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Dwie niecki rekreacyjne, basen sportowy, brodzik dla dzieci, wodny plac zabaw i zjeżdżalnie – to tylko część atrakcji, które zaplanowano w ramach gruntownej modernizacji basenu
letniego. Prace na terenie miejskiego kąpieliska już ruszyły.
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W Świdnicy uczczono
Narodowy Dzień Zwycięstwa

Tu znajdziesz
biuletyn

Świdnica

Symbolicznym złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy uczczono w Świdnicy, obchodzony 8 maja, Narodowy Dzień Zwycięstwa. Udział w uroczystościach wzięli przedstawiciele władz miasta, powiatu, organizacji kombatanckich oraz harcerze.

Daniel Gębala

biuletyn informacyjny
www.mojaswidnica.pl
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Delegacje wspólnie złożyły kwiaty pod Pomnikiem Zwycięstwa.

Rowerem
po mieście i okolicy

Świdnica

foto: D. Gębala

Ustawę o Narodowym Dniu Zwycięstwa, obchodzonym 8 maja, Sejm
RP przyjął 24 kwietnia 2015 r., jednocześnie znosząc Narodowe Święto
Zwycięstwa i Wolności obchodzone 9
maja. Obecnie nie ma już oficjalnych
uroczystości organizowanych przez
najwyższe władze państwowe, jednak
w wielu miastach jednostki wojskowe
wspólnie z samorządami organizują
własne obchody święta, często połączone z defiladami Wojska Polskiego.
Oprócz tego nieregularnie żołnierze
polscy biorą udział w paradzie w Moskwie.
Tradycyjnie, kwiaty i znicze złożono na cmentarzach przy ul. Słowiańskiej, Żołnierzy Armii Radzieckiej przy
ul. Waleriana Łukasińskiego oraz pod
Pomnikiem Zwycięstwa na pl. Grunwaldzkim.

Rowery można wypożyczać od poniedziałku do niedzieli.

To dobra wiadomość dla wszystkich entuzjastów podróżowania jednośladami. Po dłuższej przerwie, ponownie uruchomiono wypożyczalnię
miejskich rowerów, funkcjonującą
przy Informacji Turystycznej na
świdnickim Rynku.
– Dysponujemy czterema nowymi
miejskimi rowerami oraz całym niezbędnym dla bezpiecznych przejażdżek
sprzętem (kaski, fotelik dla dzieci). Wypożyczalnia jest czynna cały tydzień w
godz. od 10:00 do 17:30. Opłata za wypożyczenie roweru wynosi 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę lub 25 zł za cały
dzień (7,5 h). Prosimy pamiętać o zabraniu dokumentu ze zdjęciem (dowód
osobisty, paszport lub prawo jazdy).
Wszystkie szczegóły znajdą Państwo w
regulaminie wypożyczalni, który dostępny jest w Informacji Turystycznej
(Rynek 39/40) – zachęcają pracownicy Lokalnej Organizacji Turystycznej
„Księstwa Świdnicko-Jaworskiego”.
Daniel Gębala

Mieszkańcy korzystają! Ogródki gastronomiczne znów otwarte
To kolejny etap luzowania obostrzeń. Od soboty
15 maja, swoją działalność wznowiły ogródki gastronomiczne. Z lokali na świeżym powietrzu korzysta
wielu mieszkańców Świdnicy, którzy nie mogli się już
doczekać spotkań poza domem.
Przypomnijmy, że według obecnych wytycznych,
klienci muszą zajmować co drugi stolik, a odległość
między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. 29
maja zostaną otwarte bary i restauracje. Oczywiście z
zachowaniem obostrzeń epidemicznych.

Na świdnicki Rynek
powoli wraca życie.
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▪ 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.

Daniel Gębala
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Trwa remont budynków
komendy Państwowej
Straży Pożarnej

Prace remontowe powinny zakończyć się we wrześniu tego roku.

 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

tel. kontaktowy 600 374 775

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

tel. kontaktowy 600 374 775

reklama

541,30 zł. Natomiast kwota dofinansowania wyniosła: 1 469 260,10 zł
– Do końca września oba budynki
zostaną poddane termomodernizacji,
co wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów oraz obniży koszty ogrzewania tych budynków.
Termomodernizacji nie podlega Wieża
Pożarowa tzw. wspinalnia. Jednak, by
całościowo i gruntownie wyremontować nasze obiekty, w tym Wieżę Pożarową, zwróciliśmy się z prośbą do pani
prezydent Świdnicy i Rady Miejskiej
o pomoc w sfinansowaniu wymiany
okiennic i drzwi w Wieży Pożarowej
(obiekt jest wpisany do rejestru zabytków). Taka pomoc została nam udzielona, za co serdecznie dziękujemy –
tłumaczy bryg. Dariusz Budkiewicz,
komendant powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Świdnicy.
W ramach remontu zaplanowano
między innymi: docieplenie ścian zewnętrznych budynków, docieplenie
dachu części użytkowej, docieplenie
stropu i poddasza, poprawę sprawności cieplnej systemu grzewczego,
osuszenie kapilarne ścian i fundamentów oraz modernizację oświetlenia na
LED.

facebook mojaswidnica.pl

reklama

szawie o dofinansowanie projektu pn.
„Głęboko kompleksowa modernizacja
energetyczna budynków A i B Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy przy Alei Niepodległości 8-10”. W zakresie umowy KP PSP
w Świdnicy otrzymała dofinansowanie
w wysokości 85% projektu. Pozostałe
15% stanowi wkład własny komendy.
Wartość całego projektu wynosi: 1 749

DZIAŁKI
ROLNE

Daniel Gębala

Godna polecenia opieka nad seniorem

DOOM „Biały Orzeł”
w Sokołowsku
Nowoczesny ZOL „Biały Orzeł” jest
obiektem przynależącym do spółki Sanatoria Dolnośląskie, funkcjonującym w miejscowości Sokołowsko. Cały ośrodek, począwszy do korytarzy, sal, pokoi, a kończąc na
łazienkach, został dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych. „Białego Orła” wyposażono także w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, co znacząco sprzyja podniesieniu standardów ZOL-u. Pensjonariuszami,
przez całą dobę, opiekuje się wykwalifikowana kadra medyczna, w tym lekarze wielu
specjalizacji oraz pielęgniarki, rehabilitanci,
psychologowie, opiekunowie oraz personel
pomocniczy.
„Biały Orzeł” to ośrodek, który swoje
usługi dedykuje osobom starszym, niesamodzielnym i przewlekle chorym. Jego pensjonariusze mogą uczestniczyć w szeregu zajęć
grupowych. Jest na przykład muzykoterapia
- podczas spotkań zawsze grana jest muzyka
na żywo w postaci mikrokoncertów. Dzięki
nim często najbardziej wycofani pensjonariusze są w stanie otworzyć się na drugiego
człowieka. Czytanie książek, czyli biblioterapia, to z kolei spotkania, których zadaniem
jest pobudzenia wyobraźni i pamięci, uczenie się kojarzenia słów z ich znaczeniem. Dla
każdego z Pensjonariuszy dostępne są także
zajęcia indywidualne, jak na przykład rehabilitacja neurologopedyczna, wprowadzająca
zarówno ćwiczenia mowy, jak i specjalistyczna rehabilitacja geriatryczna.

Wykwalifikowany personel, długoterminowa opieka, całodobowa opieka pielęgniarska, codzienna rehabilitacja, a także zajęcia grupowe i indywidualne.
Tak w wielkim skrócie prezentuje się Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej „Biały Orzeł” w Sokołowsku.
Zapraszamy osoby
dorosłe, które:

W trosce o bezpieczeństwo naszych podopiecznych
wdrożyliśmy odpowiednie procedury epidemiologiczne
Dolnośląski Ośrodek
Opieki Międzypokoleniowej
„Biały Orzeł”
ul. Parkowa 5, 58-351 Sokołowsko

% posiadają ograniczenia
sprawności utrudniające
samodzielne poruszanie się,
% są po udarach, urazach,
zawałach serca, po
zakończonym leczeniu
onkologicznym, po zabiegach
operacyjnych,
% wymagają całodobowej opieki
medycznej po przebytych
schorzeniach w warunkach
szpitalnych,
% są samotne
a potrzebują towarzystwa
i bezpieczeństwa medycznego,
% utraciły zdolność
samodzielnego
funkcjonowania i potrzebują
pomocy.

tel: +48 74 845 82 40
kom. 660 679 538
e-mail: doom@sanatoria-dolnoslaskie.pl
www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

tekst sponsorowany

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Będzie nowocześnie i oszczędnie.
Trwają prace związane z termomodernizacją budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.
30 maja 2019 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Świdnicy podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
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Wielka modernizacja
basenu rozpoczęta
Dwie niecki rekreacyjne, basen sportowy, brodzik dla dzieci, wodny plac zabaw i zjeżdżalnie – to tylko część atrakcji, które zaplanowano w ramach gruntownej modernizacji
basenu letniego. Prace na terenie miejskiego kąpieliska już ruszyły.
m2 wraz z wyposażeniem, zjeżdżalni, wodnego placu zabaw, tarasów
wraz z żaglami solarnymi, trybun, altan wypoczynkowych, wieży ratow-

niczej, przebieralni, budynku technologii basenowej wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą
komunikacyjną, małą architekturą

Daniel Gębala

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Obecnie trwa usuwanie betonowych elementów kąpieliska.

foto: wizualizacja

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Zakres świdnickiej inwestycji zawiera przebudowę kompleksu, czyli:
budowę stalowych niecek basenów
o łącznej powierzchni ponad 2,5 tys.

oraz nasadzeniem zieleni. Wykonany
zostanie także demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż dwóch zabytkowych rzeźb. - Po modernizacji
lodowiska i stadionu remont basenu
jest kolejną ważną inwestycją dotyczącą unowocześnienia obiektów
sportowych, którą miasto zrealizuje.
Co roku kąpielisko odwiedza od 30 do
40 tysięcy osób – tłumaczy prezydent
Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.
Nowością na kąpielisku będzie
wodny plac zabaw z dwoma zjeżdżalniami i wieloma urządzeniami
zabawowymi dla dzieci. Znajdą się
tam m. in.: armatki wodne, wiadra przelewowe, tryskające dysze
w kształcie jeżyków, liści czy też
muchomorów. Kolejną atrakcją dla
nieco starszych amatorów wodnych kąpieli będzie 60-metrowa
zjeżdżalnia rurowa oraz 15-metrowa zjeżdżalnia jednotorowa. Baseny
rekreacyjne wyposażone zostaną w
platformy dla osób niepełnosprawnych, a wśród urządzeń wodnych
znajdą się m.in.: dzika rzeka, kula
generująca fale, gejzery powietrzne,
ścieżka pontonowa czy też masażery. Dla szukających ochłody i cienia
przygotowane zostaną drewniane
altany. Obiekt będzie udostępniony mieszkańcom w 2023 roku. Prace realizuje firma TRANSCOM Sp. z
o.o. z Katowic. – Cieszę się, że swój
potencjał wiedzy i doświadczenia
możemy wykorzystać w tak pięknym mieście jak Świdnica. Pomysł
zachowania historycznego układu
kompleksu basenu i wyposażenie go
w nowoczesne rozwiązania uważamy za bardzo ciekawy. Deklaruję,
że zrealizujemy projekt terminowo
i w oparciu o najlepsze rozwiązania
funkcjonalne – mówi prezes spółki
Władysław Sobiech. - Firma, która
wygrała postępowanie przetargowe,
zaoferowała nie tylko dobrą cenę za
wykonanie inwestycji, ale posiada
także świetne rekomendacje. Doświadczenie i bardzo dobre referencje dają nam niemal pewność rzetelnego i terminowego wykonania prac
– zapewnia prezydent miasta.

