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111. urodziny 
pana Stanisława 

Kowalskiego!Kowalskiego!
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Mariola Mariola 
Mackiewicz Mackiewicz 
– nigdy się – nigdy się 
nie nudzę!nie nudzę!
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14 kwietnia Stanisław 
Kowalski skończył 111 
lat. Najstarszy męż-
czyzna w Polsce jesz-
cze kilka lat temu star-
tował w zawodach lek-
koatletycznych. Mimo 
że świdniczanin na 
bieżni już się nie po-
jawia, to jednak nadal 
tryska humorem i ma 
dużo życiowej energii. 
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Punkt masowych Punkt masowych 
szczepień szczepień 
na lodowisku już gotowy!na lodowisku już gotowy!
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ŚŚwidnica

▪ Miejska Biblioteka Publiczna, 
  ul. Franciszkańska 18
▪ Filia Biblioteki - Kraszowice 
▪ Filia Biblioteki - Wrocławska 
▪ Urząd Miasta 
▪ Urząd Gminy Świdnica
▪ Starostwo Powiatowe 
▪ Powiatowy Urząd Pracy
▪ Miejski Ośrodek Pomocy 
  Społecznej, ul. Wałbrzyska
▪ Centrum Wspierania Organizacji 
  Pozarządowych, ul. Długa 33
▪ Świdnicki Ośrodek Kultury
▪ Informacja Turystyczna
▪ Muzeum Dawnego Kupiectwa
▪ Klub Seniora Saperów
▪ OSiR lodowisko
▪ OSiR dom wycieczkowy 
▪ Hala Targowa, pl. Grunwaldzki 
▪ Dworzec Kolejowy
▪ Galeria Świdnicka 
▪ Szpital LATAWIEC 
▪ Przychodnia MEDYK 
▪ Przychodnia BHMED 
▪ Przychodnia ARSMEDICA 
▪ Przychodnia MEDI-LAB 
▪ Przychodnia OSTEON 
▪ Przychodnia ESKULAP 
▪ Przychodnia EZ – Medica
▪ Przychodnia Raj – Med.
▪ Stomatologia AS Adrian Kownacki 
▪ Przychodnia weterynaryjna OGONEK
▪ Restauracja WOŁOWINA 
▪ Bar PRZEDMIEŚCIE
▪ Pizzeria RAMONA
▪ Restauracja FADO
▪ Intermarche (os. Młodych)
▪ biurowiec Pafal
▪ Piekarnia Bieżyńscy, os. Zawiszów
▪ Sklep ul. Leśna
▪ Pawilon - Kraszowice 
▪ Myjnia Primocar (przy Leroy Merlin)
▪ Stacja Paliw Jar Tom
▪ Wagony Świdnica
▪ Electrolux Świdnica
▪ Salon Prasowy AS, ul. Długa 60
▪ Sklep w Opoczce
▪ Basen w Witoszowie Dolnym
▪ Biblioteka w Pszennie
▪ Świdnickie Gminne 
  Przedsiębiorstwo Komunalne 
  w Bystrzycy Dolnej 
▪ Sklep w Bystrzycy Dolnej 
▪ Sklep Przy Remizie w Burkatowie
▪ Sklep w Komorowie
▪ Urząd Miejski w Żarowie
▪ GCiKS Żarów
▪ Biblioteka Miejska w Żarowie
▪ Fabryka Yagi w Żarowie
▪ Fabryka Daicel w Żarowie
▪ Fabryka Bridgestone w Żarowie
▪ Urząd Gminy w Marcinowicach
▪ Sklep Mieszko, Świdnicka 2, 
  Marcinowice
▪ Sklep Wiko, Zebrzydów 28
▪ Sklep Wiko, Mysłaków 31
▪ Urząd Miejski w Świebodzicach
▪ Wodne Centrum Rekreacji 
  w Świebodzicach
▪ Urząd Miejski w Strzegomiu
▪ Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śl.
▪ Zakłady Porcelany Stołowej 
  Karolina w Jaworzynie Śl.

Tu znajdziesz 
biuletyn
ŚŚwidnica

3 miliony złotych zare-
zerwowano w budżecie mia-
sta na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty bu-
dowlane przy zabytkach wpi-
sanych do rejestru zabytków 
lub znajdujących się w ich 
gminnej ewidencji. Do 10 maja 
trwa przyjmowanie wniosków, 
które mogą składać posiada-
cze zabytków, tj. osoby fizycz-
ne lub jednostki organizacyjne 
posiadające tytuł prawny, czyli 
m. in.: wspólnoty mieszkanio-
we, parafie czy też spółki pra-
wa handlowego.

– Dotowane mogą być pra-
ce, które powinny zakończyć się 
najpóźniej do 15 grudnia tego 
roku. Dotacja może obejmować 
wyłącznie nakłady określone w 
art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami. Przepis 
ten wyklucza możliwość do-
towania ociepleń budynków. 
Maksymalna wielkość dofi-
nansowania to 80 % wartości 
inwestycji kosztorysowej prac 
lub robót, ale z reguły dofinan-
sowanie wynosi 50% wartości 
prac – dodaje Barbara Sawicka, 
Pełnomocnik Prezydenta ds. 
Ochrony i Konserwacji Zabyt-
ków. Dotacje na prace przy za-

Złóż wniosek na dofinansowanie 
remontu zabytkowych obiektów 

Świdniccy seniorzy nadal mogą 
korzystać ze wsparcia w ramach 
rządowego programu „Wspieraj Se-
niora”. – Zapraszamy osoby powyżej 
70. roku życia, które chcą ograni-
czyć wychodzenie z domu, a potrze-
bują wsparcia w codziennych czyn-
nościach do skorzystania z pomocy 
wolontariuszy – zachęcają pracow-
nicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Świdnicy. Realizacja 

programu została przedłużona do 
końca tego roku.

Pomoc polega w szczególności na 
zakupieniu i dostarczeniu do domu 
artykułów spożywczych i środków hi-
gieny osobistej, leków, obiadów, ale też 
może dotyczyć innych potrzeb, któ-
re wiązałyby się z wyjściem z domu, 
jak załatwienie sprawy urzędowej. Aby 
uzyskać wsparcie, należy zadzwonić do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Rozstrzygnięto konkurs gran-
towy dla mieszkańców Świdnicy na 
wymianę źródeł ciepła w budynkach 
i lokalach mieszkalnych w ramach 
projektu pn. „Wymiana wysokoemi-
syjnych źródeł ciepła w budynkach 
i lokalach mieszkalnych na terenie 
wybranych gmin Aglomeracji Wał-
brzyskiej”. Przyznano 217 grantów na 
łączną kwotę 3 059 838,50 zł.

Mieszkańcy otrzymają dotację w 
wysokości 70% kosztów kwalifikowa-
nych na zmianę źródeł ogrzewania, 
w maksymalnej wysokości 25 tys. zł 
dla budynku jednorodzinnego i 10 tys. 
zł dla mieszkania w budynku wielo-
rodzinnym. Świdniczanie, których 
wnioski uzyskały rekomendację do 

dofinansowania, dostaną w najbliż-
szym czasie pisemną informację wraz 
z wykazem dokumentów, jakie nale-
ży złożyć w celu podpisania umowy 
o dofinansowanie. Pełna informacja 
o wynikach konkursu znajduje się na 
stronie internetowej: www.wymiana-
kotlow.pl/miasto-swidnica

Przedsięwzięcie realizowane bę-
dzie w latach 2020-2022 na terenie 
następujących gmin Dolnego Śląska: 
miasto Świdnica, Boguszów-Gorce, 
Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Ślą-
ska, Marcinowice, Mieroszów, Nowa 
Ruda, Miejska Nowa Ruda, Strzegom, 
Świebodzice, Świdnica, Walim, Mia-
sto Wałbrzych, Żarów. W jego ramach 
planuje się zmodernizować łącznie 

min. 637 sztuk źródeł ciepła. Roz-
strzygnięto już nabory w 14 gminach, 
w których przyznano 812 grantów na 
kwotę 13 794 096,20 zł.

Projekt dofinansowany jest ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego  2014-2020 (RPO 
WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 
„Gospodarka niskoemisyjna”, Działa-
nia 3.3 „Efektywność energetyczna w 
budynkach użyteczności publicznej i 
sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”. 
Jego wartość to 24 212 601,37 zł, w tym 
dofinansowanie ze środków RPO WD 
2014-2020 – 16 840 999,95 zł.

oprac.

bytkach udzielane są z budżetu 
miasta Świdnicy corocznie, od 
1993 roku. Jednak dopiero od 
2015 roku kwoty te są zdecy-
dowanie wyższe niż w latach 
poprzednich. Wcześniej było to 
najczęściej zaledwie 20%. Od 
2014 roku przeznaczono na ten 
cel prawie 11 milionów złotych, 
za które zrealizowano około 
130 projektów. Szczegółowy 
opis procedury udzielania do-
tacji i niezbędne dokumenty, w 
tym formularze wniosków, do-
stępne są na stronie interneto-
wej urzędu: www.um.swidnica.
pl w zakładce urząd miejski 
– konkursy i dotacje – dotacje 
celowe oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej w zakładce 
„Ogłoszenia pozostałe”. Wnio-
ski należy składać w zamknię-
tej, opieczętowanej kopercie z 
napisem: „Nabór wniosków o 
dotacje na prace przy zabyt-
kach”, osobiście w pokoju 1a  na 
parterze lub przesłać pocztą 
na adres urzędu. Termin mija 
10 maja tego roku. Wszelkich 
informacji na ten temat udziela 
Barbara Sawicka, Pełnomoc-
nik Prezydenta ds. Ochrony 
i Konserwacji Zabytków (tel. 
74/856 28 85).

oprac.

3 miliony złotych na wymianę pieców

Program „Wspieraj Seniora” przedłużony do końca roku
pod nr telefonu: 723 423 264 (od ponie-
działku do piątku od godz. 8.00 do godz. 
14.30) lub pod nr ogólnopolskiej infolinii: 
22 505 11 11 (od poniedziałku do niedzieli 
od godz. 8.00 do godz. 21.00). Ze zgła-
szającą się osobą skontaktuje się pra-
cownik ośrodka, z którym ustalony zo-
stanie zakres i formy pomocy. Program 
realizowany jest w ramach Solidarno-
ściowego Korpusu Wsparcia Seniorów.

DG

Dzięki dofinansowaniu, swój dawny blask odzyskała m. in. kamie-
nica przy ul. Pułaskiego 24 
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SPRZEDAM
DZIAŁKI 
ROLNE

 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

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

DZIAŁKI 
BUDOWLANE

tel. kontaktowy 600 374 775

tel. kontaktowy 600 374 775
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facebook mojaswidnica.pl

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) Pożyczki z Mikrokosztami VI wynosi 13,65%, całkowita 
kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 16 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 21 567,53 zł, 
oprocentowanie stałe: 6,92%, całkowity koszt pożyczki: 5567,53 zł (w tym prowizja: 2288 zł (14,3%), 
odsetki: 3279,53 zł), 58 miesięcznych rat (w tym 57 równych rat w wysokości 371,86 zł, ostatnia rata: 371,51 
zł). Kalkulacja została dokonana na 2.11.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Maksymalna kwota 
pożyczki wraz z kredytowanymi kosztami wynosi 70 000 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od 
wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły 
oferty oraz Taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku SA i na www.aliorbank.pl.

RRSO 13,65%

TYLKO 6 ZŁ –
ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT 
ZA KAŻDY POŻYCZONY 1000 ZŁ
DLA POŻYCZEK OD 4 DO 5 LAT

CO CI W DUSZY GRA,
MOŻESZ ZREALIZOWAĆ

Zapraszamy:

Świdnica 
ul. Westerplatte 15 

 692 481 030

POŻYCZKA Z MIKROKOSZTAMI

111. urodziny 
pana Stanisława! 

Stanisław Kowalski przyszedł 
na świat 14 kwietnia 1910 roku w Ro-
gówku. W przeszłości pracował za-
wodowo jako kolejarz i odlewnik. W 
wieku 104 lat z czasem 32,79 sekundy 
ustanowił rekord Europy w biegu na 
100 metrów w swojej kategorii wie-
kowej. Pan Stanisław ustanowił tak-
że nowe rekordy Polski oraz rekordy 
Mistrzostw Polski w pchnięciu kulą 
(4,27), rzucie dyskiem (7,50) i biegu 
na 100 metrów. (34, 50). Był hono-
rowym ambasadorem World Games 
Wrocław 2017. W 2015 roku został 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasłu-
gi. Od marca 2018 roku Stanisław 
Kowalski jest najstarszym miesz-
kańcem Dolnego Śląska, najstarszym 
żyjącym mężczyzną w Polsce, 3 naj-
starszym mieszkańcem w Polsce, 4 
najstarszym żyjącym Europejczy-
kiem oraz 13 najstarszym żyjącym 
mężczyzną na świecie. 

Daniel GębalaW dniu urodzin szanownego jubilata odwiedziły władze miasta i powiatu świdnickiego. 

14 kwietnia 2021 roku Stanisław Kowalski skończył 111 lat. Najstarszy mężczyzna w 
Polsce jeszcze kilka lat temu startował w zawodach lekkoatletycznych. Mimo że świdni-
czanin na bieżni już się nie pojawia, to jednak nadal tryska humorem i ma dużo życiowej 
energii. 
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Wszystkim kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję.
Jednocześnie zastrzegamy, że skontaktujemy się 

wyłącznie z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane ofertą 
prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:

klingenburg@klingenburg.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w obecnym procesie rekru-
tacyjnym przez Klingenburg International Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Metalowców 
5, 58 -100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego 
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216563”.

Klingenburg International Sp. z o.o. 
ul. Metalowców 5 PL – 58-100 Świdnica
tel.:     +48 (074) 85 15 400
fax.:    +48 (074) 85 15 401
e-mail: klingenburg@klingenburg.pl 
www.klingenburg.pl
www.klingenburg.ru
www.klingenburg.com.ua

Naszym pracownikom 
zapewniamy:
stabilne zatrudnienie w oparciu 
o umowę o pracę 

system 2-zmianowy dla pracowników 
produkcji 

pracę w nowocześnie 
zarządzanej, rozwijającej się firmie 

wynagrodzenie stałe + prowizyjne 
(wysokie prowizje od sprzedaży)

dostęp do wiedzy i szkoleń 
- możliwość rozwoju kompetencji

kulturę niekorporacyjną

dodatkowe benefity (bony świąteczne)

Firma Klingenburg International z siedzibą w Świdnicy, 
wiodący producent urządzeń do odzysku energii, 

poszukuje kandydatów na następujące stanowiska pracy:

Inżynier sprzedaży
Opis stanowiska:

zarządzanie całością spraw związanych ze sprzedażą wymienników ciepła
pozyskiwanie usług serwisowych w obszarze wymienników ciepła  

oraz urządzeń wentylacyjnych

Operator maszyn

Ślusarz-monter

Referent ds. 
kadrowo-administracyjnych
Opis stanowiska:
► obsługa kadrowo-płacowa oraz zagadnienia administracyjne 

Wymagania:
► wykształcenie min. średnie 
► minimum roczne doświadczenie na stanowisku kadrowo-płacowym 
► bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego 

- warunek konieczny!!!
► znajomość pakietu MS Office

Zapewniamy:
► pracę w stabilnej, nowocześnie zarządzanej, rozwijającej się firmie 
► dostęp do wiedzy i szkoleń - możliwość rozwoju kompetencji
► dodatkowe benefity (bony świąteczne)

Firma Klingenburg 
International z siedzibą 
w Świdnicy, wiodący producent 
urządzeń do odzysku energii, 
poszukuje kandydatów na 
następujące stanowiska pracy:
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Trwają ostatnie przygotowania 
do uruchomienia masowego punktu 
szczepień na lodowisku. We wto-
rek, 20 kwietnia obiekt odwiedziła 
delegacja z NFZ, która kontrolo-
wała postęp działań miasta. O da-
cie uruchomienia, godzinach pracy 
punktu i kontakcie telefonicznym 
świdnicki magistrat będzie infor-
mował na bieżąco. Koordynatorem 
akcji szczepień jest Piotr Pamuła, 

Remont ciągów komunikacyjnych 
i dziesiątki nowych nasadzeń. Trwają 
zakrojone na szeroką skalę prace w 
Parku Młodzieżowym w Świdnicy.

