Miasto zadba

o brzegi Bystrzycy

str. 14

Robert „Stanley” Staniszewski

to prawdziwy
człowiek orkiestra

Świdnica
nr 9 (75) | 7 - 20 maja 2021 r. | nakład 19 000 egz.

www.mojaswidnica.pl | Facebook-square mojaswidnica.pl

str. 6

ISSN 2544-7955

Przejście w Zaułku
Świętokrzyskim
do remontu

Violetta
Wiercińska

str. 3

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

objęła
mandat
radnej

że
ak je
z t ac TU
ra rm IA
Te fo W
in O
zP

Sypiący się tynk i uciążliwy zapach. Przez długie lata przejście w Zaułku Świętokrzyskim
straszyło lokalnych mieszkańców i odwiedzających Świdnicę turystów. To na szczęście ma
się wkrótce zmienić. Jeszcze w tym roku miejsce to doczeka się gruntownego remontu. –
Mamy na to środki. Do końca roku 2021 miejsce zmieni się nie do poznania – zapowiada
prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
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Świdnica
▪ Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Franciszkańska 18
▪ Filia Biblioteki - Kraszowice
▪ Filia Biblioteki - Wrocławska
▪ Urząd Miasta
▪ Urząd Gminy Świdnica
▪ Starostwo Powiatowe
▪ Powiatowy Urząd Pracy
▪ Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Wałbrzyska
▪ Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych, ul. Długa 33
▪ Świdnicki Ośrodek Kultury
▪ Informacja Turystyczna
▪ Muzeum Dawnego Kupiectwa
▪ Klub Seniora Saperów
▪ OSiR lodowisko
▪ OSiR dom wycieczkowy
▪ Hala Targowa, pl. Grunwaldzki
▪ Dworzec Kolejowy
▪ Galeria Świdnicka
▪ Szpital LATAWIEC
▪ Przychodnia MEDYK
▪ Przychodnia BHMED
▪ Przychodnia ARSMEDICA
▪ Przychodnia MEDI-LAB
▪ Przychodnia OSTEON
▪ Przychodnia ESKULAP
▪ Przychodnia EZ – Medica
▪ Przychodnia Raj – Med.
▪ Stomatologia AS Adrian Kownacki
▪ Przychodnia weterynaryjna OGONEK
▪ Restauracja WOŁOWINA
▪ Bar PRZEDMIEŚCIE
▪ Pizzeria RAMONA
▪ Restauracja FADO
▪ Intermarche (os. Młodych)
▪ biurowiec Pafal
▪ Piekarnia Bieżyńscy, os. Zawiszów
▪ Sklep ul. Leśna
▪ Pawilon - Kraszowice
▪ Myjnia Primocar (przy Leroy Merlin)
▪ Stacja Paliw Jar Tom
▪ Wagony Świdnica
▪ Electrolux Świdnica
▪ Salon Prasowy AS, ul. Długa 60
▪ Sklep w Opoczce
▪ Basen w Witoszowie Dolnym
▪ Biblioteka w Pszennie
▪ Świdnickie Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne
w Bystrzycy Dolnej
▪ Sklep w Bystrzycy Dolnej
▪ Sklep Przy Remizie w Burkatowie
▪ Sklep w Komorowie
▪ Urząd Miejski w Żarowie
▪ GCiKS Żarów
▪ Biblioteka Miejska w Żarowie
▪ Fabryka Yagi w Żarowie
▪ Fabryka Daicel w Żarowie
▪ Fabryka Bridgestone w Żarowie
▪ Urząd Gminy w Marcinowicach
▪ Sklep Mieszko, Świdnicka 2,
Marcinowice
▪ Sklep Wiko, Zebrzydów 28
▪ Sklep Wiko, Mysłaków 31
▪ Urząd Miejski w Świebodzicach
▪ Wodne Centrum Rekreacji
w Świebodzicach
▪ Urząd Miejski w Strzegomiu
▪ Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śl.
▪ Zakłady Porcelany Stołowej
Karolina w Jaworzynie Śl.
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Okradli ją oszuści.

Dzięki zaangażowaniu sąsiadów
otrzymała niezbędną pomoc
- Gdy zorientowałam się, że to mogą być oszuści, było już za późno, uciekli – rozkłada
bezradnie ręce pani Stanisława. 93-latka ze Świdnicy padła ofiarą podstępnych złodziei,
którzy, podając się za pracowników Miejskiego Zarządu Nieruchomości, weszli do mieszkania seniorki i ukradli jej wszystkie oszczędności. Samotna kobieta została bez środków do
życia. Na szczęście z pomocą przyszli niezawodni sąsiedzi, którzy otoczyli seniorkę opieką
i zaalarmowali odpowiednie służby. Dzięki temu pani Stanisława otrzymała już pomoc z
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 19 kwietnia. Pani Stanisława
po godz. 13:00 wracała z zakupów
do swojego mieszkania w jednym z
budynków przy ul. Okrężnej. Zaczepiło ją dwoje ludzi w średnim wieku. Przedstawili się jako pracownicy
Miejskiego Zarządu Nieruchomości.
Chcieli porozmawiać o zwrocie nadpłaty i rzekomej awarii wodociągu.
Seniorka im zaufała… Wpuściła intruzów do swojego mieszkania. Niestety, popełniła ogromny błąd. Złodzieje, wykorzystując dobroduszność
staruszki, okradli ją ze wszystkich
oszczędności. – Kazali mi spuszczać
wodę w łazience, chcieli sprawdzić,
czy w piwnicy nie cieknie woda – opowiada pani Stanisława. Sęk w tym, że
w budynku nie ma piwnicy. - Gdy zorientowałam się, że to mogą być oszuści, było już za późno, uciekli – tłumaczy 93-latka. Pani Stasia postanowiła
zaalarmować zaprzyjaźnione sąsiadki, które pomagają seniorce w codziennych obowiązkach. Kobiety, gdy
tylko dowiedziały się, do jakiej doszło sytuacji, natychmiast powiadomiły policję. Dzięki interwencji pani
Katarzyny i Anny, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej otoczył opieką
pokrzywdzoną kobietę. W środę, 21
kwietnia pracownicy socjalni MOPS
nawiązali bezpośredni kontakt z poszkodowaną. Dzięki temu pani Stanisława otrzyma pomoc finansową
z przeznaczeniem na zakup, szczególnie żywności, opłatę energii elektrycznej czy środków czystości. Seniorka nie musi się już martwić obiadami, od teraz będzie otrzymywała
regularne posiłki w jadłodajni Caritas,
które osobiście będzie jej dostarczała
jedna z sąsiadek. – Byłam w kontakcie
z jedną z sąsiadek pani Stasi i jestem
pod ogromnym wrażeniem zaangażowania osób z sąsiedztwa w pomoc i
wsparcie pani Stanisławy – tłumaczy
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Violetta Kalin. Mimo
ostatnich wydarzeń, pani Stanisława
nie załamuje rąk. – Dobrze, że mam na
kogo liczyć – mówi 93-latka, która w
przeszłości przez 20 lat pracowała na
WYDAWCA
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
e-mail: redakcja@mojaswidnica.pl
tel. 74 640 09 38, 576 767 970

foto: D. Gębala
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Seniorka od teraz może liczyć na regularną pomoc.

oddziale położniczym w nieistniejącym już szpitalu przy ul. Westerplatte.

Policja apeluje do seniorów
o ostrożność
– Policjanci cały czas apelują do
seniorów o rozwagę i ostrożność w
kontakcie z osobami obcymi. Sprawcy przestępstw używają wielu forteli,
aby uśpić czujność potencjalnych ofiar.
Podszywają się pod przedstawicieli in-

stytucji czy firm i kłamią dla osiągnięcia celu. Starają się za wszelką cenę
wejść do wytypowanego mieszkania,
aby w dogodnej dla nich chwili okraść
właścicieli. Aby uniknąć taki zagrożeń,
nie wolno wpuszczać za próg osób obcych, zwłaszcza nie powinny robić tego
osoby starsze i samotne – tłumaczy
rzecznik KPP Świdnica, Magdalena
Ząbek.
Daniel Gębala

Aby uniknąć takich zagrożeń i nie dać się oszukać,
warto stosować się do kilku zasad, a zwłaszcza zasady
ograniczonego zaufania. Pamiętajmy:
 nie wpuszczaj do domu osób, których nie znasz
 sprawdzaj ich wiarygodność, dzwoń do firm, za których przedstawicieli
się podają
 wszystkie wizyty kontrolne na przykład gazowni, są wcześniej
zapowiadane, upewnij się, że nie jest to podstęp
 zapewnij sobie przy takiej wizycie obecność zaufanego sąsiada
lub kogoś z rodziny
 nie wpuszczaj za próg domokrążców, oferujących super tanie towary,
lub zbierających datki
 nie odbieraj paczek dla sąsiadów, zwłaszcza gdy trzeba za nie zapłacić
 o każdej niepokojącej sytuacji powiadom służby
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Violetta Wiercińska
objęła mandat radnej

SPRZEDAM
DZIAŁKI
ROLNE

 OPOCZKA - pow. 3,11 ha
 BOJANICE - pow. 2,98 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

Podczas XXVIII sesji
Rady Miejskiej w Świdnicy
odbyło się ślubowanie nowej radnej, Violetty Wiercińskiej.

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

tel. kontaktowy 600 374 775

foto: D. Gębala

facebook mojaswidnica.pl

reklama

Violetta Wiercińska pracuje jako nauczyciel w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 w
Świdnicy i wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu.

reklama

Daniel Gębala

DZIAŁKI
BUDOWLANE

reklama

Violetta Wiercińska zastąpiła
zmarłego w marcu radnego Alberta Gaszyńskiego. Przypomnijmy, że
zgodnie z kodeksem wyborczym,
mandat Alberta Gaszyńskiego po jego
śmierci został wygaszony. Komisarz
Wyborczy wskazał kandydata startującego z tej samej listy wyborczej, który otrzymał drugą największą liczbę
głosów. W wyborach samorządowych,
które odbyły się 21 października 2018
roku, Wiercińska startująca z listy Koalicji Obywatelskiej uzyskała 202 głosy. – To dla mnie bardzo duży zaszczyt
zasiąść w takim gronie. Wielu mieszkańców zaufało mi, że będę dbała o ich
interesy. Będę się starała jak najlepiej
wypełniać swoje obowiązki. Wiem, że
pan Albert Gaszyński, wieloletni radny,
wysoko postawił poprzeczkę, ale mam
nadzieję, że będę go godnie zastępować
– mówi nowa radna.

tel. kontaktowy 600 374 775
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Deku poleca się
do adopcji

foto: D. Gębala

foto: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy

Waży 12 kg, jest aktywny i
przyjaźnie nastawiony do ludzi.
Deku liczy, że już niedługo ktoś
zapewni mu kochany i bezpieczny dom.
- Deku to mała, wspaniała owieczka czy raczej pan owca.
To świetny pies, który po okresie
schroniskowego stresu pokazał się
ze swojej najlepszej strony. Dziś
śmiało możemy polecić naszego
kawalera do adopcji i wierzymy, że
już teraz skradł on państwa serce.
To aktywny piesek, który uwielbia
spędzać czas z ludźmi. Bardzo ceni
też towarzystwo Shino, swojego
kolegi z boksu, gdyż obaj mieszkali
razem w poprzednim domu i ciężko
im funkcjonować bez siebie nawzajem. Marzy nam się dom, w którym
kochany Deku będzie mógł spokojnie żyć, będąc „nakolankowym
miziakiem”. Nie ma on problemu z
innymi psami. Koty tylko obserwował i nie miał najmniejszej ochoty
za nimi biegać. Stara się zachowywać czystość i nie niszczy. Polecany
dom z nieco starszymi dziećmi czytamy w opisie przygotowanym
przez wolontariuszy świdnickiego
schroniska.
Schronisko dla Zwierząt w
Świdnicy, ul. Pogodna 3, telefon
kontaktowy: 733 093 663, 531 496
442, kontakt@schroniskoswidnica.pl.

Przejście w Zaułku
Świętokrzyskim
doczeka się remontu
Sypiący się tynk i uciążliwy zapach. Przez długie lata przejście w
Zaułku Świętokrzyskim straszyło
lokalnych mieszkańców i odwiedzających Świdnicę turystów. To na
szczęście ma się wkrótce zmienić.
Jeszcze w tym roku miejsce to doczeka się gruntownego remontu. –
Mamy na to środki. Do końca roku
2021 miejsce zmieni się nie do poznania – zapowiada prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Po uchwaleniu przez radnych
zmian w budżecie miasta rozpocznie
się procedura wyłonienia projektanta i wykonawcy robót budowlanych.
Szacowany koszt inwestycji to około
345 tysięcy złotych. – To miejsce nie
przynosi nam chluby, nie jesteśmy z
niego dumni, w tej chwili jest tutaj
paskudnie… Niektórzy mówią, że jest
to miejski nielegalny szalet – niestety, tak się też zdarza. Dużo tu śmieci
i odpadów, a przede wszystkim stan
budynków, które okalają przejście,
jest niezbyt dobry. Żeby doprowadzić
do remontu tego miejsca niezbędna
jest współpraca aż czterech właścicieli. Rozmowy na ten temat podjęliśmy
dwa lata temu. W tym roku mamy
środki na remont – mówi prezydent
Świdnicy, Beata Moskal–Słaniewska.
Planowany zakres robót obejmie m.in.
remont: elewacji bocznej budynku
Rynek 23A i oficyny, sklepienia, czterech rozpór pomiędzy budynkami, a
także wykonanie ażurowej bramy na
przedłużeniu ściany szczytowej budynku ul. Świętokrzyska 2 oraz wykonanie oświetlenia przejścia, montaż monitoringu i nowej nawierzchni
posadzki przejścia. – Do końca roku
2021 miejsce to zupełnie się przeobrazi
i będzie takie, jakie powinno być, aby
móc współtworzyć miejską wizytówkę.