Charakterystyczne figurki dziewczynki i chłopczyka zostaną poddane renowacji i wrócą na
obiekt.

codzienna porcja informacji na
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Diecezja Świdnicka z nowym herbem
i odświeżoną stroną internetową
– Idziemy z duchem czasu, chcemy w łatwiejszy sposób komunikować się z naszymi
wiernymi – podkreśla biskup świdnicki Marek Mendyk. Kuria Biskupia sięga po kolejne formy przekazu. Zaprezentowano nowy herb Diecezji Świdnickiej, odświeżoną wersję strony
internetowej oraz katolicką aplikację Drogowskaz.
W spotkaniu, które odbyło się w
piątek 7 maja w Kurii Biskupiej, poza
biskupem
Markiem
Mendykiem
udział wzięli: dr Wacław Szetelnic-

ki – historyk Śląska, Tomasz Ligenza
- grafik, dr Rafał Witkowski – twórca
aplikacji Drogowskaz oraz ks. dr Stanisław Chomiak – kanclerz Świdnickiej
Kurii Biskupiej. – Jest nam niezmiernie
miło, że możemy dziś zaprezentować
ten prosty, ale bardzo wymowny symbol naszej wspólnoty. Jest to również
dobry moment, aby na ręce kanclerza
kurii ks. Stanisława Chomiaka złożyć
podziękowanie za tę pracę – mówi biskup świdnicki, Marek Mendyk.
Daniel Gębala

Herb zaprezentowano w przeddzień uroczystości św. Stanisława Biskupa i Męczennika, patrona diecezji.

Na stylizowanej renesansowej tarczy herbowej,
trójdzielnej w rosochę (na opak) znajdują się:
▪ w pierwszym polu błękitnym przesunięty w
prawo złoty krzyż łaciński, stykający się z krawędziami pola, gdzie pod poprzeczną belką krzyża
po lewej stronie złota litera „M” symbolizująca
Maryję, Matkę Bożą (jako nawiązanie do herbu
papieża św. Jana Pawła II;
▪ w drugim polu czerwonym ułożono skrzyżowaną zieloną palmę, na niej złoty pastorał – atrybuty patrona Diecezji Świdnickiej św. Stanisława ze
Szczepanowa – biskupa i męczennika;
▪ w trzecim polu złotym znajduje się orzeł czarny, przez tułów i skrzydła orła
przepaska sierpowa srebrna, na niej pośrodku krzyż (odniesienie do związków
z Archidiecezją Wrocławską).
W tle tarczy herbowej znajdują się: mitra biskupia, pastorał oraz krzyż.

Zmarł podpułkownik
Tadeusz Baran
Za swoją wierną służbę został
odznaczony wieloma medalami za
zasługi dla obronności kraju. 9 maja,
w wieku 89 lat zmarł ppłk Tadeusz
Baran.
Ppłk Tadeusz Baran urodził się we
wsi wielkopolskiej nieopodal Jarocina
w rodzinie rolniczej. Po ukończeniu
szkoły średniej wstąpił do Oficerskiej
Szkoły Artylerii w Toruniu. Pełnił różne funkcje dowódcze, zdobywając doświadczenie w pracy z żołnierzami.
W trakcie swojej kariery wojskowej
wykazał się dużym zaangażowaniem
oraz wzorową służbą, którą traktował
jako obowiązek Polaka wobec ojczyzny. W latach 70. został przeniesiony
do Świdnicy do wrocławskiego pułku
Obrony Terytorialnej, gdzie awanso-

wał na kwatermistrza pułku, w którym
służył aż do momentu rozwiązania
jednostki. Za swoją wierną służbę został odznaczony wieloma medalami za
zasługi dla obronności kraju. Odznaczony został również Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Po przejściu na emeryturę dalej aktywnie uczestniczył w zagospodarowaniu mienia powojskowego, pomagając przedsiębiorcom. Z inicjatywy
ppłk Barana powstało Stowarzyszenie
„Parkowa”, którego celem jest koordynacja działań i współpracy przedsiębiorców. Wraz z żoną Antoniną
doczekał się dwóch synów. Ogromną
pasją Tadeusza Barana było pszczelarstwo.

codzienna porcja informacji na
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Symbolika herbu Diecezji Świdnickiej
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Wiesław Żurek:

zorganizujemy nasze
świdnickie EURO 2021!

foto: D. Gębala

Przez 10 lat swojej działalności zebrali około 700 tysięcy złotych. Pomogli sporej grupie
chorych dzieci i byłym sportowcom. Dzięki ich staraniom do Świdnicy zawitała cała plejada gwiazd polskiej piłki nożnej. Fundacja „Łączy nas Football” w tym roku świętuje 10-lecie
swojego istnienia. Czas pandemii i obostrzeń pokrzyżował plany wielkiego jubileuszu, ale
prezes fundacji nie załamuje rąk. Już wkrótce z inicjatywy Wiesława Żurka w naszym mieście obędzie się świdnickie EURO 2021 (tak, to nie żarty)!

Prezes fundacji, Wiesław
Żurek planuje szereg
ciekawych atrakcji,
które będą towarzyszyły
majowemu turniejowi.

Fundacja zorganizuje własne
EURO? Brzmi to dość niewiarygodnie...

- Ależ skąd! Już 29 maja w godzinach
10.00-16.00 na obiektach sportowych
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrany zostanie turniej piłkarski dla dzieci pod nazwą „Nasze świdnickie EURO 2021”. Impreza będzie dokładną kopią tego prawdziwego EURO,
które rozpocznie się za już kilka tygodni. Z tą tylko różnicą, że zostanie ona
rozegrana w jeden dzień, a jej uczestnikami będą świdnickie dzieci! Będą to
24 zespoły narodowe, podzielone na 6
grup, w których mecze rozegrane zostaną systemem każdy z każdym, a
następnie aż do finału rozgrywki prowadzone będą w takiej samej formule
jak na prawdziwym turnieju rangi mistrzowskiej. Dzieci będą ubrane w stroje narodowe reprezentacji państw, które zakwalifikowały się do mistrzostw
Europy. Mecze grupowe zostaną rozegrane na sześciu bocznych boiskach
ŚOSiR-u, natomiast finał odbędzie się
na płycie głównej naszego nowego stadionu. W czasie trwania całej imprezy przewidujemy oprócz emocji czysto
sportowych wiele atrakcji dla dzieci,
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które po tak długim lockdownie spragnione są, nazwijmy to kolokwialnie,
„normalności”. Oczywiście dołożymy
wszelkich starań, aby podczas imprezy
przestrzegano, mimo zniesienia wielu
obostrzeń, elementarnych zasad higieny osobistej (dezynfekcja rąk, itp.). Jak
zawsze podczas imprez, które organizujemy lub współorganizujemy, przeprowadzimy zbiórkę pieniędzy (zbiórka
publiczna) na leczenie. Tym razem będziemy zbierać na rehabilitację 5-letniego Ksawerego Zbroszczyka. 2400
zł na ten cel już jest zapewnione. Pieniądze te będą pochodzić z tzw. „wpisowego” od wszystkich drużyn. Brawo
dzieciaki!

rownikiem Referatu Sportu UM. Temat
przegadaliśmy i podjęliśmy decyzję, że
przedmiotową imprezę zrealizujemy.
Oczywiście przy aprobacie prezydent
miasta, Beaty Moskal-Słaniewskiej. Po
bardzo długim lockdownie mamy wielką nadzieję, że będzie to impreza udana, z korzyścią przede wszystkim dla
świdnickich dzieciaków. I po cichutku
wierzymy, że jest to początek końca
tego bardzo trudnego czasu.

To faktycznie ciekawa inicjatywa. Kto jest jej inicjatorem?

- Niestety nie. To bardzo trudny czas.
Jednak nic tak w zasadzie nie jest przesądzone. Nie będziemy organizować
jakiegoś osobnego meczu gwiazd czy
coś w tym rodzaju, bo to wymaga wielomiesięcznych przygotowań. W tym
trudnym okresie było to niemożliwe.
Co najwyżej jakiś symboliczny akcent
związany z tym jubileuszem będzie
miał miejsce przed meczem finałowym
naszego świdnickiego EURO. Zobaczymy…

- Nieskromnie powiem, że pomysł narodził się w mojej głowie. Później podzieliłem się nim z Jarkiem Lato – prezesem Akademii Piłkarskiej 13, Damianem Błaszczykiem – prezesem Żeńskiej
Akademii Piłkarskiej Polonia Świdnica,
dyrektorem ŚOSiR-u Janem Czałkiewiczem, dyrektorem Wydziału Promocji
Urzędu Miejskiego – Jackiem Piekunko oraz Radosławem Wernerem – Kie-

Fundacja „Łączy nas Football”
obchodzi w tym roku 10-lecie
swojej działalności. Czy podczas imprezy przewidujecie
zorganizowanie jakiejś małej
uroczystości?

Wielka szkoda… Czy mógłby
Pan w telegraficznym skrócie
podsumować dekadę działalności Waszej fundacji?

- Kiedy 10 lat temu wraz z Remigiuszem Jezierskim oraz przy wsparciu
ŚOSiR-u zorganizowaliśmy na stadionie mecz charytatywny, na który
przyjechała do Świdnicy spora grupa
piłkarzy z polskiej Ekstraklasy, nie
przypuszczałem, że będzie to początek nowej „przygody” w moim życiu
pn. Fundacja Wspierania Sportu „Łączy nas Football”. W niedługim czasie
do mnie i do Remka dołączyła Karolina Rafałko. Wspólnie zarejestrowaliśmy fundację w Krajowym Rejestrze
Sądowym i zaczęliśmy realizować jej
cele. A jaki efekt? Dotychczas udało się
nam zebrać około 700 tysięcy złotych!
Wszystkie środki przekazaliśmy na
leczenie i rehabilitację małych dzieci. Pomagaliśmy także ciężko chorym
osobom dorosłym, szczególnie byłym
sportowcom. Oprócz naszego sztandarowego charytatywnego halowego
turnieju piłkarskiego, zorganizowaliśmy wiele różnych inicjatyw związanych z promocją sportu, szczególnie
wśród dzieci – wyjazdy z dziećmi na
mecze piłkarskie polskiej Ekstraklasy,
różnego rodzaju turnieje piłkarskie
dla dzieci, festyny, itp. Dzięki naszym
staraniom na przestrzeni ostatnich
10 lat Świdnicę odwiedziło, uczestnicząc w naszych przedsięwzięciach,
co najmniej kilkudziesięciu znanych
polskich piłkarzy, byłych i obecnych.
Od ponad roku, od kiedy zaczęła się
pandemia, też parę fajnych inicjatyw udało nam się zrealizować. Nie
było tak, że powiedzieliśmy sobie: jest
pandemia, lockdown i nic nie musimy
robić. Dzięki naszej internetowej inicjatywie świdnicki szpital „Latawiec”
otrzymał 18 tys. zł na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej. Włączaliśmy się cały czas w akcje na rzecz
chorych dzieci, prowadzone przez
inne fundacje, przekazując im na licytacje różnego rodzaju gadżety piłkarskie, szczególnie koszulki znanych
polskich piłkarzy, czego efektem jest
zebrana kwota w wysokości około 10
tys. zł. Natomiast od lipca 2020 roku
zainicjowaliśmy w Świdnicy wspólnie
z państwem Małgorzatą i Markiem
Podleśnymi zbieranie nakrętek plastikowych, które sprzedajemy firmie
recyklingowej. Wszystkie pieniądze
pozyskane w ten sposób przekazujemy na leczenie i rehabilitację małych
świdniczan. Efekt tej inicjatywy na
dzisiaj to kwota 8500 zł. To tyle oczywiście w dużym skrócie… Korzystając
z okazji, chcemy podziękować wszystkim, którzy wspierają nasze działania,
którzy razem z nami włączają się w
ich realizację. Nie będziemy wymieniać personalnie wszystkich, bo lista
byłaby bardzo długa. Ale jeszcze raz
bardzo, bardzo dziękujemy. Chcemy
jasno i wyraźnie zaznaczyć, że Fundacja „Łączy nas Football” ma charakter
non-profit. Wszystkie nasze działania
są społeczne.

Na koniec może banalne, ale
bardzo ważne pytanie: dlaczego warto pomagać?