Przypomnijmy, że Park Młodzie-
żowy wpisany jest do rejestru zabyt-
ków. Głównym założeniem projekto-
wym było uzupełnienie i podkreślenie 
zieleni istniejącej z zachowaniem jej 
leśnego charakteru. Działania pro-
jektowe polegały na odtworzeniu hi-
storycznych alei drzew, podkreśleniu 
linii nasypów byłych fortyfikacji, za-
znaczeniu istnienia byłych cmentarzy 

Jej zadaniem będzie wypracowa-
nie koncepcji, rozwiązań oraz pomy-
słów na rzecz równego traktowania 
i przeciwdziałania dyskryminacji. W 
piątek, 16 kwietnia odbyło się pierw-
sze posiedzenie świdnickiej Rady ds. 
Równego Traktowania. Podczas spo-
tkania wybrano zarząd i omawiano 
plany na przyszłość. – Jesteśmy go-
towi do działania – zapewniają człon-
kowie nowo powstałego organu.

Z racji obecnie panujących ob-
ostrzeń, 15 członków rady nie mogło 
się spotkać w jednym miejscu, dla-
tego posiedzenie odbyło się zdalnie. 
Docelowo miejscem ich debat będzie 
Miejskie Centrum Wspierania Inicja-
tyw Społecznych. – Mam nadzieję, że 
rada oprócz tego, że będzie mądrym i 
opiniotwórczym ciałem, to będze gru-
pą, która za jakiś czas się zaprzyjaźni, 
będzie ze sobą pracować wydajnie i z 
przyjemnością – mówiła podczas spo-
tkania prezydent Świdnicy, Beata Mo-
skal–Słaniewska. – Chciałabym, że-
byście byli radą, o której będzie głośno, 
oczywiście w pozytywnym kontekście. 
Bądźcie dla siebie inspiracją i wspar-
ciem. Mocno Wam kibicuję – dodała 
prezydent. – Zapowiada się ciekawie 
i pracowicie. Mamy zespół fantastycz-
nych ludzi, działaczy i działaczek z róż-
nych środowisk. Gratulujemy i trzy-
mamy za Was kciuki, licząc na owocną 
współpracę! – komentował Szymon 
Chojnowski, wiceprezydent miasta. 

Świdnicka rada, poza opracowywa-
niem i opiniowaniem dokumentów w 
dziedzinie polityki społecznej miasta, 
będzie też mogła na bieżąco monito-
rować różne przypadki dyskryminacji 
w mieście i niepokojące sygnały czy 

Rada ds. Równego Traktowania 
zabiera się do pracy!

uwagi płynące bezpośrednio od świd-
niczan. Wiele zatem będzie zależeć od 
zaangażowania jej członków i człon-
kiń.

Podczas pierwszego posiedzenia 
wybrano zarząd rady. Przewodni-

czącym został Robert Staniszewski, 
wiceprzewodniczącą Natalie Śliwa. 
Funkcję sekretarza rady będzie pełni-
ła Kornelia Lech, a Lilianna Brańka i 
Marcin Wach zostali członkami pre-
zydium. 

Pełny skład świdnickiej Rady ds. 
Równego Traktowania:
▪ Mikołaj Bobowski, Młodzieżowa Rada 
Miasta
▪ Lech Bokszczanin, radny Rady Miej-
skiej
▪ Lilianna Brańka, nauczycielka
▪ Kazimierz Deptuła, działacz społecz-
ny, Rada Seniorów
▪ Anna Gerus, Fundacja Ładne Historie
▪ Łukasz Grabicki, działacz społeczny 
na rzecz praw człowieka
▪ Teresa Jarocka, wolontariuszka w 
Caritas
▪ Kornelia Lech, kuratorka społeczna
▪ Violetta Mazurek, Stowarzyszenie 
Kobiet w Świdnicy
▪ Natalia Polkh–Kastukovich, Białoru-
sinka, aktywistka
▪ Marzena Rawska, przedstawicielka 
środowisk Osób z Niepełnosprawno-
ściami
▪ Robert Staniszewski, Miejska Biblio-
teka Publiczna
▪ Natalie Śliwa, Młodzieżowa Rada 
Miasta
▪ Marcin Wach, radny Rady Miejskiej
▪ Kalina Żaczek, działaczka społeczna i 
wolontariuszka

Daniel Gębala

Członkowie rady zapowiadają wspólne działania na rzecz szeroko pojętej równości.
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Trwają prace w Parku 
Młodzieżowym

(garnizonowego i katolickiego), wzbo-
gaceniu warstwy krzewów wysokich i 
niskich, a także uzupełnieniu runa. W 
parku zakończyła się już budowa in-
frastruktury podziemnej, dotyczącej 
oświetlenia i monitoringu. Obecnie 
trwa remont ciągów komunikacyj-
nych. Do końca sierpnia zamonto-
wane zostaną lampy oświetleniowe, 
monitoring, ławki, kosze na odpady 
oraz wykonana będzie docelowa na-
wierzchnia ciągów pieszych i ścieżek 
rowerowych.

DG

Przygotowania punktu 
szczepień na ostatniej 
prostej

zastępca komendanta hufca ZHP w 
Świdnicy.

- Mobilizujemy wszystkie siły, aby 
sprawnie przeprowadzić akcję szcze-
pień świdniczan. Podstawowym jednak 
warunkiem powodzenia tego przed-
sięwzięcia jest zapewnienie przez rząd 
odpowiedniej liczby dawek szczepionki 
- informuje prezydent Świdnicy Beata 
Moskal-Słaniewska.    

  DG

Park Młodzieżo-
wy będzie kolej-
nym zielonym 
miejscem na 
mapie miasta, 
które doczeka 
się gruntowej 
modernizacji.

W świdnickim punk-
cie przygotowanych 

zostanie kilka sta-
nowisk. Planuje się 
szczepić około 500 

osób dziennie. 
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Profesor Marian Dudek urodził się 
4 lipca 1940 roku w Humniskach koło 
Rzeszowa. Zdobył wykształcenie pe-
dagogiczne i artystyczne. W 1962 roku 
otrzymał dyplom Studium Nauczy-
cielskiego we Wrocławiu na kierunku 
rysunek, prace ręczne. W 1973 roku 
uzyskał tytuł magistra nauk pedago-
gicznych Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej w Krakowie na Wydziale Humani-
stycznym w zakresie Pedagogiki.

W latach 1959-1962 pracował jako 
nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1  
w Wojcieszowie Górnym; w latach 
1962-1964 w Szkole Ćwiczeń przy Li-
ceum Pedagogicznym nr 1 we Wro-
cławiu; w latach 1964-1966 w Szkole 
Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym 
w Świdnicy; w latach 1966-1992 w Li-
ceum Pedagogicznym w Studium Na-
uczycielskim w Świdnicy.

Zmarł wieloletni 
nauczyciel i były 
dyrektor III LO

Od 1992 roku był nauczycielem 
III Liceum Ogólnokształcącego w 
Świdnicy, a w okresie od 1 września 
1992 roku do 31 sierpnia 1993 roku 
pełnił funkcję dyrektora szkoły. W 
placówce pracował do 31 sierpnia 
2001 roku. Za swoje osiągnięcia w 
pracy wychowawczej i dydaktycznej 
otrzymał liczne wyróżnienia i nagro-
dy, wśród nich znalazły się szczegól-
ne: Złoty Krzyż Zasługi (1980 rok); 
Odznaka Honorowa za Zasługi w 
Sporcie (1983 rok); Medal Komisji 
Edukacji Narodowej (1988 rok); Na-
groda Ministra I st. (1978 rok), II st. 
(1983 rok); Nagroda Specjalna Ku-
ratora Oświaty w Wałbrzychu (lata 
1974, 1983 i 1997). W 1986 roku został 
odznaczony tytułem „Zasłużony dla 
miasta Świdnicy”.Marian Dudek zostanie zapamiętany jako 

niezwykle charyzmatyczna osoba. 

16 kwietnia w wieku 81 lat zmarł prof. Marian Dudek, wieloletni nauczyciel przedmiotów 
plastycznych szkół przy ul. Kościelnej 32 – Liceum Pedagogicznego i Studium Nauczyciel-
skiego oraz III Liceum Ogólnokształcącego, w którym przez rok pełnił funkcję dyrektora. 
W przeszłości został odznaczony tytułem „Zasłużony dla miasta Świdnicy”.

Z głębokim żalem informujemy, że odszedł 

Waldemar Kuczyński 
Nasz wieloletni kolega, kierownik produkcji, ale nie tylko. 
Żegnamy wspaniałego, dobrego człowieka o dużym sercu, 

który zawsze służył nam pomocą. 
Żegnamy Cię Nasz Przyjacielu!

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia. 
Pozostajemy w smutku i żalu.

Jacek i Monika Łysiak 
Firma Bartek wraz z pracownikami. 

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.”

Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy w trudnych dla nas chwilach 

dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości 
oraz uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej 

śp. Mariana Dudka 
Syn Arkadiusz z Ewą 

Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i myślach. 

Serdeczne podziękowania
Pani 

Magdalenie 
Hałasiewicz

-Kłak 
 

oraz wszystkim 
pracownikom 

Zakładu Pogrzebowego 
Ostatnia Posługa w Świdnicy 

za pomoc w sprawnej 
organizacji pożegnania 

mojego taty 

śp. Mariana Dudka 

Dziękuję za zaangażowanie, 
projesjonalizm, ogromną 

życzliwość i empatię. 

Arkadiusz Dudek
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Początki działalności koła nie były 
łatwe. W 1951 roku z połączenia Związ-
ku Niewidomych Pracowników RP oraz 
Związku Ociemniałych Żołnierzy po-
wstał Polski Związek Niewidomych. Na-
stępnie, w krótkim odstępie czasu, po-
wstawały okręgi, z których zaczęły się 
organizować koła. Pod koniec lat sześć-
dziesiątych okręg zrzeszający niewido-
mych był już w każdym województwie, 
jednak w powiecie świdnickim nadal nie 
było koła członkowskiego. – Bardzo du-
żym utrudnieniem był fakt, że z najdrob-
niejszymi problemami niewidomi mu-
sieli jeździć do Wrocławia. W 1965 roku 
w Świdnicy było ponad sto osób niedo-
widzących i niewidomych. Na szczęście 
Związek Niewidomych Pracowników RP 
był prowadzony przez wybitnego czło-
wieka o ogromnej wiedzy – Włodzimie-
rza Dolańskiego, który był pierwszym 
niewidomym studiującym na Sorbonie 
i nauczycielem dzieci niewidomych. W 
Polsce jeszcze przed wojną powstawały 
pierwsze próby, działania zjednoczenia 
niewidomych. Związek Niewidomych 
Pracowników RP oddawał część zarobio-
nych środków tym, którzy pracy z róż-
nych powodów nie mogli podjąć. Nieste-
ty, ówczesnym władzom socjalistycznym 
nie spodobał się fakt, że związek ten był 
zupełnie samowystarczalny. Dolański 
zaczął być prześladowany, a Związek 
Niewidomych Pracowników RP został 
pozbawiony podstaw ekonomicznych. 
Władza ludowa „zajęła się” również nie-
widomymi. W tamtych czasach niewi-
dzący mieli jakieś szczątkowe przywi-
leje, np. zniżki na poczcie. Po 1951 roku 
powoli zaczęły powstawać okręgi. Z kolei 
w latach powojennych stworzono coś na 
kształt urzędu do spraw niewidomych i 
to był bardzo dobry pomysł, ponieważ w 
każdym większym zakładzie pracy mu-
siał być zatrudniony inwalida. Z wielkim 
sentymentem wspominam mojego kole-
gę, Czesława Jóźwika, który bił rekordy 
czasowe w pakowaniu cukierków – in-
formuje Marian Kusaj, prezes Świdnic-
kiego Koła Polskiego Związku Niewido-
mych.

Początki Świdnickiego Koła 
W okręgu wrocławskim zaczęły 

powstawać koła: w Dzierżoniowie, Je-
leniej Górze i  Wałbrzychu. Pod koniec 
lat sześćdziesiątych okręg zrzeszający 
niewidomych był już w każdym woje-
wództwie, jednak w powiecie świdnic-
kim nadal nie było koła członkowskiego. 
Dopiero w czerwcu 1965 roku powstało 
koło Polskiego Związku Niewidomych w 
Świdnicy. Pierwsze zebrania odbywały 
się w budynku I Liceum Ogólnokształ-

cącego imienia Jana Kasprowicza. Tam 
też wybrano pierwszy zarząd. Pierw-
szym prezesem był Zenon Mieczkow-
ski, a wice prezesem Adam Liwiński. 
- Pierwszy okres działalności koła nie 
należał do najłatwiejszych, ale to spra-
wiło, że zaczęliśmy się rozwijać i posze-
rzać swoją działalność. Było nas niewie-
lu, około trzydziestu sześciu osób. Dzięki 
miejscowym władzom otrzymywaliśmy 
talony żywieniowe. Udało nam się też 
pozyskać lokal przy ulicy Niepodległości 
4. Był mały, coś w rodzaju piwnicy. Cia-
sny, ale własny, a przede wszystkim nasz. 
W 1971 roku wstąpiłem do związku, nie 
miałem żadnego pojęcia o ślepocie. Po-
chodzę z kielecczyzny. Stopniowo pogor-
szał się u mnie zmysł wzroku, ale jeszcze 
widziałem. Trafiłem na szkolenie dla 
niewidomych, we Wrocławiu, na kurs 
alfabetu Brailla, w którym uczestniczyły 
również osoby widzące. Poznałem tam 
wspaniałych ludzi, którzy się dokształcali 
jako masażyści, ale warunkiem zdobycia 
tego zawodu było średnie wykształce-
nie. Nie wiedziałem, czy tracąc wzrok, 
będę w stanie ukończyć szkołę i zdobyć 
konkretny zawód. Zostałem absolwentem 
i zacząłem pracę jako masażysta. Dosta-
łem również propozycję kształcenia się 
na kierunku nauk politycznych, ale naj-
pierw postanowiłem zadbać o rodzinę. 
Takich przykładów wśród niewidomych 
było o wiele więcej – wspomina prezes 
koła. Marian Kusaj motywował swo-
ich uczniów do działania, rehabilitacji, 
usamodzielniania się i wiary w siebie. 
Bywały też trudne chwile, w których to 
lekarze prosili o pomoc prezesa koła, 
aby to on przekazał pacjentom diagno-
zę o tym, że już nigdy nie będą widzieć. 
– Strasznie się wtedy denerwowałem. 
Zwiastunem złej nowiny nikt nie chce 
być. Powiedziałem doktorowi, że to, że 
dany pacjent nie będzie widział, to pan 
wie, a moim zadaniem jest pokazać im, 
jak żyć po ślepocie. Wiadomo, czasem 
trzeba człowiekiem wstrząsnąć, aby 
osiągnąć pożądany efekt – dodaje prezes 
koła. 

