pomoc?

facebook mojaswidnica.pl

Przez dwa tygodnie na świdnickim Rynku można było oglądać
niezwykłą wystawę zdjęć „Białoruś
przebudzona”. 25 poruszających fotografii autorstwa lokalnych fotoreporterów ilustrowało sprzeciw Białorusinów wobec reżimowi władzy i
sfałszowaniu wyborów prezydenckich w 2020 roku.
– 9 sierpnia 2020 roku na Białorusi odbyły się wybory prezydenckie. Ich
wyniki zostały sfałszowane – w rzeczywistości zdecydowaną większość głosów
zdobyła Swiatłana Cichanouska. Nie-

przerwanie od ponad stu dni trwają pokojowe protesty, największe w historii
tego kraju. Władze odpowiadają represjami w niespotykanej skali, większej
nawet niż w czasach komunistycznych
po II wojnie światowej. Dotychczas zatrzymanych zostało ponad 27 tysięcy
osób, wiele z nich bito i torturowano.
Jest też co najmniej 7 ofiar śmiertelnych.
Jednak Białorusini się przebudzili. Nie
poddają się. Są solidarni w wytrwałej
walce z niesprawiedliwością i przemocą – informują organizatorzy wystawy.
DG

codzienna
porcja informacji na

► starszy
dzielnicowy, asp. szt.
Grzegorz
Bugajski

reklama

mojaswidnica.pl

DG

foto: KPP Świdnica

reklama

foto: D. Gębala

Wystawa „Białoruś
przebudzona” była
aktem solidarności z
Białorusinami

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?
starszy dzielnicowy, asp. szt. Grzegorz Bugajski, nr tel: 47 87 553 02,
tel. kom. 797 306 429, e-mail: dzielnicowy.7@swidnica.wr.policja.gov.
pl, Komenda Powiatowa Policji w
Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich
15, 58-100 Świdnica
Rejon służbowy: Świdnica, ulice:
1 Maja, Boczna, Bohaterów Getta,
Bolesława Chrobrego, Bolka Świdnickiego Księcia, Bracka, Chrobrego, Franciszkańska, Grodzka,
Jagielońska, park Kanonierów,
plac Kombatantów, Komunardów,
Marii Konopnickiej, Letnia, Mennicka, Pańska, Przechodnia, park
Generała Władysława Sikorskiego,
Siostrzana, Szpitalna, plac Świętej Małgorzaty, Teatralna,
Wałowa,
Wrocławska 1-9
(nr. nieparzyste),
Wrocławska 2-16
(nr. parzyste).
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Konkurs „Cerebron”:
Lem w poezji, filmie
i hip-hopie

kultura

Przyjaciele
biblioteki
polecają

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zachęca do udziału w
konkursie „Cerebron”. Jego celem jest popularyzacja twórczości
Stanisława Lema, inspirowanie do poszerzania wiedzy, umiejętności do samodzielnych i niebanalnych działań twórczych. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do uczniów szkół
średnich w całej Polsce.
„Cerebron” jest konkursem literacko – artystycznym, inspirowanym twórczością Stanisława Lema
(np. „Cyberiada”, „Dzienniki gwiazdowe”, „Bajki robotów”). Możliwe jest
wykorzystanie postaci obecnych w
twórczości autora. Konkurs obejmuje
trzy kategorie: wiersz, piosenka oraz
film. Uczestnik konkursu może wziąć
udział tylko w jednej, wybranej przez
siebie kategorii.

Wiersz
W kategorii wiersz uczniowie biorą udział indywidualnie. Uczestnik
zgłasza do konkursu jeden wiersz –
autorski, samodzielny, niepublikowany.

Piosenka
W kategorii piosenka uczniowie
biorą udział indywidualnie. Uczestnik
zgłasza do konkursu jedną piosenkę –
autorską, samodzielną, niepublikowaną. Czas trwania nagrania – do
trzech minut. Styl wykonania – hip
hop (język polski). Płyta CD z nagraną piosenką powinna odtwarzać
się w programie Windows Media Player.

Film
W kategorii film uczniowie biorą udział indywidualnie lub w zespołach nie większych niż trzyosobowe.
Uczestnik zgłasza do konkursu jeden
film – autorski, samodzielny, niepublikowany. Czas trwania filmu – do

5
minut,
technika
dowolna. Płyta DVD z
nagranym filmem powinna odtwarzać się w programie
Windows Media Player.
Wszystkie prace należy przesłać
na adres organizatora: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 18,
58-100 Świdnica. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora,
podać telefon, adres e-mail oraz dołączyć zgodę na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika konkursu.
Prace zostaną ocenione przez
jury, które powołują organizatorzy
konkursu. W każdej z trzech kategorii
przyznane zostaną 3 nagrody oraz wyróżnienia. Kryteria oceny: zgodność
z tematem, oryginalność pomysłu,
styl literacki, spójność formy i ogólne
wrażenia artystyczne. Organizatorzy
z nagrodzonymi osobami skontaktują
się drogą mailową lub telefonicznie.
Termin nadsyłania prac mija 26 kwietnia. Ogłoszenie wyników nastąpi 30
kwietnia 2021 roku. Dodatkowe informacje na temat konkursu pod tel. (74)
640 09 36 oraz e-mail: multimedia@
mbp.swidnica.pl.