- Odpowiem tak samo banalnie. Pomagając potrzebującym, pomagamy
również sobie. Stajemy się chyba lepszymi ludźmi, dla innych, ale i dla
samych siebie. Jak mawiała Barbara
Bush: „Każdy ma coś, co może dać innym”. I na tym się opieramy w naszych działaniach.
Daniel Gębala

Włosi inwestują
w Świdnicy
rządu oraz Vito Cunzi, członek zarządu spółki.
Spółka Almes Poland jest w Świdnicy obecna od 5 lat. Prowadzą zakład
produkcyjny przy ul. Towarowej 28A,
gdzie wynajmują jedną halę od Invest
Park Development Sp. z o.o. Produkują
tam niewielkie silniki do urządzeń AGD,
na potrzeby większych koncernów takich jak np. Electrolux. Zatrudniają gru-

pę kilkudziesięciu pracowników, głównie kobiet.
– Bardzo cenię polskich pracowników. Szczególnie panie za ich dokładność, cierpliwość oraz zaangażowanie.
Minione 5 lat naszej obecności w Świdnicy to dobry czas dla firmy, dlatego zdecydowaliśmy się na stałe ulokować tutaj
nasz zakład. Widzę, jak w ostatnich latach zmieniło się to miasto, poznałem tutaj wielu wspaniałych ludzi i jestem nim
zachwycony – mówi Luigi Missaglia z
firma Almes Poland Sp. z o.o.
Włoski inwestor ma w planach budowę nowej fabryki przy ul. Pogodnej.
Obecnie zajmowane przestrzenie przy
ul. Towarowej są niewystarczające, dlatego też zdecydowano o budowie kolejnego zakładu, gdzie produkowane mają
być elektrowentylatory do m.in. piekarników. Dzięki sprzedaży gruntu pod inwestycję do miejskiej kasy wpłynie ponad milion złotych.
– Dodatkowe pieniądze w budżecie
miasta to zawsze dobre wiadomości. Dzięki nim możemy dalej realizować potrzebne mieszkańcom inwestycje. Radość moja
jest podwójna, bo to także miejsca pracy
dla mieszkańców Świdnicy i okolic, a także szansa na rozwój dla Świdnicy jako
miejsca atrakcyjnego dla inwestorów –
tłumaczy prezydent Beata Moskal–Słaniewska. Przypominamy, że to nie jedyna działka przy ul. Pogodnej, jaką w tym
roku miasto sprzedało prywatnym inwestorom. Po jednej działce kupiło także
dwóch lokalnych przedsiębiorców Firma
– Budownictwo Witold Jaskólski planuje
wybudować biurowiec (swoją siedzibę)
oraz halę na potrzeby firmy budowlanej,
a P.P.H.U. ŻURMET Marcin Żurakowski
chce wybudować tutaj zakład produkcyjny, zajmujący się obróbką metali.

Nowe
radiowozy dla
dolnośląskich
policjantów
Już wkrótce na drogach Dolnego Śląska pojawi się sześć nowych
oznakowanych radiowozów. Pojazdy marki Toyota Land Cruiser oraz
Kia Ceed trafią do funkcjonariuszy
ze Świdnicy, Wrocławia, Kłodzka,
Legnicy, Oławy i Lwówka Śląskiego.
– Pojazdy zostały zakupione w
ramach dostaw centralnych realizowanych przez KGP, dzięki środkom pochodzącym z Programu Modernizacji Policji. Będą one z pewnością dużym wsparciem technicznym w służbie policjantów, którzy
na co dzień dbają o bezpieczeństwo
Dolnoślązaków. Radiowozy będą
wykorzystywane do codziennej
służby patrolowej. Jedno z aut typu
SUV trafi do Komisariatu Wodnego
Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu i tam wykorzystywany
będzie do poruszania się po ciężkich niejednokrotnie, podmokłych
i nierównych terenach. Natomiast
jedno z aut osobowych trafi do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim. Tam wykorzystywane będzie
do codziennego patrolowania ulic
powiatu – tłumaczy Monika Kaleta z dolnośląskiej policji.
DG

Oprac.

Prezes Luigi Missaglia nie kryje zadowolenia z dotychczasowej współpracy.

Pierwsza ciąża

z programu in vitro
w Gminie Miasto Świdnica
W Gminie Miasto Świdnica pierwsza para, która skorzystała z programu dofinansowania do in vitro, spodziewa się dziecka. Program Leczenia Niepłodności rozpoczął się w listopadzie w Gminie Miasto Świdnica i potrwa do 2023 roku. Klinika
Leczenia Niepłodności INVICTA została wybrana na realizatora programu.
– Program cieszy się dużym zainteresowaniem par, które starają się o
ciążę. Z ogromną radością przyjęliśmy
informację, że pierwszy transfer zakończył się sukcesem. Dopłaty do in vitro otwierają możliwość leczenia i drogę do szczęścia wielu parom, które bez
dofinansowania nie mogłyby pozwolić
sobie na in vitro – mówi Agnieszka
Staniszewska, rzecznik prasowy, kierownik ds. Komunikacji i PR, INVICTA.

Wsparcie in vitro – dla kogo?
Z dofinansowania zabiegu in vitro w Gminie Miasto Świdnica mogą
skorzystać pary, u których stwierdzono przyczynę niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w
okresie 12 miesięcy poprzedzających
zgłoszenie do programu. Kobieta
ubiegająca się o dofinansowanie nie
może przekroczyć 40. roku życia, a
mężczyzna 50 lat.

– Pary, które zmagają się z niepłodnością i spełniają warunki dofinansowania, mogą zgłosić się do naszej kliniki, a my pomożemy dopełnić
wszelkich formalności. Program skierowany jest do mieszkańców gminy.
Para zgłaszająca się do programu powinna być zameldowana na terenie
Gminy Miasto Świdnica od minimum
12 miesięcy. Obecnie w programie są
pary na wstępnym etapie realizacji
programu oraz takie, które są już po
transferze zarodków – mówi Agnieszka Staniszewska z INVICTA.
Pary mieszkające na terenie Gminy Miasto Świdnica mogą skorzystać z
dofinansowania w placówce INVICTA
we Wrocławiu.

Zakres programu
Procedura obejmuje stymulację
mnogiego jajeczkowania i nadzoru nad jej przebiegiem. Wykonanie

punkcji pęcherzyków jajowych oraz
znieczulenie ogólne podczas punkcji.
Dofinansowanie in vitro z programu obejmuje również pozaustrojowe
zapłodnienie i nadzór nad rozwojem
zarodków in vitro, transfer zarodków
do jamy macicy oraz zamrażanie zarodków z zachowanym potencjałem
rozwojowym.
- Warto dodać, że INVICTA, jako
jedna z niewielu klinik w Polsce, posiada własny Genetyczny Bank Komórek
Jajowych. Dzięki temu czas oczekiwania na adopcję ulega skróceniu, a jakość komórek jajowych jest najwyższa.
Honorowe dawczynie przechodzą rygorystyczną kwalifikację medyczną i
psychologiczną oraz liczne badania, w
tym infekcyjne i genetyczne. Cały proces zgodny jest z międzynarodowymi
standardami organizacji zajmujących
się metodami wspomaganego rozrodu

i embriologią – dodaje Agnieszka Staniszewska.

Kwalifikacja i przygotowanie
do programu in vitro
Poza realizacją programu w Gminie Miasto Świdnica, INVICTA realizuje programy jeszcze w 14 miejscach:
Gdańsku, Warszawie, Słupsku, Szczecinie, Chojnicach, Kołobrzegu, Tarnowie Podgórnym, Radomsku, Wrocławiu, Nowogardzie, Gminie Słupsk,
Gminie Kielce oraz Gminie Kobylnica
i województwie warmińsko-mazurskim.
- Przygotowanie do projektu dofinansowania in vitro rozpoczyna się od
konsultacji z lekarzem. Na wizytę można umówić się poprzez formularz na
stronie www.klinikainvicta.pl lub telefonicznie: +48 (58) 58 58 800 – dodaje
Agnieszka Staniszewska.

tekst sponsorowany

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

To już pewne, przy ul. Pogodnej
w Świdnicy powstanie nowy zakład
produkcyjny. Włoska firma Almes Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu kupiła od miasta działkę o pow.
1,00 ha za ponad milion złotych. Akt
notarialny podpisano w środę, 5 maja.
Miasto reprezentowała prezydent Beata Moskal-Słaniewska, a włoskiego
inwestora Luigi Missaglia, prezes za-

aktualności
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Łatwiej pozbędziesz się
elektrośmieci
Stary telewizor, zużyte baterie, mały sprzęt AGD – co zrobić z tymi urządzeniami, gdy
przestaną działać? Siedem charakterystycznych czerwonych pojemników na zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny stanęło w różnych lokalizacjach Świdnicy. To efekt współpracy
miasta z firmą MB Recycling oraz Fundacją Odzyskaj Środowisko.
Pozbycie się zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego bywa
sporym problemem. W Świdnicy od
teraz jest to znacznie prostsze. Firma
MB Recycling oraz Fundacja Odzyskaj Środowisko wstawiły nieodpłatnie na terenie miasta siedem specjalistycznych pojemników na odpady
elektryczne i elektroniczne. Udział
w projekcie oznacza w praktyce bezproblemową i bezkosztową utylizację
elektrycznych odpadów dla wszystkich świdniczan. – Nawiązanie współpracy z firmą MB Recycling umożliwi
mieszkańcom łatwiejsze wyzbywanie
się sprzętu małogabarytowego, a dzięki
Fundacji „Odzyskaj Środowisko” będziemy prowadzić akcje ekologiczne,

które na pewno wzbogacą dotychczasową ofertę dla świdniczan – tłumaczy
Krystian Werecki, dyrektor Wydziału
Gospodarki Opadami Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Gdzie znajdziemy pojemniki?
▪ ul. Spółdzielcza (Śródmieście)
- parking
▪ ul. Dworcowa przy siedzibie Straży
Miejskiej
▪ ul. M.Kopernika/ P. Skargi
(Zarzecze)- parking
▪ ul. Śląska - parking przy Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji
▪ ul. Ofiar Oświęcimskich, przy boksie śmietnikowym obok sklepu
Delikatesy Centrum

▪ ul. I. Prądzyńskiego (Os. Młodych)
- przy placu zabaw
▪ ul. H. Pobożnego (Os. Zawiszów)
- boks przy przystanku autobusowym

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

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

foto: D. Gębala
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Dzieci z rodzin migracyjnych
spotkają się w Parku Sikorskiego
Będą mogli wymienić się doświadczeniami,
nawiązać nowe przyjaźnie, a przede wszystkim dobrze bawić! Już 5 czerwca w Parku Sikorskiego odbędzie się piknik z okazji dnia

dziecka dla rodzin rosyjskojęzycznych, które na co dzień mieszkają w Świdnicy. - Spora grupa dzieci migrantów żyje w stresie, bez
przyjaciół i z barierą komunikacyjną, którą
jest brak znajomości języka polskiego. Takie
spotkanie będzie świetną formą integracji opowiada Natasha Polkh-Kastsiukovich, organizatorka imprezy.

foto: D. Gębala

To będzie idealna okazja, by miło spędzić
czas na świeżym powietrzu, poznać nowych ludzi i zintegrować się. Początek pikniku zaplanowano na godz. 13:00. - Wpadłam na pomysł, aby

Natasha Polkh-Kastsiukovich jest Białorusinką od lat
mieszkającą w Świdnicy. Stara się aktywnie pomagać rodakom, którzy zbiegli przed reżimem Łukaszenki.

zorganizować piknik na świeżym powietrzu
dla dzieci i rodzin represjonowanych Białorusinów we Wrocławiu. Jak się okazało, chętnych do wzięcia udziału w imprezie było więcej
niż mieliśmy miejsc. Wówczas pomyślałam, że
warto byłoby zorganizować podobne wydarzenie w Świdnicy, w której też mieszka wielu migrantów. Inspiracją dla zorganizowania pikniku był nie tylko zbliżający się dzień dziecka, ale
również fakt, że spora grupa dzieci migrantów
żyje w stresie, bez przyjaciół i z barierą komunikacyjną, którą jest brak znajomości języka
polskiego... Dzięki ogromnemu wsparciu władz
miasta i luzowaniu obostrzeń pomysł jest możliwy do zrealizowania! Zachęcam wszystkie
rodziny rosyjskojęzyczne do wzięcia udziału w
pikniku, przewidziane są atrakcyjne niespodzianki dla 50 dzieci, na chwilę obecną mamy
zarezerwowane 28 miejsc - mówi organizatorka
akcji, Natasha Polkh-Kastsiukovich.
J. Cader

Jakub Moneta zwycięzcą
I Ogólnopolskiego Konkursu
Młodych Organistów
zakwalifikowanych i zdobył pierwsze
miejsce.
Zmagania konkursowe odbyły się
w dwóch etapach w dniach od 14 do 16
maja 2021 roku. Pracom jury przewodniczył dr hab. Piotr Rojek, prof. AMKL
we Wrocławiu. Zaproszeni zostali
również: prof. dr hab. Elżbieta Karolak (AM w Poznaniu) oraz prof. dr hab.
Radosław Marzec (AM w Bydgoszczy).

Rafał, mimo bardzo
młodego wieku, posiada już spore doświadczenie w obserwowaniu ciał niebieskich.