Niewidomi podejmowali  
pierwsze prace

Bardzo istotną rolę w tworzeniu 
świdnickiego koła odegrał Zbigniew 
Serdyński, który był jednym z pionie-
rów jego utworzenia. Po 1972 roku cał-
kowicie oddał się pracy na rzecz Koła 
Polskiego Związku Niewidomych w 
Świdnicy i Zarządu Okręgu w Wałbrzy-
chu. – W utworzonym kole pełnił funkcję 
członka prezydium, zawsze służył radą i 
pomocą dla innych. Interesował się dzia-
łalnością Spółdzielni Inwalidów, mając 

na uwadze zatrudnianie w nich osób 
słabowidzących, którzy w ten sposób po-
przez pracę, mogli poprawić swoją sytu-
ację materialną i życiową. Nie szczędził 
sił w pracy dla osób niewidomych z tere-
nu Świdnicy i okręgu wałbrzyskiego. Był 
wybitną postacią, która odegrała kluczo-
wą rolę w tworzeniu Świdnickiego Koła 
– dodaje Marian Kusaj. Zmiany zarządu 
koła, zrzeszającego osoby niewidome, 
nastąpiły po roku istnienia. Ogromną 
rolę dla aktywizacji niewidomych na 
rynku pracy odegrało zaangażowanie 
Czesława Jóźwika – obecnie honoro-
wego przewodniczącego. To właśnie on 
był motorem napędowym, motywato-
rem dla osób z niepełnosprawnościa-
mi. Zatrudnienie polegało zazwyczaj na 
produkcji szczotek lub pracach nakład-
czych w domach. – Dzięki temu niewi-
domi korzystali z dodatkowego źródła 
utrzymania, a tym samym poprawili 
swój byt   – opowiadał prezes świdnic-
kiego koła. Największy postęp działań 
osób niewidomych w naszym powiecie 
przypadł na przełom lat siedemdzie-
siątych i osiemdziesiątych. Wówczas w  
szeregach  koła pojawił się Henryk Ko-
złowski, młody, dynamiczny człowiek 
z głowa pełną pomysłów. To on zaczął 
propagować rozrywkową działalność 
niewidomych. Powstał zespół muzycz-
ny. Następnie zaczęto szukać nowego 
lokalu.

W 1974 roku wspólnymi siłami wy-
remontowano stolarnię przy ulicy Nie-
podległości. Remont lokalu o takich 
gabarytach w ówczesnych pieniądzach 
kosztowałby dwieście tysięcy złotych. 
- Była to najlepsza siedziba w okręgu 
i jedna z najlepszych w Polsce. Remon-

towany był w czynie społecznym   przy 
ogromnym zaangażowaniu ludzi, a więc 
tak naprawdę koło powstało z potrzeby 
serca. Pojawiły się też dwa nowe koła w 
Strzegomiu, a później w Świebodzicach. 
W siedzibach odbywały się najróżniejsze 
szkolenia, kursy, konkursy oraz działal-
ność sportowa. Kultura stawała się coraz 
bardziej dostępna dla niewidomych. Na 
przestrzeni lat pojawiło się wielu wy-
bitnych artystów i uczonych, którzy byli 
ociemniali, ale godnie reprezentowali 
niewidomych, co też przybliżało pełno-
sprawnym sytuację, w której się znajdu-
jemy i ograniczenia, z którymi się zma-
gamy. Z drugiej strony zawsze podkre-
ślałem tym, których uczyłem, że im nic 
ot tak się nie należy, że muszą również 
dać coś od siebie. Masz ograniczenia, ale 
masz również możliwości. W tamtych 
czasach podejmowano również próby 
edukacji niewidomych  dzieci i mło-
dzieży, zaczęły pojawiać się wyjazdy na 
obozy, ale brakowało wykfalifikowanej 
kadry nauczycielskiej oraz odpowiedniej 
metodologii  – opowiada Marian Kusaj. 
W latach siedemdziesiątych kultura 
stawała się coraz bardziej dostępna dla 
osób niewidzących. 

W tym czasie prężnie rozwijała się 
współpraca ze Świdnickim Ośrodkiem 
Kultury. Organizowano najróżniejsze 
wystawy i uruchomiono zakład pracy 
nakładczej. Początkowo zatrudniano 
niewiele osób niewidomych, z czasem 
pracowało ich ponad pięćdziesiąt. – 
Czasy Gierka i późniejsze lata, wbrew po-
zorom nie były niekorzystne dla działal-
ności koła. Byłem prezesem podczas stanu 
wojennego. Fakt, telefony nie działały, ale 
życzliwi ludzie przychodzili i pytali, w 

Świdnickie koło Polskiego Zwią zku 
Niewidomych – mamy ogranicz enia, 
ale mamy również możliwości

- Czasem trzeba człowiekiem wstrząsnąć, aby osiągnąć pożądany efekt - mówi Marian Kusaj.

Wspierają tych, którzy nie mogą oglądać świata za pomo-
cą wzroku. Pomagają im w usamodzielnieniu się, znalezieniu 
pracy i adaptacji w trudnych warunkach. Świdnickie Koło 
Polskiego Związku Niewidomych działa od ponad 55 lat.
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Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na niżej 
wymienionych działkach:
1. działki Nr 1905, 1941 i 1943, AM-10, obręb 
0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: Świdnica - miasto
2. działki Nr 2098, AM-11, obręb 0005-Zachód, jednostka 
ewidencyjna: Świdnica - miasto
3. działki Nr 2171, 2173/5, 2173/15, 2180/8, 2180/9, 2180/10 
i 2183/2, AM-14, obręb 0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: 
Świdnica - miasto
4. działki Nr 2174/10, 2184/1, 2184/3, 2185, 2186/1 i 2186/2, AM-
15, obręb 0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: Świdnica - miasto

Projekt podziału nieruchomości obejmuje podział 
następujących działek:
1. działka Nr 1941, AM-10, obręb 0005-Zachód, jednostka 
ewidencyjna: Świdnica - miasto
po podziale powstaną działki Nr 1941/1 i 1941/2, AM-10, obręb 
0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: Świdnica - miasto
pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 1941/1, AM-10, obręb 
0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: Świdnica - miasto
2. działka Nr 2180/8, AM-14, obręb 0005-Zachód, jednostka 
ewidencyjna: Świdnica - miasto
po podziale powstaną działki Nr 2180/13 i 2180/14, AM-14, obręb 
0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: Świdnica - miasto
pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 2180/13, AM-14, 
obręb 0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: Świdnica - miasto
3. działka Nr 2180/10, AM-14, obręb 0005-Zachód, jednostka 
ewidencyjna: Świdnica – miasto
po podziale powstaną działki Nr 2180/11 i 2180/12, AM-14, obręb 
0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: Świdnica - miasto
pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 2180/11, AM-14, 
obręb 0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: Świdnica - miasto
4. działka Nr 2186/2, AM-15, obręb 0005-Zachód, jednostka 
ewidencyjna: Świdnica - miasto
po podziale powstaną działki Nr 2186/3 i 2186/4, AM-15, obręb 
0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: Świdnica - miasto

pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 2186/3, AM-15, 
obręb 0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: Świdnica - miasto

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonych pod 
inwestycję, które nie podlegają podziałowi:

1. działki Nr 1905 i 1943, AM-10, obręb 0005-Zachód, 
jednostka ewidencyjna: Świdnica - miasto

2. działki Nr 2098, AM-11, obręb 0005-Zachód, jednostka 
ewidencyjna: Świdnica - miasto
3. działki Nr 2171, 2173/5, 2173/15, 2180/9 i 2183/2, AM-14, obręb 
0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: Świdnica - miasto
4. działki Nr 2174/10, 2184/1, 2184/3, 2185 i 2186/1, AM-15, obręb 
0005-Zachód, jednostka ewidencyjna: Świdnica - miasto

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru 
nieruchomości, które staną się własnością Gminy Miasto 
Świdnica z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna:
Działka Nr 1941/1, AM-10, obręb 0005-Zachód, jednostka 
ewidencyjna: Świdnica - miasto

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

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

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIDNICKIEGO
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1363 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami)

ZAWIADAMIAM
że Starosta Świdnicki decyzją z dnia 13 kwietnia 2021 roku, Nr 552/2021 udzielił Prezydentowi Miasta Świdnicy zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Polna Droga w Świdnicy”

Świdnickie koło Polskiego Zwią zku 
Niewidomych – mamy ogranicz enia, 
ale mamy również możliwości

czym można nam pomóc. W latach osiem-
dziesiątych władze bardzo nam pomaga-
ły, było się z czego cieszyć – mówi Marian 
Kusaj. W latach dziewięćdziesiątych 
kilkukrotnie zmieniał się zarząd. Zmie-
niła się również filozofia działania koła. 
Państwo nie finansowało już działań nie-
pełnosprawnych. Obowiązki związane z 
dotacjami dla osób z niepełnosprawno-
ścią przejął Państwowy Fundusz Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych. XXI 
wiek nie jest łaskawy dla niewidomych i 
niedowidzących. – Jest dużo trudniej, ale 
dzięki zrozumieniu, a to zrozumienie jest, 
nasze koło otrzymuje mniejsze lub więk-
sze wsparcie. Mamy wielu fantastycz-
nych przyjaciół, dzięki którym to koło 
istnieje, a obecna mentalność wobec nie-
widomych jest diametralnie lepsza. Czas 
pandemii jest sporym wyzwaniem dla 
członków koła, ponieważ znacznie ogra-
niczył naszą działalność, ale przez cały 
czas staramy się o granty z projektów, 
mamy kilku wolontariuszy, którzy służą 
nam pomocą. Obecnie priorytetem są dla 
nas szkolenia indywidualne np. z orien-
tacji przestrzennej czy technik elektro-
nicznych, poradnictwa prawnego, seanse 

relaksacyjne, kulinarne. Na Brailla jest 
coraz mniej chętnych, ze względu na inne 
możliwości komunikacyjne, które dostar-
cza rozwijająca się technika  – opowiada 
prezes koła. Obecnie koło liczy niewielu, 
ponad stu członków, kiedyś było ich o 
wiele więcej. Powodem tego jest ogrom-
ny postęp medycyny. Wiele osób, którzy 
kiedyś kwalifikowaliby się w szeregi koła 
niewidomych, jest obecnie skutecznie 
leczonych.

Podstawowym celem koła jest po-
szukiwanie osób, które straciły wzrok i 
często nie mogą odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości. Najbliżsi osób niewi-
domych lub tracących wzrok, mimo 
dobrych chęci, często nie posiadają 
odpowiedniej wiedzy, jak im pomóc. 
Ich działania najczęściej szkodzą, po-
nieważ blokują odwagę niewidomych. 
Wynika to zazwyczaj z troski o bliskich, 
aby się np. nie potknął i nie zrobił sobie 
krzywdy. Związek Niewidomych kieruje 
takie osoby na właściwe tory, wysyła na 
kursy, rehabilitację i pomaga w usamo-
dzielnieniu się. Niezbędna jest do tego 
odpowiednia wiedza i doświadczenie 
innych osób, które zmagały się z po-
dobnym problemem. – Każdy człowiek 
jest konformistą, czy się przyznaje czy 
nie. Po co mam się poświęcać, jak ktoś 
może mnie wyręczyć. Stosunek do inwa-
lidztwa może być pozytywny, negatywny 
lub pseudopozytywny. Negatywny bywa 
paskudny i raniący, ale czasem wyzwa-
la w człowieku bunt, działanie, które jest 
np. podjęciem rehabilitacji i dążeniem do 
samodzielności - dodaje Marian Kusaj. 

Koło Polskiego Związku Niewido-
mych w Świdnicy znajduje się przy Alei 
Niepodległości 12 a, czynne jest w po-
niedziałki, środy, czwartki w godz. 8:30 
– 13:00, telefon kontaktowy 74 852 18 76.

J. Cader

codzienna porcja informacji nacodzienna porcja informacji na

mojaswidnica.plmojaswidnica.pl
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Kim Pani chciała zostać w 
dzieciństwie?

- W dzieciństwie namiętnie czytałam 
książki i miałam szczęście, bo obdaro-
wywano mnie nimi przy każdej oka-
zji. Uchylono mi w ten sposób drzwi 
do raju, bo książki dawały mi szansę 
odkrywania różnych światów. Marzy-
łam wówczas o podróżowaniu, ale też 
o karierze gimnastyczki, bo należałam 
do grupy akrobatycznej… Zostałam 
nauczycielką i był to świadomy wybór, 
którego nie żałuję.

Co, według Pani, jest najtrud-
niejsze w pracy nauczyciela, a 
co w nauczaniu sprawia Pani 
największą satysfakcję?

- Trudne bywa zainteresowanie 
uczniów niektórymi utworami literac-
kimi, bo nieco się zestarzały, a kanon 
lekturowy ciągle obowiązuje. Ogrom-
ną satysfakcję przynosi mi praca z 
uczniami, których fascynują zjawiska 
kulturowe i pięknie rozwijają swoje 
humanistyczne zainteresowania, star-
tując w olimpiadach czy konkursach. 
Kibicuję im z całego serca.

Poprowadziła Pani wiele spo-
tkań autorskich z wybitnymi 
postaciami. Która z nich naj-
bardziej zapadła Pani w pa-
mięć i dlaczego?

- Sporo było tych spotkań i wszystkie 
okazały się  niezwykłe. Miałam odwagę 
już jako nastolatka (w czasach komu-
ny i ograniczeń  paszportowych) napi-
sać list do walońskiego pisarza Paula 
Birona, który zaprosił mnie do Belgii 
i mogłam uczestniczyć w jego wieczo-
rach autorskich. Ze spotkań bardziej  
współczesnych wspominam często po-
dróż w jednym przedziale z Tadeuszem 
Różewiczem na trasie Wrocław - Kra-
ków. Bardzo osobista i długa była nasza 
rozmowa. Manuela Gretkowska, której 
twórczość chłonęłam od lat, przysyła 
mi czasem smsy, bo po spotkaniu na-
wiązała się między nami nić sympatii. 
Nie zapomnę  też  szczerego zachwy-
tu Wojciecha Pszoniaka, gdy pokazy-
wałam mu Kościół Pokoju w Świdni-
cy. Joanna Kulig również  zwiedzała 
ten zabytek w moim towarzystwie i 
śpiewała spontanicznie psalmy wraz 
z uczestnikami mszy. Cezary Żak ujął 
mnie poczuciem humoru, a wywiad z 
nim iskrzył. Janusz Chabior w kow-
bojskim kapeluszu zajechał pod teatr 
czarnym fordem mustangiem, po czym 
kupił mnie swą wrażliwością. Zaś ak-
tor Krzysztof Kowalewski objawił mi 
się jako człowiek z wielką  klasą. Wiele 
wspomnień  zachowałam. Warto je kie-
dyś spisać być może…

Jest Pani autorką książki, w 
której w niezwykły sposób 
łączy Pani zapachy ze wspo-

Mariola Mackiewicz 
– nie nudzę się nigdy

mnieniami. Skąd pomysł  i 
inspiracja na tak oryginalną 
publikację?

 - W mojej rodzinie była osoba z nad-
wrażliwością zapachową i dlatego 
przez długie lata nosiłam w sobie po-
mysł na książkę o świecie niekonwen-
cjonalnych zapachów. Aż w końcu nad-
szedł ten czas, by słowami wykreować 
wonne uniwersum. A nie było to łatwe, 
zwłaszcza że zapachy trudno sklasyfi-
kować czy opisać, wszak bywają nie tyl-
ko przyjemne i przykre, ale też… głośne 
i ciche. Zapachy wiążą się z miejscami, 
przedmiotami, osobami i sytuacjami. 
Są efemerydami i ich ulotność wymaga 
szczególnej uwagi. Świetnie powiązały 
się z treścią książki artystyczne foto-

grafie autorstwa Bożeny Pytel, która 
wyczuła klimat mojej opowieści, za co 
jestem jej wdzięczna.

Czy „Koniec świata zapachów” 
zawiera wątki autobiograficz-
ne i jak wyglądała praca nad 
książką?

- Książka jest bardzo osobista, ale Mag-
dą, główną bohaterką, nie jestem ja 
sama. To pewna kreacja dla potrzeb tej 
historii, choć przy budowaniu  postaci  
wykorzystałam cechy kilku znanych mi 
kobiet. Natomiast świat przedstawiony 
w utworze odbija w aluzyjny sposób 
nasze miasto z lat 60. i 70. minionego 
wieku, przy czym ważny jest klimat 
ówczesnej Świdnicy. Zainteresowałam 

się przy okazji pisania książki olfakto-
logią (nauką o zapachach), by znaleźć 
wyjaśnienie dla tajemniczych odczuć 
zmysłowych. Tworzyłam pierwsze roz-
działy nieśmiało, a efekty mojej pracy 
na bieżąco oceniały bliskie koleżanki i 
ich zachęta dawała mi motywację do 
dalszej pracy. 

