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Kolejne miliony na
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2 917 000 zł przeznaczono w tegorocznym budżecie miasta Świdnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. W wyznaczonym terminie naboru
wpłynęło aż 88 wniosków.
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Tu znajdziesz
biuletyn

Świdnica

▪ Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Franciszkańska 18
▪ Filia Biblioteki - Kraszowice
▪ Filia Biblioteki - Wrocławska
▪ Urząd Miasta
▪ Urząd Gminy Świdnica
▪ Starostwo Powiatowe
▪ Powiatowy Urząd Pracy
▪ Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Wałbrzyska
▪ Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych, ul. Długa 33
▪ Świdnicki Ośrodek Kultury
▪ Informacja Turystyczna
▪ Muzeum Dawnego Kupiectwa
▪ Klub Seniora Saperów
▪ OSiR lodowisko
▪ OSiR dom wycieczkowy
▪ Hala Targowa, pl. Grunwaldzki
▪ Dworzec Kolejowy
▪ Galeria Świdnicka
▪ Szpital LATAWIEC
▪ Przychodnia MEDYK
▪ Przychodnia BHMED
▪ Przychodnia ARSMEDICA
▪ Przychodnia MEDI-LAB
▪ Przychodnia OSTEON
▪ Przychodnia ESKULAP
▪ Przychodnia EZ – Medica
▪ Przychodnia Raj – Med.
▪ Stomatologia AS Adrian Kownacki
▪ Przychodnia weterynaryjna OGONEK
▪ Restauracja WOŁOWINA
▪ Bar PRZEDMIEŚCIE
▪ Pizzeria RAMONA
▪ Restauracja FADO
▪ Intermarche (os. Młodych)
▪ biurowiec Pafal
▪ Piekarnia Bieżyńscy, os. Zawiszów
▪ Sklep ul. Leśna
▪ Pawilon - Kraszowice
▪ Myjnia Primocar (przy Leroy Merlin)
▪ Stacja Paliw Jar Tom
▪ Wagony Świdnica
▪ Electrolux Świdnica
▪ Salon Prasowy AS, ul. Długa 60
▪ Sklep w Opoczce
▪ Basen w Witoszowie Dolnym
▪ Biblioteka w Pszennie
▪ Świdnickie Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne
w Bystrzycy Dolnej
▪ Sklep w Bystrzycy Dolnej
▪ Sklep Przy Remizie w Burkatowie
▪ Sklep w Komorowie
▪ Urząd Miejski w Żarowie
▪ GCiKS Żarów
▪ Biblioteka Miejska w Żarowie
▪ Fabryka Yagi w Żarowie
▪ Fabryka Daicel w Żarowie
▪ 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.
▪ NZOZ Mieszko
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Rusza I etap remontu
alei Niepodległości
W sobotę, 5 czerwca, rozpocznie się remont al. Niepodległości. Obejmie on odcinek od
pl. Wolności do skrzyżowania z ul. 8 Maja. Planowany termin zakończenia prac to późna
wiosna 2022 roku.
Wjazd w aleję Niepodległości
możliwy
będzie od strony placu Wolności i placu
1000-lecia Państwa Polskiego, a ruch w stronę
placu Grunwaldzkiego
odbywać się będzie jednym pasem. Dla przeciwnego kierunku ruchu
wyznaczone
zostaną
trasy objazdowe.
Na
wydzielonym
terenie placu budowy wykonywane będą
w pierwszej kolejności
prace związane z wycinką starego zadrzewienia wzdłuż muru
obronnego. Powstanie
nowy kanał deszczowy, dokonana zostanie
rozbiórka dotychczasowych nawierzchni drogowych. Oprócz samej
alei, prace prowadzone
będą również w okolicy
przejścia pieszego przy
kościele św. Krzyża. W
związku z tym ruch pieszych będzie kierowany
istniejącymi chodnikami wzdłuż klombu przy
starym młynie. Całość
przebudowy
zaplanowanej w tym etapie będzie zrealizowana do 31
maja 2022 roku i kosztować będzie 5 873 954 Mapka obowiązujących objazdów.
złotych. Ulica wyposażona
Ze względów logistycznych i fizostanie w nowe oświetlenie drogonansowych zadanie przebudowy al.
we, kanalizację deszczową, chodniki,
Niepodległości podzielone zostało
ciąg pieszo-rowerowy oraz zatokę pona III etapy. Pierwszy z nich obejstojową, a istniejąca konstrukcja jezdni
mie odcinek od placu Wolności do
zostanie wzmocniona i zamieniona na
skrzyżowania z ul. 8 Maja. W kolejasfaltobetonową. Równocześnie wykonym przebudowany zostanie odcinywane będą prace renowacyjne przy
nek od skrzyżowania z pl. 1000-lecia
murze obronnym, podczas których wydo ulicy Nauczycielskiej i w ostatnim
mienione zostaną uszkodzone elemenetapie pozostanie do zrealizowania
ty balustrady i odnowione spoinowanie
fragment do skrzyżowania z placem
powierzchni muru. Remont alei NieGrunwaldzkim. Planowane zmiany
podległości to najważniejsza inwestycja
zakładają nie tylko przebudowę jezddrogowa w Świdnicy. Ulica ta jest jedną z
ni, chodników i budowę dróg rowerogłównych arterii miasta, pozostającą pod
wych, ale też uporządkowanie miejsc
zarządem województwa. Jej przebudowa
postojowych wzdłuż ulicy, wymianę
jest inwestycją oczekiwaną przez wielu
całej infrastruktury technicznej dromieszkańców. Na mocy porozumienia
gi, przebudowę sygnalizacji świetlnej
z zarządcą drogi - Dolnośląską Służbą
oraz oświetlenia ulicznego, w tym
Dróg i Kolei - miasto wzięło na siebie
budowę doświetlenia przejść dla pieciężar prac przygotowawczych przebuszych. Niezwykle ważnym elementem
dowy tej drogi, opracowując w ostatnich
projektu jest również zieleń uliczna,
latach dokumentację. 50% wartości prac
nawiązująca do uwarunkowań histopokryją także służby marszałkowskie.
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

REDAKTOR NACZELNY:
Daniel Gębala
d.gebala@mojaswidnica.pl
REDAGUJE ZESPÓŁ:
Daniel Gębala,
Justyna Cader

rycznych. Wykonane
także zostaną wszystkie niezbędne prace
przez gestorów sieci.
W związku z rozpoczęciem pierwszego
etapu remontu alei Niepodległości,
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 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 i al.
Niepodległości i pojadą
zmienioną trasą: kurs rozpoczynać będzie się na przystanku pl. Grunwaldzki/Jonatan, następnie ul. Muzealna
i pl. św. Małgorzaty, następnie ul. 1-go
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 tego roku. Prosimy o
wzięcie pod uwagę powyższych zmian
przy planowaniu codziennych podróży –
tłumaczy Witold Tomkiewicz, rzecznik
prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego w Świdnicy.
Oprac.
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– Jeśli ktoś ma ochotę i potrzebę
popracować nad swoimi projektami
dla Świdnicy, to biuro będzie otwarte
dla wszystkich świdniczan. Tak rozumiem swoją misję i mandat poselski
– mówił w środę 26 maja, Krzysztof
Śmiszek, poseł Lewicy, który otworzył w naszym mieście biuro poselskie. Podczas spotkania z mediami
parlamentarzysta zapewniał, że jego
partia ma do odegrania wielką rolę
dla dobra naszego kraju.

– Uważam, że rolą posła jest nie
tylko dbanie o swój kawałek okręgu,
ale także o województwo i region, który
ma różne problemy i wyzwania. Misja
poselska właśnie w taki sposób powinna być realizowana. Trzeba być obecnym wśród ludzi, nie tylko w wielkich
metropoliach, ale także w średnich i
małych miastach. Moje biuro funkcjonuje również w Wałbrzychu, dlatego
region wałbrzysko-świdnicki jest dla
mnie bardzo ważny – zaznaczył poseł

Poseł Śmiszek zgłosił pełną gotowość do współpracy z władzami miasta.

Krzysztof Śmiszek. – Wiele czasu poświęcamy na dyskusję, co zrobić, żeby
Polskę zmienić na lepsze. Żeby prawdziwa „dobra zmiana” wreszcie nadeszła. Mam wielką nadzieję, że tak się
wreszcie stanie, m. in. dzięki takim ludziom jak pan poseł. Cieszę się, że pan
Krzysztof wybrał Świdnicę jako kolejne miasto, gdzie chciał utworzyć swoje
biuro – mówiła, witając posła Lewicy,
prezydent Świdnicy, Beata Moskal–
Słaniewska.
– Bardzo się cieszę, że po raz kolejny jestem w Świdnicy. Odwiedzam
wasze miasto często, nie tylko z uwagi
na naszą przyjaźń z panią prezydent,
ale z uwagi na to, że Świdnica jest perłą
na Dolnym Śląsku i grzechem jest nie
bywać tutaj tak często jak można. Mam
wizję funkcjonowania biura poselskiego i chciałbym ją zaimplementować tutaj w Świdnicy. To biuro nie jest moje…
Ludzie za to płacą, bo my posłowie
dostajemy pieniądze od obywateli. Takie miejsca należą do obywateli, a nie
posłów. Jeśli ktoś ma ochotę i potrzebę
popracować nad swoimi małymi projektami dla Świdnicy, to biuro będzie
otwarte dla wszystkich świdniczan i
mieszkańców okolicy. Tak rozumiem
swoją misję i mandat poselski – podkreślał parlamentarzysta. O swoich
dyżurach w biurze zlokalizowanym w
Rynku 38 poseł Śmiszek będzie informował na bieżąco za pomocą mediów
społecznościowych.

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

tel. kontaktowy 600 374 775

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

tel. kontaktowy 600 374 775

reklama

Biuro poselskie Krzysztofa Śmiszka już działa

SPRZEDAM

facebook mojaswidnica.pl

reklama

„Świdnica jest perłą Dolnego Śląska”.

Daniel Gębala
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Kolejne miliony
na remonty zabytków

Ołtarz główny katedry – 500 tys.

Łukowa 14 - 60 tys.

2 917 000 zł przeznaczono w tegorocznym budżecie miasta Świdnicy na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków lub znajdujących się w
gminnej ewidencji zabytków. W wyznaczonym terminie naboru wpłynęło aż 88 wniosków.
Dotację przyznano 20 wnioskodawcom.
Wyboru zadań i podziału środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta dokonano, kierując się wartością historyczną, naukową lub artystyczną zabytków, złym stanem
technicznym i publiczną ich dostępnością.
– Każdego roku widzimy ogromne zainteresowanie przyznaniem dofinansowania na remonty zabytkowych obiektów. Niestety, nie uda
się wspomóc dotacją z miasta wszystkich, którzy złożyli wnioski. Przy ich wyborze braliśmy
pod uwagę te elementy, które ratują zabytkową
substancję miasta, czyli dachy i elewacje. Przy
układaniu kolejności przyznania środków ważny był także wiek obiektu oraz wysokość nakładów poniesionych przez właściciela w latach
poprzednich, ale przede wszystkim jego stan –
dodaje prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Zarówno biskup Marek Mendyk z Diecezji Świdnickiej, jak i biskup Waldemar Pytel
z Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zostali poinformowani o
propozycji prezydent miasta odnośnie dofinansowania. Dzięki temu, świdnicka katedra

otrzyma 500 tys. zł na prace konserwatorskie
przy ołtarzu, a Kościół Pokoju 500 tys. zł na
prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane budynku dawnej pastorówki.
To nie jedyne pieniądze, jakie trafią do
świdnickich zabytków. Pozostałe fundusze
zostaną rozdysponowane na 18 podmiotów:
właściciela willi Hanna przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 1 oraz wspólnot mieszkaniowych przy ulicach: Bocznej 4, Bolesława
Chrobrego 11, Długiej 26, Grodzkiej 22, Komunardów 20, Łukowej 14, Przechodniej 2-2a,
Kazimierza Pułaskiego 26, Równej 14, Rynku
23a, gen. Władysława Sikorskiego 5, Świętokrzyskiej 2, Trybunalskiej 8 i 12, pl. 1000-lecia
Państwa Polskiego 2 i 3 oraz Wrocławskiej 75.
Przypomnijmy, że w 2014 roku 8 podmiotom przekazano kwotę 406 800 zł. Ale już w
kolejnym roku wartość dotacji wyniosła ponad cztery razy tyle. W 2015 roku udzielono
dotacji 19 podmiotom na kwotę 1 838 032 zł.
W 2016 roku dla 24 wnioskodawców wydatkowano z budżetu miasta 1 405 850 zł. W 2017
roku 1 426 885 zł przeznaczono na wsparcie
prac remontowych dla 17 obiektów. W 2018
roku prawie 3 miliony zł trafiły do 29 wnioskodawców. W 2019 roku była to kwota 1 160
573 zł przyznana 27 wnioskodawcom. W roku
ubiegłym 8 podmiotów otrzymało 1 470 000
złotych.

Willa Hanna przy ul. gen. Sikorskiego 1 – 109 tys. 500 zł

(Ściana Zaułka Świętokrzyskiego) i przy elewacji tylnej
kamienicy przy ul. Świętokrzyskiej 2 - 197 tys.

Przechodnia 2-2a – 120 tys.

oprac.
foto: W. Bąkiewicz / D. Gębala

(ściana Zaułka Świętokrzyskiego) i części elewacji tylnej
kamienicy przy Rynku 23a – 434 tys.

Trybunalska 12 –
44 tys. 500 zł

Długa 26 – 72 tys.

Pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 2 – 116 tys.

Pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 3 - 115 tys.

Parafia Ewangelicko Augsburska pw. Św. Trójcy w Świdnicy. Budynek dawnej pastorówki Pl. Pokoju 3-4 - 500 tys.

Kazimierza Pułaskiego 26 – 65 tys.

Grodzka 22 – 78 tys. 500 zł

Władysława Sikorskiego 5 – 76 tys.
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Boczna 4 – 110 tys.