Justyna Cader

foto: D. Gębala

foto: użyczone

Młody, niezwykle utalentowany
16–letni świdnicki organista został
zwycięzcą I Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Organistów w Sanoku. To kolejny sukces Jakuba Monety.
Stowarzyszenie PRO ARTIS w Sanoku oraz dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Wandy
Kossakowej w Sanoku zorganizowali konkurs dla młodych muzyków, w
którym świdniczanin pokonał 21 osób

Świdnicki łowca komet
z szansą na tytuł
„Osobowość Roku”!

Jakub Moneta pokonał 21 konkurentów zakwalifikowanych do konkursu i został zwycięzcą I
Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Organistów.

Rafał Biros, uczeń klasy 7b ze
Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy, jest prawdopodobnie najmłodszym odkrywcą komety w historii.
Jego osiągnięcie nie umknęło uwadze
krajowych i zagranicznych mediów.
Rafał został właśnie nominowany w
plebiscycie Osobowość Roku 2020 w
kategorii „Nauka” Gazety Wrocławskiej.
Przypomnijmy, że do niezwykłego
odkrycia młodego świdniczanina doszło w piątek 13 listopada 2020 roku.
Jak przyznaje żartobliwie odkrywca,
dla niego ten dzień okazał się bardzo
szczęśliwy. – Odkrycie zgłosiłem na
stronę sungrazer.nrl.navy.mil. Jest to
projekt finansowany przez NASA. Gdy
dokona się zgłoszenia, trzeba poczekać

na weryfikację, która potwierdzi odkrycie. Na szczęście mi się to udało. Jestem
bardzo szczęśliwy – tłumaczy nam Rafał Biros i zapowiada, że jego kolejnym
celem będzie odkrycie asteroidy. Rafał
już w przedszkolu podczas zajęć edukacyjnych swoją wiedzą zaskakiwał panie
wychowawczynie. Spory wpływ miał na
to wujek Rafała – Szymon Liwo, który
zaszczepił w nim tę pasję. Pan Szymon
także może pochwalić się licznymi odkryciami komet, bowiem na swoim koncie ma ich ponad sto! - Każdy z nas może
oddać głos na Rafała i przyczynić się do
tego, by otrzymał należny mu tytuł Osobowości Roku. Głosowanie odbywa się na
stronie: https://liblink.pl/ik9lVX7Luk zachęca dyrekcja szkoły.
Daniel Gębala
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Rusza remont alei Niepodległości.

Będą zmiany w kursowaniu
linii autobusowych

Kurs rozpoczynać będzie się na
przystanku pl. Grunwaldzki/
Jonatan, następnie ul. Muzealna, pl. św. Małgorzaty,
1 Maja i Wrocławska (bez
przystanku przy pl. Wolności) i dalej dotychczasową trasą.
▪ Linie 41 i 43 wyjeżdżające z miasta pomijać
będą przystanki od początkowego do przystanku Wrocławska/pl. Wolności, rozpoczynać
będą kurs na przystanku pl. Grunwaldzki/
Jonatan, następnie pojadą ul. Muzealną i
pl. św. Małgorzaty, a od przystanku Wrocławska/Sienna dotychczasową trasą.
– Zmiany wprowadzone wcześniej
na linii 52 w związku z remontem ul.
Wrocławskiej pozostają aktualne do
końca czerwca.. Prosimy o wzięcie pod
uwagę powyższych zmian przy planowaniu codziennych podróży – informuje Witold Tomkiewicz, rzecznik
prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego w Świdnicy.
foto: D. Gębala

W związku z rozpoczęciem pierwszego etapu
remontu alei Niepodległości, od soboty 29
maja nastąpią zmiany
w kursowaniu niektórych linii autobusowych.
▪ Linie 1 i 6 przy
kursach w kierunku ul.
Kopernika pomijać będą
przystanek przy pl. Drzymały.
▪ Linia 7 w kierunku Colgate-Palmolive zmieni przystanek na pl.
Grunwaldzkim i zabierze pasażerów
spod Jonatana. Pominięte zostaną dwa
przystanki przy al. Niepodległości oraz
Wrocławska/pl. Wolności, a autobusy
pojadą zmienioną trasą od przystanku
pl. Grunwaldzki/Jonatan, ulicą Muzealną, przez pl. św. Małgorzaty i od
przystanku Wrocławska/Sienna dotychczasową trasą.
▪ Linie 12, 30 i 60 wyjeżdżające z
miasta pomijać będą przystanki pl. św.
Małgorzaty, pl. Grunwaldzki/kiosk, al.
Niepodległości i pojadą zmienioną trasą.

DG

Świdnica pamięta
o ofiarach Covid-19
15 maja, czyli w Dniu Polskiej
Niezapominajki,
władze
miasta
uczciły pamięć osób, których nie ma
już wśród nas z powodu Covid-19. –
Samorządowcy, chcąc podkreślić, iż
ten ostatni rok był czasem odejścia
wielu bliskich nam osób, dodaliśmy
to tego święta jeszcze jeden podtekst
– nie zapominamy o ofiarach koronawirusa – tłumaczy Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.
W akcji sadzenia magnolii, poza
prezydent miasta, wzięli udział: wiceprezydent miasta Szymon Chojnowski, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Dzięcielski, wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej - Joanna Gadzińska
oraz radna Violetta Wiercińska. – 19
lat temu dziennikarz Polskiego Radia,
prezenter w radiowej Jedynce, Andrzej
Zalewski wymyślił Święto Polskiej Niezapominajki. Dzień, w którym mamy
nie zapominać o środowisku, o jego
różnorodności, ale mamy także nie zapominać o ważnych dla nas sprawach
i ważnych ludziach. Samorządowcy,
chcąc podkreślić, iż ten ostatni rok był
czasem odejścia wielu bliskim nam
osób, zaproponowaliśmy, żeby dodać
to tego święta jeszcze jeden podtekst –
nie zapominamy o ofiarach Covid-19
– opowiada prezydent Świdnicy, Beata Moskal–Słaniewska i dodaje: – Z
tego powodu w wielu miastach w Pol-

foto: D. Gębala

aktualności

Na zdjęciu od lewej: Joanna Gadzińska, Szymon Chojnowski, Beata Moskal-Słaniewska,
Jan Dzięcielski oraz Violetta Wiercińska.

sce sadzone są jasne kwiaty, układane
są napisy „nie zapominajmy”. My postanowiliśmy uczcić ten dzień trochę
trwalszą formą, sadząc kolejne drzewo
na pl. św. Małgorzaty. Piękna, kwitnąca
magnolia ozdobi to miejsce. Podobne
akcje odbyły się m. in. w Wałbrzychu,
Włocławku, Bydgoszczy, Wrocławiu
czy Warszawie.
Daniel Gębala

reklama

Goście przybyli do Świdnicy byli pod wrażeniem walorów turystycznych naszego miasta.
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Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, marszałek lotnictwa
sir Stuart Peach wraz ze swoją małżonką lady Brigitte Peach 7 maja odwiedzili Świdnicę.
Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO przyleciał do Polski na dwa
dni na zaproszenie szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Rajmunda T. Andrzejczaka.
Świdnicka wizyta rozpoczęła się
od spotkania z prezydent miasta Beatą
Moskal–Słaniewską. Następnie goście
udali się do Parku Sikorskiego, gdzie z
zainteresowaniem podziwiali replikę
samolotu Manfreda von Richthofena,
znanego jako „Czerwony Baron”. Kolej-

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

reklama

Szef Komitetu Wojskowego NATO
z wizytą w Świdnicy

nym punktem wizyty był Kościół Pokoju, świdnicki Rynek oraz Katedra.
Komitet Wojskowy jest najwyższą
władzą wojskową sojuszu. Tworzą go
szefowie obrony państw członkowskich. Przewodniczący KW NATO jest
najwyższym rangą oficerem w sojuszu,
doradcą wojskowym sekretarza generalnego i Rady Północnoatlantyckiej. Sir
Stuart Peach przewodniczy Komitetowi Wojskowemu NATO od czerwca 2018
roku. Zmienił na tym stanowisku czeskiego generała Petra Pavla. Trzyletnia
kadencja generała Peacha kończy się w
połowie 2021 roku. Jego następcą zostanie holenderski admirał Rob Bauer.
Daniel Gębala

aktualności

Punkt powszechnych szczepień
na lodowisku już działa
W piątek, 14 maja wystartował powszechny punkt szczepień zlokalizowany w hali lodowiska na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Śląskiej 33. Do
Świdnicy trafiła dostawa szczepionek dwóch firm: Pfizer i
Johnson&Johnson.
W tych samych godzinach działa infolinia. Zarejestrować można się także
przez e-rejestrację (pacjent.gov.pl),
infolinię – 989, wysyłając sms o treści „SzczepimySie” na numer telefonu
664 908 556 lub 880 333 333, a także
w wybranym punkcie szczepień.
Obsługę punktu szczepień zapewnia wyspecjalizowana kadra medyczna
z przychodni „Eskulap”. Koordynato-

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Aby zapisać się na szczepienie
przeciwko COVID-19, można skorzystać ze specjalnej infolinii 74/66
22 779. Na ten numer telefonu można dzwonić, aby się zarejestrować na
szczepienie, ale także żeby zasięgnąć
podstawowych informacji. Szczepienia odbywają się od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do 19.00
oraz w soboty od godz. 8.00 do 14.00.

rem działań jest Piotr Pamuła, zastępca komendanta hufca ZHP w Świdnicy. – Mamy sporo do zrobienia. Do
końca maja mamy zamiar zaszczepić
2500 osób - zapowiada koordynator.
Przygotowano łącznie pięć stanowisk.
Miasto zapewniło m.in. obsługę logistyczną, wyposażenie biurowe, sprzęt
komputerowy, środki higieniczne,
środki ochrony osobistej, lodówki.
We wtorek, 18 maja świdnicki punkt
szczepień zwizytował wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa, który wyraził uznanie dla sposobu jego
przygotowania. Obejrzał stanowiska,
pochwalił za estetykę, sprawną organizację i działania wolontariuszy oraz
obsługi medycznej. – Punkt Szczepień
Powszechnych w Świdnicy jest zorganizowany bardzo sprawnie i znajduje
się w dobrym, dostępnym dla miesz-

Pierwszą osobą, która przyjęła szczepionkę, była Lidia Chodur.

kańców miejscu. Przy obsłudze punktu
pracuje zaangażowany zespół ludzi, w
tym liczne grono wolontariuszy – mówił Jarosław Kresa.
Prezydent Beata Moskal-Słaniewska oraz Piotr Pamuła podczas wizyty
zwrócili uwagę na problem dotyczący
dostaw szczepionek. – Czekamy na
większe partie szczepionek, gdyż nasz
potencjał to co najmniej 500 szczepień
dziennie. W naszym punkcie zaszczepiliśmy już ponad 1200 pacjentów, a
możemy dużo więcej – podkreśliła
prezydent Beata Moskal–Słaniewska.
Wicewojewoda Kresa zwrócił uwagę,
że problem dostaw szczepionek związany jest z nieterminowością ich producentów i wyraził nadzieję, że przestoje w szczepieniach nie będą miały
już miejsca.
DG

codzienna
porcja informacji
na

reklama

reklama

reklama

mojaswidnica.pl

reklama

foto: D. Gębala

Wicewojewoda Kresa był pod wrażeniem przygotowanego punktu szczepień.
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Lato na świdnickich podwórkach

Kto pokocha Joli?

foto: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy

Schroniskowa klatka jest dla niej
zdecydowanie za mała. Uwielbia zabawy i ma niespożyte pokłady energii. Kto zaopiekuje się Joli?
- Jaka jest Joli? Kotka jest młodziutka, lekko wycofana, jednak ogromna
potrzeba zabawy, biegania za zdobyczą,
skakania po drapakach jest silniejsza
od strachu. Joli trafiła do nas z zaburzeniami neurologicznymi – przechylona
głowa. Dziś praktycznie tego nie widać,
kotka doskonale funkcjonuje. Uwielbia zabawy! Klatka jest zdecydowanie
za mała dla jej energii. Ona potrzebuje
przestrzeni do biegania, drapaków do
skakania i wszelkiego co mniejsze od
niej – do zabawy. Jeżeli zdecydujesz się
na Joli, zaopatrz się w ogromną ilość
zabawek, drapaków i czasu do spędzania z kotką, a na pewno wynagrodzi
ci to wielką miłością. W celu adopcji
kota zapraszamy z transporterem. Warunkiem koniecznym przy podpisaniu
umowy adopcyjnej jest wykonanie sterylizacji kota we wskazanym terminie
– czytamy w opisie przygotowanym
przez świdnickie schronisko dla bezdomnych zwierząt.
Schronisko dla Zwierząt w Świdnicy, ul. Pogodna 3, telefon kontaktowy: 733 093 663, 531 496 442, kontakt@schroniskoswidnica.pl.
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Zajęcia prowadzone przez wolontariuszy cieszą się dużą popularnością wśród najmłodszych
mieszkańców Świdnicy.

siedzkie relacje – mówi Maria Zięba,
prezeska Fundacji Ładne Historie. Tematem przewodnim tegorocznej edycji są prawa dziecka, by móc przyjrzeć
się z bliska takim pojęciom jak prawo
do tożsamości, rozwoju czy wyrażania
własnych poglądów. Organizatorom
zależy, aby to dzieci pozyskały wiedzę
na temat tego, jakie prawa im przysłu-

gują i jak można je chronić. Udział w
zajęciach jest bezpłatny.