Jest Pani autorką scenariuszy 
teatralnych. Który ze spekta-
kli jest Pani ulubionym i dla-
czego?

- Oczywiście mam szczególną słabość 
do „Samych Obcych”, bo są w tym spek-
taklu przetworzone obrazki zapamię-
tane przeze mnie z dzieciństwa. Ja i 
moi bliscy żyliśmy kiedyś w barwnym, 
różnorodnym, wielokulturowym świe-
cie, gdzie wszyscy byli w jakimś sensie 
obcy, ale umieli żyć obok siebie. A że 
scenariusz został zrealizowany jako 
performatywne czytanie przez grupę 
dorosłych alchemików działających w 
ŚOK-u, czuję wielką radość. Dotarły 
do mnie też miłe komentarze publicz-
ności, która wysoko oceniła nasz spek-
takl wyreżyserowany przez Juliusza 
Chrząstowskiego, a pięknie oprawio-
ny muzycznie przez Dariusza Jarosa. 
Wzruszyliśmy, pobudziliśmy do wspo-
mnień, wyczarowaliśmy dawny świat, 
a to bezcenne.

Co uważa Pani za swoje naj-
większe życiowe osiągnięcie?

- To…że mam cudnego wnuka Joszka…, 
że nie nudzę się nigdy,… że mam wspa-
niałych ludzi wokół…, że potrafię cie-
szyć się drobiazgami…

Co lubi Pani robić w wolnym 
czasie?

- Od lat zajmuję się rękodziełem: obra-
zy, biżuteria, ozdoby. Moimi chustami 
z wełny obdarowałam wiele osób, na-
wet  Annę Dymną. Przed Bożym Naro-
dzeniem świąteczne anioły szydełkowe 
ofiarowałam na aukcję, by wspomóc 
nasz barokowy zabytek na pl. Pokoju. 
W tym dzierganiu jest jakiś sens, bo 
można stworzyć niepowtarzalne upo-
minki.

Czynnie uczestniczy Pani w 
projekcie i występach teatral-
nych? Czy według Pani kultu-
ra i teatr w Świdnicy mają się 
dobrze? 

- Zawsze jestem zaangażowana al-
chemicznie… Aktualnie realizujemy 
projekt „Sułkopodobni”, co uaktywniło 
członków naszej grupy w czasie pan-
demii. Okazało się, że i temu zadaniu 
sprostali  doskonale moi przyjaciele - 
dorośli alchemicy, bo ujawniły się ich 
kolejne talenty, ale i dystans do samych 
siebie. Wskrzeszamy ducha dawnych 
audycji radiowych w dialogach moje-
go autorstwa, a przy tym nasze duety 
i tercety głosowe inteligentnie bawią 
publiczność. Podziękowania za spraw-
ność produkcyjną i montażową kieruję 
do Halinki Szymańskiej, Pawła Zająca 
i Krzysztofa Kowalewskiego. Dzięki 
nim powstanie aż 9 nagrań, co dowo-
dzi, że kultura w Świdnicy nie uległa 
hibernacji. Zachęcam wszystkich do 
słuchania!

Jakie ma Pani plany na przy-
szłość?

- Mam do opracowania cenne listy z 
zesłania kapłana z Kresów, który po-
wierzył mojej rodzinie swą korespon-
dencję i pamiętniki. To nowe wyzwa-
nie, by uwiecznić czyjeś przeżycia. Za-
wsze jest coś do zrobienia…

J. Cader

Nauczycielka, literatka, scenarzystka i dumna babcia. Ostatnio wskrzesza ducha daw-
nych audycji radiowych w dialogach własnego autorstwa. O spotkaniach z niezwykłymi 
gośćmi, książce, spektaklach i szydełkowaniu rozmawiamy z Mariolą Mackiewicz.

- W dzieciństwie namiętnie czytałam książki i miałam szczęście, bo obdarowywano mnie nimi 
przy każdej okazji. Uchylono mi w ten sposób drzwi do raju, bo książki dawały mi szansę od-
krywania różnych światów – mówi Mariola Mackiewicz.
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Przedstawiciele Rodzin Katyń-
skich, kombatanci, delegacje służb 
mundurowych oraz duchowni spotkali 
się 11 kwietnia pod Dębem Katyńskim 
na placu św. Małgorzaty, aby oddać 
hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. – Pa-
miętam, że wtedy w radiu Mieczysław 
Fogg śpiewał swój wielki przebój „Ta 
ostatnia niedziela”. Nikt się wtedy nie 
spodziewał, ani mama, ani ojciec, że 
będzie to ich ostatni wspólny dzień. 
Dziś też mamy niedzielę. Może histo-
ria zatoczyła koło – wspominała Tere-
sa Gwara, córka kpt. Tadeusza Macieja 
Chołocińskiego.

W tym roku obchodzimy 81. rocznicę 
Zbrodni Katyńskiej. Na przełomie kwiet-
nia i maja 1940 roku, decyzją najwyż-
szych władz ZSRR, rozstrzelano ponad 
21 tys. naszych rodaków. Zamordowani 
zostali m.in. żołnierze Wojska Polskiego, 
Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjo-
nariusze Policji Państwowej, urzędnicy. 
Niedzielne uroczystości zainaugurowała 
msza święta w świdnickiej katedrze, od-
prawiona przez biskupa seniora, Igna-
cego Deca. Następnie obchody prze-
niosły się pod Dąb Katyński na placu św. 
Małgorzaty. Przybyłych gości przywitał 
Tadeusz Grabowski, przewodniczący 
Świdnickiego Stowarzyszenia Patrio-
tycznego. – 16 kwietnia 2011 roku został 
tu posadzony Dąb Pamięci. Pod jego ko-
rzeniami wysypano kilka garści ziemi 
przywiezionych z Polskich Cmentarzy 
Wojennych z Katynia, Charkowa i Mied-
noje. I dąb i obelisk poświęcony jest moje-
mu ojcu, kpt Tadeuszowi Maciejowi Cho-
łocińskiemu., który został zamordowany 
w Charkowie w 1940 r. Jest to miejsce nie-
zwykle patriotyczne. Świdnica wpisała 

się w realizację projektu ogólnopolskiego 
„Katyń ocalić od zapomnienia”. Bardzo 
dziękuje organizatorom za umieszczenie 
zdjęcia mojego ojca na obelisku. Na tej 
fotografii tata jest w mundurze porucz-
nika. Zdjęcie wykonano 3 września 1939 
roku. Tego dnia ojciec odchodził na front 
do swojej jednostki stacjonującej w Lu-
blinie. Była to niedziela, tak jak dzisiaj… 
Wówczas w radiu Mieczysław Fogg śpie-
wał swój wielki przebój „Ta ostatnia nie-
dziela”. Nikt się wtedy nie spodziewał, ani 
mama, ani ojciec, że będzie to ich ostatnia 
wspólna niedziela. Dziś też mamy nie-
dzielę. Może historia zatoczyła koło… Za 
to wszystko, co się dziś dzieje na placu 
św. Małgorzaty, serdecznie dziękuje or-
ganizatorom. Chylę czoła przed głównym 
organizatorem, przewodniczącym Świd-
nickiego Stowarzyszenia Patriotycznego, 
Tadeuszem Grabowskim – mówiła Tere-
sa Gwara, córka kpt. Tadeusza Macieja 
Chołocińskiego.

10 kwietnia 2010 roku zostanie za-
pamiętany jako jedna z najtragiczniej-
szych dat w dziejach naszego kraju. Sa-
molot Tu-154M z polską delegacją uda-
jącą się na obchody 70. rocznicy zbrodni 
katyńskiej rozbił się pod Smoleńskiem. 
Zginęło 96 osób, w tym prezydent RP 
Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią 
oraz wielu wysokich rangą urzędników 
państwowych i dowódców wojsko-
wych. W piątek 9 kwietnia, prezydent 
Beata Moskal–Słaniewska, Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Świdnicy, Jan 
Dzięcielski oraz Wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej, Joanna Gadzińska, zło-
żyli symboliczny wieniec pod Dębem 
Katyńskim na placu św. Małgorzaty.

Daniel Gębala

Po okolicznościowych przemowach zapalono znicze oraz złożono wieńce pod Dębem Katyńskim. 
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Władze miasta oddały Władze miasta oddały 
hołd ofiarom. hołd ofiarom. 

Upamiętnili ofiary 
zbrodni katyńskiej oraz 
katastrofy smoleńskiej
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Dzięki zaangażowaniu i projektowi 
fundacji „Z Innej Bajki” przy ul. Polna 
Droga w Świdnicy powstanie pierwszy 
edukacyjno-przyrodniczy plac zabaw! 
Wszystko w ramach dofinansowania 
z konkursu grantowego Fundusz To-
yoty „Dobre Pomysły Zmieniają Nasz 
Świat”, o które starała się świdnicka 
fundacja wspólnie z miastem i innymi 
partnerami projektu.

Finałowe projekty otrzymają na re-
alizację swoich założeń dofinansowanie 
w kwocie 20 tysięcy złotych. W sumie 
Fundusz Toyoty przyznał wszystkim 
projektom 160 tysięcy złotych, a ich re-
alizacja zaplanowana jest na kwiecień – 
październik 2021.

Co zakłada projekt?
▪ wykonanie ścieżki sensorycznej 

do chodzenia na boso
▪ zakup i montaż nowoczesnych 

przyrządów edukacyjnych: kółko i krzy-
żyk o charakterze przyrodniczym, ob-
rotowe szcześciany do nauki recyklin-

gu, terenowa gra TWISTER do nauki 
utrzymania równowagi oraz „grające 
drzewo” do rozpoznawania podstawo-
wych gatunków drzew po odgłosie wy-
dawanym przez drewniane cymbały

▪ przy użyciu materiałów z recyklin-
gu – w pomalowanych wielobarwnie 
oponach posadzić zioła i wonne kwiaty 
o różnej intensywności zapachu, bez-

W Świdnicy powstanie 
edukacyjno-przyrodniczy 
plac zabaw!

Plac zabaw przy ul. Polna Droga zmieni się nie do poznania. 

pieczne dla dzieci
▪ stworzenie kolorowej ścieżki rów-

nowagi wykonanej z zużytych opon  
▪ montaż elementów małej archi-

tektury: drewniany stół z siedziskami 
i kosze na segregację śmieci oraz sto-
jaki na rowery, by wspierać mobilność 
mieszkańców.

Daniel Gębala

W piątek, 23 kwietnia przywrócony został ruch na uli-
cy Kraszowickiej na odcinku od ul. Działkowej do ul. By-
strzyckiej. Tym samym dobiegł końca trzeci etap remontu 
ulicy.

Autobusy miejskie wrócą na ulicę Kraszowicką od so-
boty, 24 kwietnia. Tym samym obsługiwane będą przystanki 
na ul. Przyjaźni, ul. Kraszowicka/Działkowa, ul. Bystrzycka/
przejazd kolejowy. W ramach inwestycji przebudowana zo-
stała nawierzchnia jezdni, powstały nowe chodniki, ścieżki 
rowerowe, kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Wy-
konawcą robót drogowych była wyłoniona w drodze prze-
targu firma HYPMAR. Wartość tego etapu prac to prawie 3 
miliony złotych. Całość inwestycji to kwota ponad 6,5 milio-
na złotych. Zadanie dofinansowane zostało w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych. Miastu przyznano dotację w 
wysokości 50 % kosztów inwestycji.

oprac. 

Wandal 
zniszczył 
rzeźbę kota

Komu przeszkadzała rzeźba 
kota w parku Kasprowicza? Figu-
ra lubiana przez wszystkich spa-
cerowiczów została zniszczona w 
połowie kwietnia. Urząd Miejski w 
Świdnicy i Straż Miejska poszuku-
ją sprawcy aktu wandalizmu.

–Pyszczek i głowa kota nienaru-
szone, wszystkie fragmenty zostały 
zabezpieczone przez Straż Miejską. 
Jest też prawdopodobne „narzędzie 
zbrodni”. Może to da Państwu do my-
ślenia… Kto w ostatnim czasie prze-
chadzał się z taką pałką po parku? 
Oczywiście sprawdzamy też moni-
toring. Pamiętajcie Państwo, +48 74 
851 28 88 to numer całodobowy do 
dyżurnego Straży Miejskiej. Dzwoń-
cie, gdy jesteście świadkami aktu 
wandalizmu, lecz także wtedy, gdy 
widzicie tego skutki. To pozwoli nam 
na szybką reakcję. Każda wybita szy-
ba, niestosowny malunek, ułamane 
drzewo, ukradzione sadzonki kwia-
tów – zareagujemy jak najszybciej. 
Takie uwagi można też zgłaszać do 
Wydziału Infrastruktury Miejskiej 
w Urzędzie Miasta telefonicznie lub 
mailowo. Nie bądźmy obojętni! – ape-
lowała 16 kwietnia w mediach spo-
łecznościowych prezydent Świdnicy 
Beata Moskal–Słaniewska. Przypo-
mnijmy, że charakterystyczna rzeź-
ba kota była pamiątką po plenerze 
artystycznym, który pięć lat temu 
odbył się w Świdnicy. - I Plener Ce-
ramiczno-Fotograficzny rozpoczął 
się 7 czerwca 2016 roku. Wzięło w 
nim udział sześciu wybitnych arty-
stów ceramików: z Australii, Czech, 
Japonii, Norwegii, Polski oraz Tur-
cji, a w czerwcu dołączyło do nich 
dwunastu utalentowanych fotogra-
fów. Z kolei 28 i 29 czerwca odbyły 
się pokazy wypalania ceramiki w 
dwóch piecach plenerowych, dwie-
ma różnymi metodami - japońską i 
węgierską. Podczas tego wydarzenia 
powstała rzeźba kota, która usta-
wiona została w parku Kasprowicza. 
Jej autorką jest Anna Malicka-Za-
morska. Skontaktowałem się z pa-
nią Anną, która wyraziła swoją go-
towość, aby odtworzyć rzeźbę. Mam 
też nadzieję, że wandal, odpowie-
dzialny za zniszczenie jej, poniesie 
konsekwencje – wspomina Andrzej 
Protasiuk, uznany świdnicki foto-
graf, który pełnił wówczas funkcję 
kuratora pleneru. 

DG

Wszystkie roztrzaskane elementy rzeź-
by zostały zabezpieczone. 
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Koniec remontu Kraszowickiej

Dzięki inwestycji Dzięki inwestycji 
ulica zyskała nową ulica zyskała nową 

nawierzchnię. nawierzchnię. 
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O misji fundacji i projekcie ekologicz-
no-przyrodniczego placu zabaw opo-
wiada prezeska fundacji „Z Innej Bajki”, 
Sylwia Łabuda. 

 
Od kiedy fundacja działa i jakie 
są jej główne zadania?

- Fundacja „Z Innej Bajki” powstała w Dzień 
Dziecka - 1 czerwca 2020 roku. Data zało-
żenia fundacji nie była dziełem przypad-
ku. W ten sposób chciałyśmy podkreślić, że 
działamy na rzecz dzieci - tych młodszych 
i tych starszych. W sercu naszych działań 
dostrzegamy 4 obszary: świadoma eduka-
cja, rodzicielstwo bliskości, wyrównywanie 
szans i zmiana otoczenia.  Wierzymy w in-
dywidualny potencjał każdego dziecka, dla-
tego pragniemy edukacji opartej na szacun-
ku i współpracy, gdzie każde dziecko może 
uczyć się we własnym tempie,  rozwijać się 
zgodnie ze swoimi rozwojowymi potrzeba-
mi i możliwościami. Nasze działania mają 
wspierać i szkolić osoby pracujące z dzieć-
mi, tak by w sposób otwarty odpowiadały 
na potrzeby dzieci w różnym wieku i z róż-
nych środowisk. Chcemy inicjować zmiany 
w sposobie wychowania dziecka w oparciu 

o filozofię rodzicielstwa bliskości, opartą na 
szacunku do dziecka, zgodną z jego potrze-
bami. Zależy nam na budowaniu rzeczywi-
stości wolnej od ograniczeń i stereotypów. 
Chcemy projektować działania odpowiada-
jące na potrzeby społeczności lokalnej i an-
gażować mieszkańców by wspólnie z nami 
zmieniali naszą wspólną przestrzeń, by ta 
była jak najbardziej bezpieczna i przyjazna 
dziecku.