Trybunalska 8 – 35 tys.

Równa 14 – 28 tys.

Wrocławska 75 – 112 tys.

ul. Komunardów 20 – 59 tys.

Bolesława Chrobrego 11 – 85 tys. 500 zł

Upamiętnili
rotmistrza
Witolda
Pileckiego

aktualności

Zmarł wieloletni
nauczyciel II LO
w Świdnicy
Odszedł profesor Stanisław Badzioch. Zasłużony pedagog i twórca
słynnego chóru szkolnego II LO w
Świdnicy zmarł 14 maja w wieku 82
lat.
– Panie Profesorze zapisał się Pan
we wspomnieniach uczniów (nawet
tych szukających wymówek od chóralnych popisów) jako życzliwy i wyrozumiały pedagog, jako utalentowany artystycznie nauczyciel i szkolny
dekorator, ale również jako serdeczny
wychowawca. Koleżanki i koledzy też
ciągle pamiętają Pańską energię, aktywność i rozbrajający uśmiech. Był
Pan ich przyjacielem. Po prostu Staszkiem. Był… Nadal spoglądać Pan będzie na nas z portretów na szkolnych
tableaux, a nam, dawnym chórzystom
i amatorom – majsterkowiczom, pozostaną nostalgiczne refleksje o wspólnie
przeżytym czasie. Refleksje, w których
dominuje żal. Żal z powodu skreślania bliskich nam ludzi z listy obecno-

ści – wspomina pogrążone w smutku
grono pedagogiczne II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w
Świdnicy.

codzienna porcja informacji na

Udział w wydarzeniu wzięli między innymi kombatanci.

– Naszym celem jest upamiętnienie wielkiego bohatera i edukacja społeczeństwa o jego osobie, by
pamięć o nim nigdy nie przeminęła
– mówili wspólnym głosem organizatorzy uroczystości. Za nami II
Świdnicki Marsz Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego.
Obchody związane z 73. rocznicą zamordowania przez władze
komunistyczne rotmistrza Witolda
Pileckiego, które odbyły się w niedzielę 23 maja, zainaugurowała msza
święta w świdnickiej katedrze. Przewodniczył jej biskup senior, Ignacy
Dec. Po nabożeństwie uczestnicy
marszu przeszli z pl. św. Jana Pawła II w kierunku pl. św. Małgorzaty.
Pod Dębem Katyńskim odbyła się
dalsza część uroczystości. Wspólnie odśpiewano hymn Polski, przemówienia wygłosili przybyli goście.
O oprawę artystyczną zadbał Młodzieżowy Dom Kultury. Organizatorami marszu byli Świdnickie Stowarzyszenie Patriotyczne i Światowy
Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Oddział Świdnica.
Daniel Gębala

Rotmistrz Witold Pilecki
(1901-1948)
Walczył z bolszewikami w 1920 r. i
kampanii wrześniowej w 1939 roku.
W roku 1940 dobrowolnie poddał
się aresztowaniu i wywózce do KL
Auschwitz, by tam zorganizować
opór. Zagrożony dekonspiracją
uciekł z obozu. Był uczestnikiem
Powstania Warszawskiego. Od
1945 roku walczył w II Korpusie
Wojska Polskiego we Włoszech.
Stamtąd decyzją gen. Władysława
Andersa został z powrotem przeniesiony do komunistycznej Polski.
Aresztowany w maju 1947 r., więziony w Areszcie Śledczym przy
Rakowieckiej w Warszawie, okrutnie torturowany podczas śledztwa,
zachował bohaterską postawę,
pozostając wiernym dewizie: Bóg,
Honor, Ojczyzna. Wyrokiem komunistycznych władz skazany na
śmierć. Przez długie lata w PRL
postać Witolda Pileckiego, jego
heroiczne czyny, podlegały ścisłej
cenzurze. Dziś rotmistrz Pilecki
wraca do świadomości narodowej.

Odeszła Rozalia Bąba
W piątek, 21 maja po ciężkiej chorobie zmarła Rozalia Bąba, wieloletnia przewodnicząca i założycielka
Świdnickiego Towarzystwa Opieki
nad Chorymi ze Stomią. Miała 68 lat.
Rozalia Bąba całe swoje życie
zmagała się z chorobą i cierpieniem.

Pomimo trudności i dolegliwości aktywnie i z niezwykłą odwagą wspierała osoby zmagające się z podobnymi
problemami zdrowotnymi. Spotykała
się z chorymi na stomię, ich rodzinami
i bliskimi, zawsze służyła radą i wsparciem. Nikomu nie odmówiła pomocy.

reklama

foto: D. Gębala

mojaswidnica.pl
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Maria Kunic, jakiej nie znamy.
Powstaje niezwykłe dzieło
o świdnickiej astronomce
Jako pięciolatka potrafiła już czytać w kilku językach. Kobieta, która spała w dzień, a pracowała w nocy, przez całe swoje życie miała głowę nie tylko w chmurach, ale ponad nimi – Maria Kunic, wybitna naukowiec, która zrealizowała swoje marzenia o wydaniu własnych tablic
astronomicznych. Dariusz Miziarski, zainspirowany jej twórczością, tworzy niezwykłe słuchowisko biograficzne, które ma na celu przybliżenie mieszkańcom Świdnicy tej wybitnej postaci.

który będzie dostępny w dwóch opcjach.
Pierwsza to taka, że każdy mieszkaniec
miasta będzie mógł zupełnie za darmo
pobrać całego audiobooka ze specjalnie
stworzonej strony www w pliku MP3.
Druga opcja to wydanie audiobooka na
CD, lecz z dodatkowymi gratisami w postaci utworów muzycznych czy innych
treści. Także każdy dostanie coś dla siebie
wedle potrzeb.

Czy zaprosił Pan kogoś do
współpracy do tego projektu?

- Owszem, kilka osób, które dobrze znam i
wiem, w jakiej roli mogłem je obsadzić. Ale
niech to na razie pozostanie tajemnicą,
ażeby nie zdradzać wszystkiego przed wydaniem ASTRONOMICOS. Mam nadzieję, iż zostaną Państwo mile zaskoczeni.

Skąd czerpał Pan inspiracje do
tworzenia ścieżki dźwiękowej
do tego audiobooka?

foto: D. Gębala

Dzięki audiobookowi autorstwa Dariusza
Miziarskiego, będziemy mieli okazję poznać
bliżej niezwykłą postać Marii Kunic.

Maria Kunic to niezwykła kobieta,
która wyprzedzała swoje czasy, posługiwała się siedmioma językami, posiadała
ogromną wiedzę z zakresu medycyny i
farmacji, ale to matematyka i astronomia były jej największą pasją. Mikołaj
Kopernik był jej wielkim autorytetem, a
dzieło „Urania Propitia” powstało dzięki obserwacji gwiazd na dachu jednej
ze świdnickich kamienic i przyniosło
jej światową sławę. O niezwykle inspirującej osobie i pomyśle na oryginalny
projekt z nią związany rozmawiamy z
Dariuszem Miziarskim.

Skąd pomysł na stworzenie
audiobooka biograficznego o
Marii Kunic zatytułowanego
ASTRONOMICOS?

- Maria Kunic to bardzo tajemnicza postać. Jest kilka niewiadomych, związanych np. z jej datą i miejscem urodzenia.
Różne źródła podają sprzeczne informacje na ten temat. Z kolei jedne z faktów
dotyczących życia i twórczości Marii
Kunic pochodzą z jej listów czy wcześniejszych zapisków. Nie zachowały się
żadne ryciny z jej wizerunkiem i dlatego nie wiemy nawet, jak dokładnie wyglądała. To bardzo intrygujące. Z pewnością wiemy natomiast, że spędziła w
Świdnicy kilkadziesiąt lat swojego życia,
dzieciństwo, tutaj się uczyła, dojrzewała, a potem pracowała naukowo. Także
możemy śmiało powiedzieć, iż jej postać
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jest bardzo mocno związana z naszym
miastem. Dlatego warto ją przedstawić
w ciekawej, oryginalnej formie, jaką jest
audiobook.

Na jakim etapie jest projekt i
kiedy zostanie ukończony?

- Prace jeszcze trwają. To dość złożona
forma, na którą ma wpływ kilka czynników. Termin zakończenia projektu
planuję na grudzień 2021 lub styczeń
2022 roku. Na obecną chwilę jest napisana cała treść narracyjna audiobooka,
a ścieżka dźwiękowa jest praktycznie
na ukończeniu. Kolejny etap prac to już
postprodukcja, czyli nagranie lektora,
potem udźwiękowienie, montaż audio,
czyli mix, mastering całego audiobooka.
Mogę śmiało powiedzieć, że największy
proces twórczy jest już za mną! Teraz
pozostają bardziej techniczne aspekty
do zrealizowania, które oczywiście także
mają duży wpływ na całokształt audiobooka.

Jak wyglądały etapy pracy nad
ASTRONOMICOS?

- Musiałem podzielić ten projekt na
kilka części. Nie chciałem, żeby to było
tylko biograficzne przedstawienie faktów związanych z Marią Kunic. I dlatego też wraz z moją żoną wpadliśmy na
pomysł, aby napisać opowiadanie, gdzie
wplączemy w dość ciekawy sposób fakty biograficzne z dzieciństwa Marii,

dojrzewania, życia czy pracy twórczej.
Koncept przedstawienia w ten sposób
postaci astronomki był mój, ale to żona
stworzyła opowiadanie od A do Z. Jest
to przedstawione w taki sposób, że spokojnie można by było na jego podstawie
stworzyć krótki film biograficzny o Marii Kunic. Pracowaliśmy hybrydowo, ja,
w międzyczasie czytając jeszcze ciepłe
wówczas fragmenty opowiadania, zacząłem tworzyć szkice muzyczne, krótkie
frazy, dobierać instrumentarium. Z biegiem czasu powstawały całe utwory, które stylistycznie pasują do tej epoki. Starałem się „opowiedzieć” poprzez dźwięki
historię głównej bohaterki. Nie tylko jej
życie, pracę, ale także otoczenie, w jakim
żyła. Myślę, że w tego typu projektach z
pewnością musi zaistnieć synergia, spójność, każda warstwa czy to narracyjna
czy muzyczna, musi stworzyć liniową fabułę, przez którą zostanie poprowadzony
słuchacz. Czy to się udało? Niebawem
osądzicie Państwo sami!

W jaki sposób pozyskał Pan
fundusze na realizację tego
projektu?

- Na realizację tego projektu otrzymałem stypendium od Urzędu Miejskiego
w Świdnicy z dziedziny kultury na rok
2021. Wymyśliłem koncept, zrobiłem
projekt i złożyłem wniosek. Udało się i
już. To zastrzyk finansowy, który ułatwi
i przyśpieszy mi realizację tego projektu,

- Od podstawówki słucham muzyki filmowej. I właśnie ten gatunek był dla
mnie największą inspiracją do stworzenia muzyki do ASTRONOMICOS. Taka
stylistyka, ten gatunek najbardziej pasuje, by zobrazować postacie, miejsca
czy wydarzenia. Oczywiście muzyka
musiała pasować stylistycznie do epoki,
w jakim żyła Maria, to był wszak XVII
wiek. Dlatego mamy tutaj bardzo dużo
smyczków, instrumentów orkiestrowych
przeplatanych chórkami oraz pięknymi
wokalizami. Znajdziemy także motywy
na lutni czy klasycznej gitarze oraz fletach. To był dość mozolny proces tworzenia, ale niezwykle inspirujący. Tego typu
muzykę chciałem stworzyć od dawien
dawna i postać astronomki Marii Kunic jest idealnym zwieńczeniem tej wizji
muzycznej.

To w takim razie proszę zdradzić chociaż, czego możemy się
spodziewać po tym audiobooku?

- Z pewnością czegoś innego, niż większość osób się spodziewa. To będzie opowieść o kobiecie, o astronomce, o dziecku,
które w wieku 5 lat potrafiło już czytać
w kilku językach. O kobiecie, która przez
całe swoje życie miała głowę nie tylko
w chmurach, ale ponad nimi, znacznie
wyżej. O osobie, która dążyła do zrealizowania swoich marzeń od dziecka i udało
się jej. O kobiecie, która nocami chodziła
po dachu jednej ze świdnickich kamienic,
wpatrując się w gwiazdy, badając ruchy
ciał niebieskich. A później, siedząc przy
świecy do rana, robiła zapiski z tychże
obserwacji. A to wszystko przedstawione
w bardzo ciekawy sposób pod kątem narracyjnym, muzycznym czy dźwiękowym.
Starałem się przedstawić postać Marii
poprzez muzykę i dźwięki, to było dla mnie
największym wyzwaniem. I mam nadzieję, że się udało. Zapraszam serdecznie na
moją stronę na facebooku, tam pojawiają
się zajawki o tym projekcie! www.facebook.com/mizidarmusiccomposer.
J. Cader

aktualności

Strażacy odebrali nagrody i awanse
Z narażeniem własnego życia ratują ludzi i ich dobytek podczas pożarów. Na miejsce wypadków najczęściej dojeżdżają pierwsi i udzielają niezbędnej pomocy poszkodowanym, a w
czasie pandemii zastępują ratowników medycznych. 25 maja na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowego
Dnia Strażaka.