Dołącz do wolontariatu
i „zrób z nami lato”!
Cichymi bohaterami każdej edycji
są wolontariusze i wolontariuszki, którzy pomagają przy realizacji zajęć. Może

zgłosić się każdy powyżej 15. roku życia,
kto czerpie radość z pomagania i dzielenia się doświadczeniami, a przy tym
ma w sobie chęć przeżycia przygody,
działając na rzecz innych. To szansa
na zdobycie cennych umiejętności organizacyjno-animacyjnych, a przede
wszystkim sposób na poznanie nowych
ludzi i realny wpływ na sytuację małych
mieszkańców Świdnicy. Aby współtworzyć „Lato na podwórku”, należy do połowy czerwca 2021 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem
strony internetowej fundacji. Szczegóły
dotyczące rekrutacji znajdują się także
w mediach społecznościowych. Fundacja tworzy obszerny program rozwoju
w ramach Akademii Wolontariusza dla
wszystkich chętnych podjęcia się pracy zespołowej w trakcie projektu, jak
na przykład szkolenia z samoobrony i
asertywności, warsztaty z wystąpień
publicznych czy nauki Polskiego Języka
Migowego. Wartością dodaną jest promocja idei wolontariatu współtworzonego z przedstawicielami świdnickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku jako wyjątkowej alternatywy dla rozwoju osób w
różnym wieku, poprzez działania umożliwiające międzypokoleniową integrację.
oprac.

800 tysięcy złotych
dla świdnickich seniorów.
To jedna z najwyższych dotacji w kraju!
Warsztaty, gry i zabawy, ciekawe
zajęcia sportowe, imprezy okolicznościowe – to wszystko możliwe i dostępne jest dla osób starszych, dzięki zaangażowaniu miasta i dotacjom
z programu rządowego „SENIOR+”.
Miasto pozyskało z niego ponad 800
tysięcy złotych - to jedna z najwyższych dotacji w kraju!
W ramach konkursu placówki
złożyły trzy oferty. Dofinansowanie
na bieżące działanie otrzymał Dzienny Dom Senior–WIGOR (555 360 zł)
oraz Klub Senior+ działający przy ul.
Malinowej (48 060 zł). Natomiast na
utworzenie nowego Klub Senior+ na
osiedlu Młodych przyznano dotację w
wysokości 200 tys. zł.
Celem wieloletniego programu
„Senior+” jest zapewnienie wsparcia
seniorom – osobom nieaktywnym
zawodowo w wieku 60 lat i więcej.
Pozyskane pieniądze umożliwią im
między innymi korzystanie z usług w
zakresie aktywności ruchowej, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności
od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne
spędzanie wolnego czasu, a także

Siedziba nowo powstałego Klubu Seniora przy ul. Malinowej.

zaktywizowanie i zaangażowanie ich
w działania na rzecz środowiska lokalnego.
Świdnicki Klub Senior+ przy ul. Malinowej dysponuje 30 miejscami dla seniorów, Dzienny Dom Senior–WIGOR
– 130. Z kolei Klub Senior+ na osiedlu
Młodych od 2022 roku będzie przezna-

foto: D. Gębala

Od pięciu lat „Lato na podwórku”
towarzyszy dzieciom podczas wakacji w mieście. To pomysł na to, jak
oderwać młode pokolenie od ekranów i wypełnić czas letni twórczymi
zajęciami. By misja zakończyła się
powodzeniem, Fundacja Ładne Historie potrzebuje wsparcia wolontariuszy – otwarta rekrutacja trwa do
15 czerwca.
Dzięki oddolnej inicjatywie pt.
„Lato na podwórku” najmłodsi mieszkańcy Świdnicy przez cały okres wakacji mają zapewnioną rozrywkę, ale i
edukację. Jak co roku na uczestników
i uczestniczki czekają zajęcia edukacyjne oraz bogata oferta warsztatów,
jak m.in. projektowanie, malowanie,
uważność i relaksacja, a także taniec,
kino i teatr. To wydarzenia familijne, zachęcające do wyjścia z domu i
wspólnej zabawy z całą rodziną – zarówno dla dzieci, jak i rodziców czy
seniorów. Projekt startuje na podwórkach 21 czerwca i potrwa do 26 sierpnia. – Chcemy pokazywać, że nawet ta
najbliższa przestrzeń wokół nas – podwórkowa – może stać się wymarzoną
przestrzenią z dzieciństwa. Niezależnie
od tego, jak ona jest urządzona, tym,
co ją tworzy, są przede wszystkim są-

foto: Kalina Żaczek

– Fundacja Ładne Historie szuka wolontariuszek
i wolontariuszy w każdym wieku!

czony dla 60 świdniczan. W tegorocznej edycji konkursu w województwie
dolnośląskim dotacje przyznano 63 klubom i domom seniora prowadzonym
przez samorządy. W powiecie świdnickim otrzymały je także Świebodzice,
Strzegom i Marcinowice.
oprac.

aktualności

Lodówka już jest! Czas na kolejne sprzęty.

Remont lokalu zbliża się ku końcowi, ale wciąż potrzebne są środki na jego wyposażenie.

Chajdudze, Tomaszowi Szuszwalakowi, Krystianowi Ulbinowi. 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. Mamy głowy pełne pomysłów, w
naszej kawiarence powstanie kącik dla

Twój dzielnicowy.
Do kogo zwrócić się
o pomoc?

SZCZEPIENIA
PRZECIWKO HPV
DLA DZIEWCZĄT
Z ROCZNIKA 2007
ZAMIESZKAŁYCH
NA TERENIE GMINY
MIASTO ŚWIDNICA

Dzielnicowy, asp. szt. Maciej Rzepiak
nr tel: 47 87 553 06, tel. kom. 605 109 857,
e-mail: dzielnicowy.10@swidnica.wr.policja.
gov.pl
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy, ul.
Ofiar Oświęcimskich 15, 58-100 Świdnica
Rejon służbowy - Świdnica, ul.: Dąbrowskiego Jana Henryka, Kardynała Wyszyńskiego
Stefana (numery nieparzyste 1-13), Marcinkowskiego Karola, Plac Piłsudskiego
Józefa, Plater Emilii, Prądzyńskiego Ignacego (numery nieparzyste 43-163), Riedla Jana
(numery nieparzyste 1-11), ROD
Księcia Bolka, Sowińskiego Józefa, Waryńskiego Ludwika,
Wróblewskiego Walerego, Zamenhofa Ludwika (numery parzyste 60-64).

PROGRAM SZCZEPIEŃ
FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW
MIASTA ŚWIDNICY
REALIZACJA SZCZEPIEŃ
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MIESZKO” Sp. z o.o.

Przychodnia MIESZKO
ul. Mieszka I 10 • 58-100 Świdnica

tel. 785 21 56 21 • 74 856 87 87
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J. Cader

B E Z P Ł A T N E

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. szt. Maciej Rzepiak

dzieci, a jeśli pogoda będzie dopisywać
to aromatyczna kawa w wyjątkowym
towarzystwie będzie smakować jeszcze
lepiej w ogródku na świeżym powietrzu
- mówi Teresa Antonowicz–Rak, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Świdnicy.
W lokalu poza kawiarnią ma funkcjonować galeria, gdzie będzie można
podziwiać i kupować prace wykonywane 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. Swoje wsparcie można
okazać, przelewając pieniądze bezpośrednio na konto - 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 Facebookowym profilu
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Można
również licytować przedmioty na specjalnej grupie: https://www.facebook.
com/WTZSwidnica.

www.hpv.swidnica.pl
Program proﬁlaktyki zakażeń wirusem brodawczaka
ludzkiego (HPV) na lata 2021-2023 dla Miasta Świdnicy
21.05-3.06.2021 r. |
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reklama

Dzięki zaangażowaniu lokalnych
samorządowców i senator Kołacz-Leszczyńskiej, świdnicka galerio-kawiarenka wzbogaciła się o nową
lodówkę. To jednak nie koniec potrzeb... Wciąż można wesprzeć tę
wspaniałą inicjatywę!
Podopieczni Warsztatu Terapii
Zajęciowej nie rezygnują z marzeń
o stworzeniu niezwykłego miejsca,
gdzie osoby z niepełnosprawnością
intelektualną mogłyby czuć się zawodowo potrzebne. Remont galerio-kawiarenki zbliża się ku końcowi, ale
wciąż potrzebne są środki na wyposażenie pomieszczenia. W poniedziałek
10 maja podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej otrzymali nową lodówkę, która jest niezbędna do prowadzenia galerio-kawiarenki.
- To dla nas duże wsparcie. Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom,
które nam pomogły: Agnieszce Kołacz-Leszczyńskiej, senator RP, radnym
Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej
w Radzie Miejskiej w Świdnicy: Magdalenie Rumiancew-Wróblewskiej, Janowi Dzięcielskiemu, Krzysztofowi Grudzińskiemu, radnym Koalicji Obywatelskiej powiatu świdnickiego: Magdalenie
Urbańskiej-Malusze, Urszuli Olszewskiej, Piotrowi Fedorowiczowi, Krzysztofowi Sołtysowi, Ryszardowi Chołko,
Stanisławowi Jarzynie, Kazimierzowi

foto: J. Cader

Wielkie otwarcie kawiarenki tuż-tuż!
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aktualności

Oddali hołd zmarłemu koledze

trafić Kędzierskiego. Niestety, postrzelonego policjanta, pomimo prowadzonej reanimacji, najpierw przez kolegę
z patrolu, potem kolejnych funkcjonariuszy, a następnie medyków nie udało
się uratować. Zginął na służbie w wieku
43 lat. Pozostawił pogrążoną w smutku
rodzinę i bliskich. – W naszych sercach
i pamięci trwać będzie na zawsze jako
ciepły, uśmiechnięty, życzliwy i uczynny kolega. W imieniu Komendanta
Głównego Policji gen. insp. Jarosława
Szymczyka, kierownictwa polskiej policji, policjantów i pracowników, rodzinie Michała i jego przyjaciołom składamy najszczersze kondolencje i wyrazy
głębokiego współczucia – wspominają
funkcjonariusze.
Daniel Gębala

Policjanci w całej Polsce, także w Świdnicy, symboliczną minutą ciszy uczcili pamięć kolegi.

Po kilkunastu miesiącach rozłąki
znów zaproszą nas na filmową ucztę.
W kinowych salach zaserwują filmy,
które nas wzruszą, pobudzą do refleksji i dotkną do głębi. W październiku wraca festiwal Filmowy Spektrum.
Rok 2020 przyniósł wiele wyzwań
i wyznaczył nowe standardy funkcjonowania branży filmowej. Zmiany
wpłynęły w szczególności na myślenie
o organizacji festiwali, które musiały
otworzyć się na zupełnie inne rozwiązania i perspektywy – przyjąć formułę
festiwalu hybrydowego, bądź przenieść swoje wydarzenia do sieci jak
Spektrum. Niezrażeni trudnościami,
nauczeni doświadczeniem i z jeszcze
większą pasją do kina – organizatorzy
Spektrum z nową energią wracają do
pracy nad tegoroczną edycją festiwalu. 7. edycja Świdnickiego Festiwalu
Filmowego Spektrum odbędzie się w
tym roku w dniach 24-30 października, a Świdnica ponownie ugości największe święto kina artystycznego na
Dolnym Śląsku. Od pierwszych edycji
Spektrum stawia na wyrazisty i mocny przekaz, zarówno poprzez selekcję
programową, jak i komunikację wizualną. To festiwal jakich mało: otwarty na świat, ale ze świdnicką duszą,
stawiający na lokalność i spektrum
osobistych doznań i refleksji towarzyszących odczuwaniu kina. Dziś po

Nowa identyfikacja wizualna „Chcemy Cię
dotknąć” z wykorzystaniem fotografii Łukasza Wierzbowskiego powstała we współpracy z wieloletnim partnerem festiwalu,
studiem graficznym Bękarty.