Odnowione drzwi można podziwiać w Muzeum Dawnego Kupiectwa.
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Do końca tego roku ul. Świętokrzyska zupełnie się przeobrazi.

Bardzo się cieszę z tego projektu i nie
ukrywam, że to zadanie bardzo leżało
mi na sercu. Uzyskanie zgód, zabezpieczenie środków i współpraca czasem trochę trwają, za kilka miesięcy
ruszamy do pracy – zapowiada prezydent Świdnicy.
Zaułek Świętokrzyski powstał w
średniowieczu i był najkrótszą drogą łączącą świdnicki Rynek z kościołem dominikanów. Jest to wysokie
przejście pod kamienicą, sklepione
krzyżowo, dzielone masywnymi gurtami odciążającymi, zakończonymi na ścianie niewielką konsolką z
aplikowanym ornamentem. Znajduje
się tam również barokowy kapliczny
wykusz z fragmentem kopułowego
przykrycia. Na tyłach kamienicy da-

towanej na początek XV wieku przesklepione przejście przechodzi w
ażurowe łuki odporowe biegnące pomiędzy ścianami dwóch naprzeciwległych budynków.
Wykonano już badania stratygraficzne i program prac konserwatorskich oraz ekspertyzę stanu
technicznego konstrukcji części budynków. Badania wykazały, że tynki
barokowe uległy zniszczeniu. Zaułek
został w latach 30. XX wieku poddany
generalnemu remontowi i usunięto
wtedy barokowe malatury oraz częściowo tynki, zastępując je tynkami
o wysokich parametrach twardości,
jednakże sztywnymi, nie poddającymi
się pracy i o słabej dyfuzyjności.

Muzeum Dawnego Kupiectwa w
Świdnicy wzbogaciło się o kolejny,
interesujący eksponat - dziewiętnastowieczne drzwi nieistniejącej już
kamienicy przy ul. Kotlarskiej 27.
– Ekspozycja naszego muzeum
wzbogaciła się o eksponat, który przez
około 40 lat leżał na strychu świdnickiego ratusza. To XIX-wieczne drzwi,
które pochodzą z wyburzonej kamienicy przy ul. Kotlarskiej 27. Umieszczone
w elewacji frontowej budynku obramowane były pięknym drewnianym
portalem. Na razie odnowiliśmy same
drzwi, które zostały wyeksponowane
w muzeum obok aranżacji Sklepu Kolonialnego. W przyszłości liczymy, że

uda nam się odrestaurować portal i
umieścić go w pomieszczeniu dawnej
Informacji Turystycznej. Tymczasem
zapraszamy zwiedzających do osobistego oglądania ocalałego reliktu nieistniejącej kamienicy – mówi Dobiesław Karst, dyrektor Muzeum Dawnego Kupiectwa.
Przypominamy, że dzięki kolejnemu etapowi luzowania obostrzeń,
Muzeum Dawnego Kupiectwa jest
otwarte dla zwiedzających już od 4
maja. Czynne jest od wtorku do niedzieli. Zwiedzanie w godzinach 10.00
– 17.00 (wtorek-piątek) i 11.00 – 17.00
(sobota-niedziela).

DG

Nowe życie
zabytkowych drzwi

Daniel Gębala
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Zmarł
Janusz Psiuk

Remont galerio-kawiarenki
na finiszu, ale wciąż potrzebne
jest wsparcie

Przez ponad ćwierć
liturgii – mówił do Januwieku pełnił funkcję
sza Psiuka 2 paździerkościelnego w parafii
nika 2020 roku biskup
św. Stanisława i św.
świdnicki, wręczając
Wacława w Świdnimu pamiątkowy rócy. 30 kwietnia w
żaniec i list gratulawieku 71 lat zmarł
cyjny. Janusz Psiuk
Janusz Psiuk.
był kontynuatorem
Jeszcze w paźpracy swojego taty
dzierniku ubiegłeStanisława,
który
go roku odbierał od
także był kościelnym,
biskupa Marka Menpocząwszy od lat 50
foto: Katedra Świdnicka
dyka podziękowania za
ubiegłego wieku. To od
wieloletnią pracę, służąc
niego nauczył się służby
nadal swoją pomocą jako zaw kościele, nie bez znaczenia
krystianin i kościelny. – Dziękuję Panu
była życzliwość kolejnych proboszza codzienne otwieranie drzwi świątyczów parafii. Pan Janusz w ostatnim
ni, w której lud wierny mógł doświadczasie zmagał się z chorobą, dlatego
czyć Bożego miłosierdzia i karmić się
też z końcem ubiegłego roku nie mógł
Jego obecnością. Dziękuję również za
już służyć pomocą w katedrze.
codzienne i dokładne przygotowanie
oprac.

„Nie pozwól odlecieć
swojemu szczęściu”

Pomocy Społecznej w Świdnicy i dodają: – Ciąża to szczególny okres w życiu kobiety i jej najbliższych. Chcemy,
by świadomość wpływu zachowań i
stylu życia bezpośrednio na rozwijające się dziecko, pozwoliła im cieszyć się
tym czasem. Włączenie się Świdnicy
w kampanię społeczną „Nie pozwól
odlecieć swojemu szczęściu!” jest odpowiedzią na niepokojące dane GIS
dotyczące zachowań zdrowotnych
kobiet w ciąży i osób z ich najbliższego środowiska: ok. 2% ciężarnych
Polek przyjmuje środki uspokajające
lub nasenne, ok. 7% pali papierosy, a
aż ponad 10% pije alkohol. Dodatkowo
ponad 22% ciężarnych jest codziennie
narażonych na wdychanie dymu tytoniowego w domu. Dane te wskazują,
że nadal wiele Polek uważa, że palenie, czy picie w ciąży nie jest szkodliwe dla płodu. Niepokojące jest też
to, że lekarze często pomijają temat
szkodliwości powyższych zachowań
w rozmowie z pacjentką lub wręcz nie
widzą nic niepokojącego w spożywaniu niewielkich ilości alkoholu, o czym
w gabinecie lekarskim dowiedziało się
ok. 1,5% Polek.

W lokalu, poza kawiarnią, ma funkcjonować galeria, gdzie będzie można
podziwiać i kupować prace wykonywane na co dzień przez uczestników
warsztatów. Projekt jest czymś więcej niż tylko uruchomieniem miejsca
spotkań. Stworzenie miejsca aktywizacji zawodowej jest niezwykle ważne
dla uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej. Rynek pracy wciąż stawia bowiem ograniczenia związane z
zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Niełatwo jest im znaleźć stałą
pracę i naprawdę udaje się to tylko
nielicznym.
– Jesteśmy przeszczęśliwi, ponieważ firma Elektrolux podarowała nam
zmywarkę i kuchenkę z piekarnikiem,
a nową lodówkę zapewnili radni miejscy Klubu Platformy Obywatelskiej i
powiatowy Klub Koalicji Obywatelskiej
wraz z panią senator Agnieszką Kołacz - Leszczyńską. Całkowity koszt

remontu kawiarenki, który mamy na
umowie, to 98 tysięcy 800 złotych. W
tej chwili najważniejszy jest dla nas
sprzęt kuchenny. Może jest ktoś, kto
rezygnuje z prowadzenia kawiarni,
lokalu i może nam podarować część
wyposażenia. Obecnie brakuje nam
8 tysięcy złotych, aby zapłacić wykonawcy za remont pomieszczenia.

Mimo, że nie musieliśmy zapłacić za
remont z góry, to jest to przecież nie-

uniknione i wkrótce należność trzeba
będzie uregulować. Dlatego musimy
przedłużyć kolejny raz Zrzutkę i prosić Was o wsparcie. Musimy kupić
jeszcze stoliki, krzesła, meble kuchenne, Jeśli ktoś posiada takie sprzęty w
dobrym stanie - nie potrzebujemy
nowych, nie będziemy wybrzydzać,
chętnie przygarniemy - mówi Teresa
Antonowicz–Rak, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świdnicy.
Na dzień 4 maja poprzez portal
zrzutka.pl uzbierano ponad 25 tysięcy złotych. Swoje wsparcie można
okazać, przelewając pieniądze bezpośrednio na 30 1750 1312 6886 7170
2689 4585 lub poprzez portal internetowy zrzutka.pl - https://zrzutka.pl/
tkmypj. Wszelkie informacje na temat
remontu galerio–kawiarenki znajdują
się na profilu społecznościowym facebook, profil Warsztat Terapii Zajęciowej.

J. Cader
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy we współpracy z
Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną przystąpił do ogólnopolskiej kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”. Inicjatywa
skierowana jest do kobiet w wieku
prokreacyjnym, ciężarnych oraz ich
rodzin i bliskich. Celem kampanii
jest zwiększenie wiedzy na temat
skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także
ograniczenie ich stosowania.
– Siedzibę naszego ośrodka przy
ul. Franciszkańskiej odwiedza wielu
rodziców, m.in. z uwagi na świadczenia rodzinne, świadczenia 500+ oraz
Kartę Dużej Rodziny. Dlatego specjalnie dla nich udostępniamy materiały
edukacyjne, które zachęcają do prowadzenia zdrowego stylu życia i bycia
niezależnym od zachowań negatywnie
wpływających na zdrowie. Przekaz w
nich zawarty zwiększy wiedzę odbiorców kampanii, m.in. na temat skutków
zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych oraz
korzyści, jakie dają codzienna aktywność fizyczna i zdrowa dieta – tłumaczą pracownicy Miejskiego Ośrodka

Zaczęło się od marzeń o stworzeniu miejsca, gdzie osoby z niepełnosprawnością
intelektualną
mogłyby czuć się zawodowo potrzebne. Dzięki pomocy władz miasta, terapeutów, rodziców i ludzi
dobrej woli w Rynku powstanie galerio-kawiarnia, w której takie osoby będą mogły pracować. Remont
lokalu zbliża się ku końcowi, ale
wciąż potrzebne są środki na wyposażenie pomieszczenia.
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Robert „Stanley” Staniszewski:

mamy skłonności do powtarzania
największych błędów, niestety, cyklicznie
Bibliotekarz, wokalista punkowej kapeli, pasjonat antropologii kulturowej. Niedawno został wybrany na przewodniczącego Rady ds. Równego Traktowania. O książkach, pasjach,
spotkaniach autorskich i bibliotece przyszłości rozmawiamy z Robertem „Stanleyem” Staniszewskim.
Kim chciałeś zostać w dzieciństwie?

- Tych marzeń było wiele, ale tak najbardziej chyba jak każdy mały chłopiec
– strażakiem, kosmonautą i żołnierzem. Później leśniczym, niestety, nic
z tego nie wyszło.

Poprowadziłeś wiele spotkań
autorskich z najróżniejszymi
osobami, który wywiad zapadł Ci najbardziej w pamięć
i dlaczego?

foto: Anna Paździora

- Z pewnością pani Joanna Bator, bardzo inteligentna, niesamowicie sympatyczna osoba. Michał Witkowski
niezwykle oryginalny pisarz i aktor,
autor kryminałów. Te dwa spotkania
to nie tylko wywiady z nietuzinkowymi ludźmi, ale przede wszystkim kultura języka polskiego na najwyższym
poziomie. Niesamowitym i bardzo
komunikatywnym rozmówcą był również Mariusz Czubaj, antropolog kulturowy oraz autor powieści kryminalnych, spotkanie z nim to nietuzinkowa uczta językowa, na którą przyszło
około 10 osób. Usiedliśmy w bardzo
kameralnym gronie, w kółko jak przy
ognisku, a atmosfera była niesamowita, może też dlatego, że Czubaj jest
strasznym gawędziarzem.

Gdybyś mógł przeprowadzić
wywiad z dowolnie wybraną
osobą, kto by to był?

- Andrzej Stasiuk. Moim zdaniem,
najlepszy, młody twórca prozy polskiej. Jeden z niewielu polskich pisarzy obok Olgi Tokarczuk, którzy
są tłumaczeni prawie na wszystkie
języki świata. W Niemczech Stasiuk
jest wręcz ikoną literatury polskiej.
Recenzje jego najnowszej powieści
pt. „Przewóz” są bardzo pozytywne,
tym bardziej, że przez około 15 lat
nie napisał żadnej powieści. Bardzo
mądry facet, założyciel i prowadzący wydawnictwo „Czarne”. Uważam,
że Stasiuk jest niezwykle oryginalną
postacią, z którą warto się spotkać i
porozmawiać. Autor ten hołubi naszą
słowiańską duszę i udowadnia, że bliżej jest nam mentalnie do wschodu i
Azji niż zachodu, wiadomo, że jest to
wynik wielu czynników m. in. skomplikowanej historii.

Co jest dla Ciebie ważne w
pracy bibliotekarza?

- Kontakt z ludźmi. Gdybym nie kochał
książek, literatury i wiedzy w jakiejkolwiek postaci, nie byłoby mnie w bibliotece, ponieważ nie sprawiałaby mi
to przyjemności. Od nastu lat chodzę z
uśmiechem na twarzy do pracy.
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Robert „Stanley” Staniszewski na co dzień pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w Wypożyczalni Naukowej i Czytelni Czasopism.

Jaką rolę, według ciebie pełni
dzisiaj biblioteka i jaka będzie
w przyszłości?