DG

Spotkanie było okazją do wręczenia odznak i awansów.

reklama

indywidualnej do szkół, przedszkoli, parafii czy domów pomocy społecznej. Dowoziliśmy i dowozimy osoby do punktów
szczepień – mówił komendant Dariusz
Budkiewicz. Uroczysta zbiórka była

reklama

niewidzialnemu wrogowi, aby jak najszybciej przeciwdziałać negatywnym
skutkom pandemii. Wspieramy służbę
zdrowia naszym sprzętem, potencjałem
ludzkim. Dostarczaliśmy środki ochrony

foto: D. Gębala

Ze względu na panujący stan pandemii oraz obowiązujące obostrzenia
sanitarne, uroczystości miały bardziej skromny przebieg. Gospodarzem
zbiórki byli Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy bryg. Dariusz Budkiewicz oraz
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeczypospolitej Polskiej w
Świdnicy Alicja Synowska, a gościem
honorowym Dolnośląski Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Kamiński. Na uroczystość przybyli goście z samorządów
oraz zaprzyjaźnionych służb, inspekcji
i straży. Zaproszeni wygłosili przemówienia, dziękując wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom za ich służbę
oraz pracę, a także za zaangażowanie
podczas realizacji zadań służbowych.
– W ubiegłym roku na terenie powiatu
świdnickiego interweniowaliśmy łącznie 2513 razy. Ugasiliśmy blisko 600 pożarów. Uratowaliśmy mienie wartości
97 milionów złotych, przy stratach 17
milionów. Oprócz naszych podstawowych działań, musieliśmy stawić czoło

również okazją do wręczenia decyzji
dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych o włączeniu ich do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Takie decyzje otrzymały jednostki ze
Świdnicy i Pastuchowa. Wręczone decyzje są ukoronowaniem kilkuletnich
starań zarówno zarządów jednostek
OSP, władz miasta Świdnicy, gminy
Jaworzyna Śl. oraz Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy. Jednostki, aby
przystąpić do KSRG, musiały spełnić
szereg wymagań zarówno w zakresie
wyposażenia w sprzęt, jak i przeszkolenia ratowników. Nie byłoby to możliwe bez zakupu nowoczesnego sprzętu
ratownictwa drogowego zakupionego
przy współudziale gminy oraz środków
z dotacji MSWIA.
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Deweloper inwestuje w szpital przy ulicy Westerplatte.

Zabytkowy obiekt zostanie uratowany
łało w Świdnicy, wystąpiło wówczas
o zwrot budynku, co ostatecznie nastąpiło w styczniu 2011 roku. Według
planu, miał w nim powstać dom opieki
dla osób starszych. Jednak w kolejnych latach w tym kierunku nie zostały podjęte żadne kroki. Mimo że w
2015 roku pojawił się inwestor, z którym podpisano przedwstępną umowę,
do transakcji finalnie nie doszło. Niezabezpieczony i niedopilnowany budynek powoli ulegał systematycznej
dewastacji. 6 października 2017 roku
na poddaszu gmachu wybuchł pożar.
Ogień całkowicie zniszczył dużą część
drewnianej więźby dachowej i krytego blachą dachu. W listopadzie 2019
roku kompleks wreszcie trafił w ręce
nowego inwestora.
wizualizacja: GREG. architekci

Latami zapomniany i nieuchronnie popadający w ruinę budynek
dawnego szpitala przy ul. Westerplatte już wkrótce zmieni swoje oblicze. Teren, którego stan niepokoił
mieszkańców miasta, przeobrazi się
w ciągu najbliższych dwóch lat. W
obiekcie powstaną mieszkania o podwyższonym standardzie, a na działce deweloper dodatkowo wybuduje
kolejne budynki. Projekt zakłada całościowe zagospodarowanie terenu
– powstaną tam również parkingi
podziemne i zieleń towarzysząca. Wybudujemy kompleks mieszkalno-usługowy z historycznym poszanowaniem miejsca, tak szczególnego
dla wielu świdniczan – zapowiadają
inwestorzy z wrocławskiej spółki Immobiliare Development.
Budynek szpitala został wzniesiony w latach 1927-1929 przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety prowincji
wrocławskiej. Już w 1929 roku siostry Elżbietanki przyjęły pierwszych
pacjentów w nowym, obszernym i
nowoczesnym, jak na tamte czasy,
budynku przy ul. Westerplatte. Po II
wojnie światowej został on przejęty
przez władze polskie. Przez kolejne 64
lata obiekt pełnił funkcję szpitalną. W
2009 roku przeniesiono z niego ostatnie oddziały do nowo wybudowanego szpitala Latawiec. Zgromadzenie
sióstr św. Elżbiety, które nadal dzia-

Stworzą wyjątkowy
zakątek Świdnicy
– Bardzo mnie cieszy, że tak eksponowane miejsce i tak piękny obiekt
zostaną zagospodarowane w należyty sposób. Wielu świdniczan martwiły
losy szpitala, zatem z nieukrywaną radością przyjęłam informację od inwestora na temat konkretnych i szybkich
do realizacji planów – mówi prezydent,
Beata Moskal–Słaniewska. Według
założeń deweloperów, prace powinny
ruszyć jesienią tego roku. Głównym
założeniem projektu jest kształtowa-

nie nowej zabudowy w oparciu o historyczny, osiowy układ kompozycyjny. Łącznie na terenie przy ul. Westerplatte powstanie 119 lokali mieszkalnych. - Jesteśmy już po konsultacjach
z konserwatorem zabytków. Po przedstawieniu naszego projektu uzyskaliśmy pozytywną opinię. Konsumujemy
możliwości tego terenu w 60%. Jeżeli
bryła szpitala ma takie proporcje, to
nasze nowe budynki nie mogą „dominować”. Dziś można budować ciaśniej,
wyżej i więcej „upychać". Jednak to nie
był nasz cel. Nasze mieszkania będą w
klimacie loftowym, czerpiącym z historii tego obiektu – tłumaczy Grzegorz
Górka, architekt z firmy GREG. architekci. - Ta działka daje wiele możli-

Ty też możesz
mieć piękne
paznokcie latem!

ZAWIADOMIENIE STAROSTY ŚWIDNICKIEGO

Gabinet podologiczny Happy Feet
oferuje swoim klientom nową usługę:
rekonstrukcje paznokcia elastyczną żywicą
medyczną!

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku
– Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 ze zmianami)

ZAWIADAMIAM

Po wykonanym zabiegu paznokieć jest elastyczny,
ma gładką powierzchnię i pozwala rosnąć naturalnej
płytce. Rekonstrukcja jest tak elastyczna, że pracuje w
bucie razem z paznokciem, przez co jest mniej narażona na urazy niż tradycyjny żel czy akryl. Żywica zawiera
w sobie substancje o działaniu przeciwgrzybiczym. Rekonstrukcja polecana jest głównie osobom z paznokciami pourazowymi, trwale uszkodzoną płytką oraz będących w trakcie prowadzonej terapii onycholizy.

o wszczęciu postępowania z wniosku Pana Piotra Marczak działającego z pełnomocnictwa
P4 Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji celu publicznego z
zakresu łączności publicznej obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Nr
SWI3021 wraz z wewnętrzną elektryczną linią zasilającą przewidzianych do realizacji w
miejscowości Milikowice, Gmina Jaworzyna Śląska, na terenie działki Nr 263/1, AM-1,
obręb 0004-Milikowice. Obszarem oddziaływania obiektu objęte zostały tereny działek
Nr 266/2 i 396, AM-1, obręb 0004-Milikowice oraz Nr 474, AM-2, obręb 0004-Milikowice.

Zalety rekonstrukcji płytki paznokciowej
elastyczną żywicą medyczną:
▪ ochrania płytkę paznokciową
▪ nie rozpuszcza się w wodzie
▪ uszczelnia przygotowane łożysko paznokcia
▪ tworzy elastyczną powłokę
▪ odporna na aceton, lakiery do paznokci, detergenty
▪ nie podrażnia skóry
▪ nie koliduje z terapią przeciwgrzybiczą
(laser, leki antygrzybiczne)

ZAWIADOMIENIE STAROSTY ŚWIDNICKIEGO
Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku
– Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 ze zmianami)

ZAWIADAMIAM

603 381 381

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:

Zapraszam na bezpłatne konsultacje

wości. Łącznie to ponad hektar. Myślę,
że nasza inwestycja na skalę Świdnicy
będzie naprawdę imponująca. Najwięcej mieszkań będzie o powierzchni 60
metrów kwadratowych. Planujemy wykonanie jednej „perły”. Będzie to apartament o powierzchni 285 m2 z windą
wjeżdżającą bezpośrednio do mieszkania. Sam otwarty salon będzie miał 120
m2 – opowiada przedstawiciel spółki
Immobiliare Development, Damian
Niedźwiecki. Zespół projektowy odpowiedzialny za przebudowę dawnego szpitala tworzą: Grzegorz Górka,
Mateusz Michalski, Urszula Matkowska, Agnieszka Przybylska, Aleksandra Gajęcka oraz Adam Krzysztofiak.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji celu
publicznego z zakresu łączności publicznej obejmującej budowę stacji bazowej telefonii
komórkowej sieci PLAY. nr SWI3008A wraz z wewnętrzną linią zasilającą w Witoszowie
Dolnym, działka Nr 319/2 obręb 0029, Witoszów Dolny.
Obszarem oddziaływania obiektu objęty został teren działki Nr 319/2 obręb 0029,
Witoszów Dolny.

aktualności

Innowacyjny robot Świdnica finansuje
szczepienia przeciwko HPV
do dezynfekcji UV
dotarł do świdnickiego szpitala

foto: Szpital Latawiec

Urządzenie umożliwia szybszą i dokładniejszą dezynfekcję pomieszczeń.

niszczenia struktury DNA i RNA chorobotwórczych mikroorganizmów nie tylko na powierzchniach, ale także w powietrzu, zapewniając w pełni kompleksowe rozwiązanie w zakresie kontroli i
zapobiegania zakażeniom. System automatycznie zwraca uwagę na umywalki, uchwyty, czy inne powierzchnie, z
którymi bezwiednie się stykamy. Roboty
UVD umożliwiają szpitalom zmniejszenie przenoszenia chorób poprzez zabijanie 99,99% bakterii, wirusów i grzybów w ciągu około 10 minut w pomieszczeniu takim jak sala chorych czy sala
operacyjna. Dzięki temu wysokiej klasy
innowacyjnemu urządzeniu w naszym
szpitalu możliwa będzie szybsza i dokładniejsza dezynfekcja pomieszczeń,
co z pewnością przełoży się na bezpieczeństwo i komfort zarówno naszych
pacjentów, jak i personelu – tłumaczy
Czajkowski.
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W progi świdnickiego szpitala
Latawiec zawitał długo wyczekiwany UVD Robot – najnowocześniejsze
technologicznie urządzenie, służące
do dezynfekcji i dekontaminacji pomieszczeń. Dzięki promieniom UV-C,
robot jest w stanie przerywać łańcuch zakażeń, niwelując skupiska patogenów w określonym środowisku.
– Jesteśmy jednym z 9 szpitali w
Polsce i 200 w Europie, które Komisja
Europejska doposażyła w wysokiej klasy urządzenia do dezynfekcji, w ramach
nieustannych wysiłków na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się
wirusa SARS-CoV-2. Celem wdrożenia
autonomicznych robotów do dezynfekcji
UVD Robot jest zapewnienie sterylnego
środowiska w placówkach medycznych
bez narażania personelu na niepotrzebne ryzyko, co jest kluczowe w procesie
przerwania łańcucha przenoszenia się
wirusa. Technologia UVD Robot oparta
jest na procesie fizycznym, polegającym
na emisji promieni UV-C. Jest bezpieczna dla personelu, gdyż nie wymaga użycia chemicznych środków dezynfekujących oraz transportu i przechowywania
jakichkolwiek toksycznych, niebezpiecznych lub żrących chemikaliów do dezynfekcji. Personel sprzątający obsługuje robota zdalnie za pośrednictwem
aplikacji mobilnej, a proces rozpoczyna
się na zewnątrz dezynfekowanego pomieszczenia – opowiada Łukasz Czajkowski, kierownik marketingu szpitala
Latawiec. – W przeciwieństwie do wielu
stacjonarnych robotów do dezynfekcji,
UVD Robot jest mobilnym, w pełni autonomicznym robotem, który integruje
skoncentrowane światło UV-C w celu

poruszanej tematyki obejmuje m.in.
podstawowe informacje o drogach
przenoszenia się HPV, zmniejszeniu
ryzyka zakażenia, możliwych powikłaniach zakażenia, nowotworach
związanych z HPV, jak również o
korzyściach wynikających ze szczepień.

reklama

Miasto od 2016 roku realizuje i
finansuje „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”. Obejmuje on między
innymi szczepienia dziewczynek
zamieszkałych w Świdnicy. Do końca czerwca można jeszcze zarejestrować te z rocznika 2007.
– W ubiegłym roku szczepienia
nie były prowadzone, ponieważ na
rynku nie były dostępne szczepionki.
W pierwszej kolejności zaszczepione
zostaną więc czternastolatki, a następnie kolejne roczniki – mówi Izabela Siekierzyńska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Spraw
Socjalnych.
Przeprowadzona zostanie także
akcja edukacyjno-informacyjna dla
dziewczynek i chłopców z rocznika
2007 oraz ich rodziców/opiekunów
prawnych, łącznie jest to prawie
1000 osób. Szczepieniami planuje się
objąć 250 dziewczynek z tego rocznika. Koszt zadania szacowany jest
na poziomie 202.500 zł. Realizatorem programu szczepień jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„MIESZKO” Sp. z o. o., z siedzibą w
Świdnicy przy ul. Mieszka I 10. Rejestracja telefoniczna: 785 21 56 21
lub 74/ 856 87 87. Szczegółowe informacje można również znaleźć na
stronie
http://www.nzozmieszko.
pl/hpv.
Szczepienie
przeciwko
HPV
dziewcząt w wieku od 11 do 15 lat
istotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia u nich raka szyjki macicy.
Na pełny cykl szczepienia składają się trzy podania szczepionki. Do
tej pory, dzięki realizacji programu,
udało się w Świdnicy zaszczepić 337
dziewczynek. Z zajęć edukacyjnych
skorzystało ponad 1600 osób. Zakres
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Świdnica zmuszona do zmiany
stawek za odbiór odpadów
Rośnie ilość opadów odbieranych
od mieszkańców, a co za tym idzie,
koszty ich odbioru. W 2020 roku z
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w Świdnicy odebrano łącznie 24 648,91 ton
odpadów komunalnych, natomiast w
2019 roku było to 22 311,96 ton odpadów. Obserwuje się również znaczny
wzrost zebranych odpadów w PSZOK
w porównaniu do 2019 roku (2019 r.
– 354,32 ton, w 2020 r. – 434,23 ton
odpadów od mieszkańców). Samorząd muszą pokryć koszty ich wywozu i zagospodarowania środkami uzyskanymi od mieszkańców.
Nie może dokładać do tego z innych
wpływów budżetowych, na co uwagę
zwracają Regionalne Izby Obrachunkowe. Świdnica, podobnie jak inne
samorządy, zmuszona więc została
do opracowania nowych stawek, które uchwalono podczas majowej sesji
Rady Miejskiej. Nowe stawki zaczęły
obowiązywać od 1 czerwca.