Skąd pomysł na wybudowanie 
edukacyjno-ekologicznego pla-
cu zabaw?

- Uważam, że dzieci powinny zaspokoić 
swoją potrzebę ruchu, uczyć się za pomocą 
wszystkich zmysłów, bo człowiek uczy się 
wtedy, gdy działa. Rolą dzieci - uczniów 
nie powinno być jedynie słuchanie, ale ak-
tywne poznawanie świata. A w naszych 
przestrzeniach wciąż brakuje miejsc, gdzie 
można eksperymentować, uczyć się przez 
zabawę i na świeżym powietrzu. I będzie-
my robić wszystko, by w Świdnicy takich 
miejsc jak edukacyjno-ekologiczny plac 
zabaw czy przyszkolne ogrody (które także 
chcemy tworzyć) powstało coraz więcej. 

Z kim jako fundacja współpra-
cowaliście przy tworzeniu pro-
jektu?

- Wierzę, że jeśli pomysły rodzą się w sercu, 
to dobrzy ludzie po prostu się pojawiają. Od 
samego początku ze strony Urzędu Miasta 
entuzjastą pomysłu i naszym ogromnym 
wsparciem jest wiceprezydent Szymon 
Chojnowski. Pod kątem zagospodarowania 
terenu pani Renata Kogut i inni pracowni-
cy z Referatu Infrastruktury Miejskiej.  Ze 
strony biznesu pani Joanna Ziniewicz, re-
prezentująca firmę IgnerHome. Nasz dobry 
duch projektu, której nie tylko spodobał się 
pomysł, ale której zawdzięczamy jako fun-
dacja wiele cennych wskazówek i zachęce-
nie do wsparcia przedsięwzięcia projektu 
pozostałych partnerów: ADR Construction, 
BetBud. I oczywiście Monika Strzelec zaj-
mująca się architekturą krajobrazów - nie-
oceniona pomoc w rozwoju koncepcji placu 
zabaw, wizualizacji pomysłów etc. Przed 
nami dużo pracy, ale jesteśmy wszyscy pełni 
energii i gotowi do działania. 

Dziękuję za rozmowę.
Daniel Gębala
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Z okazji zbliżających się świąt: 
Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 
Święta Narodowego Trzeciego Maja 
(rok 2021 ogłoszony został Rokiem 
Konstytucji 3 Maja) oraz Narodowego 
Dnia Zwycięstwa, jednostki miejskie 
przygotowały działania w przestrze-
ni wirtualnej. Natomiast od 28 kwiet-
nia br. będą do pobrania kokardy na-
rodowe i biało-czerwone chorągiew-
ki w Informacji Turystycznej, Rynek 
39-40 i siedzibie Centrum Wspiera-
nia Organizacji Pozarządowych, ul. 
Długa 33.

26-30 kwietnia 
Kreatywna Biało-Czerwona
Udekoruj z nami bibliotekę z okazji 
obchodów Święta Flagi, Roku Kon-
stytucji Trzeciego Maja oraz Naro-
dowego Dnia Zwycięstwa. Szydeł-
kujesz, szyjesz, tworzysz rękodzie-
ło? Pochwal się swoim talentem i 
przystrój z nami bibliotekę w bia-
ło-czerwone barwy. Wyślij zdjęcie 
swojej pracy na e-mail: filia2@mbp.
swidnica.pl w dniach 26-30.04.2021 
i świętuj razem z biblioteką. 
Na uczestników czekają upominki!

1-3 maja
Patriotyczna majówka
Cykl wpisów patriotycznych
Miejsce: Facebook Wypożyczalni Na-
ukowej i Czytelni Czasopism
Organizator: Miejska Biblioteka Pu-
bliczna

2 maja
▪ godz. 10.00 
Noś z dumą – tutorial, jak samodzielnie 
przygotować koszulkę z motywem bia-
ło-czerwonym (szablony wzorów do po-
brania na www.muzem-kupiectwa.pl)
Konkurs: Zainspiruj się filmikiem 
i pokaż jak świętujesz majówkę w 
kolorach biało-czerwonych. Wrzuć 
zdjęcie w komentarzu pod postem
Czekają nagrody!
Miejsce: Facebook Muzeum Dawnego 
Kupiectwa i strona www 
Organizator: Muzeum Dawnego Ku-
piectwa 
▪ godz. 10.00
Konkurs plastyczny „Witaj majowa 
jutrzenko”
Miejsce: Facebook i strona MDK
Organizator: Młodzieżowy Dom Kul-
tury

3 maja 
godz. 10.00
▪ Koncert pracowni muzycznych 
Młodzieżowego Domu Kultury pod 
nazwa „Polskie Pieśni Patriotyczne” 
Miejsce: Facebook i strona MDK
Organizator: Młodzieżowy Dom Kul-
tury
▪ Publikacja tekstu poświęconego 
zjawisku „obiadów czwartkowych” i 
kulturze kulinarnej czasów stanisła-
wowskich
Miejsce: Facebook Ośrodka
Organizator: Świdnicki Ośrodek Kul-
tury

▪ Film „Zgoda Sejmu to sprawiła” na 
podstawie „Kazania w dzień uroczy-
stego nabożeństwa w Wilnie odpra-
wionego na podziękowanie Bogu za 
całość i szczęśliwość oyczyzny naszey 
ustanowieniem dobrego rządu dnia 
3 Maja roku 1791 zabeśpieczoną” Jana 
Nepomucena Kossakowskiego
Miejsce: Facebook Ośrodka
Organizator: Świdnicki Ośrodek Kul-
tury

3 – 12 maja
Wolność w słowach
Cykl wpisów z literackimi cytatami o 
wolności
Miejsce: Facebook MBP, Instagram
Organizator: Miejska Biblioteka Pu-
bliczna

5 – 7 maja 
Akcja Kokarda
Zaproszenie do wspólnego święto-
wania dla całej rodziny. Wykonaj wła-
snoręczne kokardę narodową. Zdjęcie 
lub film umieść na swoim facebooku z 
hasztagiem #kokardambpswidnica. 
Czekają nagrody!
Miejsce: Facebook MBP
Termin publikacji na FB: do 5 maja 
2021 r.
Termin ogłoszenia zwycięzców: 7 
maja 2021 r.
Organizator: Miejska Biblioteka Pu-
bliczna

7-12 maja
TrzyMaj z Biblioteką! 
Rodzinny konkurs fotograficzny
Podczas tegorocznej majówki wykonaj 
zdjęcie zawierające przynajmniej jeden 
z symboli narodowych i wyślij je na ad-
res: multimedia@mbp.swidnica.pl
Szczegóły konkursu: www.mbp.swid-
nica.pl
Czekają nagrody!
Miejsce: Facebook MBP
Termin nadsyłania prac: 07.05.2021 r.
Termin ogłoszenia wyników: 
12.05.2021 r.
Organizator: Miejska Biblioteka Pu-
bliczna

8 maja
godz. 17.00-19.00
Turniej Szachowy „II Memoriał Sza-
chowy Salo Landaua”
Miejsce: portal Lichess.org 
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury

Wystawy
30 kwietnia – 30 maja
▪ WIWAT MAJ, TRZECI MAJ, DLA POLA-
KÓW BŁOGI RAJ!... o Konstytucji 3 maja
Miejsce: plac z dzikami przy ul. Fran-
ciszkańskiej 18
Organizator: Miejska Biblioteka Pu-
bliczna
▪ POLSKIE SYMBOLE NARODOWE
Miejsce: przed wejściem głównym do 
Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37
Organizator: Muzeum Dawnego Ku-
piectwa

oprac.

Święta majowe w Świdnicy

mailto:filia2@mbp.swidnica.pl
mailto:filia2@mbp.swidnica.pl
http://www.muzem-kupiectwa.pl
mailto:multimedia@mbp.swidnica.pl
http://www.mbp.swidnica.pl
http://www.mbp.swidnica.pl
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Odpady wielkogabarytowe to 
odpady komunalne powstające w 
gospodarstwach domowych, które 
ze względu na ponadnormatywne 
wymiary bądź wagę nie mieszczą się 
w standardowych kontenerach i po-
jemnikach na odpady.

Do grupy odpadów wielkogaba-
rytowych zaliczamy m. in: 
2 meble (szafy, łóżka, kanapy, 

fotele, biurka, krzesła, dywany, ma-
terace, wanny, umywalki itp.).
2 zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny (lodówki, pralki, tele-
wizory)
2 zużyte opony od samochodów 

osobowych.

Ze względu na swój duży rozmiar 
odpady wielkogabarytowe należy 
wystawiać zgodnie z obowiązującym 
harmonogramem ich odbioru, aby 
zapobiec powstawaniu niepotrzeb-
nego bałaganu:

- dla zabudowy wielorodzinnej 
przy boksie śmietnikowym w każdy 
czwartek do godziny 06:00 

- dla zabudowy jednorodzinnej w 
ostatni piątek miesiąca przed teren 
posesji do godziny 06:00 

- dla zabudowy niezamieszka-
łej (firmy) w ostatni piątek miesiąca 
przy pojemnikach na odpady na te-
renie prowadzonej działalności do 
godziny 06:00.

Co można wystawić jako 
odpady wielkogabarytowe?

Dla wielu nadejście wio-
sny stanowi idealną okazję 
do przeprowadzenia prac 
porządkowych w naszych 
mieszkaniach czy domach 
jednorodzinnych. Jednak 
co zrobić z rzeczami, które 
będą już niepotrzebne? Co 
należy do odpadów wielko-
gabarytowych? 

Razem z gabarytami nie należy 
wystawiać innych odpadów zmie-
szanych, ani segregowanych - te za-
wsze muszą trafić do odpowiednich 
pojemników.

Można uprzednio zgłaszać fakt 
wystawienia takich odpadów do pra-
cowników Wydziału Gospodarki Od-
padami Urzędu Miejskiego w Świd-
nicy pod nr. tel. 74/856-29-21 lub 
na adres e-mail: czystaswidnica@
um.swidnica.pl

UWAGA! 
Odpadami wielkogabarytowymi 

nie są odpady tzw. poremontowe/
budowlane, czyli np. płyty gipsowo-
-kartonowe, terakota, materiały izo-

Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z o.o.
ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica, 

tel./fax (+48) 74 85 22 104
e-mail: biuro@zomswidnica.pl     

www.zomswidnica.pl

PSZOK - odpady przyjmowane są po wcześniejszym 
telefonicznym umówieniu wizyty, tel. nr 74 852 21 04 

PSZOK czynny jest w godzinach: 
od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 17:00,  

w soboty: od 10:00 do 14:00.

Harmonogram odbioru wszystkich odpadów komunalnych  
znajduje się na stronie www.czystaswidnica.pl  

w zakładce „wywóz odpadów”.

lacyjne, gruz, styropian budowlany, 
farby i opakowania po nich. Odpa-
dy budowlane i rozbiórkowe należy 
przekazywać do Punktu Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komunal-
nych lub umieszczać w odpowied-
nich kontenerach na odpady budow-
lane, które zostaną odebrane przez 
podmiot uprawniony, na podstawie 
umowy zawartej przez właściciela 
nieruchomości z tym podmiotem.

Odpadami wielkogabarytowymi 
nie są również odpady zielone – ga-
łęzie, krzaki, pnie itp. oraz części sa-
mochodowe - zderzaki, fotele itp.

Odpady wielkogabarytowe można 
również oddać nieodpłatnie do Punk-
tu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych przy ul. Metalowców 4 
w Świdnicy od poniedziałku do soboty. 

Urząd Miejski w Świdnicy 
Wydział Gospodarki Odpadami

ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, 
tel. (+48) 74 856 29 21, (+48) 74 856 29 36
e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl    

www.czystaswidnica.pl

► meble (szafy, łóżka, kanapy, fotele, 
biurka, krzesła, dywany, materace, wan-
ny, umywalki itp.).
► zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny (lodówki, pralki, telewizory)
► zużyte opony od samochodów osobo-
wych

Do grupy odpadów wielkogabarytowych 
zaliczamy: 
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Zmiana numerów 
telefonów do 
rezerwacji wizyty 
w urzędzie 
skarbowym

Naczelnik Urzędu Skarbo-
wego informuje, że nastąpiła 
zmiana numerów telefonów, pod 
którymi można zarezerwować 
wizytę w Urzędzie Skarbowym 
w Świdnicy.  Aktualne numery 
to: 74 6675910 oraz 746675911.

- Przypominamy, że w związ-
ku z istniejącą sytuacją epide-
miczną, przed wizytą w  urzędzie  
konieczna jest rezerwacja termi-
nu i godziny wizyty na stronie  
podatki.gov.pl  lub telefonicznie. 
Dzięki rezerwacji wizyt możemy 
zadbać o Państwa  bezpieczeństwo 
oraz skrócić czas oczekiwania na 
załatwienie sprawy. Bez uma-
wiania wizyty dokumenty moż-
na złożyć w urnie wystawionej w 
urzędzie - bez potwierdzenia od-
bioru.  Zapewniamy stałą obsługę 
podatników. Przypominamy, że 
wiele spraw z urzędem skarbo-
wym można  załatwić online i bez 
wychodzenia z domu.   Zachęcamy 
do korzystania z elektronicznych 
form rozliczeń i zdalnego kon-
taktu na podatki.gov.pl,  przez e-
-Urząd Skarbowy i e-Deklaracje. 
– informują pracownicy urzędu 
skarbowego w Świdnicy.

oprac.

Dzielnicowi to policjanci utrzy-
mujący bezpośredni kontakt z miesz-
kańcami swoich rejonów, rozpoznają 
ich potrzeby czy oczekiwania w za-
kresie bezpieczeństwa, zarówno in-
dywidualnego jak i publicznego. Od-
delegowani funkcjonariusze poma-
gają diagnozować lokalne problemy, 
ustalają ich przyczyny i pomagają w 
poszukiwaniu skutecznych sposo-
bów ich rozwiązania. Do kogo zgło-
sić się o pomoc w Twoim rejonie za-
mieszkania?

▪ dzielnicowy, mł. asp. Michał Szy-
mański
▪ nr tel: 47 87 552 15, tel. kom. 797 
306 410
▪ e-mail: dzielnicowy.8@swidnica.
wr.policja.gov.pl
▪ Komenda Powiatowa Policji w 
Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich 15
▪ Rejon służbowy - Świdnica, ul.: 
Broniewskiego Władysława, Chopi-
na Fryderyka, Czecha Bronisława, 
Czwartaków, Dworcowa, Kościuszki 
Tadeusza, Kusocińskiego Janusza, 
Kwiatowa, Legii Nadwiślańskiej, Le-
lewela, Marusarzówny Heleny, Mic-
kiewicza Adama, Moniuszki Stanisła-
wa, Nauczycielska, Niepodległości, 
Norwida Cypriana Kamila, Paderew-
skiego Ignacego, Park Kasprowicza, 
Piaskowa, Pionierów, Plac Grun-
waldzki, Plac Wojska Polskiego, Po-
lna Droga, Rycerska, Sprzymierzeń-
ców, Stamma Feliksa, Szymanow-
skiego Karola, Traugutta Romualda, 
Wałbrzyska (numery 2-14, numery 
nieparzyste 1-63), Żwirki i Wigury.

DG

Twój dzielnicowy. 
Do kogo zwrócić się o pomoc?