7 latach Spektrum jest festiwalem dojrzałym, pewnym swojej drogi i w tym
roku „chce Cię dotknąć”. – Po niemal 15
miesiącach pandemii najbardziej brakuje dotyku. Nawet zwykłego uściśnięcia dłoni nieznajomemu, nie mówiąc
już o przytuleniu przyjaciół. Dlatego
też Spektrum chce Cię dotknąć, chce
abyś poczuł bliskość, bo bliskość i małe
wspólnoty od zawsze były i są dla nas
ważne. Hasło „Chcemy Cię dotknąć” to
list miłosny kina do publiczności, bo
puste sale kinowe tęsknią tak samo jak
Wy tęsknicie do nich. I wreszcie, naszą ambicją jest pokazywanie filmów,
które dotykają, które wzruszają, które poruszają i nie pozwalają pozostać
obojętnym wobec problemów świata.
Bądźcie z nami. Bądźcie blisko – mówi
Paweł Kosuń, pomysłodawca i dyrektor Spektrum.
oprac.

„Endomama” wsparła
pracowników i pacjentki
świdnickiego Latawca

foto: Fundacja "Endomama"

foto: D. Gębala

W piątek 7 maja, w samo południe
włączone zostały sygnały dźwiękowe
i świetlne w radiowozach świdnickiej
policji. W ten sposób funkcjonariusze uczcili pamięć swojego kolegi,
43-letniego Michała Kędzierskiego z
Raciborza, który został śmiertelnie
postrzelony podczas interwencji.
Policjant Michał Kędzierski zginął
od strzałów, które padły 4 maja na ulicy
Chełmińskiego w Raciborzu. Podejrzewany o strzelanie 40-letni mężczyzna,
według policji w stroju łudząco podobnym do policyjnego munduru, najpierw
na stacji benzynowej wsiadł do samochodu po wypiciu alkoholu, a potem
„kontrolował” auta na osiedlowej uliczce. Podczas legitymowania, zamiast
dokumentów, miał wyciągnąć broń i

Świdnicki Festiwal Filmowy
Spektrum powraca!

W Dniu Pielęgniarek i Położnych, członkinie fundacji „Endomama” odwiedziły załogę Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego świdnickiego szpitala „Latawiec”.

W Dniu Pielęgniarek i Położnych
członkinie fundacji „Endomama” odwiedziły załogę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego świdnickiego
szpitala „Latawiec” z ordynatorem,
Filipem Kubiaczykiem na czele.
„Endomama” promuje profilaktykę
i ułatwia dostęp do najnowszych metod leczenia endometriozy. Członkinie
fundacji podejmują także inne działania,
m.in. zapewniają potrzebującym kobietom dostęp do środków higienicznych.
Dzięki ich zaangażowaniu rozlokowano
w Świdnicy różowe skrzyneczki z podpaskami i artykułami higienicznymi. W
czwartek 13 maja „Endomama” wsparła
pracowników i pacjentki świdnickiego szpitala „Latawiec”. - Przekazałyśmy
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paczki z kosmetykami i środkami higienicznymi dla potrzebujących pacjentek
oddziału, a także zapasy dobrej wody dla
naszych bohaterskich medyków. Wszystkiego najlepszego dla pielęgniarek i położnych składa Fundacja „Endomama”.
Bez Was nie byłoby nas - mówi prezes
fundacji Anna Gromek.
Utrudniony dostęp do środków
higienicznych jest często przeszkodą dla codziennego funkcjonowania
niektórych kobiet. - O zapasy do uzupełniania skrzyneczki regularnie dbają
przedstawiciele fundacji. Serdecznie
dziękujemy za okazane wsparcie i każdy tak piękny gest – informuje dyrekcja
szpitala „Latawiec”.
J. Cader

kultura

NORWIDbus
wyruszył w miasto!
Dzięki wspólnej akcji Miejskiej
Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
w Świdnicy, na ulice miasta wyruszył
NORWIDbus, czyli specjalny autobus
dedykowany twórczości Cypriana Kamila Norwida. Wszystko to w ramach
obchodów roku wspominanego mistrza pióra.
Przypomnijmy, w listopadzie ubiegłego roku sejm podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem
Cypriana Kamila Norwida w uznaniu
jego zasług dla polskiej sztuki i polskiej
kultury. W tym roku mija 200. rocznica
jego urodzin. Wszystkie zaplanowane

wydarzenia mają na celu przybliżenie
postaci patrona świdnickiej Miejskiej
Biblioteki Publicznej – znakomitego
twórcy romantycznego, poety, prozaika, dramatopisarza, rzeźbiarza, malarza i rysownika.
– Są trzy bardzo ważne powody do
uczczenia tej postaci. Po pierwsze 200.
rocznica urodzin Norwida. Po drugie,
Cyprian Kamil Norwid od 1967 roku jest
patronem Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świdnicy i to jest moment, żeby wykorzystując obchody Roku Norwida w
naszym mieście – szczególnie to uczcić
– po trzecie – za nami Tydzień Bibliotek,
natomiast 8 maja obchodziliśmy Dzień

Bibliotekarza – tłumaczy dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Ewa Cuban i
dodaje: – Autobus, oprócz atrakcyjnej wizualizacji poświęconej rocznicy urodzin i
pokazującej jeden z piękniejszych cytatów
Norwida, w środku ma zamontowany
regał, który jest wypełniony książkami.
Książkami dla pasażerów, które można
czytać w trakcie jazdy, które można zabrać do domu, a nawet na zasadzie dzielenia się książką można przynieść z domu
i zostawić dla drugiej osoby. Są tutaj
książki dla najmłodszych i literatura dla
starszych. To tzw. mobilna biblioteka na
kółkach. Oprócz tego na monitorze, który
znajduje się w autobusie i na monitorach
w większości autobusów jeżdżących po
Świdnicy będzie wyświetlana prezentacja twórczości Cypriana Kamila Norwida
– ciekawostki z życia, cytaty, grafiki, bo
trzeba wiedzieć, że Norwid był autorem
niesamowitych grafik. Te niebawem znajdą się na przygotowywanej wystawie.
– Czas pandemii to czas ograniczeń
zarówno dla MPK jak i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Po rozmowach z panią
dyrektor Ewą Cuban, chcieliśmy zainicjować jakąś wspólną akcję. Efektem
naszej współpracy jest właśnie NORWIDbus. My udostępniliśmy autobus, a
biblioteka zadbała o jego wyposażenie.
Dzięki temu Świdnica zyskała „mobilną
bibliotekę”. To dodatkowa atrakcja dla
wszystkich mieszkańców, którzy podczas
podróży przez miasto mogą czytać także
książki - opowiada Tomasz Kurzawa,
prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego w Świdnicy.
Daniel Gębala

NORWIDbusa można już zobaczyć na ulicach Świdnicy.

Konkurs na Autorską Książkę
Literacką rozstrzygnięty
ty

Mateusz Andała, autor książki „Surfując po księżycowych morzach”, został laureatem XIV Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską
Książkę Literacką – Świdnica 2021.
W ramach konkursu wpłynęły 43 książki od 45 autorów. Biorąc
pod uwagę walory literackie oraz
oryginalność opracowania graficznego, do nagrody nominowano 10
książek. W piątek, 14 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. K.
Norwida w Świdnicy odbyły się obrady jury. Gremium w składzie: Karol
Maliszewski – przewodniczący jury,
Jacek Podsiadło, Tomasz Ossosiński, Ewa Cuban i Andrzej Protasiuk
miało twardy orzech do zgryzienia.

Szymon Chojnowski:
Ta książka ma w sobie trochę z
eseju i trochę ze stand-upu. Jeśli ktoś lubi „smakowite kąski”
w sferze językowej i literackiej, to na pewno poczuje się
„najedzony”. Masłowska bawi
się słowem, slangiem, tworząc
swój unikalny klimat i niekiedy
ponury obraz polskiej rzeczywistości. Jest uważną obserwatorką, która potrafi wyciągnąć
wiele prawdy o nas samych z
różnych „puzzli codzienności”.

W ścisłym finale znalazły się dwie
prace: „Surfując po księżycowych
morzach” Mateusza Andały oraz
„Stworzenie” Natalii Wawrzyniak.
Po wnikliwej analizie i długiej dyskusji nagrodę główną otrzymał Mateusz Andała. - 11 czerwca o godz.
18.00 Miejska Biblioteka Publiczna
w Świdnicy zaprasza na uroczyste
wręczenie nagrody połączone z wernisażem, koncertem i spotkaniem autorskim z ubiegłorocznym laureatem
Tomaszem Ososińskim za książkę
„Dom Andersena”. Więcej szczegółów
już wkrótce – zachęca dyrektor biblioteki, Ewa Cuban.
DG

Nowa filia do dyspozycji czytelników
Będzie to miejsce, które z pewnością spełni wszystkie oczekiwania miłośników literatury. 24 maja
o godz. 13.30 otwarta zostanie nowa
siedziba filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej, zlokalizowana przy ul.
Morelowej 2a.

Przyjaciele
biblioteki
polecają

Biblioteka przy ul. Morelowej dysponuje ponad 90-metrową przestrzenią podzieloną na kilka stref.
To między innymi wypożyczalnia,
wyposażona w literaturę dla dorosłych,
młodzieży oraz dzieci. Do dyspozycji
czytelników będzie także czytelnia,

strefa dla najmłodszych oraz taras, z
którego czytelnicy będą mogli skorzystać w godzinach pracy biblioteki. - W
nowej filii znalazły się również stanowiska komputerowe, dostępna będzie
usługa Legimi. Budynek został w pełni
przystosowany dla osób niepełnospraw-

nych – tłumaczy dyrektor MBP w Świdnicy Ewa Cuban i dodaje: - Zapraszamy
dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia
udziału w grze terenowej „kierunek Morelowa”. Tego dnia czytelnicy będą mogli
także korzystać z całej oferty biblioteki.
DG
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wieści z powiatu

Miłośnicy motoryzacji wsparli
zbiórkę dla chorej Amelki
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 7 milinów złotych. – Jesteśmy przerażeni,

foto: J. Cader

Mieszkańcy powiatu dwoją się i
troją, by uzbierać środki na leczenie chorej na SMA Amelki Gmyrek ze Strzegomia. Grupa strzegomskich miłośników motoryzacji
zakasała rękawy i zorganizowała
pokaz zabytkowych, rajdowych,
militarnych samochodów oraz motocykli. Celem akcji było wsparcie
zbiórki pieniężnej na ratowanie życia i zdrowia dziewczynki.
Kapryśna pogoda nie zniechęciła
miłośników motoryzacji i osób, które chciały wesprzeć dziewczynkę w
walce z chorobą. Na scenie zaaranżowanej na naczepie auta ciężarowego zagrały dwa zespoły muzyczne:
Ślad ze Strzegomia oraz MSV z Jawora. Głodni uczestnicy imprezy mieli w czym wybierać - nie brakowało
dań z grilla i pysznych ciast. Podczas
imprezy zebrano 19 tys. 3,73 zł. Kwota ta trafi na konto Amelki.
– Przez cały czas można wspierać
walkę z chorobą naszej córeczki np.
poprzez trwające licytacje na grupie,
na portalu społecznościowym Facebook Amelka kontra SMA #MyszkaAmelka. Pieniądze na ratowanie życia Amelki spływają od ludzi dobrej
woli z całego świata np. z Chicago.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni za
każdą złotówkę. Obecnie zluzowano
obostrzenia, więc planujemy zorganizować kilka imprez w powiecie

Jesteśmy przerażeni, bo żaden rodzic nie jest gotowy na tak straszną chorobę dziecka, ale nie
możemy tracić nawet chwili – mówią rodzice Amelki Gmyrek.