- W odniesieniu do roli współczesnej
biblioteki odniosę się do słów czeskiego pisarza Bohumila Hrabala, który
porównał karczmę do kościoła i domu
kultury. Podobnie jest z dzisiejszą biblioteką, która jest wielowymiarowa,
jest domem spotkań i ośrodkiem kultury, jest czymś więcej niż tylko miejscem udostępniania książek. Moja wizja biblioteki przyszłości to kawiarnie
literackie, w których można usiąść sobie z książką i napić się dobrej kawy,
porozmawiać o literaturze i wymienić
się doświadczeniami. Formuła podobna do klubu książki, którego też jestem
prowadzącym, ale atmosfera powinna
być dużo swobodniejsza, tak jak np. w
Anglii, gdzie ludzie spotykają się w pubach, aby porozmawiać o literaturze.
Dwa razy w roku organizuję spotkania
w kawiarni „Mieszczańskiej” w Świdnicy, takie półroczne podsumowanie
sześciu czytelniczych miesięcy. Każdy

z ogromną chęcią przychodzi wymienić się uwagami na temat książek.

Dlaczego zgłosiłeś się do
Rady ds. Równego Traktowania i jakie masz plany jako jej
przewodniczący?

- Ciężko jest w tej chwili mówić o konkretnych planach mojej działalności,
ponieważ nie został jeszcze zatwierdzony regulamin działalności Rady.
Zostanie on prawdopodobnie uchwalony na początku maja. Z samego założenia Rada ma być organem opiniotwórczym. Naszym zadaniem będzie
opiniowanie uchwał Rady Miejskiej i
orzekanie, czy są one zgodne z zasadą równości i pokrewnymi zasadami:
prawami obywatelskimi, prawami
człowieka. A dlaczego się zgłosiłem?
Jestem osobą z niepełnosprawnością
i niestety bardzo często spotykam się
z dyskryminacją. Na szczęście nie są
to jakieś drastyczne zdarzenia, ale
nie jest to miłe. Odnoszę wrażenie,
że w naszym polskim społeczeństwie

zanikła empatia. Wystarczy wsiąść
w godzinach porannych do autobusu
komunikacji miejskiej w Świdnicy. W
90 przypadkach na sto nikt nie ustąpi miejsca osobie z niepełnosprawnością czy seniorowi. Smutny jest fakt,
że starsza osoba kurczowo trzyma się
poręczy, kiedy młodzież siedzi i sobie żartuje. Pewien duch w narodzie
umiera. Wiem, że równość w społeczeństwie jest utopią, ale chcę, aby
było jak najmniej przypadków łamania praw równości. Udzielam się w
środowiskach lewicowych, które działają poza układem politycznym, nawet
poza organizacjami pozarządowymi.
Zazwyczaj są to po prostu spontaniczne ruchy, które sprzeciwiają się nierównościom, niesprawiedliwościom
społecznym, które niestety często
można zaobserwować. Przykładem są
organizacje nieformalne, skupiające
przede wszystkim ludzi młodych, którzy wracają do tradycji lat 80., do tzw.
undergroundu i jawnie, twardo sprzeciwiają się nietolerancji i nierówności. Komuś udało się podzielić nasz
naród na plemiona. Przeraża mnie
reanimacja ruchów neonazistowskich
w Polsce, np. pod przykrywkami ruchów religijnych i powrotów do wierzeń naszych słowiańskich przodków.
Historia kołem się toczy i będzie się
toczyć, ale najgorsze jest to, że mamy
skłonności do powtarzania największych błędów, niestety, cyklicznie. Nie
chciałbym popadać w czarnowidztwo.
Sam fakt, że powstała Rada ds. Równego Traktowania jest światełkiem w
tunelu, postanowiłem kolaborować z
systemowymi rozwiązaniami, abym
właśnie na tym polu mógł zrobić coś
więcej.

Miałeś też epizod z muzyką,
jak to się zaczęło?

- We wczesnych latach osiemdziesiątych, w wieku 17 lat byłem młodym
buntownikiem, który założył punkowy duet, który przewrotnie nazywał
się „Grzeczni chłopcy”. Wygraliśmy
pierwszy Świdnicki Przegląd Muzyczny, który odbył się w 1983 roku. Następnie duet przekształcił się w kapelę
Pornos Karbinos, do której dołączyli
jeszcze dwaj muzycy – perkusista i basista. W 1993 roku działalność zespołu
została zawieszona, a w 2011 kapela
została wskrzeszona i wystąpiła z kilkoma koncertami.

Jakie masz pasje?

- Zdecydowanie zawsze i na pierwszym miejscu jest literatura. Trudno
by mi było wybrać trzy ulubione książki, ale jeśli musiałbym to z pewnością
stawiałbym na trylogię Tolkiena, „Złotą gałąź” Frazera, dzięki której zainteresowałem się antropologią kulturową
i „Małego Księcia”. Kolejną moją pasją
jest żeglarstwo.

Czego można Ci życzyć?

- Spokoju.

Justyna Cader

Są fundusze. Sikorskiego
doczeka się modernizacji

aktualności

Przypomnijmy, że w sierpniu
ubiegłego roku do Urzędu Wojewódzkiego złożono trzy wnioski na
dofinansowanie prac związanych z
remontem ulic: Polna Droga (na odcinku od ronda do wiaduktu), Inżynierska (od ul. Przemysłowej do ronda
na ul. Kliczkowskiej) oraz Władysława
Sikorskiego. Jeden wniosek został
zarekomendowany przez wojewodę
dolnośląskiego i dotyczy on właśnie
ulicy Sikorskiego.
- Ulica Sikorskiego jest jedną z
głównych arterii komunikacyjnych
miasta. Natężenie ruchu jest tam
bardzo duże. Dodatkowo na terenach
przyległych powstają nowe osiedla
mieszkaniowe, rozbudowuje się strefa przemysłowa przy ul. Pogodnej.
Remont ostatniego, mocno zdewastowanego fragmentu ulicy Sikorskiego
jest wyczekiwany przez wielu mieszkańców – mówi Maciej Gleba, dy-

foto: D. Gębala

Zdewastowany, pozbawiony przyzwoitego chodnika, oświetlenia i ścieżki rowerowej fragment ulicy Sikorskiego już
wkrótce będzie modernizowany. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 Świdnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 877 193 zł na remont ulicy Władysława Sikorskiego, od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy ul. Strzegomskiej
do skrzyżowania z ul. Langiewicza, wraz z budową sięgacza do budynków mieszkalnych nr 42 a-d. Przeprowadzony będzie
on na przełomie 2021 i 2022 roku.

Szacowana wartość przebudowy ul. Władysława Sikorskiego to 3,7 mln zł. Dofinansowanie z
funduszu wyniesie 50% kosztów zadania.

rektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w
Świdnicy.
Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg
powołany został
jako instrument
wsparcia realizacji zadań na drogach
zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki przekazywane są na zasadach konkursowych. Wsparcie przyznawane jest na
podstawie wniosków o dofinansowanie, składanych przez samorządy w
ramach naborów przeprowadzanych
na terenie każdego województwa.
Przypomnijmy, że w ramach tego
Funduszu Świdnica otrzymała już dofinansowanie na kontynuację przebudowy ulicy Pogodnej i Kraszowickiej.
Miasto w kolejnym „rozdaniu” powróci znów do wniosków dotyczących
Polnej Drogi i Inżynierskiej, gdyż to
bardzo ważne projekty.

Poszukujemy kandydatów na stanowiska:

ŚLUSARZ
Lokalizacja: Pszenno, Cukrownia Świdnica
OFERUJEMY:
Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem:

rekrutacja@suedzucker.pl

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

Więcej informacji:
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Nowi inwestorzy
na ulicy Pogodnej

Kino Cinema
3D zdradziło
datę
powrotu
Na maj rząd zaplanował
stopniowe
luzowanie
obostrzeń. Po miesiącach oczekiwania dobrą wiadomość otrzymali miłośnicy filmów. Od 29
maja otwarte zostaną kina i
teatry. Sieć Cinema 3D, która
działa m. in. w Galerii Świdnickiej, zakomunikowała wznowienie działalności.
– Czekaliśmy na ten moment z utęsknieniem i wiemy,
że Wy również! Już 29 maja ponownie otworzymy nasze kina
i przywitamy Was najlepiej jak
potrafimy, czyli nowymi filmami, których tak bardzo od dawna wyczekujecie! Pssst, my też!
Z niecierpliwością czekamy na
ponowne spotkanie przed wielkim ekranem, aby móc wspólnie
oddać się najlepszej kinowej rozrywce. Do zobaczenia już niedługo! – poinformowała w mediach społecznościowych sieć
kin Cinema3D. Przypomnijmy,
że otwarcie kin i teatrów zaplanowano w ramach trzeciego etapu znoszenia obostrzeń.
Placówki te będą mogły przyjąć
50 proc. widzów.

Działka o powierzchni 1 ha została
sprzedana w ramach przetargu firmie
Almes Poland Sp. z o.o. (włoska spółka
z siedzibą we Wrocławiu), która planuje wybudować przy ul. Pogodnej w
Świdnicy nowy zakład produkujący
elektro-wentylatory, m.in. do piekarników. Kolejny inwestor to rodzima
firma – Budownictwo Witold Jaskólski,
która planuje wybudować biurowiec
(swoją siedzibę) oraz halę na potrzeby firmy budowlanej. Ostatni przedsiębiorca, P.P.H.U. ŻURMET Marcin
Żurakowski z siedzibą w Krzczonowie
(firmę prowadzi w Świdnicy przy ul.
gen. W. Sikorskiego) na działce o powierzchni 3,3339 ha planuje wybudować zakład produkcyjny, zajmujący się
obróbką metali. – Nowi inwestorzy, ale
także Ci, którzy planują rozszerzenie
prowadzonej przez siebie działalności,
to zawsze dobra wiadomość dla miasta.
W tym przypadku szczególnie cieszy
nas rozwój świdnickich przedsiębiorców, którzy planują powiększyć swoje

DG

Dzięki tej transakcji do budżetu Świdnicy wpłynie kwota ponad 4 milionów złotych.

zakłady. To też sygnał dla innych, że
warto w Świdnicy inwestować, pracować i żyć – mówi prezydent Świdnicy
Beata Moskal-Słaniewska.
Nieruchomości gruntowe położone
przy ul. Pogodnej objęte są Polską Strefą
Inwestycji oraz znajdują się w Podstrefie

Klamra tytanowa – wygląd i działanie
Klamra tytanowa wykonana jest z elastycznego łuku, ze stopu niklowo-tytanowego. Tak jak wszystkie inne klamry na paznokcie, tak i ta, przytwierdzona do płytki paznokcia, „wyciąga” paznokieć w górę. Ma ona za
zadanie wpływać na kształt płytki paznokcia
i modyfikować ją tak, by leczyć wrastanie
paznokci, jak i zapobiegać powstawaniu i pogłębianiu się tej dolegliwości w przyszłości.
Klamrę tytanową mocuje się przy pomocy
kompozytorów dentystycznych.

W związku z powtarzającymi się
skargami dotyczącymi uciążliwości
zapachowych w rejonie ulicy Bystrzyckiej, Urząd Miejski przeprowadzi badania dotyczącego identyfikacji
źródeł odorów w tym rejonie miasta.
Świdnicki magistrat zwrócił się
z prośbą do mieszkańców dzielnicy Kraszowice, osiedla na Wzgórzu
oraz Zarzecza (rejon ulic: Agrestowa,
Bystrzycka, Czereśniowa, Chłopska,
Cicha, Działkowa, Jarzyny, Jodłowa,
Kasztanowa, Kątna, Kraszowicka,
Krótka, Malinowa, Morelowa, Okrężna,
pl. Drzymały, Poprzeczna, Przedwiośnie, Przelotowa, Pusta, ROD Aronia
Ogród Nr 5, Rzemieślnicza, Składowa,
Słoneczna, Strzelińska, Sudecka, Towarowa, Wagonowa, Wąska, Westerplatte, Wiosenna, Wiśniowa, Wrocławska, Zacisze, Zakole) o rzetelne wypełnienie specjalnych ankiet w przypadku
stwierdzenia występowania odoru
oraz przekazanie ich do Urzędu Miejskiego w Świdnicy poprzez:
▪ wrzucenie do urny znajdującej się na
parterze budynku Urzędu Miejskiego
w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49
w Świdnicy

Efekty
Klamra tytanowa pozwala liczyć na
efekty natychmiastowe – zniwelowanie
bólu, powstającego w wyniku wrastania paznokci, stanu zapalnego, jak i efekty długofalowe – profilaktyczne zapobieganie wrastaniu się paznokci w przyszłości. Założenie klamry nie przeszkadza w codziennych
aktywnościach, zarówno tych wymagających umiarkowanego wysiłku fizycznego
czy podczas sportu. Co więcej, klamra tytanowa jest dość estetycznym rozwiązaniem
w terapii tej dolegliwości – nie rzuca się
szczególnie w oczy, nie zahacza też skarpetek, rajstop itp. Zapewnia natychmiastowe
jak i odłożone w czasie pozytywne efekty,
jednocześnie nie będąc zbytnio wymagającą
w użytkowaniu.

Happy Feet oraz fizjoterapeuta Błażej Piątkowski gorąco dziękują wszystkim, którzy 8 kwietnia
zdecydowali się na badania stóp. - W związku z
dużym zainteresowaniem nie wykluczamy podobnych działań w przyszłości – opowiada Joanna Bober z salonu podologicznego Happy Feet.

Zapraszam na bezpłatne konsultacje

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

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

603 381 381

Świdnica Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej ,,INVEST-PARK”. Przedsiębiorca, który planuje inwestycję w
tym obszarze, może wystąpić o wsparcie – zwolnienie z podatku dochodowego – wyłącznie do WSSE.
Oprac.