Barbara Elmanowska:
- Virginia Woolf „Własny pokój”.
Polecam ten zawsze aktualny esej
o kobietach piszących. To wielkie
dzieło, delikatne i śmiałe jednocześnie, niezwykle precyzyjne językowo i niezwykle inteligentne.
Prawdziwa przyjemność czytania.

Od poniedziałku, 12 kwietnia
wraca usługa „książka na wynos”
1. Jeśli chcesz wypożyczyć książkę:
▪ zadzwoń 74/6400937, 603563933
▪ skorzystaj z usługi „zapytaj bibliotekarza” na stronie www biblioteki i złóż
zamówienie drogą elektroniczną.
2. Składając zamówienie, bibliotekarze
będą potrzebować Twoich danych: imię
i nazwisko, nr karty czytelnika i nr tel.
3. W momencie skompletowania zamówienia pracownicy biblioteki skontaktują się z Tobą celem jego przekazania.

6. Podczas odbioru książek zasłoń
nos i usta, zachowaj dystans, a kontakt z pracownikiem ogranicz do minimum.
7. Zwrotów książek dokonujesz poprzez wrzutnię/trezor. Nie musisz
oddawać książek, które masz wypożyczone! Termin został przesunięty
do 18 kwietnia.

Więcej o historii „Pafalu” można przeczytać w tekście Bogdana Trojnickiego w „Encyklopedii
Świdnicy” (dostępnej w Czytelni MBP, na stronie um.swidnica.pl oraz na portalu www.mojemiasto.swidnica.pl.

5. Udostępnianie przygotowanych
książek i innych materiałów bibliotecznych odbywać się będzie na zewnątrz
przed wejściem do biblioteki od strony
placu z dzikami, o ustalonej godzinie.

foto: D. Gębala

4. Zamówienia realizowane są w kolejnym dniu roboczym w godz. 9.0014.00.

Usługa dostępna jest tylko w budynku głównym biblioteki.
9-22.04.2021 r. |
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Najpiękniej przystroiły się
na Wielkanoc Grodziszcze
i Wilków

oprac.

Powstaną dwa
single tracki!
Kochasz dynamiczną jazdę na
rowerze, szukasz sporej dawki
emocji? Już niebawem nie trzeba
będzie wyjeżdżać daleko poza teren powiatu aby połączyć obcowanie z naturą i jazdą po single
trackach. W ramach planowanej
do realizacji inwestycji związanej
z rozbudową infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy powstaną m.in. dwie
specjalne ścieżki na terenie gminy
Świdnica.
Single-tracki to wąskie ścieżki zbudowane specjalnie do jazdy
rowerem. Występują często naturalnie jako część lasu. Projektowane są tak, by trafiały do szerokiego
grona odbiorców. W efekcie poradzi sobie na nich nawet początkujący rowerzysta, jak i doświadczony
zawodnik lubiący szybką i pełną
zwrotów akcji jazdę.
Oprac.
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Mieszkańcy gminy, tworząc świąteczne ozdoby, popisali się dużą kreatywnością

Zające, kolorowe pisanki, baranki, kury, bociany i kwiaty to tylko
niektóre wielkanocne dekoracje w 16
sołectwach na terenie gminy Świdnica. Poznaliśmy laureatów konkursu
na „Najładniejsze świąteczne przystrojenie sołectwa”, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy.
Jak podkreśla Krzysztof Jas, dyrektor GOKSiR-u: – Celem konkursu
jest kultywowanie tradycji związanych
ze Świętami Wielkiej Nocy, propagowanie kultury oraz pielęgnowanie przekazu międzypokoleniowego. To również
okazja do prezentacji twórczej uczestników, integracji społeczności lokalnej
i okazja do przybliżenia różnych technik zdobniczych, zarówno tradycyjnych

jak i awangardowych. Organizator
konkursu do oceny przystrojonych
sołectw powołał specjalną komisję w
składzie: Sebastian Krzywda – dyrektor Schroniska Młodzieżowego w
Lubachowie, Anna Krawczyszyn –
pracownik Urzędu Gminy ds. obsługi
sołectw oraz Jakub Curyl - specjalista
ds. kultury, sportu i rekreacji Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy. Jury brało pod uwagę
staranność wykonania, tradycyjność
i oryginalność pomysłu, kolorystykę, materiały, technologie wykonania,
dekoracyjność, ogólne wrażenie estetyczne, trwałość formy, nawiązanie
do tradycji i ludowości wynikającej z
obrzędów Świąt Wielkanocnych oraz
pomysłowość autorów. Oceniane pra-