Dlaczego podwyżki?
Obserwowane w całym kraju podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami wynikają nie tylko ze wzrostu kosztów ich odbioru, ale również
z braku rynków zbytu na surowce
wtórne pozyskiwane z selektywnej
zbiórki i pozyskiwane w instalacjach,
a przede wszystkim z przerzucenia
kosztów gospodarki odpadami jedynie
na mieszkańców, poprzez zwolnienie
z odpowiedzialności finansowej producentów opakowań i produktów w
opakowaniach. Istotny wpływ na podwyżki ma opłata środowiskowa, ustalana w drodze rozporządzenia przez
Ministra Środowiska. W 2017 roku wynosiła ona 120 zł, w 2018 – 140 zł, w
2019 już 170 zł, a w tym roku wynosi
aż 270 zł. Ponadto wzrost cen gospodarowania odpadami, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, wynika z zakazu importu odpadów wprowadzony
przez Chiny, które wcześniej były największym światowym odbiorcą odpadów z papieru i plastiku. Na każdym
etapie zagospodarowywania odpadów
wpływ na koszty mają także ostatni
wzrost płacy minimalnej, cen paliwa
i energii elektrycznej. Elementy te
przekładają się na znaczący wzrost
opłat za zagospodarowanie odpadów
przekazywanych do instalacji, w których są przetwarzane.

Nowe stawki
Wszystkie te czynniki spowodowały konieczność wprowadzenia podwyżki obecnie obowiązujących opłat,
do której również została zmuszona
Świdnica. I tak w projekcie uchwały
zapisano, że w gospodarstwie domowym po podwyżce mieszkaniec zapłaci
miesięcznie 29 zł (dotychczas była to
kwota 26 zł). Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny, to zapłaci trzykrotną wysokość stawki, tj. 87 zł miesięcznie (dotychczas była to kwota 78 zł).
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nia z odpadami komunalnymi. Należy
zauważyć także, że gminy za pobraną
opłatę zobowiązane są do zapewnienia
właścicielom nieruchomości pozbywania się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych z nieruchomości i
przyjmowanie ich przez PSZOK.

Oświadczenie grupy radnych
i prezydent miasta

Decyzję radnych poprzedziła kilkugodzinna dyskusja.

► Miesięczne stawki opłaty za pojemnik lub worek na odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
w wysokości:
1. pojemnik o pojemności 60 l – w wysokości 3,34 zł (dotychczas – 2,95 zł);
2. pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 6,69 zł (dotychczas – 5,91 zł);
3. pojemnik o pojemności 240 l –
w wysokości 13,39 zł (dotychczas –
11,82 zł);
4. pojemnik o pojemności 660 l –
w wysokości 36,83 zł (dotychczas –
32,50 zł);
5. pojemnik o pojemności 1100 l –
w wysokości 61,40 zł (dotychczas –
54,17 zł);
6. pojemnik o pojemności 7000 l –
w wysokości 390,72 zł (dotychczas
– 344,71 zł);
7. worek o pojemności 120 l – w wysokości 19,19 zł (dotychczas – 16,93 zł);
► Podwyższona stawka opłaty za pojemnik lub worek na odpady komunalne, jeżeli właściciel nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosić będzie:
1. pojemnik o pojemności 60 l
– 10,02 zł (dotychczas – 8,85 zł);
2. pojemnik o pojemności 120 l
– 20,07 zł (dotychczas – 17,73 zł);
3. pojemnik o pojemności 240 l
– 40,17 zł (dotychczas – 35,46 zł);
4. pojemnik o pojemności 660 l
– 110,49 zł (dotychczas – 97,50 zł);
5. pojemnik o pojemności 1100 l
– 184,20 zł (dotychczas – 162,51 zł);
6. pojemnik o pojemności 7000 l
– 1172,16 zł (dotychczas – 1034,13 zł);
7. worek o pojemności 120 l
– 57,57 zł (dotychczas – 50,79 zł).
Jednostki samorządu terytorialnego nie mogą z systemu gospodarowania odpadami finansować innych
zadań, bowiem ustawodawca wymienia elementy składowe, na które jest
przeznaczana opłata. Finansowane
są przede wszystkim takie koszty jak:
odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymywanie

punktów selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, obsługa administracyjna systemu, edukacja ekologiczna w
zakresie prawidłowego postępowa-

– Nie chcieliśmy podejmować takiej decyzji, zostaliśmy jednak do tego
zmuszeni, gdyż ustawodawca, czyli
polski parlament obliguje samorządy
do tego, żeby system gospodarowania
odpadów był samobilansujący. Krótko mówiąc, gmina nie może dokładać
do systemu gospodarowania odpadami, ani na nim zarabiać – tak mówi
ustawa, do której nasze lokalne przepisy musimy dostosowywać – pisze w
oświadczeniu odnośnie przyjęcia nowych stawek opłat za wywóz odpadów, grupa radnych oraz prezydent
Świdnicy.

Szanowni mieszkańcy,
na ostatniej sesji Rady Miejskiej, większością głosów radnych, przyjęta została podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niestety
zmuszeni zostaliśmy ją podnieść – od jednego mieszkańca z 26 zł na 29 zł. To
optymalna podwyżka, która pozwoli zgodnie z ustawą zbilansować system gospodarowania odpadów. Nie chcieliśmy podejmować takiej decyzji, zostaliśmy
jednak do tego zmuszeni, gdyż ustawodawca, czyli polski parlament obliguje samorządy do tego, żeby system gospodarowania odpadów był samobilansujący.
Krótko mówiąc, gmina nie może dokładać do systemu gospodarowania odpadami, ani na nim zarabiać – tak mówi ustawa, do której nasze lokalne przepisy musimy dostosowywać. Na ostatnią podwyżkę składają się m.in. zwiększone
opłaty za składowanie poszczególnych frakcji na składowiskach, o czym decyduje rząd PiS. W ostatnich latach opłaty te wzrosły niemal dwukrotnie. Kolejna
przyczyna to nierozwiązana do tej pory sprawa płatności przez firmy, których
opłaty reguluje zapis dotyczący nieruchomości niezamieszkałych. Po ostatnich
zmianach w ustawie, dzisiaj firmy płacą średnio około pięć razy mniej niż przed
nowelizacją ustawy. Wielokrotnie zwracaliśmy na to uwagę polskiemu rządowi
i przedkładaliśmy postulaty o szybką zmianę, która pozwoliłaby w sposób sprawiedliwy i równomierny obciążać opłatami wszystkich producentów odpadów.
Kolejną rzeczą jest to, że niestety część mieszkańców nie składa stosownych deklaracji lub przedkłada w nich informacje nieprawdziwe, zaniżając ilość osób
zamieszkałych. Problem ten próbujemy rozwiązać dokonując setek kontroli, w
tym przy pomocy Straży Miejskiej, która dokonała ich już kilkadziesiąt w tym
roku. Z całą mocą podkreślamy, że polski rząd przez ostatnie lata nie zrobił nic,
by doprowadzić do zmniejszenia ilości produkowanych odpadów, jak choćby poprzez nałożenie stosownych opłat na producentów opakowań plastikowych, o
co też wielokrotnie środowisko samorządowe postulowało. Nie zrobiono też nic
w zakresie instalacji w Polsce większej ilości RDF-ów, czyli stacji termicznego
przetwarzania odpadów, co z powodzeniem funkcjonuje w takich krajach jak
Niemcy, Francja czy Austria, gdzie dzięki regionalnym i lokalnym instalacjom
śmieci są przetwarzane termicznie, a uzyskane w ten sposób ciepło trafia często
do systemu ogrzewania. Powoduje to ogromne obniżenie kosztów, a nawet potencjalne zyski w postaci wyprodukowanego ciepła. Obiecywano nam zarówno
wprowadzanie takich rozwiązań, jak też prowadzenie szerokiej edukacji rządowej w tym temacie – niestety tak się nie stało kolejny raz. Podwyżkę przyjęliśmy z przykrością i niechętnie i nie możemy też obiecać, czy będzie to ostatnia
podwyżka w tej kadencji. Jeżeli rząd znów zmieni zasady, jeżeli znów zwiększy
opłaty za składowane odpady, podejmie inną decyzję, która wpływa na koszty,
jakie ponoszą samorządy, to będziemy zmuszeni do tematu powrócić, co uczynimy z ubolewaniem. Musimy wszyscy pamiętać, Państwo również, a może nawet
przede wszystkim to Państwo powinniście pamiętać, że polityka lokalna, samorząd, musi działać w ramach prawa, które tworzone jest centralnie, i że każda
decyzja rządu, która niesie obciążenie dla samorządu, będzie niestety odbijać się
lokalnie, albowiem to rząd ma wpływ na samorząd, niestety nie odwrotnie.
Oświadczenie podpisali radne i radni: Lech Bokszczanin, Jan Dzięcielski, Rafał Fasuga, Joanna Gadzińska, Krzysztof Grudziński, Tomasz Kempa,
Mariusz Kuc, Danuta Morańska, Marcin Paluszek, Magdalena Rumiancew-Wróblewska, Marcin Wach, Violetta Wiercińska, Władysław Wołosz, Wiesław Żurek oraz prezydent miasta Świdnicy Beata Moskal–Słaniewska.
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Jedenaście par świętowało

jubileusze pożycia małżeńskiego
Są ze sobą nierozerwalnie już pół wieku. Wspierają się
i kochają w chwilach dobrych i złych. W środę, 2 czerwca
jedenaście par małżeńskich odebrało medale za długoletnie
pożycie.
Ceremonia ta to niezwykły czas
nie tylko dla małżonków, ale także
dla całych rodzin. Wywołuje wiele
wzruszeń, jest miłą okazją do spotkania się z dawno niewidzianymi
członkami rodzin, do odświeżenia
wspomnień i wzniesienia toastu za
szczęśliwych małżonków. Przypomnijmy, że odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane są
przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Są wyróżnieniem dla osób,

które przeżyły w jednym związku
małżeńskim 50 lat, wyrazem uznania
za wytrwanie w zobowiązaniu, które małżonkowie składali sobie przed
laty. O nadanie odznaczenia występuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę jubilatów lub ich
bliskich.
oprac.
foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Irena i Kazimierz Wanat, Irena i Tadeusz Jurkowscy, Wanda i Roman Kaszewscy oraz Teresa i
Aleksander Szeredi

Danuta i Szymon Olczykowie, Helena i Tadeusz Smagiełowie oraz Bożena i Stanisław Zającowie

Krystyna i Bogdan Poradzisz, Danuta i Tadeusz Poradzisz, Zofia i Ryszard Raźniak oraz Maria
i Ludwik Kowalscy

Ekologicznie
i z przesłaniem!
Wielkimi krokami zbliża się Świętojański
Ekopiknik. W piątek, 25 czerwca w Parku Centralnym będzie można się dobrze bawić i edukować. Głównym celem imprezy jest krzewienie
wśród mieszkańców Świdnicy i okolic zdrowego,
ekologicznego stylu życia oraz promocja ekoproduktów wytwarzanych przez lokalnych przedsiębiorców.
Jakie atrakcje czekają na nas podczas imprezy? Między innymi warsztaty dla całych rodzin,
wystawy lokalnych wystawców z ekologicznymi produktami czy obrzęd nocy świętojańskiej.
- Ekopiknik to spotkanie mieszkańców Świdnicy
z lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami, ale
również pozytywnie zakręconymi osobami, które
swoją działalność ukierunkowują na ochronę środowiska i klimatu oraz na zdrowy i aktywny tryb
życia. Będzie zabawa, ale również świetne podpowiedzi, jak funkcjonować, gotować czy dbać o swo-

je zdrowie w sposób zgodny z naturą i dbałością o
środowisko. Wystawcy, a jest ich już około 40, będą
mieli szansę pochwalić się swoimi produktami i
wspólnie z chętnymi uczestnikami pikniku odsłonią tajemnice wykonywania swoich produktów, np.
robienie kiszonek, serów czy innych kulinarnych
eko-smakołyków. Jednak najważniejszym elementem jest edukacja i promocja działań ekologicznych
wśród dzieci. I tutaj poprzez zabawę będzie możliwość samodzielnego zbudowania latawca czy ptasiego gniazda, ale również wzięcia udziału w grze
terenowej, nt. zdrowej żywności w języku angielskim. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych
do zapisywania się na warsztaty już od przyszłego
tygodnia. Obserwujcie miejskie strony i profile społecznościowe – zachęca Anna Skrzypacz, dyrektor
Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
DG
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Nieszczęśliwy wypadek zniszczył mu życie.
Upadek z trzeciego stopnia schodów zniszczył zdrowie młodego
świdniczanina i spowodował bardzo
poważny uraz czaszkowo-mózgowy.
Mimo trudnej sytuacji, w której się
znalazł, nie traci nadziei na lepsze
jutro. Niestety, ta nadzieja kosztuje.
Potrzeba ponad 200 tysięcy złotych
na ratowanie zdrowia Łukasza Tkaczyka.
- To był moment, chwila, zasłabnięcie, które roztrzaskało życie Łukasza i całej naszej rodziny na miliony
kawałków. Bardzo ciężko to poskładać
w całość. W ubiegłym roku, 25 stycznia brat stracił przytomność. Tak się
jednak nieszczęśliwie zdarzyło, że stał
wtedy na schodach. Upadek z trzeciego stopnia schodów spowodował koszmarne uszkodzenia głowy i narządów
wewnętrznych. Łukasz trafił na oddział
intensywnej opieki medycznej, jego oddech przez długi czas utrzymywał respirator. To dopiero początek tej bardzo
trudnej i bolesnej dla nas historii, ale
na tę chwilę już wiemy, że konieczne
będą ogromne pieniądze na specjalistyczną, wielomiesięczną rehabilitację.
Pamiętam tamten okres jak przez mgłę,
ale doskonale utkwiła mi w pamięci
pierwsza wizyta na OIOM-ie. Telefon o
3.00 w nocy do mamy, że był wypadek,
stan ciężki, musi jak najszybciej przyjechać z Niemiec. Po drugiej stronie
słuchawki płacz, długi i miałam wraże-