Urząd Miejski zachęca
do wypełniania ankiet

Na czym polega
działanie klamry
tytanowej?
Klamra tytanowa daje możliwość
małoinwazyjnego i nowoczesnego
sposobu radzenia sobie z problemem
wrastających paznokci, jest alternatywą
dla inwazyjnego zabiegu chirurgicznego.

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Trzech inwestorów, dwóch lokalnych i jeden z Włoch, zdecydowało, że Świdnica stanie
się miejscem, gdzie rozszerzą prowadzoną przez siebie działalność. Każdy z nich zakupił od
miasta po jednej działce przy ul. Pogodnej.

▪ przesłanie drogą mailową na adres –
srodowisko@um.swidnica.pl
▪ przesłanie przez stronę internetową
– www.um.swidnica.pl
W związku z tym, że problem
uciążliwego zapachu pojawia się okresowo, z różną intensywnością, istnieje
konieczność przeprowadzenia badania i pozyskania takich informacji od
mieszkańców. Opisywanie występujących uciążliwości odbędzie się w terminie od maja do końca czerwca tego
roku. – W tym przypadku ważnym jest
zebranie odpowiednich informacji dotyczących problemu, jego skali i zasięgu.
Bez pomocy mieszkańców dotkniętych
tym problemem uzyskanie tych danych
jest niemożliwe, dlatego zachęcamy do
rzetelnego wypełnienia ankiet – mówi
Hubert Kozłowski z Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w
Świdnicy. Ponad 1000 ankiet w formie
papierowej trafi do mieszkańców wymienionych ulic. Wyniki badań przekazane zostaną do Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska we
Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu.

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl

oprac.
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Za nami wielkie sprzątanie Ziemi
plastiku czy globalne ocieplenie to
tylko niektóre zagadnienia, które podejmowane są w ramach tego święta. Hasło tegorocznych obchodów
brzmiało: „Przywróć naszą Ziemię”.
- Chcieliśmy aktywnie uczestniczyć w
Dniu Ziemi, mieć wpływ na środowisko naturalne i wszystko co nas otacza.
Widzimy, że jest problem i chcemy go
realnie rozwiązać. Stwierdziliśmy, że
zbierzemy się jako lokalna społeczność

foto: D. Gębala

Nasza planeta jest bezcennym
skarbem, o który należy dbać. Dzień
Ziemi to coroczna wiosenna akcja,
która ma na celu promowanie postaw
proekologicznych w społeczeństwie.
W związku z tym mieszkańcy Świdnicy wzięli czynny udział w akcjach
porządkowych.
Dzień 22 kwietnia został ogłoszony przez ONZ jako Międzynarodowy
Dzień Matki Ziemi. Wszechobecność

i zrobimy coś dobrego dla naszej planety – mówi Marzena Sztandera z firmy
Electrolux, która koordynowała akcją
sprzątania terenów tzw. Hycla.
W jaki sposób każdy z nas może
dbać o naszą planetę przez cały rok?
► kupujemy tyle jedzenia ile potrzebujemy, nie powinniśmy go potem
wyrzucać
► segregujmy odpady

Wolontariusze poświęcili kilka godzin na oczyszczenie terenu.

► korzystajmy z ekologicznych środków transportu, takich jak rowery i
hulajnogi
► używajmy toreb wielokrotnego
użytku podczas zakupów
► kupujmy produkty w szklanych
opakowaniach
► ograniczmy używanie jednorazowych opakowań, sztućców i naczyń
Daniel Gębala

Posadzili lipę sądową jako symbol
sprawiedliwości

reklama

foto: D. Gębala

Lipa sądowa jest symbolem sprawiedliwości.

reklama

W tym roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
– pierwszej w Europie i drugiej na
świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) spisanej konstytucji. Z tej
okazji samorządowcy, parlamentarzyści oraz harcerze posadzili na pl.
św. Małgorzaty lipę sądową.
Dlaczego akurat lipa sądowa? – W
przeszłości pod takimi drzewami rozstrzygano przez sądy różne spory. Drzewo to stało się z czasem symbolem i synonimem sprawiedliwości. Dlatego w
dniu Konstytucji 3 Maja warto podkreślić i przypomnieć jak ważna jest sprawiedliwość – tłumaczy Jan Dzięcielski.
Udział w symbolicznym sadzeniu
drzewa wzięli: prezydent Beata Moskal–
Słaniewska, senator Agnieszka Kołacz–
Leszczyńska, poseł Katarzyna Mrzygłocka, przewodniczący Rady Miejskiej w

Świdnicy Jan Dzięcielski, radna Violetta
Wiercińska, komendantka hufca ZHP w
Świdnicy Mariola Pamuła, harcmistrz
Piotr Pamuła oraz kierownik Referatu
Kultury Urzędu Miejskiego, Joanna TroDG
jan–Skała.

reklama

foto: D. Gębala

Łącznie na Hyclu udało się zebrać blisko 3 tony śmieci.
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Wiosna w mieście!

Uruchomione po zimowej przerwie miejskie fontanny i setki pięknych, kolorowych kwiatów ozdabiających nasze
miasto. Po kilku miesiącach niezbyt zachęcającej pogody nareszcie doczekaliśmy się prawdziwej wiosny! foto: D. Gębala

W Świdnicy, w miejscach publicznych,
powstają
biblioteczki
społeczne w ramach projektu fundacji „Ogrody Edukacyjne” Centrum
Aktywności Obywatelskiej. Autorką
inicjatywy „Podziel się książką” jest
Anna Wysocka-Gazda – trenerka,
tutorka, liderka działań społecznych, założycielka „Ogrodów Edukacyjnych”. Partnerem akcji jest m.in.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy.
Każda książka z biblioteczki społecznej ma zieloną naklejkę z napisem
„podziel się książką” oraz pieczęć z napisem: „Ogrody Edukacyjne Centrum
Aktywności Obywatelskiej podziel się
książką”. W środku znajduje się również zakładka promująca Świdnicę, ze
specjalną dedykacją prezydent miasta.
Książki umieszczone są w drewnianych, zielonych skrzynkach wykonanych przez rękodzielników. – Biblioteczki społeczne działają na zasadzie
bookcrossingu. Znaleźliście w skrzynce
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książkę dla siebie? Poczytajcie na miejscu, w czasie spaceru po naszym pięknym mieście lub zabierzcie ze sobą do
domu. Można ją także przekazać komuś
znajomemu lub dać jej na zawsze miejsce w swoim domu. Można również
odnieść ją do dowolnej skrzyneczki.
Bookcrossing to bezinteresowna przyjemność dzielenia się literaturą – mówi
Magdalena Okniańska, kierownik Referatu Organizacji Pozarządowych
Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Książek w zielonych skrzyneczkach
nigdy nie zabraknie, gdyż zasoby biblioteczek są na bieżąco uzupełniane.
Gdzie można znaleźć zielone biblioteczki społeczne?
► Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Rynek 39/40
► Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych ul. Długa 33
► Restauracja Wołowina ul. Wrocławska 1
► Urząd Miasta Świdnica ul. Armii
Krajowej 49

► Klub Seniora na Zawiszowie ul.
Władysława Łokietka 13
► Kawiarnia No Sugar Cafe ul. Basztowa 1
► Sklep OUTLET – Rynek 6
Zielona biblioteczka społeczna
może znaleźć się też bliżej chętnych
czytelników. Wystarczy napisać na adres mailowy: k.piotrowska@um.swidnica.pl proponując miejsce w restauracji/sklepie/biurze czy innym lokalu,
do którego mają dostęp świdniczanie.
Jeżeli ktoś dysponuje książkami, które chciałby przekazać do wspólnych
biblioteczek, to można zadzwonić na
nr telefonu „Ogrodów Edukacyjnych”
– 539 345 644.
– Zielone skrzyneczki pojawiły się
w mieście po to, żeby żadna książka nie
kurzyła się zapomniana na strychu, czy
w piwnicy. Żebyśmy mieli tematy do
rozmów z innymi i możliwość spotkania się w krainie wyobraźni a także na
świdnickich szlakach, w czasie wypraw
„Poszukiwaczy Zaginionych Książek”.

foto: UM Świdnica

„Podziel się książką”- Świdnickie
Biblioteczki Społeczne

Biblioteczka społeczna to bezinteresowne
dzielenie się literaturą.

Twórzmy biblioteki społeczne, przekazujmy sobie kolejne książki. Pamiętajmy:
czytanie to wiedza i fantastyczny sposób
na trenowanie i rozwój umysłu – dodaje
Magdalena Okniańska. Projekt „Ogrodów Edukacyjnych” realizowany jest
w Partnerstwie z Urzędem Miejski w
Świdnicy – Referatem Organizacji Pozarządowych oraz Miejską Biblioteką
Publiczną im. Cypriana Kamila Norwida
w Świdnicy.
Oprac.
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Ruszył remont chodników

Wyjątkową ekspozycję będzie można podziwiać od 14 maja na placu św.
Jana Pawła II w Świdnicy. - Publikacja
ma stanowić jedną z form obchodów
tego wyjątkowego jubileuszu – tłumaczą organizatorzy wystawy.
W ubiegłym roku ukazała się publikacja podsumowująca 15 lat Dni Papieskich w Świdnicy, „Jan Paweł II – Pamięć i
Obecność”, autorstwa Agnieszki Nowickiej-Dyderskiej. Ilustrowana archiwalnymi zdjęciami książka, zbiera w jednym
miejscu główne inicjatywy, które odbyły
się w przeszłości. Autorka przeprowadziła szereg wywiadów z organizatorami
Dni Papieskich: Andrzejem Protasiukiem, ks. prałatem Janem Bagińskim,
ale także z Tadeuszem Zagoździńskim,
fotoreporterem, zdobywcą głównej nagrody w pierwszym Międzynarodowym
Konkursie Fotograficznym pt.: „Jan Pa-

weł II – Pamięć i Obecność”, czy z Adamem Bujakiem, oficjalnym papieskim
fotografem.
- W związku z panującą pandemią i
obowiązującymi obostrzeniami nie było
możliwości prezentacji książki większemu
gronu odbiorców. Publikacja ta ma stanowić jedną z form obchodów tego wyjątkowego jubileuszu. Ubiegłoroczne obchody
Dni Papieskich w Świdnicy były bardzo
skromne, odbyła się jedynie msza święta.
W tym roku sytuacja pandemiczna jest
podobna, dlatego wspólnie ze Świdnickim
Ośrodkiem Kultury przygotowaliśmy wystawę. Na 30 planszach zaprezentujemy
fragmenty książki Agnieszki Nowickiej-Dyderskiej. Publikację można nabyć nieodpłatnie w Galerii Fotografii w Rynku od
14 maja. Ilość egzemplarzy jest ograniczona – opowiada Andrzej Protasiuk, organizator wystawy.
J. Cader

reklama

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

Pierwsze prace rozpoczęły się na Osiedlu Młodych.

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

Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowiska:

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

OBRÓBKA WIÓROWA – FREZER, TOKARZ
WYMAGANIA:
• wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne
• doświadczenie zawodowe związane z produkcją/ techniką

ŚLUSARZ NARZĘDZIOWY

WYMAGANIA:
• doświadczenie w zawodzie ślusarz montażysta przy montażu konstrukcji stalowych.
• znajomość czytania złożonych rysunków technicznych.
• aktualne uprawnienia spawalnicze w metodzie MIG/MAG oraz uprawnienia w zakresie eksploatacji
ręcznych palników acetylenowo- tlenowych.
• uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego.
• dyspozycyjność.
OFERUJEMY:
• zatrudnienie w renomowanej międzynarodowej firmie
o ugruntowanej pozycji na rynku pracy;
• zatrudnienie na pełny etat;
• współudział w produkcji od podstaw całego,
złożonego wyrobu;

• duże możliwości rozwoju w obrębie jednej firmy produkcja „od konstrukcji do gotowego produktu”
na indywidualne zamówienia klienta;
• udział w szkoleniach i kursach.
Od wszystkich kandydatów oczekujemy zaangażowania
w pracy, rzetelności i odpowiedzialności.

SPOSÓB ZŁOŻENIA SWOJEGO PODANIA O PRACĘ:
prosimy przesłać swoje CV wraz z listem motywacyjnym,
pod podany adres firmy z dopiskiem „OFERTA PRACY”.

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

reklama

Firma WAGONY ŚWIDNICA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.
Adres siedziby firmy: Wagony Świdnica sp. z o.o. ul. Strzelińska 35 58-100 Świdnica
lub e-mail: rekrutacja@gbrx.com
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foto: D. Gębala

Trwa wymiana nawierzchni najbardziej zniszczonych chodników na
terenie miasta. Prace zrealizowane będą w pierwszym półroczu tego
roku. To nie ostatnia pula remontów
chodników w 2021 roku. Wykonawcą
zadania jest firma Dabro-Bau.
- Rozpoczęliśmy remonty chodników. Wykonaniem prac zajmuje
się podświdnicka firma Dabro-Bau.
Najkorzystniejsza oferta opiewała na
kwotę 352 999,99 zł. To mniej niż spodziewało się miasto, przygotowując
budżet na to zadanie na poziomie 500
tys. zł. Przy układaniu listy remontów uwzględnione zostały postulaty
mieszkańców i radnych Rady Miejskiej.
Remontować będziemy najbardziej
zniszczone fragmenty pieszych ciągów
– tłumaczy prezydent Świdnicy Beata
Moskal–Słaniewska.