ce prezentowały wysokie walory artystyczne. Dodatkowo jury zwróciło
szczególną uwagę na zaangażowanie
w tworzenie dekoracji całego sołectwa
coraz pomysłowość i oryginalność wykonania z uwzględnieniem motywów
wielkanocnych. Do konkursu zgłosiło się 16 sołectw. Członkowie komisji konkursowej 1 kwietnia odwiedzili
każde nich i osobiście dokonali oceny
świątecznego przystrojenia. Zadanie
nie było łatwe, bo poziom wykonania
wielu dekoracji był bardzo wysoki. Po
burzliwych naradach jury postanowiło
przyznać następujące nagrody:
2 I miejsce ex aequo (i nagroda 500
zł) dla: sołectwa Wilków, Grodziszcze
2 II miejsce ex aequo (i nagroda 400
zł) dla: sołectwa Pszenno, Lubachów
2 III miejsce ex aequo (i nagroda 300
zł) dla: sołectwa Makowice, Panków
Wyróżnienia (i nagroda 200 zł) dla
sołectw: Bystrzyca Górna, Burkatów,
Boleścin, Krzyżowa, Gogołów. Nagrody za udział w konkursie (100 zł)
otrzymały: sołectwo Lutomia Dolna,
sołectwo Niegoszów, sołectwo Komorów, sołectwo Witoszów Dolny, sołectwo Miłochów.
– Mieszkańcy gminy Świdnica zadbali, aby w tym trudnym czasie pandemii poczuć atmosferę Świąt Wielkanocnych. Pięknie przyozdobione miejscowości wzbudziły podziw i zachwyt
nie tylko u samych mieszkańców, ale
i u wielu innych osób odwiedzających
nasze wsie. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, za pomysłowość, piękne dekoracje i przede
wszystkim za zbudowanie wspaniałego świątecznego klimatu – mówi wójt
gminy Teresa Mazurek.
Oprac.

Filmowcy opanowali zaporę
na Jeziorze Bystrzyckim
Kamera, akcja! W poniedziałek
29 marca w pobliżu tamy na Jeziorze
Bystrzyckim odbywały się zdjęcia do
filmu fabularnego „Baltazar”.
Nowe dzieło Jerzego Skolimowskiego, roboczo zatytułowane „Baltazar” to współczesna interpretacja
francuskiego filmu „Na los szczęścia,
Baltazarze!” Roberta Bressona z 1966
r. – Historia osiołka o imieniu Baltazar, rozpoczynająca się w polskim
cyrku, a kończąca we włoskiej rzeźni to gorzka, ale też i pełna ciepłego
humanizmu parafraza filmu drogi.
To panoptikum ludzkich zachowań
wobec bezbronnego zwierzęcia, sugestywny obraz relacji społecznych i
przemian kulturowych zachodzących
we współczesnym świecie – wynika z
opisu filmu przygotowanego przez
Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy.
Daniel Gębala

foto: D. Gębala

Wszystko wskazuje na to, że w
Strzegomiu - na terenie hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji
- powstanie tzw. Punkt Szczepień
Masowych (PSM), dzięki któremu
będzie można wykonywać ponad
400 szczepień dziennie. To dobra
wiadomość dla mieszkańców gminy w kontekście coraz trudniejszej
sytuacji związanej z pandemią koronawirusa.
Burmistrz Strzegomia Zbigniew
Suchyta i prezes Strzegomskiego
Centrum Medyczno- Diagnostycznego Sp. z o.o. w Strzegomiu Dariusz
Gajecki wystąpili wspólnie z wnioskiem do wojewody dolnośląskiego
o utworzenie PSM w Strzegomiu.
Dokładniej chodzi o uruchomienie
czterech stanowisk szczepiennych.
W każdym z nich ma odbywać się
ponad 100 szczepień dziennie. We
wtorek 30 marca wicewojewoda
dolnośląski Jarosław Kresa oraz
wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko obejrzeli zaproponowaną przez lokalne
władze lokalizację i w pełni ją zaakceptowali. - Aktualnie rozpoczęły się
prace związane z logistyką całego
przedsięwzięcia. Gmina już kupuje
komputery i zaczyna uruchamiać sieć
internetową. Start Punktu Szczepień
Masowych w Strzegomiu planowany
jest na 17 lub 19 kwietnia. O dokładnej
dacie poinformujemy na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych - podkreśla burmistrz
Suchyta. Szczepienia będą wykonywały pielęgniarki ze Strzegomskiego
Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o. w Strzegomiu. Będą
też potrzebni wolontariusze do logistyki, którzy już teraz mogą się
zgłaszać. Koordynatorem ze strony
gminy Strzegom będzie Norbert
Sarnecki (nr tel. 74 8560 511, e-mail:
norbert.sarnecki@strzegom.pl).

foto: UG Świdnica

Punkt
masowych
szczepień także
w Strzegomiu?

Pojawienie się ekipy filmowej wzbudziło spore zainteresowanie wśród okolicznych mieszkańców.
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Stylowe stojaki na rowery
w Żarowie
Wykonawcą nowych stojaków na
rowery jest Sebastian Jarosz z Kalna,
który jest także autorem ekologicznych serc na nakrętki. Stojaki, które
są do dyspozycji rowerzystów zostały zainstalowane w dwóch różnych
wersjach, damskiej i męskiej. – Rower
to idealna alternatywa w miejskiej,
często zakorkowanej codzienności. To
bez emisyjny, zdrowy i z roku na rok

coraz modniejszy środek transportu.
To nadzieja na czystą, bezsmogową
przyszłość naszych małych ojczyzn.
Zachęcamy mieszkańców do aktywnego wypoczynku na rowerze, bo w ten
sposób dbamy nie tylko o siebie, ale
również o środowisko – mówi Magdalena Pawlik z Urzędu Miejskiego w
Żarowie.
Oprac.

foto: UM Żarów

Dobra wiadomość dla rowerzystów. Właściciele jednośladów mogą zostawiać swoje rowery na nowych, stylowych
stojakach, które zamontowano na terenie Żarowa. Stojaki
zostały zainstalowane w trzech różnych lokalizacjach, przy
budynku Urzędu Miejskiego, targowisku miejskim oraz na
boisku sportowym przy ul. Piastowskiej 10.