nie, że nieskończony. Mama nie mogła
przestać płakać nawet na sekundę, cudem łapała oddech. Nie ma większego
strachu niż ten o życie dziecka – informuje siostra Łukasza, Angelika Tkaczyk.
Na koncie zbiórki internetowej,
zrzutka.pl, zebrano prawie 70 tysięcy złotych. Niestety, jest to kropla w
morzu potrzeb. Lekarze usunęli Łukaszowi rurkę tracheotomijną. Obecnie
przechodzi intensywną rehabilitację
- uczy się mówić, przełykać jedzenie,
chodzić, a czynnościom tym towarzyszy niesamowity ból. Spastyka rąk
i nóg również nie ułatwia zadania, ale
Łukasz walczy o powrót do sprawności. - Brat zaczyna na nowo uczyć
się mówić, połykać jedzenie, chodzić,
wszystkiego tego, czego uczymy się
jako dzieci, ale z niesamowitym bólem.
Ćwiczy, bo bardzo chce żyć i wrócić do
sprawności, do pracy. Ostatnio zapytał
- mamo, czy ja będę jeszcze chodzić takie pytanie od dorosłego dziecka boli
najbardziej – dodaje Angelika Tkaczyk.
Miesiąc od wypadku bliscy Łukasza nie mogli go odwiedzać przez
panującą pandemię. Później został
przeniesiony do ośrodka „Budzik” dla
dorosłych w Brzegu, trafił tam w ręce
profesjonalistów, którzy wybudzili go
ze śpiączki. W październiku Łukasz
trafił do instytutu Neurorehabilita-

foto: użyczone

Trwa zbiórka środków na rehabilitację Łukasza Tkaczyka

Łukasz przechodzi intensywną rehabilitację
- uczy się mówić, przełykać jedzenie, chodzić, a czynnościom tym towarzyszy niesamowity ból. Spastyka rąk i nóg również nie
ułatwia zadania.

cji Animus, w którym robi ogromne
postępy, a co najważniejsze, może z
nim przebywać ktoś z bliskich, co ma
ogromny wpływ na postępy w terapii.
Pomimo poważnych komplikacji
po wypadku, Łukasz nie poddaje się i
nie przestaje walczyć. – On zrobił naprawdę kilometrowe postępy, na nowo

uczy się podstawowych czynności, które dla nas, zdrowych są banalne, np.
uśmiech. Cała jego mimika, którą prezentuje teraz, to efekt bardzo ciężkiej
pracy. Niestety, wciąż nie może sam
korzystać z toalety, zjeść posiłku sztućcami jak normalny człowiek, ani nawet
napić się z kubka. To wszystko utrudnia spastyka rąk oraz ich trzęsienie
się. Od ponad roku nie przebywał poza
czterema ścianami, chyba że na chwilkę przed budynkiem ośrodka, w którym
obecnie przebywa - w Instytucie Neurorehabilitacji Animus. Przez nieszczęśliwy wypadek stracił całe swoje życie
i próbuje je teraz poskładać, by móc
funkcjonować w przyszłości wśród innych, robiąc to, co kocha - programowanie laserów, pras krawędziowych
oraz ploterów CNC, projektowanie
przestrzennych konstrukcji stalowych.
Do tego wszystkiego, niestety, niezbędne są sprawne ręce. Na obecną chwilę
nie jest jeszcze w stanie chodzić, ale
dzięki intensywnej rehabilitacji będzie,
wierzymy w to mocno – mówi Angelika Tkaczyk.
Docelowa kwota zbiórki to 300 tysięcy złotych, czyli koszt 6-miesięcznego pobytu w Instytucie Animus,
z całodobową opieką, 6 godzinami
ciężkiej, codziennej pracy. - Dzisiaj
chowam dumę do kieszeni i błagam
was wszystkich o pomoc, jak człowiek
człowieka. Błagam! Łukasz zrobił niesamowite postępy, to dzięki wam! Bardzo dziękujemy za dotychczasową pomoc, ale nie jest mi głupio prosić o nią
dalej, to przez miłość do brata. Dajcie
mu, proszę, szansę, każda złotówka ma
znaczenie – dodaje siostra Łukasza.
Każdy, kto chciałby wesprzeć walkę o zdrowie Łukasza Tkaczyka, może
wpłacić datki na konto internetowej
zbiórki na https://www.siepomaga.
pl/lukasz-tkaczyk?.
J. Cader

reklama

Remont dobiega końca.
Od grudnia pociągiem do Wrocławia?
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Mieszkańcy zyskają możliwość
dogodnych codziennych i okazjonalnych podróży. Zgodnie z zapowiedziami PKP PLK, prawdopodobnie od
grudnia przywrócony zostanie ruch
na zrewitalizowaną linię kolejową
nr 285 z Wrocławia przez Sobótkę do
Świdnicy.
Linia z Wrocławia przez Sobótkę
Zachodnią do Świdnicy liczy ok. 60
km. Odnowiona trasa zapewni przejazd pociągów pasażerskich z prędkością do 100 km/h. Usprawnienie ruchu pociągów na jednotorowej trasie
zapewnią dwie mijanki w Bielanach
Wrocławskich i Sobótce Zachodniej.
Otwarcie linii 285 dla ruchu pasażerskiego z pewnością pozwoli na stworzenie zupełnie nowych możliwości
dojazdu do Wrocławia i Świdnicy oraz
przejęcie przez ruch kolejowy części
przejazdów realizowanych autami.
Planowane przystanki na linii
Wrocław Główny – Sobótka – Świdnica Miasto:
Wrocław Główny – Wrocław Wojszyce – Wrocław Partynice – Bielany

Wrocławskie – Domasław – Kobierzyce
– Wierzbice – Pustków Żurawski – Olbrachtowice – Rogów Sobócki – Sobótka
– Sobótka Zachodnia – Strzelce – Szczepanów – Marcinowice – Pszenno – Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto

Ile przejazdów dziennie?
W ostatnim czasie w mediach
społecznościowych krążył rozkład
jazdy przyszłego połączenia. Z „wycieków” wynikało, że w ciągu doby z
Wrocławia do Świdnicy ma kursować
10 pociągów. Koleje Dolnośląskie podkreślają jednak, że póki co jest to jedynie projekt, a finalny rozkład może
się różnić. Inwestycja o wartości blisko 217 mln zł, „Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Gł.
– Świdnica Przedmieście wraz z linią
nr 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto” jest współfinansowana ze
środków unijnych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego.
Daniel Gębala

aktualności

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Rok 2020 odcisnął
się piętnem pandemii
na Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Świdnica. W środę,
26 maja Walne Zgromadzenie
Wspólników
przeanalizowało
oraz
zatwierdziło sprawozdanie finansowe zarządu
świdnickiego przewoźnika. Udzieliło też absolutorium prezesowi Tomaszowi Kurzawie i wiceprezesowi Jarosławowi
Kozłowskiemu.
Udziały MPK są własnością czterech gmin, a
w zebraniu udział wzięli
reprezentujący
udziałowców: Beata Moskal–
Słaniewska,
prezydent
Na zdjęciu udziałowcy MPK Świdnica oraz członkowie zarządu spółki.
Świdnicy, Jerzy Żądło,
wiceprezydent Świdnicy,
po zakończonych obradach Walnego ZgromadzeLeszek Michalak – burmistrz Żarowa, Bartłomiej
nia Beata Moskal–Słaniewska, prezydent Świdnicy,
Strózik – wicewójt gminy wiejskiej Świdnica i Ronajwiększego udziałowca spółki.
bert Sawicki, sekretarz gminy Marcinowice.
Zakończona została budowa infrastruktury do
Wynik finansowy MPK Świdnica był lepszy od
ładowania autobusów elektrycznych, na ulice miaplanowanego o 0,6 mln złotych, mimo wywołanego
sta wyjechały dwa elektryki zakupione ze środków
COVID-owymi obostrzeniami spadku sprzedaży biprogramu „Gepard”. Tym samym spółka wkroczyła
letów o 950 tysięcy złotych. Do skutków pandemii
na ścieżkę elektromobilności, która podąża konzaliczyć można także stratę na przewozach szkolsekwentnie i odważnie, bo na horyzoncie jest już
nych, wynikającą z konieczności utrzymywania
kolejnych sześć autobusów elektrycznych. Jeśli
gotowości do realizacji zawartych umów na przewszystko pójdzie dobrze, w 2023 roku 1/3 autobuwozy mimo przedłużającej się nauki hybrydowej
sów miejskich będzie miała napęd elektryczny.
i niemożliwych do zaplanowania terminów uruchomienia edukacji w szkołach. – Ten trudny rok
Oprac.
w świdnickim MPK to także jasne punkty –mówiła

Z dnia na dzień musiał zamieszkać w schroniskowym boksie. Kochany Lenny z utęsknieniem
czeka, aż ktoś odmieni jego los.
– Lenny to duża, kudłata, biała kulka. Trafił do
nas pod koniec zeszłego roku i dziś gotowy jest, by pojechać do państwa domu. Pies z początku nie był do
nas nastawiony zbyt przychylnie i nie próbował nawet tego ukryć. Siedział sobie cichutko i kontakt z ekipą schroniska był ostatnim, na co kudłacz miał ochotę.
Wraz z upływem czasu wszystko zmieniło się i Lenny
dał się poznać od tej super strony. To kochany psiak,
któremu nie można odmówić uroku. Piesek jest bardzo
aktywny i chętnie wychodzi na spacery. Wstępuje w
niego wtedy demon odkrywcy i interesuje go wszystko
i wszędzie. Z innymi pieskami dogaduje się wybiórczo.
Są takie, które lubi. Są też takie, które ma ochotę zabić wzrokiem. Koty bardzo mocno go intrygują i ewidentnie chciałby za nimi pobiegać. Polecany do domu
z nieco starszymi dziećmi. Piesek jest dość silny. Zachowuje czystość i nie niszczy. Szanuje swoje rzeczy –
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

foto: Fundacja Mam Pomysł

Zarząd MPK z absolutorium

Po śmierci właściciela
został sam. Lenny szuka
nowego domu

Wyruszą
w Karkonosze

Koszt wycieczki to 49 zł, zapisywać można się osobiście w Informacji Turystycznej w Rynku, telefonicznie pod numerem 74 852 02 90 oraz
poprzez e-mail: it@um.swidnica.pl.

Program wycieczki*:
► 8:00 wyjazd ze Świdnicy
(zbiórka na pl. św. Małgorzaty)
► 9:30-10:00 - Przyjazd do
Jagniątkowa i przygotowanie
do wędrówki
► 10:00-18:00 - wędrówka
górska (Jagniątów -> Pod
Łabskim Szczytem -> Śnieżne
Stawki -Jagniątków)
► 18:00 – powrót do Świdnicy
(przyjazd około 19:30)
*Program ma charakter poglądowy, poszczególne punkty mogą
ulec zmianom.

reklama

Po długiej zimowo-pandemicznej przerwie Księstwo Świdnicko-Jaworskie rusza z nową edycją
Rajdów Książęcych. W sobotę 26
czerwca zaplanowano wycieczkę w
Karkonosze, nad Śnieżne Stawki,
czyli na trasę bardzo malowniczą i,
co ciekawe, dostępną tylko w miesiącach letnich. Zimą szlak prowadzący w tym kierunku jest zamykany ze względu na bezpieczeństwo
turystów.
- Wędrówka rozpocznie się w Jagniątkowie, nieopodal Domu Hauptmanna, skąd uczestnicy ruszą w
kierunku schroniska „Pod Łabskim
Szczytem”, gdzie zaplanowano chwilę
na odpoczynek. Dalej pomaszerujemy
na główny cel wędrówki – Śnieżne
Stawki, czyli zespół jeziorek bezodpływowych usytuowanych na dnie
Śnieżnych Kotłów, co gwarantuje wspaniałe widoki. Wycieczka ma
charakter górski, do przejścia łącznie
będzie około 14 kilometrów i prawie
800 metrów przewyższeń, dlatego
apelujemy, zwłaszcza do seniorów i
rodzin z dziećmi, aby racjonalnie ocenili swoje możliwości przed zapisaniem się na wyprawę, a uczestników
prosimy o spakowanie odzieży odpowiedniej do zmiennych warunków
atmosferycznych – zachęca Mariusz
Pacek z Księstwa Świdnicko-Jaworskiego.