Wystawa z okazji 15-lecia obchodów
Dni Papieskich w Świdnicy

7-20.05.2021 r. |
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Chcą ustalić źródło nieprzyjem
Od kilku miesięcy mieszkańcy osiedla Kolonia oraz dwóch miejscowości gminy Świdnica - Jagodnika i Pszenna skarżą
się na nieprzyjemny zapach, który prawdopodobnie wydobywa się z biogazowni. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę w celu ustalenia jego źródła i przyczyny. Kontrolerzy sporządzili protokół i stwierdzili,
że zastoiska odcieków stanowią potencjalne źródło uciążliwości zapachowych. W świetle aktualnych rozmów i wydarzeń
zorganizowano spotkanie z władzami miasta, prezesem Bio-Watu oraz mieszkańcami Pszenna.
Biogazownia to kompleks trzech
szczelnych zbiorników, w których dochodzi do fermentacji beztlenowej kiszonki np. z kukurydzy czy liści buraków cukrowych. Wytworzony gaz zostaje zmieniony w energię elektryczną
i ciepło. Rolnicza biogazownia powstała
w 2011 roku w Świdnicy i jest pierwszą w
Polsce, a jej właścicielem jest prywatny
inwestor. Kontrolerzy WIOŚu wskazali
potencjalne przyczyny nieprzyjemnego
zapachu. - Stwierdzone w trakcie kontroli zastoiska odcieków stanowią potencjalne źródło uciążliwości zapachowych
– informują inspektorzy WIOŚu.

Urzędnicy nie wykazali żadnych innych uciążliwości zapachowych, z czym
nie zgadzają się mieszkańcy. – Być może
istnieje problem z procesem wkładu roślinnego, którego może być za dużo, w
wyniku czego część jest wyciągana na
zewnątrz, lub złym procesem przetwórstwa. Nie zgadzamy się z wynikiem kontroli, ponieważ fetor jest nadal odczuwalny, z różną intensywnością, w zależności
od temperatury. Żądamy ponownych
kontroli oraz wyeliminowania fetoru do
zera, mamy dość bezczynności i bezradności urzędów, które miały nam pomóc
rozwiązać problem. Raport WIOŚu w
ogóle nie odzwierciedla rzeczywistości.
Zbieramy także ankiety opisujące intensywność smrodu, którego źródłem jest
działalność Bio-Watu oraz prowadzimy
dziennik odorowy, z którego wynika jedno, że nawet zimą co trzeci dzień śmierdzi - mówi Marcin Guzek, właściciel
jednego z domów znajdujących się w
pobliżu biogazowni.
Z zarzutami mieszkańców nie zgadza się prezes zarządu Bio-Watu, Grzegorz Głowacki. - Zapach wytwarzany
przez biogazownię to zapach charakterystyczny dla procesu kiszenia. Posiada
swój specyficzny aromat, natomiast nie
jest to zapach szkodliwy i na tyle intensywny, by mógł mieć wpływ na zdrowie
człowieka i wywoływać ból głowy lub
torsje. W żadnym stopniu nie jest to zapach trujący. Jest to typowy zapach charakterystyczny dla rejonów wiejskich –
informuje, wskazując, że do biogazowni
bezpośrednio zwróciła się jedna osoba,
zwracając uwagę na uciążliwości zapachowe. Jest nią właściciel dwóch działek
budowlanych z Pszenna. – Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego
w Świdnicy sankcjonuje przemysłowy
charakter tej części miasta, na której
znajduje się nasz zakład. Tymczasem w
sąsiednim Pszennie, w bezpośrednim
sąsiedztwie strefy przemysłowej, realizowane są inwestycje mieszkaniowe. To
stwarza dyskomfort zarówno dla nas, jak
i dla mieszkańców Pszenna, tym bardziej
że naszymi sąsiadami są takie firmy, jak
oczyszczalnia ścieków przemysłowych,
zakład przetwórczy flaków wołowych,
ocynkownia, a także firma przetwa-
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foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Mieszkańcy się skarżą,
prezes odpiera zarzuty

Biogazownia to kompleks trzech szczelnych zbiorników, w których dochodzi do fermentacji beztlenowej kiszonki np. z kukurydzy czy liści buraków cukrowych. Wytworzony gaz zostaje zmieniony w energię elektryczną i ciepło.

rzająca odpady przemysłowe. Dodając
do tego zestawu cukrownię i duże gospodarstwo rolne, mamy pełny obraz
świdnickiego krajobrazu na pograniczu
miasta i gminy - dodaje prezes zarządu
Bio-Watu.
Działalność biogazowni podlega restrykcyjnym przepisom prawa: ochrony
środowiska, gospodarki odpadami, prawa energetycznego, ustawie o odnawialnych źródłach energii, przepisom
weterynaryjnym, wymogom Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i innym. Jesteśmy regularnie kontrolowani przez
różnego rodzaju organy. Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska we
wrześniu i październiku 2020 przeprowadził dwie kontrole biogazowni. Nie
wykazały one uciążliwości zapachowych. Wskazano nam potencjalne źródła nieprzyjemnego zapachu i w ślad za
rekomendacjami pokontrolnymi WIOŚ
zostały one przez nas usunięte. Niezależnie od działań, które zrealizowaliśmy
zgodnie z zaleceniami WIOŚ w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej, realizujemy własne działania, które mają na celu
zniwelowanie ewentualnej uciążliwości
zapachowej. Stosujemy środki antyodorowe biologicznie czynne, które neutralizują woń biogazowni. Posiadamy także
jako nieliczni zamknięty zbiornik na tzw.
poferment, co znacznie ogranicza emisję niepożądanych odorów – informuje
Grzegorz Głowacki.
Mieszkańcy Jagodnika, Pszenna i
osiedla Kolonia mają jednak inne zdanie na temat wydobywających się zapachów. Według nich, jest on uciążliwy, nieprzyjemny i od 2019 r. szukają
jego konkretnego źródła. – Problem z

fetorem, którego źródłem jest prawdopodobnie fermentacja roślin w biogazowni, trwa od 2019 roku, a szczególnie
uciążliwy i odczuwalny staje się latem.
Mieszkańcy budynków znajdujących się
w niedalekiej odległości od biogazowni
skarżą się, że momentami zapach jest
na tyle uciążliwy, że powoduje bóle głowy, a nawet torsje. Poprzedni prezes zarządu, Piotr Spychała, zapewniał nas,
że zajmie się tym problemem, padł nawet pomysł, aby zasadzić drzewa, które
osłaniałyby przed wiatrem, co mogłoby
zapobiegać ewentualnemu rozprzestrzenianiu się brzydkiego zapachu po
okolicznych miejscowościach, ale na
obietnicach się skończyło. Biogazownia
jako alternatywny sposób pozyskiwania
zielonej energii jest dobrym trendem
pod warunkiem, że nie utrudnia życia
innym – mówi Marcin Guzek. Mieszkańcy miejscowości, którym przeszkadza fetor, zaangażowali w sprawę
Partię Zielonych z Wrocławia, ale, jak
informuje Marcin Guzek, nie ma ona
zgody na wejście na teren biogazowni. - Nikt o taką zgodę nie wnioskował.
Był telefon od Pana Piotra Faleńskiego
z partii Zielonych, ale jako powód spotkania podał, że chce zobaczyć, jak działa biogazownia, aby namówić włodarzy
Wrocławia do jej budowy. Spotkanie
póki co się nie odbyło – mówi w odpowiedzi Grzegorz Głowacki.
Partia Zielonych zaproponowała
mieszkańcom prowadzenie dzienniczka odorowego w formie ankiety, prowadzonej przez mieszkańców i dotyczącą
stopnia odczuwalności fetoru. – Stworzyliśmy grupę na portalu społecznościowym, aby zmobilizować wszystkich,

którym odór uniemożliwia normalne
funkcjonowanie. Ankiety oceny uciążliwości zapachowej udostępniamy przez
internet oraz w sklepach znajdujących
się w tych miejscowościach, w których
odczuwalny jest odór – dodaje Marcin
Guzek.

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
kontroluje biogazownię
Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we
Wrocławiu w dniach od 22 września
do 7 października ubiegłego roku
przeprowadzili kontrolę na terenie
zakładu mieszczącego się przy ulicy
Metalowców. - W zakładzie prowadzącym działalność w zakresie produkcji
biogazu z biomasy (biogazowni), zlokalizowanym w Świdnicy, przeprowadzona została kontrola interwencyjna
– zakończona w październiku. Kontrolę podjęto w związku z wnioskiem
dotyczącym uciążliwości zapachowej,
pochodzącym z biogazowni. W wyniku
kontroli stwierdzono nieprawidłowości
w zakresie: gospodarowania odpadami
oraz gospodarki wodno–ściekowej. W
związku z powyższymi stwierdzeniami, delegatura WIOŚ w Wałbrzychu
skierowała wystąpienie pokontrolne do
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie oraz starosty świdnickiego, celem podjęcia działań przez te organy - w ramach posiadanej odpowiedzialności i kompetencji określonych
przepisami prawa – tłumaczy Beata
Merenda z WIOŚu we Wrocławiu. W
polskim prawie nie ma regulacji do-

aktualności

nego zapachu
tyczących norm dla jakości zapachowej powietrza, ponieważ nie została
przyjęta i nie obowiązuje tzw. „ustawa
odorowa”. W związku z powyższym,
nie ma możliwości bezpośredniego
odniesienia do zachowania czy przekraczania norm dla mieszaniny gazów
odoroczynnych oraz dokonania pomiaru uciążliwości zapachowej. - Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w trakcie kontroli
sprawdzają i ustalają zgodność funkcjonowania zakładu z obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony
środowiska oraz podejmują czynności
celem ustalenia przyczyn emisji gazów
powodujących uciążliwość, będących
wynikiem niewłaściwego postępowania w aspektach działalności uregulowanej prawem (tj. np.: gospodarce
wodno-ściekowej, gospodarce odpadami itd.). Mając na uwadze występujący
problem, w tym liczne zgłoszenia związane z uciążliwością zapachową pochodzącą z biogazowni, opracowaliśmy
formę ankiety – dzienniczek dla mieszkańców sąsiadujących z biogazownią.
Opracowany dzienniczek Delegatura
WIOŚ w Wałbrzychu przekazała prezydent Świdnicy oraz wójt gminy Świdnica, aby w naszym imieniu dostarczył
mieszkańcom narażonym na uciążliwość (z racji pełnionej funkcji włodarza - dla społeczności lokalnej). W
ankiecie zamieściliśmy pytania, które
mogą dać możliwość naszym inspek-

Zebrane ankiety będą stanowiły
bazę dla przeprowadzenia badań przez
Zakład Inżynierii i Ochrony Atmosfery
Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej w zakresie uciążliwości zapachowych w tym rejonie
miasta. - W celu wyeliminowania bądź
ograniczenia problemu uciążliwości zapachowych bardzo ważnym jest zebranie
odpowiednich informacji dotyczących
problemu, jego skali i zasięgu, co w takich
przypadkach jak ten jest niemożliwe bez
uczestnictwa mieszkańców – mówi Hubert Kozłowski z Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

torom dalszych ustaleń w zakładzie.
Otrzymaliśmy dzienniczki powrotne
od mieszkańców, wobec czego w drugim tygodniu kwietnia rozpoczęliśmy
kontrolę w biogazowni Bio-Wat w
Świdnicy. W chwili obecnej jesteśmy
w trakcie czynności kontrolnych, w
związku z czym nie jest możliwe przekazanie informacji o aktualnej sytuacji
– dodaje Beata Merenda. Jest to zarazem druga ankieta prowadzona wśród
mieszkańców. Tym razem prowadzą ją
urzędnicy, nie sąsiedzi Bio-Watu.
Można ją pobrać ze strony Urzędu Miejskiego w Świdnicy - http://
um.swidnica.pl/pages/posts/sprawdza-co-dokucza-mieszkancom-osiedla-kolonia i dostarczyć poprzez:
► wrzucenie do urny znajdującej się na
parterze budynku Urzędu Miejskiego w
Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49 w
Świdnicy,
► wrzucenie do urny znajdującej się w
budynku kościoła Parafii Miłosierdzia
Bożego w Świdnicy, ul. Rolnicza 9 w
Świdnicy,
► przesłanie drogą mailową na adres
poczty: srodowisko@um.swidnica.pl
► przesłanie przez stronę internetowąhttp://um.swidnica.pl/pages/posts/
sprawdza-co-dokucza-mieszkancom-osiedla-kolonia.
Dzięki nim zostanie opracowana
strategia, która pozwoli na rozwiązanie
kłopotliwego problemu związanego z
wydobywającym się fetorem.