Celem projektu jest propagowanie aktywnego wypoczynku, promocja turystyki rowerowej i
alternatywnego środka transportu

1,2 miliona złotych na nowoczesne
centrum rehabilitacji
Przy Samorządowej Przychodni
Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej powstanie nowoczesne Gminne Centrum Rehabilitacji. Środki na realizację inwestycji gmina pozyskała z Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Gminne Centrum Rehabilitacji, na
utworzenie którego gmina pozyskała
1,2 mln zł, powstanie przy Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie
Śląskiej. Budynek przychodni zostanie
rozbudowany. Projekt obejmuje wykonanie wszelkich niezbędnych prac,
robót budowlanych, wykończeniowych. Powstaną nowoczesne, w pełni

przystosowane pomieszczenia zabiegowe, sanitarne, techniczne. Zakupiony zostanie także niezbędny sprzęt
rehabilitacyjny. Rozpoczęcie realizacji
inwestycji nastąpi jeszcze w 2021 roku.
– Budowa Gminnego Centrum Rehabilitacji znacznie ułatwi naszym mieszkańcom dostęp do zabiegów rehabilitacyjnych. Będą mogli wracać do zdrowia
i sprawności na miejscu, bez konieczności wyjazdu do miast sąsiednich – mówi
burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz
Grzegorzewicz.
Gmina Jaworzyna Śląska pozyskała
z Funduszu Inwestycji Lokalnych do-

finansowanie dwóch zadań – budowy
Gminnego Centrum Rehabilitacji przy
Samorządowej Przychodni Zdrowia w
Jaworzynie Śląskiej oraz przebudowy
chodników wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych. Razem – 1,7
miliona złotych.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na
dotacje dla gmin, powiatów i miast jako
wsparcie finansowe w dobie pandemii koronawirusa. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz covid-19.
Wsparcie jest bezzwrotne.
Oprac.

Dzięki staraniom burmistrza
Świebodzic Pawła Ozgi oraz Ośrodka
Pomocy Społecznej 850 paczek z produktami żywnościowymi trafiło do
najbardziej potrzebujących mieszkańców Świebodzic.
Akcja została zrealizowana dzięki Programowi Operacyjnemu Pomoc
Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Najbardziej Potrzebującym. Do Świebodzic jedzenie trafiło z Banku Żywności
we Wrocławiu oraz Caritasu Diecezji
Świdnickiej i było dystrybuowane przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach. Akcję wsparli także lokalni przedsiębiorcy Mirosław Olendzki
oraz państwo Grajewscy. Do pomocy
zaangażowano żołnierzy 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Od
18. marca pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej w magazynie przy ul. Wojska
Polskiego 14 wydawali żywność.
Osobom z niepełnosprawnościami

foto: UM Świebodzice

Ponad 800 świątecznych paczek trafiło
do mieszkańców Świebodzic

Pracownicy OPS przekazali paczki najbardziej potrzebującym rodzinom z produktami mięsnymi (szynka wędzona, boczek,
kiełbasa biała, kiełbasa śląska). Wydawanie
żywności przebiegło sprawnie i z zachowaniem reżimu sanitarnego.

oraz tym, które nie są w stanie dotrzeć
do punktu wydawania paczek znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego (np.
z powodu przebywania na kwarantannie), 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
mogły zapewnić sobie odpowiednich
produktów żywnościowych. Do otrzymania żywności miały prawo osoby,
które otrzymały skierowanie z Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Jedna osoba otrzymywała około
20 kg produktów żywnościowych, w
przygotowanym zestawie znajdowała
się szeroka gama artykułów. Ponadto w
dniu 1 kwietnia 2021 r. Ośrodek Pomocy
Społecznej dodatkowo dla dwustu najbardziej potrzebujących rodzin przekazał mięsne produkty żywnościowe.
Oprac.

„Czyste
Powietrze”
- złóż wniosek
w urzędzie
w Marcinowicach
Gmina Marcinowice zawarła
porozumienie dotyczące realizacji programu „Czyste Powietrze”,
w ramach którego można uzyskać dotację na wymianę źródła
ciepła w budynku jednorodzinnym, jego termomodernizację i
zainstalowanie mikroinstalacji
fotowoltaicznej.
Podpisanie porozumienia odbyło się 26 marca podczas sesji
Rady Gminy Marcinowice. Dokument o współpracy podpisali wójt
gminy Marcinowice Stanisław
Leń, pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska we Wrocławiu Bogumił Gwoździk, przewodniczący
Rady Gminy Artur Fiołek oraz
skarbnik gminy Anna Czernicka. Dzięki podpisanemu porozumieniu w Urzędzie Gminy w
Marcinowicach powstanie punkt
informacyjny, w którym mieszkańcy uzyskają wsparcie, złożą
wniosek oraz otrzymają pomoc
w jego wypełnieniu. To kolejna
możliwość wymiany źródeł ciepła
dla mieszkańców gminy Marcinowice. Przypomnijmy, że 15 marca
mieszkańcom gminy Marcinowice
przyznano 70 grantów na łączną
kwotę 1 359 264,67 zł w ramach
realizacji projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w
budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin
Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
oprac.

mojaswidnica.pl
9-22.04.2021 r. |
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Będą walczyć do końca

Tanio skóry
nie sprzedali!