4-24.06.2021 r. |

Świdnica

13

Poszukiwani
opiekunowie
i opiekunki!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy poszukuje osób
chętnych do pracy w charakterze
opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.
Praca nie wymaga posiadania
szczególnych kwalifikacji. Polega
na wykonywaniu czynności higieniczno-pielęgnacyjnych,
gospodarczych i opiekuńczych. Usługi
świadczone są w miejscu zamieszkania osoby objętej pomocą, w zależności od potrzeb, w godzinach
od 7.00 do 18.00, od poniedziałku
do niedzieli. – Oferujemy zatrudnienie na umowę zlecenie ze wszystkimi składkami. Stawka za godzinę
wykonanej usługi od poniedziałku
do piątku wynosi 18,30 zł brutto, a
w soboty i niedziele 20,00 zł brutto.
Osoby zainteresowane prosimy o
kontakt z: Małgorzatą Maciejewską
lub Kaliną Pojasek, tel. 74-852-1327 w. 75. – zachęca Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Świdnicy.
DG

codzienna
porcja informacji na

mojaswidnica.pl

Muzeum Dawnego Kupiectwa
wyprawiło urodziny Marii Kunic
Samodzielnie opanowała siedem
języków, zdobyła fachową wiedzę z
zakresu medycyny i farmacji, ale zakochała się w astronomii i matematyce. W sobotę, 29 maja obchodzono
411. rocznicę urodzin Marii Kunic. Z
tej okazji Muzeum Dawnego Kupiectwa zapewniło moc atrakcji.
Wystawa plenerowa, wykład cenionego profesora czy możliwość
obejrzenia dwutomowego egzemplarza „Urania Propitia” to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez
pracowników muzeum. Uroczyste
obchody niezwykłego jubileuszu rozpoczęły się 28 maja otwarciem okolicznościowej wystawy plenerowej
„Maria Cunitia” na świdnickim rynku,
obok wejścia głównego do Muzeum
Dawnego Kupiectwa. Wystawę można
oglądać do 6 czerwca.
W sobotę 29 maja odbył się wykład „Maria Cunitia i Elias von Loewen a astronomia siedemnastowiecznej Europy” prowadzony przez
prof. Jarosława Włodarczyka z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie. – Jednym z pytań,
na które będę chciał odpowiedzieć
podczas dzisiejszego wykładu jest to,
czy Maria Cunitia i Elias von Loewen
byli tylko prowincjonalnymi astronomami, czy też działali w sposób niezwykle oryginalny w głównym nurcie
astronomii europejskiej? W tamtym
okresie Warszawa była bardzo słabym
ośrodkiem astronomicznym, w przeci-

foto: J. Cader

aktualności

Wykład „Maria Cunitia i Elias von Loewen a astronomia siedemnastowiecznej Europy” prowadził prof. Jarosław Włodarczyk z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

wieństwie do Gdańska, gdzie aktywnie
działał Heweliusz. To była metropolia
astronomiczna, która była na równi
z Londynem czy Paryżem. Obowiązywały dwa systemy geocentryczny i heliocentryczny, ale brakowało decydujących argumentów, który z nich jest
absolutnie prawdziwy, co bez wątpienia przyczyniło się do funkcjonowania
tablic astronomicznych, nie tylko wykorzystywanych przez astronomów,
ale również lekarzy. Maria Cunitia
opowiadała się za Kopernikiem – mówił prof. Jarosław Włodarczyk z In-

stytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
To jeszcze nie koniec atrakcji, od
piątku 28 maja do 6 czerwca istnieje
możliwość obejrzenia dwutomowego
egzemplarza „Urania Propitia” autorstwa
Marii Kunic. Znajduje się on na parterze
Muzeum Dawnego Kupiectwa. Z kolei
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „SRH Świdnica” zaprasza na
impresje historyczne, które odbędą się 6
czerwca o godzinie 12:00 przy głównym
wejściu do Muzeum Dawnego Kupiectwa.
J. Cader

Na giełdzie można nabyć wyjątkowe przedmioty.

Giełda Staroci, Numizmatów i
Osobliwości po miesięcznej przerwie
powróci na świdnicki Rynek. Spotkanie miłośników przedmiotów, których
w sklepach kupić już nie można, odbędzie się już w niedzielę 6 czerwca.
W związku ze szczególnymi warunkami, zachowane będą w jej czasie
zasady reżimu sanitarnego. Kupujący zobowiązani są do niegrupowania
się, zachowania bezpiecznej odległości między sobą, noszenia maseczek
i dezynfekowania rąk, wystawcy natomiast zobligowani zostali do przestrzegania specjalnie dostosowanego
do okoliczności regulaminu.
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foto: D. Gębala

Czerwcowa giełda staroci

Giełda Staroci od prawie pięćdziesięciu lat gromadzi w każdą pierwszą
niedzielę miesiąca tłumy świdniczan
oraz przyjeżdżających z całego Dolnego Śląska kolekcjonerów, łowców
okazji i miłośników rzeczy, których w
sklepach już dostać nie można. Stałe
spotkania mają w Świdnicy kolekcjonerzy numizmatów, pocztówek, birofiliści i filateliści. Kupić można na niej
meble, dzieła sztuki i biżuterię, stare
zegary oraz akcesoria i części służące
do przywracania starym przedmiotom ich dawnego blasku.
DG

kultura

Nowa filia biblioteki
oficjalnie otwarta!

W symbolicznym przecięciu wstęgi pomogły uczennice z Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej

W uroczystym wydarzeniu udział
wzięli: prezydent Świdnicy, Beata
Moskal–Słaniewska, jej zastępcy Jerzy Żądło i Szymon Chojnowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Ewa Cuban, wieloletnia kierowniczka
Filii nr 5 Iwona Wiśniewska oraz zaproszeni goście. – Bardzo się cieszę, że
w końcu nasze małe centrum kultury,
czyli nowa siedziba filii 5 na Kraszowicach została otwarta. W bibliotece
znajdziemy kilka stref, które w pełni
usatysfakcjonują naszych czytelników.
Wypożyczalnia ze zbiorami dla dorosłych, czytelnia z prasą, stanowiska
komputerowe i strefa dla najmłodszych, gdzie czekają na nich książki,
gry, ściana pokryta farbą tablicową i
różne inne możliwości spędzania czasu
z książką na wesoło. Do tego przytulny
taras, który wykorzystamy na chwilę z
książką w wygodnym leżaku, warsztaty czy spotkania z młodzieżą. Ruszamy
już od dzisiaj i zapraszamy wszystkich
czytelników do korzystania z bogatego
księgozbioru i całej oferty biblioteki, codziennie w godzinach od 9.00 do 17.00
– mówi dyrektor Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Świdnicy, Ewa Cuban.
– Mam nadzieję, że będzie to centrum
kultury, do którego będzie się przychodziło z przyjemnością. Kraszowice to
piękna dzielnica, w której przez ostat-

nie lata udało się sporo zrobić, a nowa
siedziba filii jest przysłowiową wisienką
na torcie. Oprócz wyremontowanych
dróg, wodociągów, ścieżek i tunelu, brakowało tak przyjaznego miejsca, gdzie
można realizować swoje pomysły, projekty, gdzie można się spotykać i skorzystać z dobrej lektury – dodaje prezydent
Świdnicy, Beata Moskal–Słaniewska.
Nowa siedziba biblioteki na Kraszowicach dysponuje ponad 90-metrową
przestrzenią podzieloną na kilka stref.
Zakres prac obejmował rozbudowę,
przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku handlowego na miejską
bibliotekę publiczną z klubem seniora.
Budynek zyskał nową elewację. Przebudowano instalację wodociągową, kanalizację sanitarną, centralnego ogrzewania, a także elektryczną. Wykonano
nowy chodnik, trawnik oraz przyłącza
kanalizacji deszczowej. Łącznie koszt
prac to ponad 1 milion 100 tysięcy złotych, w tym remontu biblioteki to ponad 640 tys. zł. Wykonawcą zadania był
Zakład Ogólnobudowlany „REMECO”
Spółka Jawna Roman Waszczuk & Tomasz Waszczuk z Wilkowa.
Daniel Gębala

Biblioteka podzielona jest na kilka stref.

Przed nami
XIV Ogólnopolska
Biesiada Literacka
Uroczyste wręczenie nagród w
XIV Ogólnopolskim Konkursie na
Autorską Książkę Literacką 2021,
spotkanie autorskie z Tomaszem
Ososińskim oraz wystawa plenerowa „Font – autorski, minimalistyczny plakat filmowy” to tylko niektóre
z atrakcji przygotowanych w ramach

Joanna Trojan-Skała
„Biegnąca z wilkami” Clarissy
Pinkoli Estes to książka, dzięki
której poznasz mity, legendy i
baśnie z całego świata, ale nie
tylko. Przeczytałam tę książkę
kilka lat temu. Najpierw wypożyczyłam ją z naszej biblioteki, ale kiedy zaczęłam czytać,
wiedziałam, że nie dotrzymam
terminu zwrotu. Czułam, że
chcę mieć tę książkę na swojej
półce na zawsze. Przeczytałam
ją od deski do deski, zaglądając w siebie, nierzadko czując
głębokie poruszenie. Czytam ją
po raz drugi i zakreślam fragmenty, rysując serduszka lub
stawiając znaki zapytania albo
wykrzykniki. Niesamowite dla
mnie jest to, jak baśnie, czy
mity dotyczą także mojej osoby. Polecam każdej kobiecie,
która chce bardziej zrozumieć
siebie.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

To miejsce spełni wszystkie oczekiwania miłośników literatury. W poniedziałek, 24 maja
odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej, zlokalizowanej przy ul. Morelowej 2a na Kraszowicach.

Przyjaciele
biblioteki
polecają

XIV Ogólnopolskiej Biesiady Literackiej.
Biesiada odbędzie się w piątek 11
czerwca na skwerze przy Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Franciszkańskiej w Świdnicy. Początek wydarzenia o godz. 18.00.

codzienna

porcja informacji
na

mojaswidnica.pl
4-24.06.2021 r. |
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Rowerami ze Świebodzic
na Hel! W szczytnym celu
Ponad 600 kilometrów, 24 godziny, zdani na siebie, własne siły i rowery. Kiedy cel jest
szczytny, nie ma rzeczy niemożliwych. Udowodnili to świebodziccy rowerzyści, pokonując
trasę na Hel w niespełna dobę. Przy okazji zbierali środki na zakup busa dla niepełnosprawnych dzieci.

larzy oraz trzy busy, które nas wspierały i ochraniały. Głównym powodem, dla którego jedziemy, jest zbiórka pieniędzy dla fundacji Fizjoterapia. Follow Your Dreams, która na
co dzień wspiera dzieci z niepełnosprawnością. To dzięki niej dzieciaki
uczestniczą w najróżniejszych zawodach sportowych. Aktywnie wspieramy ich od czterech lat i czujemy się z
nimi bardzo silnie związani, dlatego
też zawsze będziemy z nimi. Celem
zbiórki jest zakup busa do transportu
dzieciaków, których jest kilkanaście
i czasem potrzebne są nawet trzy,
cztery busy, dlatego chcemy, aby fundacja posiadała choć jeden własny i
przystosowany transport dla osób
z niepełnosprawnością. Koszty wynajmu specjalistycznego transportu
nie są małe. Pomoc dzieciom to nasz
priorytet. Pokonaliśmy ponad 600 kilometrów. Plan był taki, aby jechać na
tyle, na ile sił nam starczy. Mamy już
doświadczenie, ponieważ w ubiegłym

foto: J. Cader

Zawodnicy wystartowali z Rynku w Świebodzicach. Następnie skierowali się w stronę Żarowa, zalewu
Mietkowskiego i Wrocławia. Kierując się na północ czternastoosobowy
skład GVT BMC Bornga 3SOFT Świebodzice przejechał m.in przez Jarocin, Pobiedziska, Nakło nad Notecią,
Bytów i Władysławowo, by dojechać
na Hel. Dystans wyniósł 620 kilometrów, a zawodnicy pokonali go w
mniej niż 24 godziny! W odprawie rowerzystów uczestniczył Paweł Ozga,
burmistrz miasta Świebodzice, radny
Rady Miejskiej Janusz Kościukiewicz
oraz prezes klubu, Leszek Gucwa.
– Drużyna liczyła czternastu ko-

Członkowie klubu GVT BMC Bornga 3SOFT Świebodzice wyruszyli w środę, 26 maja spod świebodzickiego ratusza w niezwykłą trasę na rowerach. Do pokonania mieli ponad 600 kilometrów w 24 godziny.

roku jechaliśmy z Wrocławia do Kołobrzegu, wówczas przystanki, krótkie
przerwy robiliśmy co 100 kilometrów,
po 15, 20 minut odpoczynku i tak też
było w drodze na Hel. Czas, w którym
pokonaliśmy zaplanowany dystans,
zależał od tego, w którą stronę wiał
wiatr, z prognoz pogody wynikało,
że powinien wiać nam w plecy, a to
bardzo pomaga w pokonaniu dystansu, jeśli kierunek wiatru się zmieniał,
było to sporym utrudnieniem. Plan
był ambitny, ponieważ chcieliśmy
pokonać trasę w mniej niż 24 godziny. Z ogromnym wysiłkiem, ale się
udało. Trzech uczestników wyprawy

to byli zawodowi kolarze, natomiast
reszta to amatorzy, którzy hobbystycznie trenują na co dzień. Rowery,
na których jechaliśmy, to zwykłe szosówki, żaden profesjonalny sprzęt, a
do tak ekstremalnych dystansów nie
da się szczególnie przygotować, bo
na sukces składa się wiele czynników – stan umysłu, dyspozycji dnia i
warunków atmosferycznych. Byliśmy
przygotowani, mieliśmy ubrania na
zmianę, a przede wszystkim byliśmy
dobrej myśli, że wszystko pójdzie z
godnie z planem. Na miejscu byliśmy
w czwartek, 27 maja, w mniej niż 24
godziny – mówi Zbigniew Gucwa,

dyrektor profesjonalnej drużyny triatlonowej GVT BMC Triathlon Team i
uczestnik wyprawy.
Rok temu, jadąc z Wrocławia do
Kołobrzegu w podobnym stylu – zawodnicy GVT BMC Bornga 3SOFT
Świebodzice zebrali ponad 11 tysięcy
złotych i dzięki fundacji Fizjotriterapia. Follow Your Dreams – przekazali
je na remont Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszkotlu im. Jana
Pawła II. Wówczas pokonali 430 kilometrów w 12 i pół godziny!
Ostatecznie śmiałkowie pokonali
trasę 620 kilometrów, z czego ponad
300 km przejechali w ulewnym deszczu. – Zrobiliśmy to! Trasa Świebodzi-

ce – Hel pokonana, ostatecznie wyszło
620 km, z czego ponad 300 w ulewnym
deszczu. Pogoda nas nie rozpieszczała, było bardzo zimno i bardzo ciężko.
Jestem bardzo dumny z całej drużyny. Wszyscy razem cierpieliśmy, wiedziałem, że to nie będzie łatwa sprawa, ale to że pokonaliśmy wspólnie
tę trasę cali mokrzy, zmarznięci, ale
z ogromnym wsparciem. To w wykonaniu zawodników GVT BMC 3SOFT
Świebodzice prawdziwy kosmos! Ja
lubię taką pogodę, ale nie, jadąc przez
24 godziny. Dziękujemy za doping na
trasie i online! Dzięki dla całego suportu, dzięki dla podopiecznych fundacji. Tak wiele osób zaangażowało
się w zbiórkę, że wspólnie wiedzieliśmy, że ten nasz wysiłek ma sens!
Bardzo mnie cieszy zebrana kwota, a
wiem że to nie koniec! Wiele osób pomagało, ale to, co zrobił nasz suport,
to mistrzostwo świata! Oprócz dzieci,
dla których to robiliśmy, chciałbym
zadedykować ten nasz szalony trip dla
Jasia Kmiecia, oraz Krzyśka Ślęzaka
fizycznie nie ma Was już z nami, ale w
mojej głowie zawsze będziecie – informuje Zbigniew Gucwa.