Organizowane cykliczne
spotkania
Ankieta to nie jedyne działania podejmowane przez samorządy. W lutym miała odbyć się kolejna kontrola, tym razem
na zlecenie Starostwa Powiatowego w
Świdnicy - Kontrola jeszcze się nie odbyła
ze względu na pogodę (niskie temperatury
w nocy) – informuje Piotr Dębek, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w
Świdnicy. Z kolei w marcu, w Urzędzie
Miejskim w Świdnicy z inicjatywy radnego Rafała Fasugi odbyło się spotkanie
władz miasta z mieszkańcami miejscowości, którym fetor utrudnia życie.
W piątek, 16 kwietnia odbyło się
spotkanie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i Klimatu, Miasta Świdnica, Gminy Świdnica,
Starostwa Powiatowego, mieszkańców
Pszenna oraz firmy Bio-Wat. Organizacja spotkania oraz zaproszenie na
nią wszystkich stron było kontynuacją
wspólnych działań podjętych przez
Urząd Miejski Świdnica i świdnicką
biogazownię. Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska zapewnił o

wsparciu w pozyskaniu środków inwestycyjnych dla świdnickiej biogazowni.
Poseł zaprezentował również działania
optymalizujące jej pracę, podjęte przez
przedstawicieli spółki Bio-Wat. Spotkanie składało się z dwóch części. W
pierwszej odbyła się wizja lokalna na
terenie świdnickiej biogazowni. Prezes
zarządu Bio-Wat, Grzegorz Głowacki oprowadził gości po terenie biogazowni oraz opowiadał o procesie technologicznym. Druga część spotkania
odbyła się w świdnickim urzędzie. Nie
brakowało licznych pytań mieszkańców Pszenna odnośnie zlokalizowania
źródła nieprzyjemnego zapachu. Z kolei
prezes Bio-Watu przedstawił wdrożone
oraz planowane w najbliższej przyszłości rozwiązania, które powinny w odczuwalny sposób ograniczyć potencjalne odziaływanie zapachowe biogazowni
dla najbliższej okolicy. Władze Bio-Watu
oraz mieszkańcy Pszenna zadeklarowali współpracę odnośnie informacji na
temat odczuwalnego nieprzyjemnego
zapachu. Właściciele nieruchomości
zostali poinformowani, że iż ich nowo
powstałe domy znajdują się w korytarzu powietrznym przechodzącym m.in.
przez Oczyszczalnię Ścieków Przemysłowych, Przetwórnię flaków wołowych
oraz przetwórnię odpadów Batex i Cukrownię Świdnica.
Władze biogazowni oraz mieszkańcy Pszenna chcą utrzymać dobre relacje
sąsiedzkie pomimo problemu, który nie
jest łatwy do rozwiązania. Obie strony
zadeklarowały gotowość i otwartość
do dialogu, w tym celu założono grupę
dyskusyjną na portalu społecznościowym facebook o nazwie Świdnickie Pogotowie Zapachowe.
J. Cader

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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galeria-swidnicka.pl
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Miasto zadba
o brzegi Bystrzycy
Świdnica kolejny rok z rzędu weźmie na siebie obowiązek
utrzymania i konserwacji międzywala i skarp wałów brzegów rzeki
Bystrzycy, potoku Witoszówka i
zbiornika wodnego „Witoszówka I”
w Parku Centralnym. Radni miejscy
podjęli uchwałę w sprawie podpisania porozumienia z Państwowym
Gospodarstwem Wodnym Wody
Polskie, zarządcą tych terenów.
Od 2016 roku miasto realizuje
zadania związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją brzegów
rzeki Bystrzycy. W ramach porozumienia w latach 2017 – 2018 został
również odmulony i wyremontowany zbiornik „Witoszówka I” w Parku
Centralnym. W celu ograniczenia
zagrożenia powodziowego oraz zapewnienia właściwego stanu technicznego umocnień brzegowych,
jak również utrzymania należytej
estetyki skarp rzeki Bystrzycy oraz
potoku i zbiornika Witoszówka konieczna jest kontynuacja tych prac.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w
Legnicy na 2021 rok przeznaczyło
40 tys. zł jako swój udział w porozumieniu, natomiast miasto Świdnica
kwotę 75 tys. zł, z czego 50 tys. zł
na utrzymanie brzegów, skarp, a
także międzywala rzeki Bystrzycy i
potoku Witoszówka oraz 25 tys. zł
na utrzymanie brzegów oraz czystości zbiornika „Witoszówka I” w
Parku Centralnym.
oprac.

„Jak motyl. Odczarować
mity”, czyli książka
o niezwykłych kobietach
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to idealna okazja, by docenić
tytuły, które urzekają od pierwszych
stron, zachwycają i poruszają do głębi. Jednym z nich jest niewątpliwie
książka „Jak motyl. Odczarować mity”.
To fascynująca opowieść o siedmiu pacjentkach, które mimo zmagania się z
nierównym przeciwnikiem, jakim jest
rak jajnika, potrafią czerpać ogromną
radość z każdego dnia i cieszyć się z
małych rzeczy. Jedną z bohaterek jest
świdniczanka, Edyta Kruk.
- Z ogromną dumą i radością pragniemy poinformować o powstałym
wspólnie z dziennikarzami oraz lekarzami onkologami dziele pt. „Jak motyl. Odczarować mity”, które mogło
zostać zrealizowane dzięki pracy i zaangażowaniu wielu wspaniałych ludzi. Ta książka to nie tylko wzruszające historie dotkniętych ciężką chorobą
kobiet – godnych podziwu bohaterek,
ale także wypowiedzi lekarzy – wybitnych specjalistów, którzy z ogromnym zaangażowaniem walczą o każdą
swoją pacjentkę – czytamy na stronie
stowarzyszenia „Niebieski motyl”. W
ramach Światowego Dnia Książki i

Na zdjęciu od lewej: Joanna Gadzińska, prezydent Beata Moskal-Słaniewska oraz Edyta Kruk.

Praw Autorskich jeden z egzemplarzy „Jak motyl. Odczarować mity”
trafił do prezydent Świdnicy, Beaty
Moskal–Słaniewskiej. Kilkadziesiąt
egzemplarzy trafiło zaś do Dolnośląskiej Fundacji Onkologicznej. – Edyta

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica
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Kruk to dobry duch fundacji. Na pewno wykorzystamy je przy organizowanych warsztatach – opowiada Joanna
Gadzińska z Dolnośląskiej Fundacji
Onkologicznej.
Daniel Gębala

Twój dzielnicowy.

Do kogo zwrócić się
o pomoc?
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przeczna, Przedwiośnie, Przelotowa,
Przyjaźni, Pusta, Rzemieślnicza, Sądowa, Serbska, Słoneczna, Słowiańska,
Sportowa, Sprzymierzeńców, Stawki,
Śląska, Ślężańska, Torowa, Trzeboszańska, Wąska, Westerplatte, Wielecka, Wiosenna, Wiśniowa, Wyspiańskiego, Zacisze, Zakole, Zielona.
DG

Dzielnicowy, asp. Dawid Turczyński

foto: KPP Świdnica

Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt z mieszkańcami swoich rejonów, rozpoznają
ich potrzeby czy oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego jak i publicznego. Oddelegowani funkcjonariusze pomagają diagnozować lokalne problemy,
ustalają ich przyczyny i pomagają w
poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. Do kogo zgłosić się o pomoc w Twoim rejonie zamieszkania?
Dzielnicowy, asp. Dawid Turczyński
nr tel: 47 87 553 04, tel. kom. 797
306 420
e-mail:
dzielnicowy.9@swidnica.
wr.policja.gov.pl
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich 15, 58-100
Świdnica
Rejon służbowy - Świdnica, ul.: Agrestowa, Aleja Brzozowa, Aleja Goplany,
Bobrzańska, Bokserska, Bystrzycka,
Chłopska, Chorwacka, Cicha, Czereśniowa, Czeska, Działkowa, Gajowa,
Garbarska, Hodowlana, Kasztanowa,
Kątna, Kraszowicka, Krótka, Lechicka,
Łąkowa, Łużycka, Malinowa, Matejki
Jana, Morelowa, Nad Tamą, Nasypowa, Niepodległości, Park Centralny,
Park Nowomłyński, Piekarska, Pionierów, Plac Drzymały, Plac Ludowy, Po-

kultura

Wystawa plenerowa
„Wiwat maj, trzeci maj,
dla Polaków błogi raj!…”
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Przyjaciele biblio
Monika Turzańska:
Wielkie przyjęcie… Stara rezydencja w środku lasu … Ktoś
dopuszcza się zbrodni na młodej
kobiecie… Brzmi znajomo? Nudno? Nic podobnego. Mnogość

foto: D. Gębala

postaci, wielopoziomowość wątków i
poszczególnych historii utrzymana jest
w duchu legendarnych powieści Agathy Christie, w połączeniu z powieścią
dystopijną i science fiction. Ta książka
jest niczym rzucona rękawica czytelnikom… Czy podejmiesz wyzwanie? Pośpiesz się, zegar tyka… gdy wybije jedenasta wieczorem padnie strzał i Evelyn
Hardcastle, piękna i dumna córka właścicieli rezydencji umrze. Wraz z głównym bohaterem masz osiem dni i osiem
wcieleń, aby powstrzymać mordercę.
Do końca maja na skwerze przy
ul. Franciszkańskiej, można obejrzeć
niezwykłą ekspozycję dedykowaną
Konstytucji 3 Maja. Wystawę przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna
w Świdnicy.
– W 2021 roku obchodzimy 230.
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3
Maja – pierwszej w Europie i drugiej
na świecie spisanej ustawy zasadniczej. Z tej okazji Miejska Biblioteka
publiczna im. Cypriana Kamila Norwida przygotowała wystawę plenerową

„Wiwat maj, trzeci maj, dla Polaków
błogi raj”. Przedstawia ona tło historyczne prezentowanych wydarzeń, kalendarium, architektów, których praca
zaowocowała stworzeniem Konstytucji
3 Maja, jak również prezentuje główne
postanowienia ustawy ciekawostki z
nią związane – mówi Katarzyna Poznańska, która opracowała wystawę.
Natomiast za korektę odpowiadała
Marta Wojciechowska.
JC

foto: MBP Świdnica

Patriotyczne zakładki
dla czytelników

Praktyczne zakładki do książek z pewnością przydadzą się wszystkim czytelnikom.

Przy okazji majowych świąt narodowych, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy wyszli na
ulice z misją specjalną. Każdy przechodzień po udzieleniu odpowiedzi
na proste pytanie lub wykonanie łatwego zadania otrzymał zakładkę z
motywem patriotycznym.

Akcja została bardzo pozytywnie
odebrana przez mieszkańców naszego miasta. – Miło nam było Państwa
widzieć i słyszeć, że zakładki bardzo się
przydadzą, ponieważ Świdnica czyta
– mówi Marta Wojciechowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej.
JC

Świdnica w 1992 r. zyskała nowe nazwy ulic - Marcelego Nowotki zmieniono na Długą, Karola
Świerczewskiego na Grodzką, Armii Czerwonej na Armii Krajowej, Władysława Kniewskiego
na Mieczysława Kozara Słobódzkiego. Pamiętacie jeszcze inne nazwy?
Zdjęcie: Roman Słomiński
Materiał przygotowany przez Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów MBP w Świdnicy przy
współpracy portalu Świdnica Moje Miasto oraz Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej.

codzienna porcja
informacji na

mojaswidnica.pl
7-20.05.2021 r. |
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Charytatywny piknik dla Amelki Gmyrek.
Nie
przeszkodziła
deszczowa
pogoda. Serca mieszkańców powiatu
po raz kolejny zabiły w dziele pomocy
dla Amelki Gmyrek. Przejażdżki
konne, dmuchańce dla dzieci, loteria
z nagrodami, występ kabaretowy i
najróżniejsze smakowitości to tylko
nieliczne atrakcje, które przygotowali
organizatorzy charytatywnego pikniku
dla Amelki Gmyrek ze Strzegomia.
Imprezę na świeżym powietrzu
zorganizowano w Mściwojowie (powiat jaworski). Piknik zaplanowany
był na dwa dni (1-2 maja). Niestety,
pogoda w niedzielę pokrzyżowała plany imprezy plenerowej, organizatorzy sprzedawali pyszności
w Strzegomiu. Łączna suma, którą
udało się zebrać, to 17 tysięcy 182,90
złotych i 10 euro.
– Jesteśmy przerażeni, bo żaden
rodzic nie jest gotowy na tak straszną
chorobę dziecka, ale nie możemy tracić
nawet chwili. Od tego, czy zdążymy zebrać ogromną sumę pieniędzy i przystąpić do terapii genetycznej, zależała
będzie przyszłość naszej ukochanej có-

foto: J. Cader

Ponad 17 tysięcy złotych trafi na konto dziewczynki

Nie przeszkodziła deszczowa pogoda. Serca mieszkańców powiatu po raz kolejny zabiły w dziele pomocy dla Amelki Gmyrek ze Strzegomia. 1 maja zbierano środki w Mściwojowie.

reczki. Błagamy was o pomoc – apelują
rodzice Amelki.
Amelka Gmyrek jest 1,5–roczną,
wesołą dziewczynką, która walczy z

podstępną chorobą, rdzeniowym zanikiem mięśni. Choroba jest na tyle
niebezpieczna, że powoli przestają
pracować wszystkie mięśnie dziecka,

nawet te które odpowiadają za prawidłowe oddychanie. Dzięki determinacji rodziców wykonano badania
genetyczne. Osiem tygodni później
rodzice Amelki otrzymali druzgocącą
diagnozę – rdzeniowy zanik mięśni.
Leczenie, które jest jedynym ratunkiem na uratowanie życia dziewczynki jest bardzo kosztowne. Terapia
genetyczna została wyceniona na 9
milionów złotych. Szansą na uratowanie życia dziewczynki jest podanie
jednego z najdroższych leków świata.
Ogromna kwota przekracza finansowe możliwości rodziców dziecka. Potrzeba jeszcze 7 milionów złotych.
Każdy, kto chciałby wspomóc
Amelkę, może wpłacać pieniądze na
konto fundacji siepomaga –https://
www.siepomaga.pl/amelka-sma. Na
Facebooku powstała grupa z charytatywnymi licytacjami – „Licytacje
dla Amelki Gmyrek #MyszkaAmelka”,
z których całkowity dochód zostanie
przeznaczony na ratowanie życia i
zdrowia dziewczynki.
J. Cader

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
W okresie od 2006 do 2020 z budżetu gminy Świdnica przyznano 66 dotacji na łączną kwotę ponad 1,13 mln
zł. W tym roku jest to kolejne 150 tys.
zł. W przypadku jakichkolwiek pytań
związanych z otrzymanymi dotacjami
chętnie służymy pomocą i deklarujemy
nasze wsparcie – tłumaczy Teresa
Mazurek, wójt gminy Świdnica.
Lista beneficjentów, którzy w tym
roku budżetowym otrzymali wsparcie
finansowe z budżetu gminy Świdnica:
- Parafia pw. Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej w Bojanicach
– kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach – dotacja w
wysokości 40 tys. zł na remont dachu
część północna i wschodnia.
- Parafia pw. św. Anny w Grodziszczu – dotacja w wysokości 35 tys. zł

Posprzątają Świebodzice!
Urząd Miejski zaprasza mieszkańców Świebodzic do wspólnej akcji
sprzątania miasta. Wielkie czyszczenie odbędzie się w sobotę 15 maja.
W tym roku zaplanowano sprzątanie trzech rejonów, wyznaczając
zbiórkę 15 maja o godz. 11:00 w następujących lokalizacjach: Ciernie
(pętla autobusowa), Pełcznica (pętla
autobusowa), teren przy stadionie
miejskim im. Ludwika Paluszaka ul.
Sportowa 15. Do akcji miasto zaprosiło parterów - Stowarzyszenie
Czysty Wałbrzych oraz Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Dzięki współpracy z partnerami zostanie posprzątana część koryta rzeki Pełcznica. - Zachęcamy organiza-
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cje pozarządowe, kluby sportowe oraz
instytucje do aktywnego włączenia się
w to wydarzenie. Pierwsza edycja odbyła się we wrześniu ubiegłego roku i
cieszyła się dużym zainteresowaniem
wśród mieszkańców naszego miasta –
mówią organizatorzy akcji. Ze względu na panujące obostrzenia akcja
będzie przebiegała z zachowaniem
wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Każdy uczestnik otrzyma ekologiczną torbę, a także zostanie wyposażony w worki na odpady oraz rękawiczki. Zachęcamy do zgłoszenia udziału
w akcji w wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej, tel. 74/666-95-71,
e-mail: promocja@swiebodzice.pl.
Oprac.