świdnickim. W związku z tym potrzebujemy pozwolenia na organizację wydarzenia, wolontariuszy,
darczyńców i gadżetów. W najbliższym czasie odbędzie się Dzień Mamy
w Strzegomiu, 30 maja odbędzie się
Dzień Dziecka w Żarowie, następnie
w Goczałkowie i Mokrzeszowie. Właściciel „Skody dla Amelki”, strzegomski przedsiębiorca, Jacek Kiszkiel,
który wylicytował auto na portalu
Allegro za 26 tys. złotych podarował

nam ją z powrotem z nadzieją, że samochód trafi na ponowną licytację.
Od 23 kwietnia Skoda rusza w rajd
po Polsce, aby zbierać środki na leczenie Amelki – jedzie do Karpacza,
Legnicy nad morze, po całym kraju w
wzdłuż i w szerz – mówi mama Amelki, Patrycja Gmyrek.
Amelka Gmyrek jest 1,5-roczną,

wesołą dziewczynką, która walczy z
podstępną chorobą, rdzeniowym zanikiem mięśni. Choroba jest na tyle

„Warszawianka”
pięknieje w oczach

Sympatycy i właściciele pojazdów retro spotkali się 9 maja w
Grodziszczu, aby uczcić Dzień Flagi. Wydarzenie planowane było tydzień wcześniej, niestety warunki
atmosferyczne przeszkodziły w organizacji imprezy.

Oryginalne pojazdy wystartowały
o godzinie 14:00 z boiska sportowego
w Grodziszczu, a tuż za nimi ruszyła
grupa rowerzystów z biało-czerwonymi flagami, by wspólnie przejechać
przez Krzyżową, Makowice, Bystrzycę
Dolną do Burkatowa. Organizatorami akcji były sołectwa: Grodziszcze,
Krzyżowa, Makowice, Bystrzyca Dol-
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pawilon gastronomiczny, szalet publiczny oraz pomieszczenia dla wędkarzy.
Ustawiane są palisady na obrzeżach planowanej plaży znajdującej się na cyplu,
które umacniać będą jego brzegi i skarpę
- informują pracownicy wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej UM w
Świebodzicach
Zakończenie inwestycji jest planowane na 30 czerwca 2021 r. Staw
Warszawianka jest jednym z dwunastu
zadań projektu, który realizuje gmina
Świebodzice w ramach dofinansowania z unijnego Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko pn. „Rozwój
funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w
Gminie Świebodzice poprzez tworzenie
i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy życia mieszkańców”.

Lekarze informują, że do leczenia mogą być zakwalifikowane dzieci, które nie przekroczą wagi 13,5
kilogramów. Amelka waży 11 kilogramów. Zbiórka pieniędzy to wyścig z
czasem o życie dziewczynki. Każdy,
kto chciałby wspomóc Amelkę może
wpłacać pieniądze na konto fundacji
siepomaga – https://www.siepomaga.pl/amelka-sma. Na dzień 16 maja
na koncie fundacji znajduje się ponad
2 miliony złotych.

Wyruszyli na spacer
z gratem!

Prace budowlane idą
pełną parą. Ustawione
zostały palisady na
obrzeżach planowanej
plaży znajdującej się
na cyplu, które umacniać będą jego brzegi
i skarpę.

Prace budowlane na terenie stawu „Warszawianka” w Świebodzicach
idą pełną parą. Teren zmienia się nie
do poznania. W parku przy stawie
przebudowywany jest system ścieżek.
Powstaną też miejsca wypoczynkowo-rekreacyjne.
- Projekt zagospodarowania zakłada
podział terenu na strefy funkcjonalne i
wprowadzenie różnych form aktywności ruchowej. W zakresie wyposażenia
zaplanowano m.in. stworzenie placu zabaw, a także małą architekturę obejmującą: pergole-trejaże drewniane, stojaki
na rowery, ławki, kosze na śmieci, latarnie. Natomiast przy wejściu do parku od strony ul. Kolejowej znajdzie się
zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa
składająca się z kiosków połączonych
wspólnym zadaszeniem stanowiących

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 córeczki. Błagamy
was o pomoc – apelują rodzice Amelki.

J. Cader

na, Burkatów oraz Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji, Gmina
Świdnica i Gminne Koło PTTK Sudety.

- Bardzo się cieszymy, że pogoda
wreszcie dopisała. „Na spacer z Gratem” przyjechali właściciele i miłośnicy starych aut z najróżniejszych województw. Każdy uczestnik „spaceru”
otrzymał flagę, którą z łatwością można było przymocować do szyby auta.
W tak oryginalny sposób stworzyliśmy jedną, wielką drużynę flagi Polski,
aby uczcić pamięć i okazać szacunek
polskim barwom narodowym - mówi
Adam Prask, sołtys Burkatowa.
J. Cader

◄ Każdy
uczestnik
„spaceru”
otrzymał
flagę, którą
z łatwością
można było
przymocować do
szyby auta.

wieści z powiatu

Trwa zbiórka na odbudowę
altanki w koziarni w Nowicach

Altana była dziełem nowickiej
młodzieży. Zbudowali ją od podstaw w
kwietniu 2020 r. - Podrzuciłem pomysł
stworzenia takiego miejsca znajomym
z wioski i postanowiliśmy, że wybudujemy obiekt. Uzgodniliśmy wszystko z
Radą Sołecką i dostaliśmy pozwolenie
na budowę. Przez około trzy tygodnie
ja, moja dziewczyna Amelia Olszewska, Paweł Lamot i Aleks Grzywiński
pracowaliśmy przy budowie altany.
Ten czas się przedłużał ze względu na
deszczową pogodę. Część materiałów
zakupiliśmy sami, ale wsparli nas także
mocno mieszkańcy Nowic. To miejsce
było dla nas azylem, gdzie czuliśmy się
całkowicie bezpiecznie. Wszystko było
zadbane, nie było żadnych śmieci na
zewnątrz. Czystość była dla nas prio-

Po lewej altanka przed spaleniem, po prawej - zgliszcza po pożarze.

rytetem. Cała altanka była drewniana,
miała blaszany dach, ściany były docieplone styropianem, a w zimie ogrzewaliśmy się w środku piecem typu koza.
Gdy na zewnątrz był śnieg po kolana
i -15 stopni, my w środku mieliśmy 20
stopni i mogliśmy siedzieć w koszulkach. W środku była także kanapa, stół,
fotel i duża ławka – opowiada pomysłodawca budowy obiektu, Maksymilian Gleń.

Pożar zabrał wszystko
Niestety, altana spłonęła 3 maja.
Nieznany sprawca bądź sprawcy
podłożyli ogień. Jak dotąd nie udało
się ustalić, kto to zrobił. Na budynku
znajdującym się przed koziarnią jest
zainstalowany monitoring, jednak nie

Żarów pełen
kwiatów
Ponad 20 społeczników wzięło
sprawy w swoje ręce i zasadziło nasadzenia na żarowskich rabatach.
Wszystko w ramach wolontariatu,
którego organizatorem jest Fundacja
Inicjatywa B.
Wolontariusze dokonali nasadzeń
w sobotę 15 maja w ramach akcji społecznej pt. „Sadzimy! Wolontariat na
skwerze C. Kulmiza”. Rośliny nadadzą
oryginalny wygląd rabatom i będą
kolorową ozdobą miasta. Teren o powierzchni 70 metrów, przeznaczony
pod nasadzenia, został wcześniej zasiany trawą rekreacyjną przez koordynatorów akcji. Trawa będzie najlepszą
i najbardziej praktyczną powierzchnią
w pobliżu dekoracyjnych stref z kwiatami i krzewami.

widać na nim zbyt wiele. - Ktoś musiał przygotowywać się do podpalenia
od dłuższego czasu, wiedział, gdzie ten
monitoring jest. Jedna kamera uchwyciła moment podpalenia. W ciągu
jednej sekundy widać potężny błysk
światła i bardzo dużą ilość dymu. Ktoś
musiał dostać się do środka, niszcząc
drzwi i oblewając cały środek co najmniej kanistrem benzyny. Za koziarnią
jest polna dróżka pomiędzy polami i
ta droga łączy się z drogą ekspresową
„łącznik”. Na nagraniu z monitoringu
kilka minut przed podpaleniem widać
światła samochodu, który jedzie właśnie tamtą dróżką od strony łącznika.
W połowie drogi światła pojazdu gasną
i trop się urywa – mówi Maksymilian
Gleń.

Młodzież, mimo rozżalenia, nie
składa jednak broni i zamierza odbudować obiekt. Wsparciem są niezmiennie mieszkańcy wsi. Oprócz
pieniędzy przekazywanych na portalu zrzutka.pl, środki na materiały
zbierane są także w sklepie w Nowicach. Nowa altana na pewno będzie
drewniana jak poprzednio. Niestety,
budowa murowanego obiektu wiąże
się z koniecznością pozyskania projektu budowlanego i o wiele większymi kosztami. Ma być też większa,
tak żeby zmieściło się w niej 20-25
osób. - Jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądać na samym końcu, ale,
jak wybudujemy, pochwalimy się
efektami – zapowiada Maksymilian
Gleń.

– Czwarte spotkanie żarowskiego
wolontariatu, którego organizatorem
była Fundacja Inicjatywa B, mogło zostać przeprowadzone dzięki wsparciu
Strefy Okazji z Żarowa, która wyposażyła kilkunastu wolontariuszy w niezbędne narzędzia oraz gminy Żarów,
która zorganizowała wodę do podlewania roślin – informują koordynatorzy
akcji na stronie Fundacja Inicjatywa
B. Po zakończeniu akcji na głodnych
wolontariuszy czekały smakowite naleśniki.
W sobotę, 22 maja o godzinie 10:00
rusza kolejna akcja sadzenia roślin pt.
„byliNA skwerze”. Zgłoś się, pisząc na
adres: wezmeudzial@inicjatywab.pl.
J. Cader

foto: Fundacja Inicjatywa B

„To był nasz azyl”

foto: UM Jaworzyna Śląska

Wystarczyło kilka minut, by budowana przez wiele dni altana zamieniła się w pył. Teraz młodzi ludzie
z Nowic (gmina Jaworzyna Śląska),
twórcy obiektu, proszą o pomoc w
zebraniu środków na jego odbudowę.
- 3 maja około godziny 23.00 altanka w koziarni, której poświęciliśmy
ogromną ilość czasu, którą zbudowaliśmy my, młodzież, bez niczyjej pomocy,
na którą wydaliśmy bardzo dużo siły,
miłości i pieniędzy, która wiązała się
z wielkimi emocjami, wspomnieniami,
wieloma imprezami, urodzinami i długimi letnimi wieczorami, została spalona przez osobę trzecią. Pożar trwał zaledwie kilka minut, a mimo to wszystko
razem z zawartością w środku zdążyło
zamienić się w pył – piszą organizatorzy zbiórki środków na odbudowę
altany na stronie https://zrzutka.pl/
xndu8r. - Zebrane środki przeznaczymy na odbudowę naszej altany. Każda
osoba, która wpłaci dowolną kwotę, zostanie zapisana na pamiątkowej tablicy, która znajdzie się w środku naszej
altany – dodają.

Ponad 20 społeczników wzięło sprawy w swoje ręce, utworzyło międzypokoleniowy wolontariat i sprawiło, że miasto pięknieje w oczach.
21.05-3.06.2021 r. |
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Kolejna porażka biało-zielonych

Już po raz 23. w sezonie piłkarze
Polonii-Stali Świdnica musieli uznać
wyższość rywala. W meczu 31. kolejki
świdniczanie przegrali na własnym
terenie ze Stalą Brzeg aż 2:6. Po meczu okazało się, że funkcję trenera
przestał pełnić Jarosław Pedryc. Nazwisko jego następny poznamy już
wkrótce. Do końca rozgrywek pozostało jeszcze sześć spotkań. Szasnę
na utrzymanie świdniczan w III lidze
są już tylko iluzoryczne.
Polonia-Stal Świdnica – Stal Brzeg
2:6 (0:3)

bramki: Damian Szydziak 48’, Wojciech
Szuba 89’ - Michał Kuriata 8’, Konrad
Andrzejczak 24’, 62’ (k), 80’, Mateusz
Dychus 41’, Dawid Kamiński 90’
Polonia-Stal: Kot – P. Paszkowski,
Sowa, Kasprzak, Sztylka, Diduszko,
Szuba, Osiadły, Szydziak, Kozachenko,
Szydziak, Osiadły, Myrta oraz Ciupka,
B. Paszkowski, Tragarz, Czarny

W 32. kolejce świdniczan czeka pauza. Biało-zieloni ponownie na murawie zameldują się 26 maja. Wówczas
na własnym stadionie podejmą ekipę
Gwarka Tarnowskie Góry.