Dotychczas zebrano ponad 40
tysięcy złotych. Link do zbiórki –
https://zrzutka.pl/4az4vp.
J. Cader

Zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin.
Jest akt oskarżenia

O zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 10-letniej Kristiny z Mrowin oskarżyła świdnicka prokuratura
23-letniego Jakuba A. Przypomnijmy,
że do makabrycznej zbrodni doszło
w czerwcu 2019 roku. Akt oskarżenia
w tej sprawie trafił właśnie do Sądu
Okręgowego w Świdnicy. Mężczyźnie
grozi kara dożywotniego pozbawienia
wolności.
23-letni wrocławianin został oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Prokurator zarzucił mu
również podżeganie innej osoby do
dokonania zabójstwa 10-letniej dziewczynki. – 21 maja 2021 roku Prokuratura Okręgowa w Świdnicy skierowała do
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sądu akt oskarżenia przeciwko Jakubowi
A. w sprawie dokonanego ze szczególnym okrucieństwem zabójstwa 10-letniej Kristiny z Mrowin. Jak ustalono, 13
czerwca 2019 r. w drodze powrotnej ze
szkoły dziewczynka wsiadła do samochodu Jakuba A., będącego znajomym rodziny. Oskarżony wywiózł pokrzywdzoną do
lasu, gdzie działając ze szczególnym okrucieństwem, dokonał zbrodni zabójstwa.
Prokurator zarzucił oskarżonemu popełnienie zabójstwa w typie kwalifikowanym, tj. ze szczególnym okrucieństwem.
Ponadto Jakub A. usłyszał zarzuty podżegania innej osoby do dokonania zabójstwa 10-letniej Kristiny. Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanych mu

zbrodni i złożył wyjaśnienia w sprawie.
W trakcie eksperymentu procesowego
Jakub A. w sposób szczegółowy przedstawił przebieg zdarzenia, ujawniając okoliczności, które mógł znać tylko sprawca
zabójstwa. Informacje te znalazły potwierdzenie w innych dowodach zgromadzonych w sprawie. W toku śledztwa
uzyskano kilkadziesiąt opinii z różnych
dziedzin, w tym 43 opinie genetyczne
dotyczące identyfikacji kilkuset zabezpieczonych śladów biologicznych oraz opinie
biegłych z zakresu chemii, daktyloskopii,
traseologii, psychiatrii, psychologii i seksuologii. Według opinii sądowo-psychiatrycznej, Jakub A. w chwili popełnienia
zarzucanych mu zbrodni był poczytalny i

może odpowiadać przed sądem za czyny
objęte aktem oskarżenia. Biegli psychologowie stwierdzili u Jakuba A. zaburzenia
osobowości polegające m.in. na dużym
nasileniu wrogości i nienawiści wobec
otoczenia, a także cechy sadystyczne oraz
fantazje o dokonywaniu zabójstw innych
ludzi. W ocenie biegłych, stwierdzone
zaburzenia osobowości wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia
przez oskarżonego podobnych czynów
w przyszłości. Akt oskarżenia trafił do
Sądu Okręgowego w Świdnicy. Jakub A.
jest tymczasowo aresztowany. Grozi mu
kara dożywotniego pozbawienia wolności – informuje Prokuratura Okręgowa
w Świdnicy.
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Moc atrakcji na Dzień Dziecka
w powiecie świdnickim
Dobra zabawa, uśmiechnięte buzie, zawody sportowe, dmuchańce, słodkości i oklaski.
W powiecie świdnickim hucznie świętowano Dzień Dziecka.
Świdnica

Każde dziecko, które ukończyło wszystkie
konkurencje sportowe, otrzymało dyplom
oraz słodki upominek.

Świebodzice
W Sportowym Dniu Dziecka wzięło udział wiele klubów sportowych ze
Świebodzic i z Wałbrzycha. Każdy z
nich prezentował swój profil działalności sportowej, wykonując pokazy,
zapraszając do wspólnej zabawy, a
przy okazji promując swe działania i
zachęcając do wstąpienia w swe szeregi. Uczestnicy wzięli udział w pokazach sportowych przygotowanych
przez kluby: Due Soccer Świebodzice,
Future Academy Cheerleaders, UKS
Ameoli Świebodzice, MKS Victoria
Świebodzice, UKS Kinder Volleyball,
KS Rekin Świebodzice, Klub Taekwondo Taipan, Fighter Klub Kaczmarek
Grodowski, KPS Chełmiec Wałbrzych,
KO Gym MuayThai.
Animacje dla najmłodszych poprowadziła Kamayu Art., a zdolności

foto: J. Cader

Jaworzyna Śląska

Dzieci nie tylko podziwiały ekspozycję, ale też wspólnie recytowały wiersz Juliana Tuwima i
dobrze się przy tym bawiły.

plastyczne można było szlifować pod
czujnym okiem pracowników Miejskiego Domu Kultury. Po sportowych
zmaganiach na uczestników czekały
regenerujące posiłki w postaci ciepłych kiełbasek i słodkich przekąsek.

Burkatów
Warsztaty dla małych i dużych,
konkurencje
sportowo-rekreacyjne, dmuchańce, słodki stół i piniaty
to jedne z wielu atrakcji przygotowanych w niedzielę, 30 maja z okazji
Dnia Dziecka w Burkatowie. Radości
najmłodszych nie było końca. –Zrobiliśmy burzę mózgów i wspólnie myśleliśmy nad tym, w jaki sposób uczcić ten
wyjątkowy dzień w roku, Dzień Dziecka. Organizatorami imprezy pt. „Mali
Kreatywni” byli: wójt gminy Świdnica,
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz sołectwo Burkatów. Wiele
osób całym sercem zaangażowało się
w akcję, panie do późnych godzin nocnych piekły ciasta i własnoręcznie wykonały lizaki Cake-pops. Ponadto wręczyliśmy również nagrody dla laureatów konkursu „Moje Marzenie”, który
został zorganizowany przez Grupę
Odnowy Wsi Burkatów oraz Radę Sołecką Burkatowa. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej
przedstawiającej swoje marzenie. Prace oceniane były w trzech kategoriach
wiekowych, a zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe na realizację swojego
marzenia. W kategorii od 3 do 6 lat
laureatami zostali: Hanna Rynlkiewicz
(domek dla lalek) oraz Henryk Jabczyk
(quad i zestaw strażaka), wyróżnienia
otrzymali: Antoni Borkowski, Nikola
Badowska oraz Zofia Dratwa (rodzinne
bilety do Twierdzy Srebrna Góra oraz
Zamku Grodno i słodkości), w kategorii
od 7 do 10 lat laureatami zostali: Julia
Bawoł (pięć jazd konnych), Kacper Rzeszut (luneta), wyróżnienia otrzymali
Zuzanna Borkowska, Natalia Jabczyk
(rodzinne bilety do Twierdzy Srebrna
Góra oraz Zamku Grodno i słodkości), a
w kategorii od lat 11 laureatami zostali
Zosia Bekas i Oliwia Koszyk (bony do

sklepu Action o wartości 250 złotych),
wyróżnienie otrzymała Julia Badowska
(rodzinne bilety do Twierdzy Srebrna
Góra oraz Zamku Grodno i słodkości) mówi sołtys Burkatowa, Adam Prask.
Sponsorami nagród byli ICE pro, Auto
Serwis Prask oraz x-wakacje.pl, Kopalnia Złota w Złotym Stoku, Zamek
Grodno oraz Twierdza Srebrna Góra.

Żarów
Od kilku miesięcy mieszkańcy
powiatu dwoją się i troją, by uzbierać środki na leczenie chorej na SMA
Amelki Gmyrek ze Strzegomia. W
niedzielę, 30 maja do akcji pomocy
przyłączyli się mieszkańcy Żarowa.
Podczas zorganizowanego z okazji
Dnia Dziecka pikniku zebrano 24 tys.
531,30 złotych.
Amelka Gmyrek jest 1,5-roczną,
wesołą dziewczynką, która walczy z
podstępną chorobą, rdzeniowym zanikiem mięśni. Leczenie, które jest jedynym ratunkiem na uratowanie życia

170 dzieci, wyjątkowa ekspozycja i
mnóstwo dobrej zabawy. Uroczystym
przecięciem wstęgi, 1 czerwca zainaugurowano wystawę „Lokomotywa-Dzieciom”, do oglądania której zaprasza Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej.
Z okazji Dnia Dziecka placówka
zaprosiła do wspólnego świętowania
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej. Oprócz zwiedzania wystawy dedykowanej wierszowi
„Lokomotywa” Juliana Tuwima, dzieci
miały okazję podziwiać całą ekspozycję muzeum oraz dobrze się bawić. O
to zadbał artysta Tomasz Marszałek,
który wspólnie z dziećmi wyrecytował
i pokazał różnymi gestami treść rymowanki.
Wystawa to autentyczny pociąg
złożony z lokomotywy parowej (OKi227) oraz 5 wagonów towarowych, zainspirowana wierszem „Lokomotywa”
Juliana Tuwima. - To niepowtarzalna okoliczność na poznanie własnego
dziedzictwa historii miasta, a przy tym
świetna okazja do zabawy. To pierwszy
tak duży plener promujący czytelnictwo i muzealnictwo w jednym – informują organizatorzy. W uroczystym
otwarciu wystawy wziął także udział
sekretarz gminy Tomasz Strzałkowski. – Liczę na to, że będziecie się tu dobrze bawić. Szczególnie, że dziś wasze
święto – mówił.
Od 1 czerwca ekspozycję mogą
podziwiać wszyscy odwiedzający Muzeum Kolejnictwa na Śląsku.
J. Cader

foto: J. Cader

foto: J. Cader

„Dzień Dziecka w Starym Młynie”
w Świdnicy obfitował w najróżniejsze
konkurencje sportowe np. bieg z przeszkodami, dywan cyfrowy, łowienie
ryb, strzelanie z łuku czy układanie na
czas stosu plastikowych kubków Dla
wszystkich uczestników zabawy przewidziano słodkie upominki.
Akcja
została
przygotowana
wspólnie przez Hotel i Restaurację
„Stary Młyn”, Stowarzyszenie Polska 2050, TKKF ognisko Licznikowiec-2009 i Klub Sportów Obronnych
Świdnica. - Mamy dużo interesujących
pomysłów odnośnie lokalnego działania, jedyną przeszkodą jest obecna
pandemia i obostrzenia z nią związane,
które na szczęście są powoli znoszone.
Trafiają do nas wspaniali ludzie, którzy
chcą zrobić wiele dobrego w lokalnym
środowisku, jedną z takich okazji był
właśnie Dzień Dziecka. Na szczęście
pogoda dopisała. Wraz z wolontariuszami przygotowaliśmy najróżniejsze konkurencje sportowe, w których
mogły wziąć udział całe rodziny, każdy znalazł coś dla siebie. Dzieci, które
ukończyły wszystkie zadania, otrzymywały nagrodę – niespodziankę - informuje Krzysztof Pałka, przewodniczący świdnickiego koła Polska 2050.

dziewczynki, jest bardzo kosztowne.
Terapia genetyczna została wyceniona na 9 milionów złotych. – 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 córeczki. Błagamy
was o pomoc – apelują rodzice Amelki.
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.

Kreatywne warsztaty dla małych i dużych, konkurencje sportowo-rekreacyjne, dmuchańce,
słodki stół i piniaty to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych w niedzielę, 30 maja z okazji
Dnia Dziecka w Burkatowie.
4-24.06.2021 r. |
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Nieważne, czy jesteś zawodowym
sportowcem czy stuprocentowym
amatorem. Liczy się pasja, zaangażowanie i przede wszystkim chęć pomagania. Wings for Life World Run to
międzynarodowy bieg charytatywny,
z którego cały dochód przeznaczony
jest na badania nad urazami rdzenia
kręgowego. W tegorocznej edycji ze
świetnej strony pokazały się świdniczanki Sonia Rozumkiewicz oraz
Małgorzata Kułakowska, które zajęły w Polsce odpowiednio drugie i
czwarte miejsce!
W Wings for Life World Run wszyscy uczestnicy startują w tym samym
czasie na całym świecie. Nie ma linii
mety. Zamiast niej, 30 minut po starcie,
na trasę wyrusza samochód pościgowy
i wyprzedza biegaczy oraz uczestników na wózkach, doganiając każdego
po kolei. 100% wpisowego i wszystkich
datków trafia bezpośrednio na badania
nad rdzeniem kręgowym, aby w przyszłości pomóc w leczeniu jego urazów.
- Moja praca polega na pomaganiu ludziom poprzez sport, także nie wyobrażam sobie, że mogłabym nie wystartować razem z całym światem w słusznej
intencji, mierząc się ze swoimi słabościami. To jest cudowne, że robiąc to,
co kocham, pomagam i wspieram ludzi,
czyniąc ich świat łatwiejszym – mówi
Sonia Rozumkiewicz (2. miejsce w kategorii kobiet - 33,52 km). - Dwa lata
temu biegłam Wings for Life w Poznaniu i atmosfera tej imprezy mnie urze-

Polonia-Stal
zdegradowana
Na cztery kolejki przed końcem sezonu 2020/2021 Polonia-Stal Świdnica straciła już nawet
matematyczne szanse na utrzymanie w III lidze. Smutny los
świdniczan przypieczętowała porażka z rezerwami Miedzi Legnica.
Miedź II Legnica – Polonia Stal
Świdnica 3:1 (1:1)

bramki: Marcin Pietrowski 18′, Michał Pojasek 58′, Bruno Garcia 81′ –
Robert Myrta 14′ (k)
Polonia-Stal: Kot – P. Paszkowski,
Sowa, Kasprzak, Kozaczenko – Filipczak, Diduszko – Krakowski, Szuba,
Tragarz – Myrta oraz B. Paszkowski,
Osiadły, Szydziak, Ciupka, Białasik

wyników

34.