Tęcza Kościan – ŚKPR Świdnica
35:31 (17:16)
ŚKPR: Jabłoński, Wiszniowski, Mirga – Redko 6, Starosta 6, Chmiel 4,
Jankowski 4, Wojtala 4, Etel 3, Pęczar
3, Wołodkiewicz 1, Ingram, Rzepecki
oprac.
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Choć sytuacja w tabeli jest nadal
bardzo trudna, to pojawił się promyczek
nadziei. Piłkarze Polonii-Stali Świdnica
wyraźnie poprawili swoją grę w defensywie, dzięki czemu w dwóch ostatnich
spotkaniach zdołali pokonać Piasta Żmigród i jak równi z równym walczyli we
Wrocławiu z miejscową Ślęzą.

Świdniczanie za wszelką cenę
chcieli przerwać fatalną serię siedmiu
porażek z rzędu. W sobotę, 27 marca
swój cel osiągnęli. Uważna gra w obronie, nieustanny pressing i brak własnych, niewymuszonych błędów pozwoliły minimalizować ryzyko ze strony
zawodników Piasta. Sobotnia potyczka
była typowym meczem walki. Może
brakowało wielu klarownych sytuacji,
jednak żadna z ekip nie odstawiała nogi
(oba zespoły kończyły mecz w dziesiątkę). Jedyna bramka spotkania padła
tuż po rozpoczęciu drugiej połowy. Na
szarżę lewą stroną boiska zdecydował
się Dorian Krakowski. Dynamiczna
akcja młodego skrzydłowego została
przerwana faulem Pawła Kohuta. Sędzia wskazał na wapno, a z 11 metrów
pewnym strzałem popisał się Kornel
Ciupka. Od 64. min. gospodarze grali w
przewadze, bowiem drugą żółtą kartką ukarany został Kohut. Dzięki temu
świdniczanie zaczęli śmielej zapędzać
się na połowę rywali. Swoich szans uderzeniami sprzed pola karnego szukali m.
in. Kozachenko czy Bartosz Paszkowski. Piast próbował zagrażać zwłaszcza po centrach ze stałych fragmentów
gry, ale dobrze dysponowani obrońcy
gospodarzy nie dawali się zaskoczyć.

foto: D. Gębala

Trzy punkty zostały w Świdnicy!

Rzut karny w meczu z Piastem Żmigród wywalczył Dorian Krakowski.

W samej końcówce za wątpliwy faul i
dyskusje z arbitrem z boiska wyleciał
Maciej Diduszko. Ostatecznie jednak
Polonia-Stal w pełni zasłużenie sięgnęła po komplet punktów. Przypomnijmy,
że biało-zieloni na czwarte zwycięstwo
w sezonie 2020/2021 musieli czekać aż
od 31 października zeszłego roku (1:0
z rezerwami Miedzi Legnica). Miejmy
nadzieję, że podopieczni trenera Pedryca zaczną teraz punktować regularnie. Dzięki zwycięstwu Polonia-Stal
po 23 kolejkach ma na swoim koncie 13
punktów. Do pierwszego bezpiecznego
miejsca, które zajmuje obecnie Miedź
II Legnica, świdniczanie tracą dziesięć
punktów. Poloniści do końca sezonu
rozegrają jeszcze 14 spotkań.
Polonia-Stal Świdnica – Piast Żmigród
1:0 (0:0)
bramki: 1:0 Ciupka 46′ (rzut karny)
czerwone kartki: Piast/Paweł Kohut 64′;
Polonia-Stal/Diduszko 92′

Polonia-Stal: Kot – Szydziak, Sowa, Kasprzak, Kozachenko – Diduszko, Szuba –
Sztylka, Borowy, Krakowski, Ciupka oraz
B. Paszkowski, P. Paszkowski, Tragarz

Postawili się wiceliderowi
Biało-zieloni 3 kwietnia, w Wielką
Sobotę, przegrali na wyjeździe z wiceliderem rozgrywek Ślęzą Wrocław 2:1.
Faworyzowani gospodarze zwycięstwo
zapewnili sobie dopiero w końcówce
spotkania. Po 24 kolejkach Polonia-Stal
Świdnica z dorobkiem 13 punktów zamyka ligową stawkę.
Ślęza Wrocław – Polonia-Stal Świdnica
2:1 (0:0)
bramki: Piotr Stępień 60′, Robert Pisarczuk 87′ – Damian Kasprzak 69′
Polonia-Stal: Kot – Szydziak, Salamon, Szydziak, Kozachenko – Sowa, Szuba – P. Paszkowski, Borowy, Krakowski – Tragarz oraz
Filipczak, Ciupka, Osiadły, B. Paszkowski.
Daniel Gębala