Czekają nas
rajdowe emocje
W ostatni weekend maja odbędzie
się 32. Rally Masters, czyli pierwsza
runda Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Dolnego Śląska. Dwudniowa rywalizacja na drogach powiatu świdnickiego zapowiada się
niezwykle interesująco.
Zawodnicy będą się ścigać na przygotowanej trasie z ul. Częstochowskiej
w Świdnicy przez Niegoszów, Panków
i Śmiałowice. Następnie rywalizacja
przeniesie się w Góry Sowie, na kultowy odcinek Walim-Rościszów. Park
Serwisowy zlokalizowany będzie przy
ul. Kliczkowskiej na parkingach ZUP-

BADURA. - Rajd, ze względu na wymogi związane z pandemią, musi odbyć się
bez udziału kibiców. To dla nas przykra, ale konieczna sytuacja. Zmagania
załóg będzie można śledzić, oglądać w
transmisjach online na facebooku. Wyniki sportowe także na żywo publikowane będą na naszej stronie i portalu
https://www.ewrc-results.com/. Prosimy wszystkich uczestników o przestrzeganie ograniczeń i stosowanie się
do aktualnych rozporządzeń władz i
służb porządkowych – tłumaczą organizatorzy rajdu.

Komplet wyników 31. kolejki:
▪ Zagłębie II Lubin – Foto-Higiena Gać
6:1
▪ Ślęza Wrocław – Polonia Bytom 1:1
▪ Piast Żmigród – Lechia Zielona Góra
3:0
▪ MKS Kluczbork – Rekord Bielsko-Biała 1:3
▪ Ruch Chorzów – ROW 1964 Rybnik
5:0
▪ LKS Goczałkowice Zdrój – Gwarek
Tarnowskie Góry 2:2
▪ Pniówek Pawłowice – Miedź II Legnica 3:1
▪ Górnik II Zabrze – 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. LKS Goczałkowice Zdrój
8. Lechia Zielona Góra
9. Stal Brzeg
10. Górnik II Zabrze
11. Gwarek Tarnowskie Góry
12. MKS Kluczbork
13. Warta Gorzów Wielkopolski
14. Miedź II Legnica
15. Piast Żmigród
16. ROW 1964 Rybnik
17. Foto-Higiena Gać
18. Polonia Nysa
19. Polonia-Stal Świdnica

DG

żania idei „Smart City”. A co najważniejsze, akcja motywuje mieszkańców
do zdrowej sportowej rywalizacji i
wspólnej zabawy propagującej aktywny tryb życia. Wartością dodaną dla
włodarzy miast będzie pełna, szczegółowa statystyka przejazdów, tzw.
„mapa ciepła”. Zebrane dane o najczęściej używanych trasach mogą być
przydatnym narzędziem przy planowaniu i projektowaniu ścieżek i infrastruktury rowerowej.
Udział w zabawie jest dla uczestników bezpłatny. Miasto, które wygra rywalizację, otrzyma przechodni
„Puchar Rowerowej Stolicy Polski”. W
przypadku wygranej trzy razy z rzędu,
puchar zostaje na stałe w posiadaniu
danego miasta.
- Dla sześciu najlepszych kobiet i
mężczyzn przygotowaliśmy nagrody w
postaci strojów rowerowych „Świdnica
na rowery”. To nie jedyne bonusy dla
kręcących kilometry dla naszego miasta. Najważniejsza jest jednak dobra
zabawa i nasza aktywność na świeżym
powietrzu – opowiada Radosław Werner, kierownik Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Świnicy.

mojaswidnica.pl
| 21.05-3.06.2021 r.
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Ściągnij aplikację
i rywalizuj
o Puchar Rowerowej
Stolicy Polski!

Twórcy „Aktywnych Miast” zachęcają do udziału w ogólnopolskiej
rywalizacji o „Puchar Rowerowej
Stolicy Polski”. Projekt realizowany
będzie od 1 do 30 czerwca tego roku.
Jego celem jest przede wszystkim
propagowanie aktywnego wypoczynku, promocja turystyki rowerowej,
promocja jazdy rowerem jako alternatywnego środka transportu, wdrażanie idei „Smart City” w miastach.
- Najważniejsza jest jednak dobra zabawa i nasza aktywność na świeżym
powietrzu – zachęca Radosław Werner, kierownik Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Świnicy.
Przed rokiem do zabawy zorganizowanej przez bydgoski Urząd Miejski
zgłosiły się 44 miasta. W tym roku jest
ich już 50. Świdnicką reprezentację
tworzy już ponad 500 cyklistów! Zasady rywalizacji są proste - rowerzyści
pobierają specjalnie stworzoną na potrzeby rywalizacji darmową aplikację,
która rejestruje trasy i ich długości.
Uczestnik sam decyduje, dla którego z
miast „kręci kilometry”. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu użytkownicy
przyczyniają się do masowego wdra-
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Bolesne potknięcie na finiszu ligi!
emocje sięgnęły zenitu. Po pierwszej
serii był remis 3:3, potem przez kilka
kolejek rzucający byli bezbłędni. W
końcu pomylili się gospodarze i goście
z Brzegu mogli triumfować. Po meczu
w obozie świdniczan panowały minorowe nastroje. Zakończenie sezonu na
trzecim miejscu było ważnym celem.
Okoliczności, w jakich do tego nie doszło, były wyjątkowo bolesne. Fatalna
skuteczność w całym meczu sprawiła, że zamiast efektownej wygranej
trzeba było przełknąć gorycz porażki.
Dokładnie każdy z graczy mógł pluć
sobie w brodę, że chociaż przy jednej
próbie rzutu nie zachował się spokojniej, dokładniej nie przymierzył.

W kilku sytuacjach świdniczanom zabrakło zimnej krwi.

Do przerwy przewaga świdniczan
stopniała do dwóch trafień (17:15), ale
prawdziwy horror dopiero nastąpił.
Po zmianie stron trener Orlika dość
niespodziewanie wycofał z gry bohatera pierwszej połowy – Lellka i wstawił między słupki Konrada Sobczyka.
Ten okazał się jeszcze trudniejszą do
pokonania zaporą. Przez pierwsze
czternaście minut drugiej połowy
świdniczanie pokonali go tylko raz (!)
i Orlik wyszedł na prowadzenie 21:18.
Młodej drużynie trenerów Krzysztofa Terebuna i Patryka Dębowczyka

foto: D. Gębala

W teorii to miała być formalność,
ale w praktyce wyszło zupełnie inaczej. W ostatnim meczu w tym sezonie ŚKPR Świdnica sensacyjnie przegrał po rzutach karnych z Orlikiem
Brzeg i ostatecznie zameldował się
na czwartym miejscu w tabeli.
Ten mecz miał duże znaczenie, bowiem świdniczanom zależało na wdrapaniu się na trzeci stopień podium.
Do celu potrzebne były dwa punkty w
domowym starciu z ligowym średniakiem. Zdobyć udało się tylko jeden, a
samo spotkaniu na długo pozostanie
w pamięci jego uczestników i widzów…
Rozpoczęło się zgodnie z planem,
bo od prowadzenia 10:4 w 10. minucie.
Szare Wilki zdawały się mieć wszystko
pod kontrolą. To, co stało się potem,
trudno racjonalnie wytłumaczyć. Coraz bardziej zaczęła szwankować skuteczność, a koncert gry między słupkami Orlika rozpoczął Michał Lellek,
który na długie minuty dosłownie zamurował bramkę. Kolejnym elementem, który wyraźnie zbił z tropu świdniczan, była sytuacja z 28. minuty, gdy
bezpośrednią czerwoną kartką ukarany został Michał Rzepecki. Decyzja
arbitrów była dyskusyjna. Od polującego na faul ofensywny Rzepeckiego
odbił się jeden z rywali, a że gabaryty
i masa obu graczy były zgoła inna, to
zawodnik Orlika padł po tym starciu
jak rażony piorunem. Opuszczenie
boiska przez doświadczonego „Rzepę”
wielce skomplikowało sytuację zespołu. Wobec nieobecności pauzującego
za czerwoną kartkę w Środzie Wielkopolskiej Olgierda Etela, w odwodzie
pozostał już tylko jeden nominalny kołowy –Norbert Bal.

grunt usuwał się spod nóg. W oczach
zawodników widać było coraz większy lęk, trzęsły się ręce. I nie zmieniło
tego nawet błyskawiczne odrobienie
strat i ponowne wyjście na prowadzenie 24:22 w 48. minucie. W ostatnich
fragmentach ŚKPR miał kilka szans,
by definitywnie „zamknąć mecz”, to
jednak po 60 minutach na tablicy wyników pojawił się remis 28:28. Obie
ekipy zgarnęły po punkcie, a o tym,
kto zdobędzie kolejny – szczególnie
cenny dla świdniczan, miał zadecydować konkurs rzutów karnych. W nim

ŚKPR Świdnica – Orlik Brzeg 28:28,
k. 6:7 (17:15)
ŚKPR: Jabłoński, Mirga, Wiszniowski – Jankowski 8, Chmiel 5, Pęczar 4,
Wołodkiewicz 3, Wojtala 3, Rzepecki 2,
Redko 2, Starosta 1, Ingram, Bal, Jaroszewicz, K. Stadnik
26. kolejka (15–16.05)
▪ ŚKPR Świdnica – Orlik Brzeg 28:28,
k. 6:7 (17:15)
▪ Zew Świebodzin – EUCO UKS Dziewiątka Legnica 29:28 (15:11)
▪ Tęcza Kościan – Polonia Środa Wlkp.
29:26 (13:13)
▪ SPR Oleśnica – Wolsztyniak 30:31
(14:14)
▪ Sparta Oborniki Wlkp. – Żagiew
Dzierżoniów 27:23 (12:10)
▪ Trójka Nowa Sól pauzuje
▪ OSiR Komprachcice – Spartakus Buk
33:30 (11:14)
oprac.

Judocy błysnęli formą
ą

Daniel Gębala

foto: UKS Judo Świdnica

(2004-2006) oraz junior (2002-2003)
również w kategorii wagowej do 55
dwa srebrne medale wywalczył Antoni Romanik, a jego brat bliźniak Stanisław, w kategorii wiekowej junior
młodszy, wywalczył brązowy medal. W
juniorach zajął miejsce tuż za podium.
W kategorii wiekowej młodzik (20062007) walczyli: Grzegorz Pawłowski,
Jakub Łysek oraz Jędrzej Czapliński,
ale zakończyli udział w walkach eliminacjach. W kategorii wagowej do 90 kg
(2004-2006) w juniorach młodszych na
miejscu piątym walki w turnieju zakończył Maciej Kot – relacjonuje trener świdnickich judoków, Bartłomiej
Zamęcki.
Fighterzy wrócili z mistrzostw w bardzo dobrych nastrojach.

reklama

Po raz kolejny z bardzo dobrej
strony zaprezentowali się zawodnicy UKS Judo Świdnica. Podopieczni
Bartłomieja Zamęckiego podczas mistrzostw regionu zachodniego, które
6 maja odbyły się w Żórawinie koło
Wrocławia, zgarnęli łącznie sześć
medali.
– Bezapelacyjnie w dwóch kategoriach wiekowych: młodziczka (20062007) oraz juniorka młodsza (20042006) najlepszą zawodniczką w kategorii wagowej do 57 kg została Urszula
Janusz, zdobywając dwa złote medale.
W kategorii młodzika (2006-2007) w
kategorii do 55 kg brązowy medal wywalczył Tytus Tomkiewicz. Natomiast
w kategorii wiekowej junior młodszy
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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)
OBRÓBKA WIÓROWA
– FREZER, TOKARZ
ŚLUSARZ
NARZĘDZIOWY

ELEKTRONIK

OFERUJEMY:
• zatrudnienie w renomowanej międzynarodowej firmie
o ugruntowanej pozycji na rynku pracy;
• zatrudnienie na pełny etat;
• współudział w produkcji od podstaw całego,
złożonego wyrobu;

Osobom chętnym do pracy w zawodzie
spawacza oferujemy możliwość uzyskania
niezbędnych uprawnień.
WYMAGANIA:
• wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne
• doświadczenie zawodowe związane z produkcją/ techniką
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.
WYMAGANIA:
• posiadanie uprawnień elektrycznych SEP do 1 kV;
• brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
• znajomość schematów elektrycznych;
• 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.
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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

WIOSNA
od 4 MAJA
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galeria-swidnicka.pl
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wszystkie sklepy ponownie otwarte