Wójt Teresa Mazurek podczas podpisywania umów z zarządcami obiektów sakralnych.

na II etap remontu elewacji kościoła
parafialnego.
- Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Lutomi Dolnej – dotacja w
wysokości 35 tys. zł na II etap wymiany instalacji elektrycznej
- Parafia pw. św. Mikołaja w Pszennie – dotacja w wysokości 40 tys. zł na

prace konserwatorskie przy ołtarzu w
kościele parafialnym
- Parafia pw. św. Michała Archanioła w Wirach – kościół pw. św. Marcina w Gogołowie – dotacja w wysokości 20 tys. zł na prace konserwatorskie
przy ołtarzu filialnym w Gogołowie.
oprac.

Gry plenerowe
w Żarowie
Kolorowy ślimak, rakieta z cyferkami, tęczowe kamyczki i świeże powietrze
to doskonały pomysł na aktywny wypoczynek. Popularne gry plenerowe zostały
wykonane na chodnikach
przy Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Żarowie.
Takich kolorowych akcentów pojawi się jeszcze
więcej, a przy każdym z nich
barwne kamyczki ułatwią

dzieciom zabawę. - Jeśli zasady popularnego twistera
czy gry w klasy nie są wam
znane, wymyślajcie swoje własne. Liczy się przede
wszystkim dobra zabawa i
kreatywność – zachęcają
twórcy gier.
JC

► Gry plenerowe to dobry
pomysł na aktywnie spędzony
czas z dziećmi.

foto: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

Samorząd gminy Świdnica przywiązuje bardzo dużą wagę do ochrony zabytków i dbałości o dziedzictwo
kulturowe. Podczas XXXIX sesji Rady
Gminy radni podjęli m.in. 5 uchwał w
sprawie udzielenia dotacji z budżetu
gminy w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
We wtorek, 27 kwietnia, wójt
gminy Świdnica, Teresa Mazurek z
udziałem proboszczów parafii rzymskokatolickich, których obiekty sakralne znajdują się na terenie gminy
podpisała umowy na udzielenie dotacji z budżetu gminy Świdnica na
łączną kwotę 150 tys. zł. – Obiekty zabytkowe w gminie Świdnica wymagają ogromnych nakładów finansowych
związanych z ich remontami. Dlatego
też każdego roku w naszym budżecie
staramy się zabezpieczać środki na

foto: UG Świdnica

150 tysięcy na ochronę
zabytków sakralnych

wieści z powiatu

Kacper Jędras podbija
serca słuchaczy
Kacper Jędras z muzyką związany
jest od zawsze. Ukończył Szkołę Muzyczną I stopnia w Świdnicy w klasie
fortepianu. – Od tego czasu aż do teraz muzyka u mnie była na pierwszym
miejscu – mówi. Zaczął śpiewać i rozwijać się wokalnie. Rok temu zadebiutował piosenką „Friends”. Od tamtej pory
regularnie udostępnia w serwisach internetowych kolejne piosenki, a grono
jego współpracowników sukcesywnie
powiększa się o kolejnych profesjonalistów. Tworzy pod pseudonimem „Verde”. – Nie ma on jakiejś większej historii.
Kiedyś na niego wpadłem. Po prostu słowo verde w języku hiszpańskim oznacza
zielony, a ja bardzo lubię ten kolor – tłumaczy Kacper Jędras.
Pod koniec lutego odbyła się premiera jednej z ostatnich produkcji
„Łzy”. To klip bardzo profesjonalny,
w jego tworzenie zaangażowany był
znany producent muzyczny La Palmera. – Dawid (hoprodukcja), który
odpowiada za techniczną część tego
video, ma spore zaplecze techniczne.
Natomiast cały klimat tego obrazka
stworzyła Laura Korzeniowska. Naprawdę włożyła dużo pracy w nagranie
i przygotowanie wszystkiego. Pierwszy
raz miałem styczność z takim poświę-

Teledyski Kacpra zyskują coraz większą popularność na platformie YouTube.

ceniem i profesjonalizmem – opowiada Kacper Jędras. W ciągu zaledwie
dwóch tygodni klip zdobył prawie
30 tys. wyświetleń, tylko 10 tys. mniej
niż rekordowy jak dotąd w odbiorze
klip Kacpra „Mate”.

To właśnie wcześniejsze utwory
są dla wokalisty najlepszą inspiracją i
bodźcem do dalszej pracy. – Słucham
dosłownie wszystkiego, w zależności
od humoru, jaki mam w danym dniu.
Mam kilku ulubionych wykonawców,

Oprac.

Mural przedstawiający Jezusa
wizytówką Lutomi Dolnej?
Z inicjatywy proboszcza Marka
Wasztyla w Lutomi Dolnej powstał
ogromny mural z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego. Imponujące dzieło
wzbudza ciekawość przyjezdnych i cieszy lokalnych parafian.
Mural przedstawia Chrystusa Zmartwychwstałego, który udziela ludziom
łask wysłużonych na krzyżu. Bardziej
znany z obrazu Miłosierdzia Bożego. –
Pierwszy wizerunek Jezusa Miłosiernego
namalował Eugeniusz Kazimirowski w
1934 według wskazówek świętej Fausty-

ny. Na obrazie przedstawiony jest Jezus
ubrany w białą szatę. Stojąc, unosi prawą rękę w geście błogosławieństwa, lewą
ręką wskazuje na swoje serce, z którego
wychodzą promienie: jasny blady i czerwony. Kiedy staniemy przed obrazem i
muralem, Jezus spogląda na nas w taki
sam sposób, w jaki spoglądał z krzyża.
Oryginał dzieła Kazimirowskiego znajduje się w Wilnie – tłumaczy ksiądz proboszcz Marek Wasztyl z parafii Przemienienia Pańskiego w Lutomi Dolnej.
J. Cader

Większość kierowców podróżujących drogą DK35 narzeka na stan nawierzchni.

To bardzo dobra wiadomość dla
wszystkich zmotoryzowanych. Fatalny stan nawierzchni w tym miejscu
sprawia, że można uszkodzić swój
pojazd. Lada moment rozpocznie się
długo wyczekiwany remont przejazdu kolejowego na DK35 między
Pszennem a Marcinowicami.
- Jak informuje wykonawca, długo
wyczekiwana modernizacja przejazdu

pomiędzy Marcinowicami a Pszennem
planowana jest w dniach od 7 do 16
maja. W związku z pracami zapowiadane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego, a w końcowym etapie realizacji (w nocy z 14 na 15 maja) objazd
przez Marcinowice-Zebrzydów-Kątki
– mówi Stanisław Leń, wójt gminy
Marcinowice.
DG

Ksiądz proboszcz Marek
Wasztyl: Mural przedstawia
Jezusa, który spogląda na nas
w taki sam sposób, w jaki
spoglądał z krzyża.
7-20.05.2021 r. |
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foto: J. Cader

foto: D. Gębala

Feralny przejazd kolejowy
do remontu!

foto: UM Jaworzyna Śląska

Swoją przygodę z muzyką zaczął w dzieciństwie. Dziś ma 22 lata i muzyka jest dla niego
numerem jeden w życiu. Tworzy, nagrywa, czaruje wokalem. Konsekwentnie zdobywa słuchaczy w internecie. Fani są pewni, że już niedługo piosenki Kacpra Jędrasa z Jaworzyny
Śląskiej będzie można posłuchać w radiu.

ale to też nie jest tak, bym się szczególnie na nich wzorował. Można powiedzieć, że największą inspiracją są
dla mnie poprzednie moje utwory. Staram się je udoskonalać coraz bardziej
pod względem wokalnym czy nawet na
podstawie niuansów. Wbrew pozorom
to właśnie one stwarzają największą
część klimatu, który staram się uzyskać
w klipach – wyjaśnia Kacper.
Młody wokalista zbiera coraz więcej pochlebnych komentarzy. Słuchacze
mają nadzieję, że niebawem jego piosenek będzie można posłuchać także w
radiu. Kacper bardzo mocno pracuje na
swój indywidualny styl i nie spoczywa
na laurach. – Wiele dla mnie znaczy, że
w końcu coś się ruszyło. Teraz internet to
potęga i jak się w niego dobrze wgryzie,
to można wiele ugrać. Na profilach społecznościowych buduję odpowiednie zasięgi, by coraz więcej ludzi widziało to, co
robię. Choć jest to też losowe, jak dobrze
przyjmie się numer. Czasami algorytmy
internetowe płatają figle i ciężko jest je
wyczuć, ale gdy już się wejdzie w pewną
automatyzację, to samo promowanie nowych rzeczy staje się dość proste. Najważniejsze też są kontakty ze znanymi osobami w internecie, nie ukrywam, że trochę
mi pomagają. Najważniejsze to stworzyć
filar i ciągle go powiększać, a gdy korzenie się już dobrze ułożą, to może wyrosnąć
naprawdę okazałe drzewo – mówi wokalista.
Kacper pracuje obecnie w Zakładach Porcelany Stołowej „Karolina”. W
najbliższym czasie zamierza rozpocząć
szkołę produkcji muzycznej. – Muzyka
to naprawdę bardzo pochłaniający czas
proces, ale efekty, które się w jego rezultacie uzyskuje, to niesamowita radość. Muzyczne plany są dla mnie zagadką. Stawiam przede wszystkim na spontaniczność, dlatego też nie chciałbym kreślić, co
będzie, a czego nie. Gdy już mam jakiegoś
pewniaka, to po prostu daję informację –
podsumowuje. 24 kwietnia ukazał się kolejny klip „Serial”, do którego zdjęcia były
kręcone w Jaworzynie Śląskiej.

sport

REKORDowa porażka
Polonii-Stali
Mecz rozegrany w sobotę 1 maja
obnażył wszystkie słabości świdnickiego zespołu. Katastrofalna gra
w defensywie i marnowanie stuprocentowych sytuacji pod bramką
rywali przełożyło się na 21. porażkę
w bieżących rozgrywkach. Warto
jednak zaznaczyć, że jako pierwsi prowadzenie objęli przyjezdni. W
6. minucie dobre podanie Filipczaka wykorzystał najlepszy tego dnia
w ekipie świdniczan Robert Myrta.
Radość biało-zielonych nie trwała
jednak zbyt długo, bowiem niespełna
10 minut później było już 2:1 dla gospodarzy. Po raz kolejny nie popisali
się defensorzy Polonii-Stali Świdnica, którzy raz po raz dawali się ograć
bardzo prostymi środkami. Do przerwy było 4:2. Po zmianie stron obraz
gry nie uległ zmianie. Więcej z gry
miał Rekord, natomiast Polonia-Stal
nie była w stanie wykorzystać, kolejnych dogodnych sytuacji do zdobycia bramek. Ostatecznie mecz
zakończył się zasłużonym zwycięstwem Rekordu Bielsko-Biała 7:3. Po
27 seriach gier Poloniści wciąż pozostają czerwoną latarnią rozgrywek.
Biało-zieloni mają na swoim koncie
zaledwie 16 punktów, a do pierwszego bezpiecznego miejsca tracą 11
oczek.

bramki: Jan Ciućka 12′, Szymon Wróblewski 15′, 47′, 57′, Szymon Szymański 26′ (k), 40′, Szczepan Mucha
78′ – Robert Myrta 6′, 40′ (k), Paweł
Czarny 88′
Polonia-Stal: Doliński – B. Paszkowski, Sowa, Kasprzak, Kozachenko
– Sztylka, Borowy – Szydziak, Filipczak, Tragarz – Myrta oraz Osiadły,
Trzyna, Czarny, Krakowski, Ciupka
Komplet wyników 28. kolejki (1.05):
▪ Foto-Higiena Gać – Gwarek Tarnowskie Góry 3:2
▪ Stal Brzeg – Pniówek Pawłowice
1:0
▪ ROW 1964 Rybnik – LKS Goczałkowice Zdrój 1:1
▪ Polonia Nysa – Górnik II Zabrze 1:2
▪ Lechia Zielona Góra – Ruch Chorzów
0:2
▪ Polonia Bytom – Warta Gorzów
Wielkopolski 3:1
▪ Zagłębie II Lubin – MKS Kluczbork
4:0
▪ Ślęza Wrocław – Piast Żmigród 2:2
▪ Miedź II Legnica – pauza
Tabela III ligi, grupa III:

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

Robert Myrta z 7 trafieniami pozostaje najskuteczniejszym piłkarzem Polonii-Stali Świdnica.