Wielkie odliczanie rozpoczęte!
Harmonogram rajdu:

foto: D. Gębala

W meczu na szczycie tabeli II
ligi Tęcza Kościan po ekscytującym
pojedynku pokonała ŚKPR 35:31
(17:16). Lider wziął tym samym udany rewanż za poniesioną w Świdnicy
jedyną swoją porażkę w tym sezonie.
Szare Wilki mogły jednak opuszczać
parkiet z podniesionymi głowami –
mimo porażki, był to jeden z najlepszych ich meczów w tym sezonie.
– Po takim występie nikt do nikogo nie może mieć pretensji. Gdybyśmy zawsze grali na takim poziomie, bylibyśmy w innym położeniu,
pewnie wyżej niż na trzecim miejscu.
Oczywiście pozostał pewien niedosyt,
bo tak naprawdę zabrakło nam niewiele – trochę szczęścia i skuteczności w ważnych momentach – ocenił
Arkadij Makowiejew, prezes ŚKPR-u. Świdniczanie w sobotę, 27 marca pojechali do Kościana w trzynastoosobowym składzie. Z różnych
przyczyn zabrakło Kamila Stadnika,
Michała Jaroszewicza, Jakuba Króla i Norberta Bala. Trener Krzysztof
Terebun miał więc nieco ograniczone pole manewru, ale ci, którzy wyszli na parkiet, dali z siebie wszystko.
Młodziutkie Szare Wilki epicko walczyły z silniejszym fizycznie i bardziej
doświadczonym zespołem z Kościana, który – wszystko na to wskazuje – zasłużenie wygra rozgrywki. Na
osłodę pozostanie zwycięstwo w
Świdnicy i kapitalna postawa w rewanżu. Mecz stał na bardzo wysokim
poziomie. Od pierwszych minut rozgorzała zaciekła walka o każdy metr
boiska. Niemal każdą bramkę trzeba
było okupić niezwykłym wysiłkiem.
Początkowo oba zespoły grały zrywami. Tęcza zaczęła od prowadzenia
3:1, ale po kilku minutach to ŚKPR
wyszedł na prowadzenie 4:3. Potem
znów nieco lepszy fragment zanotowali rywale i doskoczyli najpierw na
9:6, a następnie na 13:9. Szare Wilki
nie zamierzały jednak odpuszczać
i kolejne pięć minut wygrały 5:0,
dzięki czemu ponownie wyszły na
prowadzenie 14:13 w 25. minucie. Do
przerwy o jedną bramkę byli jednak
lepsi rywale (17:16). Drugą połowę
ŚKPR rozpoczął od mocnego uderzenie i trzech trafień z rzędu. Stan
19:17 nie utrzymał się jednak długo,
bo Tęcza odpowiedziała jeszcze lepszą serią – czterech kolejnych goli. W
kolejnych minutach gra się ustabilizowała. To była regularna wymiana
ciosów. Gra bramka za bramkę trwała aż do stanu 29:28 w 52. minucie.
Kolejnych kilka akcji zadecydowało
o ostatecznym triumfie gospodarzy,
którzy utrzymali skuteczność, ŚKPR
tymczasem popełnił kilka błędów.
Udanymi interwencjami popisywał
się też bramkarz Tęczy. Miejscowi
wyszli na prowadzenie 34:28 i chociaż ŚKPR zdołał jeszcze nieco odrobić dystans, trzech punktów wydrzeć się już nie udało. Najlepszymi
zawodnikami meczu uznani zostali:
Dawid Wesołek (Tęcza) i Michał
Wojtala (ŚKPR).

W październiku zeszłego roku najszybsza w Świdnicy okazała się załoga Grzegorz Grzyb/Michał Poradzisz.

Dziewięć odcinków specjalnych
i dwa dni rywalizacji na pełnych obrotach. Poznaliśmy pierwsze szczegóły 49. Rajdu Świdnickiego-Krause,
otwierającego zmagania w cyklu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Polski. Imprezę zaplanowano w
dniach 24-25 kwietnia. Czy rajd odbędzie się w planowanym terminie?
Czas pokaże. Biorąc pod uwagę ciągle
zmieniające się obostrzenia, wszystko się może zdarzyć…
Tradycyjnie miesiąc przed startem, organizatorzy uruchomili stronę
internetową, na której opublikowano
pierwsze informacje oraz otwartą listę zgłoszeń. – Przedstawiamy Państwu wszystkie szczegóły dotyczące
tegorocznego 49. Rajdu Świdnickiego-KRAUSE – pierwszej rundy Profi Auto Rajdowych Samochodowych

Mistrzostw Polski i Motul Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Tylko kilka miesięcy
przerwy pomiędzy rajdowymi sezonami oznaczało dla Automobilklubu
Sudeckiego niezwykle wytężony okres
pracy. Pomimo nadal trudnej sytuacji epidemicznej, mamy nadzieję na
poprawę sytuacji. Cieszymy się, że
wprowadzone przez nas rozwiązania
zdały egzamin w zeszłym roku, a nasz
rajd okazał się w stu procentach bezpieczny. Wierzymy, że nasze wspólne
wysiłki pomogą w pełni profesjonalnie zorganizować 49. Rajd Świdnicki-KRAUSE, który rozpoczyna zmagania
w cyklu Profi Auto Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski w sezonie 2021 – informują organizatorzy
rajdu.
Daniel Gębala