Dzielnicowy, mł. asp. Michał Szymański.
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aktualności

Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na niżej 
wymienionych działkach:
1. działki Nr 330, 333/2, 336/2, 342, 414/1, 416/2, 473, 474, 
475/1, 475/3, 493/1, 493/3, 493/5, 493/7 i 810/1, AM-10, obręb 
0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna: Jaworzyna 
Śląska - miasto
2. działki Nr 528/1, 588/1, 589/1, 589/2, 591/15, 598/11, 599, 603/10 
i 603/16, AM-14, obręb 0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna: 
Jaworzyna Śląska - miasto

Projekt podziału nieruchomości obejmuje podział następujących 
działek:
1. działka Nr 333/2, AM-10, obręb 0001-Jaworzyna Śląska, jednostka 
ewidencyjna: Jaworzyna Śląska - miasto
po podziale powstaną działki Nr 333/3 i 333/4, AM-10, obręb 0001-Jaworzyna 
Śląska, jednostka ewidencyjna: Jaworzyna Śląska - miasto
pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 333/3, AM-10, obręb 
0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna: Jaworzyna Śląska - miasto
2. działka Nr 475/1, AM-10, obręb 0001-Jaworzyna Śląska, jednostka 
ewidencyjna: Jaworzyna Śląska - miasto
po podziale powstaną działki Nr 475/4 i 475/5, AM-10, obręb 0001-Jaworzyna 
Śląska, jednostka ewidencyjna: Jaworzyna Śląska - miasto
pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 475/4, AM-10, obręb 
0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna: Jaworzyna Śląska - miasto
3. działka Nr 493/1, AM-10, obręb 0001-Jaworzyna Śląska, jednostka 
ewidencyjna: Jaworzyna Śląska - miasto
po podziale powstaną działki Nr 493/13, 493/14 i 493/15, AM-10, obręb 
0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna: Jaworzyna Śląska - miasto
pod inwestycję przeznaczone są działki Nr 493/13 i 493/14, AM-10, obręb 
0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna: Jaworzyna Śląska - miasto 
4. działka Nr 493/5, AM-10, obręb 0001-Jaworzyna Śląska, jednostka 
ewidencyjna: Jaworzyna Śląska - miasto
po podziale powstaną działki Nr 493/16 i 493/17, AM-10, obręb 
0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna: Jaworzyna Śląska - miasto
pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 493/16, AM-10, obręb 
0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna: Jaworzyna Śląska - miasto
5. działka Nr 493/7, AM-10, obręb 0001-Jaworzyna Śląska, jednostka 
ewidencyjna: Jaworzyna Śląska - miasto
po podziale powstaną działki Nr 493/11 i 493/12, AM-10, obręb 
0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna: Jaworzyna Śląska - miasto
pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 493/11, AM-10, obręb 
0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna: Jaworzyna Śląska - miasto
6. działka Nr 603/10, AM-14, obręb 0001-Jaworzyna Śląska, jednostka 
ewidencyjna: Jaworzyna Śląska - miasto
po podziale powstaną działki Nr 603/17 i 603/18, AM-14, obręb 
0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna: Jaworzyna Śląska - miasto

pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 603/17, AM-14, obręb 
0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna: Jaworzyna Śląska 
- miasto

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję, 
które nie podlegają podziałowi:

1. działki Nr 330, 336/2, 342, 414/1, 416/2, 473, 474, 475/3, 493/3 i 
810/1, AM-10, obręb 0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna: 
Jaworzyna Śląska - miasto
2. działki Nr 528/1, 588/1, 589/1, 589/2, 591/15, 598/11, 599 i 603/16, AM-14, 
obręb 0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna: Jaworzyna Śląska 
- miasto

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru 
nieruchomości, które staną się własnością Gminy Jaworzyna Śląska 
z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej stanie się ostateczna:
działki Nr 475/4 i 493/11, AM-10, obręb 0001-Jaworzyna Śląska, jednostka 
ewidencyjna: Jaworzyna Śląska - miasto

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru 
nieruchomości, których użytkowanie wieczyste wygaśnie z dniem, w 
którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie 
się ostateczna:
działka Nr 493/16, AM-10, obręb 0001-Jaworzyna Śląska, jednostka 
ewidencyjna: Jaworzyna Śląska - miasto

Informuję, że strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionymi 
dokumentami w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w 
Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7 w Świdnicy, I piętro - pokój 
118, Nr tel. 74 850 04 97 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski 
w Biurze Obsługi Klienta, w terminie 14 dni od daty opublikowania 
niniejszego obwieszczenia. Prawo wglądu w akta sprawy, przysługuje 
w ograniczonym zakresie w poszanowaniu ochrony danych osobowych 
zgodnie z przepisami art. 84aa ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku 
- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 ze zmianami) 
w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Nr 2016/679 oraz Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 
2016 roku, Nr 2016/680. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej 
wiadomości w Urzędzie Miejskim w Świdnicy oraz na tablicy ogłoszeń 
i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia (art. 49 § 1 ustawy - Kodeks postępowania 
administracyjnego t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami)

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIDNICKIEGO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1363 ze zmianami) Starosta Świdnicki zawiadamia, że w dniu 31 marca 2021 roku na wniosek 
Pana Mariusza Szyrner działającego z pełnomocnictwa Burmistrz Jaworzyny Śląskiej zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 111230D ul. Kościuszki w 
Jaworzynie Śląskiej” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej km 0+000,00-0+535,81”
„Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się podział nieruchomości. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej  i w katastrze nieruchomości” - art. 12 ust. ust. 1 - 3 cytowanej ustawy - o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
Starosta Świdnicki  w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzi załączony do wniosku projekt budowlany.

Jest uroczy i lgnie do ludzi. Kocha-
ny Foczek póki co mieszka w schroni-
skowym boskie, ale ma nadzieję, że już 
wkrótce ktoś odmieni jego los.

- Foczek zwany Foką. Ten wspania-
ły psiak przyjechał do nas z odległego 
Lubina i od razu zdobył sympatię całego 
personelu. Proludzki, przekochany psiak, 
który z początku był lekko wystraszony, 
dziś jest nie do poznania. Cieszy się bar-
dzo na widok pracowników i zawsze pró-
buje być jak najbliżej ludzi. Przekonuje się 
do zabaw i miziania, zachowuje jednak 
ostrożność. Niestety, nie opuszcza jeszcze 
boksu. Nasz zespół uczy go chodzenia na 
smyczy, której bardzo się boi. Nie wiemy, 
dlaczego. Jest to do wypracowania. Imię 
naszego małego tulisia nadaliśmy mu 
przez charakterystyczny układ przednich 
łapek. Proszę się nie martwić – jest z nimi 
wszystko dobrze, a sposób stawiania ich 
jest następstwem złej diety i braku wi-
tamin we wczesnych miesiącach żywie-
nia psiaka. Szukamy dla niego domu z 
ogromnymi pokładami miłości, na które 

Foczek zasługuje i na pewno odwzajem-
ni całym swym psim serduszkiem. Lubi 
nienachalne psy. Stosunek do kotów nie-
znany. Polecany do domu z nieco starszy-
mi dziećmi. Naukę zachowania czystości 
trzeba doszlifować – czytamy w opisie 
przygotowanym przez wolontariuszy 
świdnickiego schroniska.

Schronisko dla Zwierząt w Świd-
nicy, ul. Pogodna 3, telefon kontakto-
wy: 733 093 663, 531 496 442, kontakt@
schroniskoswidnica.pl.

Znani świdniczanie, absolwen-
ci II Liceum Ogólnokształcącego w 
Świdnicy promowali placówkę w ra-
mach „Tygodnia z Banachem” – wir-
tualnych Dni Otwartych.

Obostrzenia związane z pande-
mią uniemożliwiły organizację tra-
dycyjnych dni otwartych w szko-
łach. Stąd pomysł dyrekcji i grona 
pedagogicznego II Liceum Ogólno-
kształcącego na promocję placówki 
w sieci. Na kanale YouTube szkoły 
dostępne są filmy z pięciu dni „Tygo-
dnia z Banachem” – wirtualnej wersji 
dni otwartych. Na kanale placówki 
pojawiały się różne formaty online 
– krótki film promocyjny, wywiady 
oraz  prezentacje profili, które szkoła 
oferuje. Wywiad z dyrektorem szkoły 
cieszył się ogromną popularnością i 
przyciągnął ponad 800 odbiorców. 
Absolwenci szkoły -  Juliusz Chrzą-
stowski, prof. Marcin Drąg, Mariusz 
Kędzierski i Dawid Tymiński chęt-
nie opowiadali o swoich emocjach, 
które im towarzyszyły podczas wir-
tualnych dni otwartych. - Fajnie jest 
zobaczyć ludzi, z którymi chodziło się 
do szkoły, przypomnieć sobie tamten 
czas, tradycje szkoły oraz jej atmosfe-
rę – mówili.

- Ósmoklasista nie zawsze ma 
ochotę obejrzeć film, który trwa pół 
godziny, nie zawsze ma cierpliwość, 
żeby wysłuchać wszystkich informacji 
o szkole. Rodzice jednak, wspierając 
rozwój swoich dzieci, pomagają im w 
podejmowaniu najważniejszych decy-
zji. Często pomagają także uzupełnić 
dokumenty rekrutacyjne, dopytują, 
prowadzą dziecko przez cały proces. 
Ten tydzień był skierowany zatem nie 
tylko do kandydatów do naszej szko-
ły, ale także do ich rodziców - podsu-
mowuje akcję Jacek Iwancz, dyrektor 
szkoły.

W „Tygodniu z Banachem” padło 
wiele ciekawych informacji o szko-
le, laureatach i finalistach olimpiad 
przedmiotowych, o obozach żeglar-
skich, wyjazdach na narty, kółkach 
zainteresowań oraz szkolnych impre-
zach. Pojawił się także spacer po szko-
le. To nie koniec działań promocyj-
nych szkoły. Już niedługo na stronie 
internatowej II LO pojawią się filmy o 
profilach, skrót wywiadu z dyrekto-
rem Iwanczem i ciekawe informacje 
o realizowanych przez szkołę projek-
tach europejskich – m.in. o projekcie 
realizowanym z Irlandią. 

Oprac. 

Banach wirtualnie 
otworzył wrota dla 
przyszłych uczniów

Gminne Biuro Spisowe infor-
muje, że od 19 kwietnia stanowi-
sko do samospisu internetowego w 
Urzędzie Miejskim w Świdnicy jest 
czynne od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 8.00 do 11.00.

Od 4 maja pracę rozpoczną 
rachmistrzowie spisowi. Z uwagi 
na epidemię wywiady bezpośrednie 

Stanowisko do samospisu internetowego 
czynne od poniedziałku do piątku

nie będą realizowane do odwołania, 
w związku z czym rachmistrzowie 
będą dokonywać spisu telefonicznie. 
Tożsamość rachmistrza można zwe-
ryfikować pod numerami telefonów: 
(22) 279 99 99 (infolinia GUS) oraz 
(74) 856 28 20, (74) 856 28 84 (Gminne 
Biuro Spisowe).

Foczek czeka na nowy dom

Foczek jest średniej wielkości psem, waży 17 kg.
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Przyjaciele 
biblioteki 
polecają

Autor zdjęcia: Zbigniew Rząsa. Fotografia pochodzi z portalu: mojemiasto.swidnica.pl 

3
Święta

Narodowe
Zgarnij zakładkę z motywem patriotycznym

Termin: 30 kwietnia, 13.00-16.00
Miejsce: plac z dzikami przy ul. Franciszkańskiej 18
Wstęp wolny

Kreatywna Biało-Czerwona
Termin: 26-30.04.2021
Miejsce: Filia nr 2
Wstęp wolny

Wiwat maj, trzeci maj, dla Polaków błogi raj! - wystawa
Termin: 30.04.2021- 31.05.2021
Miejsce: plac z dzikami przy ul. Franciszkańskiej 18
Wstęp wolny

Patriotyczna majówka - cykl wpisów patriotycznych
Termin: 01.05-03.05.2021
Miejsce: FB Wypożyczalni Naukowej i Czytelni Czasopism

TrzyMaj z Biblioteką!  - konkurs fotograficzny
Termin: przesyłanie zdjęć do 7 maja
Termin: ogłoszenie wyników 12 maja
Miejsce - online: strona www mbp oraz FB

Akcja Kokarda - świętuj wspólnie z najbliższymi
Termin: publikacja z # na FB do 5 maja 
Termin: ogłoszenie wyników 7 maja
Miejsce: facebook MBP

MAJA MAJA 
1-1-

Wolność w słowach - cykl wpisów patriotycznych
Termin: 03.05- 12.05.2021 
Miejsce: facebook MBP, Instagram

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo
pod numerem telefonu: 74 640 09 46
lub na stronie: www.mbp.swidnica.pl

M
iejska Biblioteka Publiczna im

. Cypriana Kam
ila Norw

ida w
 Św

idnicy

na uczestników czekają upominki

na uczestników czekają upominki

na uczestników czekają upominki

Święta Narodowe 
z Miejską Biblioteką Publiczną 
Chcesz zdobyć zakładkę z motywem patriotycznym? Podzielić się wrażeniami, jak 
minął Ci tegoroczny, świąteczny weekend majowy, a może własnoręcznie wyko-
nać kokardę narodową? To i jeszcze wiele innych atrakcji i konkursów z okazji 
Świąt Narodowych 1-3 Maja przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna w Świd-
nicy. Na uczestników zabawy czekają atrakcyjne nagrody – bony podarunkowe 
do salonów Empik. Ponadto na placu z dzikami obok biblioteki stanie wystawa 
tematyczna poświęcona Konstytucji 3 maja.

Przemysław Grzyb: 

Traf chciał, że gdy rozpętała się medialna 
burza po tym, jak Jakub Żulczyk nazwał 
prezydenta RP „debilem”, byłem akurat w 
trakcie “Wzgórza psów”. Przygodę z Żul-
czykiem zacząłem jednak kilka tygodni 
wcześniej od „Zmorojewa” i „Świątyni” - 
zatem wcale nie tych najgłośniejszych jego 
książek. Obie dotyczą perypetii dwójki 
nastolatków – Tytusa i Anki. Myślę więc, 
że nic nie stoi na przeszkodzie, aby po-
traktować je razem. Mnie tymi tytułami 
Żulczyk „kupił”. To jed-
nak dziwne książki, nie do 
końca wiadomo dla kogo. 
Trochę dla młodzieży, tro-
chę dla fanów horrorów 
czy fantasy. Całość podla-
na humorem. Mieszanka, 
przyznajcie, dość niezwy-
kła. Ale może właśnie to 
jest ich siła? Wartka akcja 
sprawia, że trudno się od 
nich oderwać...„Zmoroje-

wo” pachnie pierwszą miłością głównych 
bohaterów, dla których wakacje za mia-
stem zamieniają się w prawdziwy koszmar. 
Nastolatki trafiają do tytułowego „Zmo-
rojewa”. To miasto-widmo, pełne odraża-
jących postaci pragnących przeniknąć do 
realnego świata, aby móc nim zawładnąć... 
Będąca kontynuacją „Zmorojewa”, „Świą-
tynia” jest z pewnością dojrzalsza, jeszcze 
bardziej mroczna, a napędzający serię wą-
tek miłosny wyjątkowo gorzki. Tym razem 

młodzi bohaterowie trafia-
ją w macki samozwańcze-
go uzdrowiciela, który, bę-
dąc narzędziem w rękach 
„Zła”, doprowadza do nie-
zwykłych zdarzeń, którymi 
żyje cała Polska. Polecam. 
Daję słowo, że choć można 
być na coś za młodym, to 
nigdy nie jest się za starym. 
I tak jest chyba właśnie z 
przygodami Tytusa i Anki...

Biblioteka otwiera się dla czytelników
Od poniedziałku, 26 kwietnia 

Miejska Biblioteka Publiczna w Świd-
nicy otwiera drzwi dla spragnionych 
kontaktu z książką czytelników. 