27
26
27
27
27
26
26
27
26
26
27
27
26
27
26
27
26
26
27

71
58
57
55
41
40
40
40
38
34
33
31
27
27
27
26
25
17
16

70:20
59:29
69:27
49:30
49:34
49:35
37:35
46:41
47:37
40:51
40:54
42:46
30:43
29:45
34:47
40:48
36:58
30:64
33:85

Daniel Gębala

Młodzi wojownicy zjechali do Świdnicy
Cztery kategorie wiekowe i kilkudziesięciu głodnych walki młodych fighterów z topowych klubów.
Za nami Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska, które 25 kwietnia odbyły się w hali sportowej im. Haliny
Aszkiełowicz-Wojno.
W mistrzostwach wzięło udział
prawie 80 zawodników i zawodniczek
w kategoriach dzieci, dzieci starszych,
kadetów i juniorów. – Bardzo się cieszymy, że możemy Was dziś gościć w
Świdnicy. Mam nadzieję, że będzie
dużo emocji i fajnych, widowiskowych
walk – mówił podczas otwarcia mistrzostw Arkadiusz Kaczmarek. – Organizowanie w tych trudnych czasach
jakichkolwiek imprez, zwłaszcza sportowych, jest po stokroć trudniejsze.
Tym bardziej cieszę się, że możemy się
dziś tutaj zobaczyć – tłumaczył prezes
Polskiego Związku Muaythai, Rafał
Szlachta. – Dzięki takim ludziom jak
Arkadiusz Kaczmarek i Krystian Grodowski, sport się nieustannie rozwija,
a wy młodsi adepci może realizować
swoją pasję i zdobywać kolejne medale
Wyróżnieni w poszczególnych kategoriach wiekowo-wagowych zostali:
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▪ 10-11 lat: Przemysław Grecki (Gladiator Bolesławiec), Nadia Moździoc
(Legion Głogów)
▪ 12-13 lat: Yurii Krivokhyza (Maximus
Kraków), Karolina Zalewska (Szkoła
Sztuk Walki Warrior Łódź)
▪ 14-15 lat – Igor Miklas (Kruk Gym),
Oliwia Głodek (Maku Gym – Max Boxing Klub)
▪ 16-17 lat – Konrad Padziński (Fight
Academy Stargard).
Najlepszy zawodnik organizatora
Klubu Fighter Kaczmarek Grodowski
– Maciej Wilk.
Trenerzy kadry Polski dzieci i
kadetów Dawid Polok i Aleksander
Kruk przyznali dwa dodatkowe wyróżnienia tzw. „Lwie serce turnieju”,
otrzymali je: Zofia Bandura z Legionu
Głogów i Filip Piotrowski z Żarskiego
Klubu Sportów Walki.
Drużynowo podczas Mistrzostw
Dolnego Śląska najlepsi okazali się:
▪ I miejsce drużynowe – Fighter Klub
Kaczmarek Grodowski
▪ II miejsce drużynowe – Żarski Klub
Sportów Walki
▪ III miejsce drużynowe – Legion Głogów.
Daniel Gębala

Wszystkie starcia stały na wysokim poziomie sportowym.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Osłabiona kilkoma absencjami Polonia-Stal Świdnica nie była w stanie przeciwstawić się
dobrze dysponowanym piłkarzom z Bielska-Białej. Biało-zieloni przegrali na wyjeździe z
miejscowym Rekordem aż 7:3! W żadnym z dotychczas rozegranych spotkań świdniczanie
nie stracili aż tylu bramek.

Rekord Bielsko-Biała – Polonia-Stal
Świdnica 7:3 (4:2)

Arcyważne zwycięstwo
z Dziewiątką!
W pierwszym spotkaniu obu zespołów w Legnicy świdniczanie po
zaciętym boju zwyciężyli 32:30, a
najmocniej dał im się w znaki kołowy
Dziewiątki Maciej Stańko, zdobywca
dziewięciu bramek. Trudnej przeprawy spodziewano się też w rewanżu
i trzeba przyznać, że mimo ostatecznie wysokiego zwycięstwa łatwo
wcale nie było. Szczególnie podobać
mogła się druga połowa meczu, gdy
oba zespoły świetnie grały w defensywie. Od początku meczu przeważał
ŚKPR. Podopieczni Krzysztofa Terebuna i Patryka Dębowczyka długo nie mogli jednak zbudować bezpiecznej przewagi. Wreszcie w końcówce pierwszej części odskoczyli
na cztery trafienia (17:13). Po zmianie
stron świdniczanie zaczęli mocniej
pracować w obronie, dobrą zmianę
dał między innymi Michał Rzepecki. Ale pojawiły się kłopoty w ataku.
Dziewiątka kilka razy zbliżyła się na
jedną bramkę i miała okazję do wyrównania. W przytrzymaniu wyniku
wydatnie pomógł Rafał Wiszniowski,
który w ostatnich dwudziestu minutach „zamurował” bramkę. „Wiśnia”
zapracował tym samym na statuetkę
najlepszego zawodnika meczu, ale
trzeba przyznać, że wybór nie był łatwy. Świetne zawody rozgrywali też
Michał Wojtala, Mateusz Redko, Olgierd Etel. Czy wspomniany już Rzepecki. Pozostali niewiele im ustępo-

foto: D. Gębala

Po wygranej 30:23 (17:13) z Dziewiątką Legnica ŚKPR Świdnica wrócił na trzecią lokatę
w tabeli. Trzy punkty w starciu z rywalem w walce o podium poparte zostały bardzo dobrą
grą, która napawa optymizmem przed dwoma ostatnimi spotkaniami w tym sezonie.

Dzięki zwycięstwu nad Dziewiątką Legnica, Szare Wilki mają ogromne szanse, by zakończyć
sezon na ligowym podium.

wali. To był naprawdę bardzo dobry
występ całego zespołu. W ostatnim
kwadransie już wszystkie elementy
szczypiorniackiego rzemiosła funkcjonowały znakomicie. ŚKPR systematycznie powiększał przewagę i
zwyciężył ostatecznie 30:23. Szare
Wilki czekają jeszcze dwa spotkania:
z Polonią Środa Wlkp. (wyjazd) i Orlikiem Brzeg (dom). Dwa zwycięstwa

dadzą trzecie miejsce, bez oglądania
się na poczynienia rywali.
ŚKPR Świdnica – UKS EUCO
Dziewiątka Legnica 30:23 (17:13)
ŚKPR: Jabłoński, Wiszniowski – Wojtala 7, Chmiel 6, Etel 5, Jankowski 5, Redko 4, Wołodkiewicz 3, Pęczar, Starosta,
K. Stadnik, Jaroszewicz, Rzepecki
Oprac.

sport

Korty z nowym
operatorem
Ruszył sezon tenisowy na
kortach Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Po wielu latach
zmienił się operator obiektu. W
sezonie 2021 będą nimi Aleksandra i Maciej Wierzyk z Break Point
Świdnica Tenis&Bar.
Nowy operator oznacza „nowe
porządki”. Zmianie uległ między
innymi system rezerwacji i cennik.
– Przede wszystkim naszym celem
jest poprawa jakości gry na kortach
w tym celu dokonujemy gruntownej
renowacji kortów, kolejne na czym
nam zależy to ułatwienie dostępności do rezerwacji kortów i płatności
za ich wynajem. W tym celu uruchomiliśmy możliwość rezerwacji
przez aplikację Tenis4U. Jest również możliwość płatności na miejscu zarówno gotówką jak i kartą
płatniczą – tłumaczy Aleksandra
Wierzyk. W ofercie kortów nie zabraknie imprez i turniejów. – Chcielibyśmy kontynuować ligę tenisową
dotychczasowo rozgrywaną na naszych kortach. Organizowane będą
również turnieje takie jak Memoriał
Bogdana Szymańskiego, Turniej tenisowy Mikstów Pamięci Wiesława Kułakowskiego oraz Cykliczny
Turniej OPEN – 4 turnieje, gdzie w
klasyfikacji generalnej uczestnikom
zliczy się punkty z trzech najlepszych
turniejów – zapowiada Aleksandra
Wierzyk. Operator kortów stawia
sobie za cel także zachęcenie do gry
osób, które dotąd nie grały w tenisa.
Na miejscu będzie można wypożyczyć sprzęt do gry czy zapisać się
na indywidualny trening. W planach
jest również powstanie szkółki tenisowej dla dzieci do 14 lat. Ponadto
planowane jest również uruchomienie kawiarenki i rozszerzenie oferty
gastronomicznej: o kawę, herbatę,
zimne napoje, zdrowe przekąski takie jak sałatki, kanapki, lody gałkowe, ciasta i desery.
oprac.

Przyjdź, spróbuj swoich sił i zostań Renegatem!
Klub futbolu amerykańskiego
Renegades Świdnica ogłasza nabór
na sezon 2021! – Masz dosyć pandemii i bezczynnego siedzenia w domu?
Wpadnij do nas w niedzielę i poznaj
nasz sport – zachęcają klubowi działacze.
Rekrutacja odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 9 maja o godz. 10.00
na boisku nr 6 Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Co warto ze sobą
zabrać? Przede wszystkim strój spor-

towy, obuwie typu korki, zapas wody
i koszulkę, którą będzie można „poświęcić”. - Wstąp w nasze szeregi i
walcz o najwyższe ligowe cele. Nauczymy Cię od podstaw zasad naszej dyscypliny, a swoje umiejętności będziesz
rozwijał pod okiem trenerów! Każdy
może grać w futbol amerykański. Nie
wierzysz? Przyjdź i się przekonaj – mówią trenerzy klubu Renegades Świdnica.
DG
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foto: D. Gębala

◄ Futbol
amerykański
zyskuje
na popularności
także w
naszym
kraju.
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drzwi, panele,
podłogi
i profesjonalne
doradztwo

„Majster Plus” działa w Świdnicy od dwóch miesięcy.
W ofercie sklepu są okna, drzwi oraz podłogi drewniane,
laminowane i winylowe, deski tarasowe na tarasy, balkony, itp. Towar wykonany jest z najwyższej jakości materiałów i pochodzi od renomowanych producentów np.
Krono Original, VOX, VILO, ERKADO, DRE, POL-SKONE,
CLASSEN. - Wszystkie nasze panele mają podwyższoną
wodoodporność. Coraz bardziej popularny w Polsce jest
też winyl, który co najmniej od 10 lat na zachodzie Europy
jest ceniony ze względu na swoją trwałość. Zawsze zależy
nam na najwyższej jakości świadczonych przez nas usług.
Okna, drzwi i panele, które posiadamy w swojej ofercie,
są solidnie wykonane, a odpowiednio konserwowane będą
służyć przez wiele lat, stanowiąc najpiękniejszą wizytówkę
domu czy mieszkania. Pomożemy dobrać odpowiedni model,
rodzaj, czy kolorystykę. W przypadku drzwi, także klamki
i okucia różnego typu, a okien – rodzaj szyb, ich grubość
oraz powłoki. Nasze produkty są ekologiczne i przyjazne dla
zdrowia człowieka: nie wydzielają substancji szkodliwych.
Naszym klientom chętnie przekazujemy też fachową wiedzę, jak o nie dbać, jak czyścić i chronić przed działaniem
uszkodzeń mechanicznych. Zachęcam wszystkich, którzy
planują remont, do zapoznania się z naszą bogatą ofertą. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i opowiemy,
jak przebiegać będzie realizacja. Wykonamy także rzetelny
kosztorys – zachęca Rafał Szczepański.
Najmodniejsze wzory podłóg to dęby i jodełki, a
jeszcze niedawno największą popularnością cieszyły się
szarości. Towar można zamówić z montażem lub bez.
Drzwi dostępne są w ciągu pięciu dni roboczych, a pomiar u klienta wykonywany jest gratis. W celu omówienia
szczegółów pracownicy salonu zapraszają do kontaktu:
osobistego, telefonicznego, a także poprzez formularz
dostępny na stronie sklepu - www.swidnica.majsterplus.
com lub https://www.twoje-wnetrze.com/kontakt.
Salon „Majster Plus” znajduje się przy ulicy Kolejowej
2 w Świdnicy i czynny jest od poniedziałku do piątku w
godzinach od 9:00 do 17:00, a w soboty od 9:00 do 14:00.
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ul. Kolejowa 2, Świdnic

ul. Kolejowa 2
Świdnica
tel. 530 195 238
czynne:
pn.-pt. 9.00-17.00
sob. 9.00-14.00

reklama

„Majster Plus” to profesjonalny zespół ludzi, którzy od lat zajmują się wyposażeniem
wnętrz. Sieć sklepów współpracuje z marką
Vox, która od 1989 roku obecna jest na polskim rynku i stale umacnia swoja pozycję
wśród innowacyjnych firm z branży. „Majster
Plus” oferuje drzwi wewnętrzne i zewnętrze,
podłogi oraz okna dostosowane do wszystkich mieszkań i domów.