RSMP
2 sobota, 24 kwietnia 2021
▪ Ceremonia otwarcia Rajdu – Świdnica, stadion OSiR – 15:30
▪ OS 1 Świdnica 1 – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego – 17:00
▪ OS 2 Walim – Michałkowa Dolna 1 – 18:00
▪ Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Śląska
35 – 18:57; 19:45
▪ OS 3 Świdnica 2 – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego – 19:30
2 niedziela, 25 kwietnia 2021
▪ Start sekcji 3 i 4 – serwis/wyjazd – 8:15
▪ Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Śląska
35 – 8:15; 11:45
▪ OS 4/7 Olszyniec – Zagórze 1/2 – 9:15; 13:00
▪ OS 5/8 Sierpnica – Kamionki 1/2 – 9:50;
13:35
▪ OS 6/9 Rościszów – Michałkowa Górna 1/2
– 10:45; 14:30
▪ Meta Rajdu – Park Zamknięty, OSiR Świdnica – 15:15
HRSMP
2 sobota, 24 kwietnia 2021
▪ Ceremonia otwarcia Rajdu – Świdnica, stadion OSiR – 15:30
▪ OS 1 Świdnica 1 – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego – 18:00
▪ OS 2 Walim – Michałkowa Dolna 1 – 19:00
▪ Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Śląska
35 – 19:57; 20:45
▪ OS 3 Świdnica 2 – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego – 20:30
2 niedziela, 25 kwietnia 2021
▪ Start sekcji 3 i 4 – serwis/wyjazd – 9:15
▪ Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Śląska
35 – 9:15 12:45
▪ OS 4/7 Olszyniec – Zagórze 1/2 – 10:15 14:00
▪ OS 5/8 Sierpnica – Kamionki 1/2 – 10:50
14:35
▪ OS 6/9 Rościszów – Michałkowa Górna 1/
2 – 11:45 15:30
▪ Meta Rajdu – Park Zamknięty, OSiR Świdnica

sport

Świdnicki Klub Bokserski „Respect”:

Sukces po pierwszych
tygodniach działalności
Już po czterech oficjalnych miesiącach działalności klubu zawodnicy
wystartowali w pierwszych, ważnych
zawodach – Mistrzostwach Dolnego
Śląska. - Nasz klub liczył wtedy siedmiu
zawodników i zdobyliśmy sześć medali,
oraz puchar dla najlepszej zawodniczki
turnieju w kategorii kadet. Od tego momentu staramy się trzymać jak najwyższy poziom. Bierzemy udział w zawodach okręgowych, jak i ogólnopolskich:
Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski i
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
Jesteśmy w pełni zaangażowani w to, co
robimy. Nie czerpiemy z naszej działalności żadnych profitów, to po prostu pasja
i miłość do sportu. Pracujemy również z
młodzieżą, często trudną, z osobami, które się pogubiły. Dzięki treningom mogą
wyładować swoje negatywne emocje, nie
robiąc nikomu krzywdy. Boks jest sportem
bardzo wymagającym, który kształtuje
charakter, ale również jest odskocznią od
codzienności. W naszym klubie trenuje
czterech bokserów zawodowych, którzy są
ogromnymi autorytetami dla innych zawodników: dwóch Polaków, jeden Ukrainiec oraz Kubańczyk. Kuba jest stolicą
światowego boksu olimpijskiego. Zawod-

Świdnicki Klub Bokserski „Respect” tworzy zgrany kolektyw.

nicy trenują pod czujnym okiem profesjonalnych trenerów. W ten sposób szlifują
swoje umiejętności i przygotowują się do
zawodowych gal bokserskich. Warto również wspomnieć o współpracy z psychologiem sportowym Frankiem Bartonem,
który wspiera naszych zawodników mentalnie – dodaje prezes klubu.
Klub mógł zacząć swoją działalność
dzięki koleżeńskiej zrzutce, która pozwoliła na doposażenie sali w niezbędny
sprzęt do treningów: worki, rękawice,
gruszki i stroje sportowe. Zawodnicy
klubu „Respect” od trzech lat odnoszą
sukcesy na arenie okręgowej i ogólnopolskiej. - Chwalimy się, ponieważ jednym z naszych największych sukcesów
jest fakt, że nasza zawodniczka, Karolina
Kohutiak zajęła drugie miejsce w Pucharze Polski. Nasza działalność nie byłaby
możliwa bez wsparcia władz miasta, które zawsze o nas pamiętają – informuje
Andrzej Ignasiak.

Młodzież to wymagający
zawodnicy
Jak informuje trener Edmund Frączak, treningi przeznaczone dla dzieci
i młodzieży charakteryzują się większą
rotacją, ale też są to bardziej wymagający zawodnicy, a ich treningi różnią się
od tych przygotowanych dla dorosłych.
– Tak naprawdę wszystko zależy od pokładów cierpliwości trenera. Ja akurat
wolę pracę z dorosłymi, którzy są bardziej
zdyscyplinowani. Trener Edward zajmuje się młodzieżą i ma większe predyspozycje do tego – mówi Piotr Treczyński.
Treningi z młodzieżą są wyzwaniem.
- Jest to z pewnością możliwość sprawdzenia się. Bardzo zachęcam młodzież,