- Oczywiście nadal będzie trzeba 
przestrzegać pełnego reżimu sanitarne-
go, czyli zasłonięty nos i usta, dezynfek-
cja rąk i ograniczenie ilości osób prze-
bywających jednocześnie w budynku. 
Obowiązujące rozporządzenie ministra 
zdrowia oraz rekomendacje Biblioteki 
Narodowej zezwalają na otwarcie, a po-
nadto biorąc pod uwagę warunki lokalo-
we zdecydowaliśmy się umożliwić wizytę 

w bibliotece naszym czytelnikom – mówi 
Ewa Cuban, dyrektor biblioteki.
Godziny pracy w głównej siedzibie 
biblioteki:
▪ poniedziałek – piątek: 9.00-17.00
▪ czwartek: 9.00-16.00
▪ sobota: nieczynne
Godziny pracy w filiach biblioteki:
▪ poniedziałek – piątek: 10.00-17.00
▪ czwartek: 9.00-16.00
▪ sobota: nieczynne

Więcej informacji na stronie inter-
netowej www.mbp.swidnica.pl
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Strzegom 
będzie szczepił 
masowo

Na terenie hali widowisko-
wo-sportowej Ośrodka Sportu i 
Rekreacji przy ul. Mickiewicza 
w Strzegomiu trwają ostatnie 
prace logistyczne związane z 
organizacją tzw. punktu szcze-
pień powszechnych (PSP). Dzięki 
temu będzie można wykonywać 
ponad 400 szczepień dzien-
nie. Wszystko wskazuje na to, 
że strzegomski punkt zostanie 
uruchomiony 1 maja.  

Z wnioskiem do wojewody 
dolnośląskiego o utworzenie PSP 
w Strzegomiu wystąpili wspól-
nie burmistrz Strzegomia – Zbi-
gniew Suchyta i prezes Centrum 
Medyczno-Diagnostycznego Sp. 
z o.o. w Strzegomiu – Dariusz 
Gajecki. Zadaniem strzegom-
skiego samorządu było zapew-
nienie m.in. obsługi logistycznej, 
sprzętu komputerowego, środ-
ków higienicznych i środków 
ochrony osobistej. Szczepienia 
będą wykonywały pielęgniarki ze 
Strzegomskiego Centrum Me-
dyczno-Diagnostycznego Sp. z 
o.o. w Strzegomiu. W hali OSiR-u 
uruchomione zostaną cztery sta-
nowiska szczepienne. W każdym 
z nich będzie odbywać się ponad 
100 szczepień dziennie. Punkt 
będzie czynny 7 dni w tygodniu. 

Obowiązywały będą następu-
jące kanały zapisów na szczepie-
nie: kontakt telefoniczny z PWDL, 
czyli podmiotem prowadzącym 
działalność leczniczą, infolinia 
989, SMS i indywidualne konto 
pacjenta (IKP). Wraz ze wzrostem 
dostępności szczepionek i termi-
nów szczepień, możliwa będzie 
rejestracja i szczepienie pacjen-
tów zgłaszających się bezpośred-
nio do punktu szczepień.

oprac.
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Fundacja Endomama 
nie zwalnia tempa 

Endomama promuje profilakty-
kę i ułatwia dostęp do najnowszych 
metod leczenia. Założycielki funda-
cji mają głowy pełne pomysłów, jak 
w prosty sposób dotrzeć do jak naj-
większej ilości osób z rzetelnymi in-
formacjami na temat endometriozy, 
a także pomóc kobietom, które zna-
lazły się w trudnej sytuacji życiowej. 
W kwietniu do rady fundacji dołączy-
ła świebodziczanka, Justyna Gąsior.

Celem fundacji jest niesienie po-
mocy kobietom chorym na endome-
triozę, ale zakres działań członkiń fun-
dacji jest o wiele szerszy. - Mimo pan-
demii staramy się prężnie działać. Nie 
chcemy być postrzegane w ten sposób, 
że fundacja została założona niedawno, 
a już organizujemy jakieś kwesty czy 
internetowe zbiórki. Fakt, potrzebuje-
my wsparcia, ale pandemia utrudniła 

nam organizację wielu zaplanowanych 
działań. Jednym z takich dobrych przy-
kładów na wsparcie naszej fundacji jest 
przekazanie darowizny przez Annę Ma-
licką, dzięki której zakupiliśmy środki 
higieny osobistej dla ubogich kobiet ze 
Świdnicy, które będą lub przebywają na 
oddziale położniczo-ginekologicznym w 
Szpitalu Latawiec. Udało nam się za-
kupić 1000 szt. podpasek, 816 szt. pod-
kładów, 480 szt. wkładek higienicznych, 
360 szt. wkładek laktacyjnych, emulsje/
żele do higieny intymnej, szare mydła 
- potrzebne do higieny ran poopera-
cyjnych. Fundacja otrzymała także od 
świdniczan i mieszkanki Jeleniej Góry, 
Justyny Herman żele antybakteryj-
ne, kremy/żele do pielęgnacji twarzy, 
szampony do włosów, żele pod prysznic, 
zgrzewki mydeł Arko oraz zapas wody 
źródlanej „Ustronianka”. Teraz prosimy 

wszystkich o mocne trzymacie kciuków 
za fundację, ponieważ dostałyśmy się do 
ogólnopolskiego konkursu Funduszu Fe-
ministycznego i ubiegamy się o grant w 
kwocie 4 tys. 400 złotych. Jeżeli udałoby 
się nam wygrać, sfinansujemy dla ko-
biet badanie całkowitego wyniku AMH, 
którego wysoki poziom istotnie wpływa 
na wyższy wskaźnik urodzeń i jest nie-
zbędny do rozpoczęcia całej procedury 
metodą in vitro – mówi Anna Gromek. 

Do rady Fundacji Endoma-
ma dołączyła Justyna Gąsior. 
Świebodziczanka, polonistka, logo-
peda, a obecnie studentka neurolo-
gopedii klinicznej na Uniwersytecie 
Medycznym we Wrocławiu. Od wielu 
lat działa na rzecz praw dzieci, zwie-
rząt i człowieka, jest liderką Strajku 
Kobiet w Świebodzicach, a w grudniu 
została powołana przez burmistrza 
Pawła Ozgę na pełnomocniczkę ds. 
kobiet. - Historia Justyny bardzo mnie 
poruszyła, ona również wiele przeszła, 
zarówno w życiu osobistym jak i za-
wodowym. Pomyślałam, nie ma moc-
nych, ta dziewczyna musi być z nami w 
Fundacji Endomama. Musimy połączyć 
siły, aby zrobić jeszcze więcej dla dobra 
kobiet ze Świdnicy i okolic – dodaje 
Anna Gromek.

Justyna Gąsior dowiedziała się o 
działaniach fundacji z mediów oraz 
portali społecznościowych. - Trafi-
łam na wydarzenie transmitowane na 
żywo, na facebooku zorganizowane 
przez Fundację Endomama na temat 
umiejscowienia tzw. różowych skrzy-
neczek w Świdnicy i działalności cha-
rytatywnej, którą jej członkinie pro-
wadzą. Zadałam również pytanie o, to 
czy Anna jest ze Świdnicy. Nawiązały-
śmy kontakt za pośrednictwem komu-
nikatorów internetowych, jakiś czas 
później spotkałyśmy się osobiście, aby 
wymienić się doświadczeniami. Oka-
zało się, że z Anną Gromek mamy wiele 
wspólnego – mówi Justyna Gąsior.

J. Cader
Na zdjęciu od lewej – Urszula Manawska, Edyta Malik, Anna Gromek i Justyna Gąsior. - Musimy 
połączyć siły, aby zrobić jeszcze więcej dla dobra kobiet ze Świdnicy i okolic.
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4,3 miliony złotych z Funduszu 
Dróg Samorządowych pozyskała 
gmina Jaworzyna Śląska na przebu-
dowę ulicy Kościuszki w Jaworzynie 
Śląskiej. Zakres prac obejmie całą 
ulicę Kościuszki, o długości 630 mb, 
od ulicy Świdnickiej do ulicy Prą-
dzyńskiego. 

W celu usprawnienia ruchu i 
zwiększenia bezpieczeństwa za-
równo kierowców jak i pieszych, 
przebudowane zostanie skrzyżowa-
nie ul. Kościuszki z ul. Jana Pawła 
II. W tym miejscu powstanie rondo. 
W ramach inwestycji zaplanowano 
również nowe miejsca parkingowe, 
nasadzenia zieleni oraz nowe oświe-
tlenie drogowe. Wartość inwestycji 
wynosi prawie 5,4 mln zł, z czego  

Ponad 4 miliony na przebudowę 
ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej

80% stanowić będzie dofinansowa-
nie z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Całkowita przebudowa ulicy 
Kościuszki wraz z wymianą kolek-
tora kanalizacyjnego sieci wodno-
-kanalizacyjnych jest ważna w kon-
tekście remontów pozostałych dróg, 
m.in. Jana Pawła II i ul. Pocztowej, 
które uzależnione były od realizacji 
tego zadania. 

► Wartość przebudowy ul. 
Kościuszki wynosi prawie 5,4 
mln zł, z czego 80 % stanowić 
będzie dofinansowanie z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. fo
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Zmotywowani mieszkańcy Wierzb-
nej (gmina Żarów) wzięli sprawy w swo-
je ręce i posprzątali miejscowość z zale-
gających śmieci.

Ochrona środowiska to zagadnie-
nie, któremu coraz więcej uwagi po-
święcają przedstawiciele różnych śro-
dowisk. W naszym powiecie nie brakuje 
inicjatyw, które mają się przyczynić 
do poprawy stanu przyrody. Przykła-
dem może być pomysł mieszkańców 
Wierzbnej, którzy 10 kwietnia zorgani-
zowali niecodzienną akcję sprzątania 
śmieci. Postanowili posprzątać miejsca 
przy drogach dojazdowych miejscowo-
ści oraz terenach zielonych. Ilość śmie-
ci okazała się przytłaczająca. Uczestni-
cy akcji zebrali kilkadziesiąt kilogramów 
plastiku, szkła oraz papieru.

W akcję zaangażowali się także 
najmłodsi mieszkańcy sołectwa. Prace 
koordynowała Rada Sołecka Wierzbnej 
z przewodniczącym, Wojciechem Paw-

łowskim na czele oraz radną Rady Miej-
skiej w Żarowie – Zuzanną Urbranik. 
Dzięki spontanicznej akcji Wierzbna 
stała się czysta i estetyczna.

J. Cader

Zarzut znęcania się nad swoim 
psem ze szczególnym okrucieństwem 
usłyszała 59-letnia mieszkanka Wi-
rek. Prokuratura wobec podejrzanej 
zastosowała środki zapobiegawcze w 
postaci dozoru policyjnego oraz po-
ręczenia majątkowego w wysokości 
6 tys. złotych. Sołtyska wsi częścio-
wo przyznała się do zarzucanego jej 
czynu.

Przypomnijmy, że do tragicznego 
zdarzenia doszło we wtorek 6 kwiet-
nia. Według ustaleń prokuratury, pies 
uciekł kobiecie z budy. Właścicielka 
psa pojechała go szukać. Gdy już od-
nalazła zgubę w sąsiedniej wsi, zamiast 
zwierzę wziąć do pojazdu, przypięła 
łańcuchem do haka holowniczego. W 
wyniku ciągnięcia po jezdni pies do-
znał licznych obrażeń. O całym zajściu 
policję poinformowali świadkowie. 
Funkcjonariusze wraz z pracownikami 
świdnickiego schroniska zabrali ranne 
zwierzę z posesji kobiety, a 59-latka 
została zatrzymana. – Kobieta przy-
mocowała na łańcuchu swojego psa do 
haka holowniczego i ciągnęła go za po-
jazdem. Pies doznał rozległych obrażeń, 
jest w tej chwili pod opieką weteryna-
rza – informował prokurator rejono-
wy, Marek Rusin. 

Władze gminy Marcinowice  
potępiły haniebny czyn

- W związku z zachowaniem, ja-
kiego 6 kwietnia 2021 r. dopuściła się 
sołtys wsi Wirki wobec swojego psa, 
wyrażamy ubolewanie nad tym, co 
się stało i jednocześnie zdecydowa-
nie sprzeciwiamy się takiemu trakto-
waniu zwierząt. Żaden człowiek nie 

powinien dopuszczać się tego rodza-
ju czynu, a szczególnie osoba spra-
wująca funkcje publiczne. Dziękuje-
my za skuteczną reakcję świadków, 
służb oraz Fundacji Mam Pomysł za 
zaopiekowanie się skrzywdzonym 
zwierzęciem. Mamy nadzieję, że ro-
snąca wrażliwość i świadomość spo-
łeczna sprawią, że to ostatnie tego 
typu zdarzenie. Jednocześnie prosimy 
o reagowanie na wszelkiego rodzaju 
przejawy złego traktowania zwie-
rząt. Wyjaśnianiem sprawy zajmują 
się odpowiednie służby i instytucje 
-  czytamy w komunikacie. Władze 
gminy wystosowały pismo, w którym 
wezwały podejrzaną kobietę do na-
tychmiastowej rezygnacji z pełnionej 
przez nią funkcji.

Mieszkańcy Wirek wsparli 
zbiórkę

Fundacja Mam Pomysł, która opie-
kuje się rannym psem, apeluje o wspar-
cie finansowe, które zostanie prze-
znaczone na leczenie Brego. Obojęt-
ni wobec tragedii psa nie pozostali 
mieszkańcy Wirek, którzy za po-
mocą mediów społecznościowych 
rozpoczęli zbiórkę środków na jego 
leczenie. –W imieniu Rady Sołec-
kiej oraz mieszkańców miejscowości 
Wirki zorganizowana została zbiórka 
dla pieska z ostatniej interwencji, któ-
ra miała miejsce w naszej miejscowo-
ści. Puszki na datki ustawione są: w 
sklepie w Wirach, w sklepie w Wirkach, 
na składzie opału w Wirkach. Wszyst-
kie zebrane środki zostaną wpłacone 

na konto fundacji Mam Pomysł, która 
zajmuje się opieką nad pieskiem. Kto 
ma ochotę, może również wpłacić bez-
pośrednio na konto, do którego wszel-
kie informacje i link do zbiórki można 
znaleźć na stronie: pomagam.pl oraz na 
stronie Fundacji Mam Pomysł na Face-
booku. Dodatkowo dostaliśmy informa-
cje, iż można dostarczyć produkty, które 
niezbędne będą do leczenia tego pieska 
oraz innych zwierząt będących pod 
opieką Fundacji: bandaże zwykłe, opa-
trunki, bandaże elastyczne, rękawiczki 
jednorazowe, środki do odkażania ran, 
preparat wzmacniający VetExpert Ve-
tomune, karma mokra, koce. Wszystko 
można dostarczyć na nasze składy wę-
gla: Interfuel Wirki 34, Słotwina 38b lub 
bezpośrednio do Schroniska w Świd-
nicy przy ulicy Pogodnej 3 – informują 
mieszkańcy Wirek.

DG

Ta sprawa wstrząsnęła lokalną 
społecznością. Sołtyska Wirek 
usłyszała zarzuty 

Rannego psa czeka długi proces leczenia.

Hotel dla owadów, domki dla 
motyli, karmniki dla ptaków, budki 
lęgowe, domki dla jeży, łąki kwietne 
dla pszczół i motyli, leszczyny dla 
wiewiórek. To jedne z wielu elemen-
tów projektowanej strefy przyjaznej 
zwierzętom, która już niebawem po-
wstanie w Pogorzale (gmina Świdni-
ca). Pojawi się także strefa relaksu 
dla mieszkańców.

Pierwsze prace mają rozpocząć 
się już w czerwcu bieżącego roku w 

Wiosenne porządki 
w Wierzbnej

Uczestnicy akcji zebrali kilkadziesiąt ki-
logramów śmieci w postaci plastiku, szkła 
oraz papieru.