Świdnica

gu – w którym to meta goni biegaczy, a
samochód pościgowy rusza 30 minut po
starcie. Bardzo ważne jest również to, że
cała opłata startowa przeznaczana jest
na badania nad rdzeniem kręgowym,
aby pomóc w leczeniu jego urazów i
aby osoby, które nie mogą się poruszać,
odzyskały tę sprawność. Dlatego w tym
roku wspólnie ze Świdnicką Grupą Bie-
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gową udało nam się to zorganizować
bieg z aplikacją na większą skalę i zebrać aż 340 euro na ten szczytny cel.
Oficjalnie było nas 22 biegaczy i niemal równie wielu wolontariuszy, którzy
czuwali nad nami cały bieg. Podawali
wodę na trasie, żele i banany oraz oczywiście kibicowali. Tego dnia było bardzo
upalnie, więc bez takiej pomocy byłoby
nam bardzo ciężko. Zaplanowana trasa
liczyła około 25 kilometrów i prowadziła prosto do Świdnicy, bo w ten sposób
każdy po prostu biegł do domu i było
to spore ułatwienie dla wolontariuszy.
Dwa lata temu w Poznaniu pobiegłam
26,5 km, więc stwierdziłam, że taki dystans również w tym roku nam wystarczy. Jak się jednak okazało, dla wielu to
było zdecydowanie za mało. Najwięcej
przebiegł Marek Kierczak, bo aż 35,22
km (54. mężczyzna w Polsce), tuż za nim
Sonia 33,52 km i ja 32,35 km i jest to odpowiednio drugi i czwarty wynik spośród kobiet w Polsce. Nigdy nie sądziłam, że uda mi się przebiec tyle kilometrów, jednak mój trener, Tomek Rudnik
z teamu Becomeone, nie był zaskoczony.
Uznaję ten wynik za mały sukces, choć
akurat w tym biegu dystans ma drugorzędne znaczenie. Najważniejsza jest
sama idea biegu i to, że wystartować w
nim może każdy, czy biegnie, czy idzie,
czy jeździ na wózku, bo i tak wszyscy
znajdziemy się na mecie – opowiada
Małgorzata Kułakowska (4. miejsce w
kraju 32,35 km).
Daniel Gębala

Czerwcowy Świdnicki Czwartek
Lekkoatletyczny w ramach „Europejskiej Mili”
Po raz ostatni w tym roku szkolnym Świdnicka Grupa Biegowa,
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski w Świdnicy, Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych i Księstwo Świdnicko-Jaworskie Lokalna Organizacja
Turystyczna zapraszają dzieci i młodzież na Świdnicki Czwartek Lekkoatletyczny. Wydarzenie odbędzie się
10 czerwca na Stadionie Miejskim im.
Janusza Kusocińskiego.

Udział w zawodach jest bezpłatny. Początek o godzinie 17.00 (zapisy
na miejscu). Start pierwszego biegu o
godzinie 17.30. Dzieci do 12 roku życia
muszą być w obecności rodzica lub
opiekuna prawnego w momencie weryfikacji i odbioru numeru startowego
oraz podczas i po biegu. Dzieci starsze (powyżej 12 lat) zobowiązane są
do posiadania pisemnej zgody rodzica
na bieg. Weryfikacja dzieci szkolnych
odbywać się będzie za okazaniem le-

gitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem. Na uczestników
w zależności od ich wieku przygotowane będą biegi na dystansach od
60 do 1200 metrów lub jednej mili z
podziałem na chłopców i dziewczęta. Po zakończonym biegu na każdego uczestnika czekać będzie słodki
poczęstunek, upominki i pamiątkowy
medal. Czerwcowa edycja Świdnickich
Czwartków Lekkoatletycznych odbędzie się w ramach „Europejskiej Mili”.
To projekt realizowany przez ISCA we
współpracy z organizacjami sportowymi z całej Europy. Dofinansowany
ze środków „Erasmus +”.

KATEGORIE WIEKOWE
ORAZ DYSTANS BIEGÓW:

kolejki

▪ Foto-Higiena Gać – LKS
Goczałkowice Zdrój 1:0
▪ Pniówek Pawłowice – Górnik II
Zabrze 1:2
▪ Gwarek Tarnowskie Góry – Ruch
Chorzów 0:1
▪ Stal Brzeg – MKS Kluczbork 1:2
▪ ROW 1964 Rybnik – Piast Żmigród 1:2
▪ Polonia Nysa – Ślęza Wrocław 3:3
▪ Rekord Bielsko-Biała – Zagłębie II
Lubin 4:2
▪ Lechia Zielona Góra – Polonia Bytom
1:4
▪ Warta Gorzów Wielkopolski – pauza
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kła. Bardzo chciałam tam wrócić, ale nie
udało się ze względu na pandemię. Jednak jest to bieg dla tych „co nie mogą”,
więc tym bardziej my, biegacze, nie mogliśmy się poddać. Dlatego przed rokiem
pobiegłyśmy wraz Kingą Borcz-Soboń
i Sonią Rozumkiewicz u nas Świdnicy,
z pomocą aplikacji, która dokonywała
pomiaru i symulowała warunki bie-

Podczas majowej edycji na starcie pojawiło się 120 młodych lekkoatletów.

foto: D. Gębala

Komplet
(29.05):

Na zdjęciu od lewej Kinga Borcz-Soboń, Sonia Rozumkiewicz i Małgorzata Kułakowska.

foto: użyczone

Świdniczanki błysnęły formą
w niezwykłym biegu

▪ 60m – dzieci w wieku do lat 4
▪ 100m – dzieci w wieku 5-6 lat
(rocznik 2014 – 2015)
▪ 200m – dzieci w wieku 7-8 lat
(rocznik 2012 – 2013)
▪ 400m – dzieci w wieku 9-10 lat
(rocznik 2010 – 2011)
▪ 800m – dzieci w wieku 11-12 lat
(rocznik 2008 – 2009)
▪ 1000m – młodzież
(rocznik 2006 – 2007)
▪ 1200m/1 mila – młodzież
(rocznik 2003 – 2005 i starsi)
Oprac.

sport

3…2…1… Odliczanie rozpoczęte!
skiego który pierwsze sportowe kroki
stawiał właśnie w gminie Jaworzyna
Śląska, w MKS „Karolina”. – Pomysł
zorganizowania wyścigu zrodził się w
2014 r., przy okazji odwiedzin Tadeusza
Mytnika w rodzinnych stronach. Ideą
wydarzenia od samego początku jest
popularyzacja kolarstwa wśród miejscowych dzieci i młodzieży. Już pierwsza edycja wyścigu w 2014 r. zdobyła
uznanie kolarzy i działaczy oraz na
stałe weszła do kolarskiego kalendarza.
Rok później naszą gminę odwiedziły
inne sławy światowego kolarstwa: Józef Beker, Mieczysław Cielecki, Henryk Charucki, Jan Brzeźny, Jan Faltyn,
Mieczysław Nowicki oraz Rajmund
Zieliński. Dla wielu uczestników wyścigu, a także organizatorów i sponsorów zdjęcie z mistrzem olimpijskim
lub mistrzem świata było przeżyciem,
które na długo pozostanie w pamięci. W ubiegłym roku pandemia uniemożliwiła organizację wyścigu. Z tym
większym zapałem przystąpiliśmy do
działania w tym roku. Liczymy na to,
że 3 lipca spotkamy się w Nowicach w
doskonałych nastrojach i z żyłką rywalizacji na trasach. Zapraszamy – mówi
Rafał Kwiatkowski, prezes MKS Karolina w Jaworzynie Śląskiej.

W wyścigu mogą
wziąć udział zawodnicy w każdym wieku
- zrzeszeni, którzy posiadają aktualną licencję kolarską i ważne badania lekarskie
oraz niezrzeszeni po wypełnieniu oświadczenia (w dniu
zawodów). Dzieci startują za
pisemną zgodą rodziców lub
opiekunów, w ich obecności.
Zgłoszenia można wysyłać na
adres mailowy jbielik1972@wp.pl
najpóźniej do 30 czerwca. – Wszystkim, którzy nie zdążą się zapisać w tym
terminie, albo mimo wcześniejszych planów zechcą jednak dołączyć do wyścigu,
zapewniamy możliwość zapisania się w
dniu wydarzenia. Biuro zawodów będzie
czynne w Nowicach w „Koziarni” w godzinach od 8.00 do 9.30 – zachęca Jacek
Bieliński, dyrektor wyścigu, zastępca
prezesa MKS Karolina. Zawodnicy wystartują punktualnie o godz. 11.00.
Na mecie na najlepszych czekać
będą atrakcyjne nagrody, a po sportowych emocjach na trasie wyścigu organizatorzy zapraszają na piknik, który
odbędzie się na terenie „Koziarni”. – Z
całą pewnością każdy znajdzie coś dla
siebie. Odbędą się pokazy judo i strze-

Jak obiecał, tak zrobił.

Piękny gest Błażeja Augustyna
Spotkanie było idealną
okazją do zdobycia
autografu renomowanego piłkarza.

foto: D. Gębala

Jeden z najbardziej doświadczonych i renomowanych obrońców występujących obecnie w Ekstraklasie,
Błażej Augustyn we wtorek 1 czerwca
zawitał na płytę główną świdnickiego
stadionu. Powód? Przekazanie wylicytowanej koszulki i wspólny trening
z zawodniczkami Akademii Piłkarskiej Polonii Świdnica.
Przypomnijmy, że 33-letni obrońca Jagiellonii Białystok, dzięki zaangażowaniu i staraniom Fundacji
Wspierania Sportu „Łączy nas Football” przekazał na styczniową licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy swoją koszulkę z autografem. Zawodnik obiecał, że osobiście
wręczy trykot osobie, która wygra

Wyścig corocznie przyciąga do Nowic zawodników z całej Polski. Na zdjęciu Jakub
Bieliński z Jaworzyny Śląskiej.

lania z łuku tradycyjnego. W strefie aktywności na pewno doskonale będą się
bawić najmłodsi uczestnicy pikniku.
Nie zabraknie również pysznych potraw przygotowanych przez mieszkańców Nowic. Wystarczy wziąć ze sobą
dobry humor, a my zadbamy o resztę
– zachęca Teresa Gawron, prezes Stowarzyszenia „Nowice – nasza wieś”.
Szczegółowy regulamin dostępny jest
na stronie www.mkskarolina.com.
licytację i słowa dotrzymał! Koszulka doświadczonego obrońcy trafiła w
ręce zawodniczek i trenerów Żeńskiej
Akademii Piłkarskiej Polonii Świdnica,
którzy okazali się zwycięzcami licytacji. Prezes klubu Damian Błaszczyk
już zapowiedział, że koszulka trafi
na kolejną akcję charytatywną, aby
w ten sposób pomóc osobom w potrzebie. - Spotkanie z piłkarzem formatu europejskiego z pewnością było
pozytywnym, emocjonalnym przeżyciem. Przypominamy, że Błażej ma na
swoim koncie grę nie tylko w najlepszych polskich klubach, takich jak Legia Warszawa, Górnik Zabrze czy też
Lechia Gdańsk. Grał on również kilka
sezonów we włoskich klubach: Ascoli,
Catania Calcio, Vicenza. Już jako zaledwie kilkunastoletni chłopak reprezentował barwy angielskiego Boltonu.
Zaliczył także występy w lidze szkockiej – opowiada Wiesław Żurek, prezes Fundacji Wspierania Sportu „Łączy nas Football”, który zorganizował
całą akcję.

reklama

Nowice po raz kolejny staną się
stolicą polskiego kolarstwa, a do
gminy Jaworzyna Śląska zawitają
nie tylko reprezentanci klubów z całej Polski, ale też plejada najbardziej
utytułowanych polskich kolarzy, którzy zapisali wiele wspaniałych kart w
historii tego sportu. Na czele imprezy stanie niezawodnie wywodzący się
z Nowic Tadeusz Mytnik – medalista
olimpijski, trzykrotny medalista mistrzostw świata i wielokrotny mistrz
Polski. Przed nami VII edycja wyścigu.
To będzie z całą pewnością jedno
z najważniejszych wydarzeń kolarskich w Polsce. Kilkuset zawodników
będzie się ścigać na trasie wyścigu
„Szukamy następców olimpijczyka
Tadeusza Mytnika”, która w tym roku
przebiegać będzie przez aż cztery
miejscowości gminy – Nowice, Bolesławice, Stary Jaworów i Piotrowice
Świdnickie. Organizatorami są Miejski Klub Sportowy Karolina Jaworzyna
Śląska oraz Stowarzyszenie „Nowice –
nasza wieś”. W organizację włącza się
corocznie także sam Tadeusz Mytnik
– jeden z najbardziej utytułowanych
zawodników w naszym kraju, członek
zarządu Polskiego Komitetu Olimpij-

foto: MKS Karolina

Wyścig „Szukamy następców olimpijczyka
Tadeusza Mytnika” już 3 lipca
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