każdego, kto chce spróbować swoich sił,
aby przyszedł i zobaczył, jak wyglądają nasze treningi. Niewątpliwie bardzo
istotny jest element wychowawczy. Wiele z naszych planów pokrzyżowała nam
pandemia, ponieważ przed wprowadzeniem obostrzeń frekwencja na zajęciach
była znacznie wyższa. Dzięki temu, że
profesjonalnie szkolimy zawodowców,
możemy nadal trenować. Każdy może
do nas dołączyć, przedział wiekowy zawodników, którzy obecnie z nami trenują, waha się między 12. a 50. rokiem
życia – mówi trener Edmund Frączak.
- Wiem, że aby zachęcić dzieci i młodzież
do sportu, treningi muszą być urozmaicone. Nasz klub funkcjonuje modelowo,
ponieważ treningi odbywają się w grupach od najmłodszych do najstarszych.
Co najważniejsze, autorytety sportowe,
zawodowi bokserzy należą do naszego
klubu, więc młodzież ma ich na żywo, ma
na kim się wzorować bezpośrednio. Nasi
zawodowcy to: Oskar Wierzejski, Oskar
Kapczyński, Ukrainiec Vladimir Yushyn
oraz Kubańczyk Yuriet Prades Silveira,
którzy są ogromnymi autorytetami dla
innych zawodników. - Często jest tak, że
młodzież jest na różnych galach, na których walczą nasi zawodowcy i bardzo ich
wspierają. Ogromnymi autorytetami dla
naszej młodzieży jest kadra trenerska –
dodaje trener Frączak.
Stanisław Godlewski podkreśla
fakt, że na treningach klubu „Respect”
każdy z pięściarzy jest traktowany indywidualnie, każdy może czuć się zaopiekowany i każdemu jest poświęcany
czas. – Nikt z zawodników nie jest pozostawiony samemu sobie – mówi trener
Godlewski. Zawodnicy z klubu bokser-

skiego współpracują z psychologiem
sportowym Frankiem Bartonem, który
wspiera pięściarzy mentalnie.

Przepis na sukces
Boks to mieszanka talentu i bardzo
ciężkiej pracy. Zawodnicy z samym talentem, bez wysiłku nie osiągną wielkiego sukcesu. - Zawodniczki trenujące
w klubie przygotowują się do udziału w
Mistrzostwach Polski Juniorek. - Nasze
dwie zawodniczki Karolina Kohutiak
oraz Alicja Klimala, mistrzynie Dolnego
Śląska 2021, intensywnie trenują i przygotowują się do udziału w zawodach.
Mamy również nadzieję, że trafią one do
kadry Polski. Z kolei w grudniu zaplanowane są mistrzostwa Polski seniorów
w boksie olimpijskim, w których bardzo
liczymy na dobre występy naszych zawodników - Tomasza Rychela, Tomasz
Czyczerskiego, Dawid Kopciucha, Łukasza Pomorskiego, Illia Sydoretsa oraz
zdolnego juniora, brązowego medalistę
Mistrzostw Dolnego Śląska 2021 – Patryka Maja – informuje Andrzej Ignasiak.
Zawodnicy i trenerzy mają nadzieję,
że pandemia nie pokrzyżuje ich planów
na przyszłość, a czego jeszcze można
im życzyć? - Trener Piotr z pewnością
powiedziałby, że pasa mistrza świata. W
dzisiejszych czasach przede wszystkim
zdrowia i sukcesów, które przyciągają
kolejnych, zdolnych zawodników. Nam
wszystkim potrzeba wytrwałości. Sport
uczy pokory, a porażki przygotowują do
życia. Ważne jest wyciąganie wniosków,
również z przegranej i dążenie do tego, co
się wcześniej założyło – mówi Stanisław
Godlewski.
Justyna Cader

reklama

Piekielnie zdolni, dążący do wyznaczonego celu, głodni sportowych
sukcesów. Połączyła ich miłość i pasja
do boksu. Świdnicki Klub Bokserski
„Respect” oficjalnie działa od trzech lat,
a już ma na swoim koncie spore sukcesy. Trenerzy podkreślają fakt, że boks
to nie tylko sport, to dyscyplina, która
uczy pokory i kształtuje charakter.
Klub powstał z inicjatywy pięciu
osób: Piotra Treczyńskiego, Stanisława Godlewskiego, Andrzeja Ignasiaka,
Adriana Treczyńskiego oraz Edmunda
Frączaka. W piątek, 26 marca Świdnicki Klub Bokserski „Respect” obchodził
swoje trzecie urodziny. – Oficjalnie ruszyliśmy na początku 2019 roku, kiedy otrzymaliśmy licencję od Polskiego
Związku Bokserskiego. Głównym inicjatorem założenia klubu jest jeden z trenerów, Piotr Treczyński, który może się poszczycić ogromnymi sukcesami w boksie.
Piotr był reprezentantem w kadrze Polski
z Andrzejem Gołotą oraz Dariuszem Michalczewskim, od którego otrzymaliśmy
w prezencie sprzęt sportowy na początek naszej działalności. Piotr Treczyński
zdobył brązowy medal na mistrzostwach
Europy – mówi Andrzej Ignasiak, prezes
klubu.

foto: Dominik Kałużny

boks to pasja i miłość do sportu
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TAURON
w Twoim mieście
Teraz sprawy dotyczące prądu i gazu
załatwisz blisko domu
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Świdnica, ul. Ofiar Oświęcimskich 28
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