W Pogorzale powstanie 
ogród naturalistyczny 
ze strefą relaksu

rejonie istniejącego placu zabaw. Wy-
konane zostaną także nasadzenia ro-
ślin mających na celu poszerzenie bio-
różnorodności siedlisk. Pojawią się ta-
blice informacyjne z opisem gatunków 
roślin występujących na tym terenie, 
będące doskonałym elementem edu-
kacyjnym dla młodych mieszkańców 
gminy Świdnica i turystów odwiedza-
jących sołectwo Pogorzała.

oprac.
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8 kwietnia 59-letnia Teresa M. została do-
prowadzona do Prokuratury Rejonowej w 
Świdnicy. 
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sport

Niestety, podobnie jak przed ro-
kiem covid-19 torpeduje wydarzenia 
sportowe w całym kraju. Z powodu 
ograniczeń 49. Rajd Świdnicki-Krau-
se nie odbędzie się w dniach 24-25 
kwietnia. – Wystąpiliśmy z wnio-
skiem do Głównej Komisji Sportu 
Samochodowego PZM o zmianę ter-
minu zawodów na termin 1-3 paź-
dziernika – informuje dyrektor rajdu 
Roman Grygianiec.

– Zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 
r. w sprawie ustanowienia określo-
nych ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epide-
mii (Dz.U. z 2021 r., poz. 512 z późn. zm.) 
oraz na podstawie artykułu 2.1.6.a Mię-
dzynarodowego Kodeksu Sportowego 
FIA 2021 49. Rajd Świdnicki-KRAUSE 
stanowiący 1 Rundę PROFIAUTO Raj-
dowych Samochodowych Mistrzostw 
Polski 2021 1 Rundę MOTUL Historycz-
nych Rajdowych Samochodowych Mi-

strzostw Polski 2021, zostaje odwołany 
w pierwotnej dacie (23-25.04.2021) – 
tłumaczy dyrektor rajdu Roman Gry-
gianiec i dodaje: – Jednocześnie infor-
mujemy, że wystąpiliśmy z wnioskiem 
do Głównej Komisji Sportu Samocho-
dowego PZM o zmianę terminu w/w 
zawodów na termin 1-3.10.2021. 

Impreza miała otworzyć tego-
roczne zmagania o tytuł Rajdowego 
Mistrza Polski. W tej sytuacji sezon 
zainauguruje Rajd Nadwiślański, który 
ma być rozegrany w dniach 14-16 maja.

Aktualny kalendarz RSMP 2021:
▪ Rajd Nadwiślański 14-16 maja
▪ Rajd Żmudzi (Litwa) 4-6 czerwca
▪ Rajd Polski 18-20 czerwca
▪ Rajd Rzeszowski 5-7 sierpnia
▪ Rajd Śląska 10-12 września
▪ Rajd Świdnicki termin do ustalenia
▪ Rajd Koszyc (Słowacja) 
   15-17 października

Daniel Gębala

Pokonali dzielnego Spartakusa 
Ważne wyjazdowe zwycięstwo 

odniósł ŚKPR Świdnica. W meczu 
23. kolejki świdniczanie pokonali w 
Buku Spartakusa 38:32 (17:15) i na 
trzy kolejki przed zakończeniem roz-
grywek wciąż pozostają w kursie na 
najniższy stopień podium. 

Spartakus Buk jest beniaminkiem 
rozgrywek, ale spłatał już kilka nie-
spodzianek. Potrafił urwać punkt w 
Legnicy Dziewiątce, pokonać po rzu-
tach karnych Spartę Oborniki Wielko-
polskie, czy postraszyć Tęczę Kościan 
i Zew Świebodzin. Również w pierw-
szym spotkaniu w Świdnicy Spartakus 
pokazał się z niezłej strony. Niespo-
dziewanie prowadził do przerwy 14:11, 
ale w drugiej części Szare Wilki zagra-
ły już zdecydowanie lepiej i zwyciężyły 
ostatecznie 30:19.

W rewanżowym starciu w Buku 
Spartakus miał chrapkę na sprawie-
nie niespodzianki, ale na szczęście 
ŚKPR wytrzymał presję i w sumie 
dość pewnie zwyciężył. W pierw-
szej części podopieczni Krzyszto-
fa Terebuna i Patryka Dębowczyka 
przyzwoicie radzili sobie w obronie, 

Najskuteczniejszym zawodnikiem w barwach świdnickiego klubu był Mateusz Redko.  
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49. Rajd Świdnicki-
Krause przełożony

Ubiegłoroczna data rajdu również była przekładana na październik.
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„Aktywne Miasta” to portal in-
ternetowy oraz aplikacja sportowa 
będąca wielofunkcyjnym narzędziem 
przydatnym każdemu, kto uprawia 
sport. Aplikacja oferuje 18 dyscyplin 
sportowych, mierzy czas, pokonany 
dystans, spalone kalorie, a przebyte 
szlaki oznacza na mapie. 

Twórcy „Aktywnych Miast” zachę-
cają do udziału w ogólnopolskiej ry-
walizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy 
Polski”. Projekt realizowany będzie od 
1 do 30 czerwca tego roku. Jego celem 
jest przede wszystkim propagowanie 
aktywnego wypoczynku, promocja tu-
rystyki rowerowej, promocja jazdy ro-
werem, jako alternatywnego środka 
transportu, wdrażanie idei smart city 
w miastach. – Już dzisiaj można pobrać 
bezpłatną aplikację „Aktywne Miasta” i 
kręcić kilometry dla Świdnicy podczas 
treningu, który potrwa do 21 maja. Apli-
kacja może nam służyć także do innych 
aktywności sportowych. Mamy również 
możliwość tworzenia grup, na przykład 
w ramach szkoły, klubu seniora, osiedla 
czy też zakładu pracy – mówi Radosław 
Werner, kierownik Biura Sportu i Re-
kreacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy, 
koordynator projektu. Zasady rywali-
zacji są proste – rowerzyści pobierają 
specjalnie stworzoną na potrzeby ry-
walizacji darmową aplikację, która re-

jestruje trasy i ich długości. Uczestnik 
sam decyduje, dla którego z miast „krę-
ci kilometry”. Dzięki wspólnemu zaan-
gażowaniu użytkownicy przyczyniają 
się do masowego wdrażania idei smart 
city. A co najważniejsze, akcja motywu-
je mieszkańców do zdrowej sportowej 
rywalizacji i wspólnej zabawy propa-
gującej aktywny tryb życia. Wartością 
dodaną dla włodarzy miast będzie peł-
na, szczegółowa statystyka przejaz-
dów, tzw. „mapa ciepła”. Zebrane dane 
o najczęściej używanych trasach mogą 
być przydatnym narzędziem przy pla-
nowaniu i projektowaniu ścieżek i infra-
struktury rowerowej. Udział w zabawie 
jest dla uczestników bezpłatny. A mia-
sto, które wygra rywalizację, otrzyma 
przechodni „Puchar Rowerowej Stolicy 
Polski”. W przypadku wygranej trzy razy 
z rzędu, puchar zostaje na stałe w po-
siadaniu danego miasta. – Dla sześciu 
najlepszych kobiet i mężczyzn przygoto-
waliśmy nagrody w postaci strojów ro-
werowych „Świdnica na rowery”. To nie 
jedyne bonusy dla kręcących kilometry 
dla naszego miasta. Najważniejsza jest 
jednak dobra zabawa i nasza aktywność 
na świeżym powietrzu – dodaje Rado-
sław Werner, kierownik Biura Sportu i 
Rekreacji Urzędu Miejskiego w Świdni-
cy.

oprac.

ale w ataku bywało bardzo różnie. To 
właśnie pewna nieporadność spra-
wiła, że do szatni ŚKPR schodził tyl-
ko z dwoma bramkami zapasu (17:15). 
Po zmianie stron gospodarze nadal 
ambitnie walczyli i w 46. minucie 
doprowadzili do remisu 24:24. Ta sy-
tuacja wreszcie otrzeźwiła świdni-
czan, którzy w ostatnim kwadransie 
już wyraźnie zdominowali rywali i na 
finiszu uzyskali sześć bramek prze-
wagi (38:32).

Spartakus Buk – ŚKPR Świdnica 
32:38 (15:17)

ŚKPR: Wiszniowski, Jabłoński, Mirga – 
Redko 10, Chmiel 9, Wojtala 6, Pęczar 
5, Etel 4, Jankowski 2, Wołodkiewicz 1, 
Ingram 1, Starosta, Bal

Pozostałe wyniki 23. kolejki (17–18.04)
▪ Polonia Środa Wlkp. – Sparta Obor-
niki Wlkp. 30:39 (13:19)
▪ EUCO UKS Dziewiątka Legnica – SPR 
Oleśnica 31:18 (16:8)
▪ Zew Świebodzin – Tęcza Kościan 
35:26

„Kręcimy” dla Świdnicy

▪ Mecz zaległy: Spartakus Buk – Sparta 
Oborniki Wlkp. 28:28, k. 4:3 (12:12)
▪ Mecz awansem: Trójka Nowa Sól – 
OSiR Komprachcice 24:19 (15:8)

oprac.

▪ Żagiew Dzierżoniów – OSiR Kom-
prachcice (mecz przełożony)
▪ Wolsztyniak – Trójka Nowa Sól (mecz 
przełożony)
▪ Orlik Brzeg pauzuje
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Powrót z zaświatów!
Z pewnością było to spotkanie, któ-

re na długo zapadnie w pamięci sympa-
tyków lokalnego futbolu. Dramaturgia, 
szalone zwroty akcji i fantastyczna po-
goń świdniczan. Czego chcieć więcej? 
Spotkanie rozegrane 10 kwietnia za-
częło się fatalnie dla gospodarzy. Po 16 
minutach było już 0:2 dla przyjezdnych 
i wydawało się, że to młody zespół z 
Lubina będzie kontrolował grę. Na do-
miar złego w 22. min. z boiska wyleciał 
Dorian Krakowski, który w zaledwie 
kilka minut otrzymał dwa upomnie-
nia. Warto zaznaczyć, że przy drugiej 
żółtej kartce arbiter spotkania podjął 
chyba zbyt pochopną decyzję… Ta sy-
tuacja wyraźnie rozzłościła Polonistów, 
którzy nie mieli już nic do stracenia i 
rzucili się do odrabiania strat. Już w 25. 
min. bramkę kontaktową zdobył kapi-

Szalone dwa tygodnie 

tan Wojciech Sowa. Gol na 2:1 wyraź-
nie zmotywował podopiecznych tre-
nera Pedryca, którzy chcieli pójść za 
ciosem. Kapitalne zawody rozgrywał 
Grzegorz Borowy, który górował w po-
jedynkach główkowych i świetnie do-
strzegał dobrze ustawionych kolegów. 
Jednak do przerwy wynik nie uległ już 
zmianie. Po zmianie stron gospodarze 
ruszyli do ataku. Zwieńczeniem tego 
była koronkowa akcja duetu Ciupka/
Szydziak. Dwóch zawodników, którzy 
zimą dołączyli do zespołu, przepro-
wadziło zabójczą kontrę i było już 2:2! 
Kompletnie pogubieni goście stracili 
pomysł na grę. A rozpędzeni biało-zie-
loni nie zamierzali się zatrzymywać. W 
71. min. było już 3:2! W zamieszaniu w 
polu karnym przytomnie zachował się 
Kasprzak, który zgrał piłkę do Sowy, 
a ten pewnym strzałem umieścił piłkę 

w siatce. Coś, co jeszcze kilkadziesiąt 
minut wcześniej wydawało się niemoż-
liwe, stało się faktem. Polonia-Stal ob-
jęła prowadzenie! Świdniczanie ostatni 
cios zadali niespełna 3 minuty później. 
Z rzutu rożnego dobrze zacentrował 
Sztylka, do piłki najwyżej wyskoczył 
Salamon i futbolówka po raz czwar-
ty zatrzepotała w bramce Zagłębia. W 
ostatnich minutach goście z Lubina 
próbowali odwrócić losy spotkania, 
ale ich próby były w porę kasowane, 
przez dobrze pracujących obrońców. 
Ostatecznie po szalonym meczu Po-
lonia-Stal Świdnica w pełni zasłużenie 
wygrała 4:2!

Polonia-Stal Świdnica – Zagłębie II 
Lubin 4:2 (1:2)

bramki: Wojciech Sowa 25′, 71′, Da-
mian Szydziak 57′, Patryk Salamon 

Piłkarze Polonii-Stali Świdnica swoimi ostatnimi występami zapewniają swoim kibicom 
sporą dawkę emocji. Najpierw odwrócili losy spotkania z rezerwami Zagłębia Lubin, by ty-
dzień później napsuć trochę krwi wiceliderowi z Bytomia. Szkoda tylko, że dystans do bez-
piecznej strefy wciąż jest spory. 

74′ – Rafał Adamski 14′, Rafał Kusztal 
16′
czerwona karka: Krakowski 22′
Polonia-Stal: Kot – Sowa, Salamon, 
Kasprzak, Kozachenko – Szuba, Di-
duszko – P. Paszkowski, Borowy, 
Szydziak – Krakowski oraz Tragarz, 
B. Paszkowski, Ciupka, Sztylka

Szalona pogoń w końcówce. 
Niestety, bez happy endu 

W sobotę 17 kwietnia biało-zie-
loni wyruszyli do Bytomia, by zmie-
rzyć się z wiceliderem rozgrywek. 
Podbudowani zwycięstwem nad Za-
głębiem, świdniczanie nie przestra-
szyli się renomowanego rywala i od 
początku starali się zagrozić bramce 
Polonii. Niestety, z upływem czasu 
do głosu doszli piłkarze dwukrot-
nego mistrza Polski. Bytomianie do 
przerwy prowadzili różnicą dwóch 
bramek. Po zmianie stron dołoży-
li dwa trafienia i wydawało się, że 
jest już po meczu. Wicelider III ligi 
wygrywał 4:0 i myślami mógł być 
już przy kolejnym rywalu. Wówczas 
do głosu doszli świdniczanie, któ-
rzy w ciągu kilku minut zdobyli trzy 
bramki! Niestety, w samej końcówce 
decydujący cios zadali gospodarze. 
Ostatecznie po emocjonującym spo-
tkaniu Polonia-Stal Świdnica prze-
grała na wyjeździe z Polonią Bytom 
5:3.

Polonia Bytom – Polonia-Stal 
Świdnica 5:3 (2:0)

bramki: Patryk Stefański 19’, Jakub 
Wróbel 30’, Michał Płonka 55’, Dawid 
Krzemień 74’, Damian Celuch 90’ – 
Robert Myrta 83’, Grzegorz Borowy 
85’, Damian Kasprzak 86’
Polonia-Stal: Kot – P. Paszkowski, 
Sowa, Kasprzak, Kozachenko – Szu-
ba, Sztylka – B. Paszkowski, Borowy, 
Szydziak – Ciupka oraz Tragarz, Fi-
lipczak, Osiadły, Myrta

Tabela III ligi, grupa 3:
1. Ruch Chorzów 25 65 42:19
2. Polonia Bytom  24 55 55:26
3. Ślęza Wrocław  25 53 62:25
4. Pniówek Pawło wice 25 52 47:28
5. Lechia Zielona Góra 24 37 33:33
6. LKS Goczałkowice Zdrój 25 36 41:40
7. Zagłębie II Lubin 25 35 43:33
8. Rekord Bielsko-Biała 24 34 40:31
9. Gwarek Tarnowskie Góry 25 34 38:48
10. MKS Kluczbork 25 33 40:45
11. Stal Brzeg 24 32 43:36
12. Górnik II Zabrze 25 28 39:43
13. Miedź II Legnica 25 27 29:40
14. Warta Gorzów Wielkopolski 25 27 27:40
15. ROW 1964 Rybnik 24 26 32:44
16. Piast Żmigród 25 24 37:45
17. Foto-Higiena Gać 25 21 32:55
18. Polonia Nysa  24 17 29:48
19. Polonia-Stal Świdnica 25 16 30:74 

Daniel Gębala

Jednym z lepszych zawodników świdnickiego zespołu jest stoper Damian Kasprzak. 
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ul. Kolejowa 2, Świdnica, tel 530 195 238

*Promocja trwa do 30.04.2021. 
  Szczegóły  u Doradcy w sklepie.

KLAMKA 
LUB PODKŁAD  
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