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Nowe nasadzenia na terenie Świdnicy planują Polskie Koleje Państwowe. 355 drzew zostanie posadzonych do końca listopada tego roku, w ramach kompensacji przyrodniczej, w
związku z prowadzoną przez PKP inwestycją na odcinku od stacji Świdnica Miasto do stacji
Świdnica Kraszowice.
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▪ Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Franciszkańska 18
▪ Filia Biblioteki - Kraszowice
▪ Filia Biblioteki - Wrocławska
▪ Urząd Miasta
▪ Urząd Gminy Świdnica
▪ Starostwo Powiatowe
▪ Powiatowy Urząd Pracy
▪ Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Wałbrzyska
▪ Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych, ul. Długa 33
▪ Świdnicki Ośrodek Kultury
▪ Informacja Turystyczna
▪ Muzeum Dawnego Kupiectwa
▪ Klub Seniora Saperów
▪ OSiR lodowisko
▪ OSiR dom wycieczkowy
▪ Hala Targowa, pl. Grunwaldzki
▪ Dworzec Kolejowy
▪ Galeria Świdnicka
▪ Szpital LATAWIEC
▪ Przychodnia MEDYK
▪ Przychodnia BHMED
▪ Przychodnia ARSMEDICA
▪ Przychodnia MEDI-LAB
▪ Przychodnia OSTEON
▪ Przychodnia ESKULAP
▪ Przychodnia EZ – Medica
▪ Przychodnia Raj – Med.
▪ Stomatologia AS Adrian Kownacki
▪ Przychodnia weterynaryjna OGONEK
▪ Restauracja WOŁOWINA
▪ Bar PRZEDMIEŚCIE
▪ Pizzeria RAMONA
▪ Restauracja FADO
▪ Intermarche (os. Młodych)
▪ biurowiec Pafal
▪ Piekarnia Bieżyńscy, os. Zawiszów
▪ Sklep ul. Leśna
▪ Pawilon - Kraszowice
▪ Myjnia Primocar (przy Leroy Merlin)
▪ Stacja Paliw Jar Tom
▪ Wagony Świdnica
▪ Electrolux Świdnica
▪ Salon Prasowy AS, ul. Długa 60
▪ Sklep w Opoczce
▪ Basen w Witoszowie Dolnym
▪ Biblioteka w Pszennie
▪ Świdnickie Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne
w Bystrzycy Dolnej
▪ Sklep w Bystrzycy Dolnej
▪ Sklep Przy Remizie w Burkatowie
▪ Sklep w Komorowie
▪ Urząd Miejski w Żarowie
▪ GCiKS Żarów
▪ Biblioteka Miejska w Żarowie
▪ Fabryka Yagi w Żarowie
▪ Fabryka Daicel w Żarowie
▪ Fabryka Bridgestone w Żarowie
▪ Urząd Gminy w Marcinowicach
▪ Sklep Mieszko, Świdnicka 2,
Marcinowice
▪ Sklep Wiko, Zebrzydów 28
▪ Sklep Wiko, Mysłaków 31
▪ Urząd Miejski w Świebodzicach
▪ Wodne Centrum Rekreacji
w Świebodzicach
▪ Urząd Miejski w Strzegomiu
▪ Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śl.
▪ Zakłady Porcelany Stołowej
Karolina w Jaworzynie Śl.
▪ NZOZ Mieszko
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Prezydent Świdnicy
z absolutorium
Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy, otrzymała absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2020 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 14 radnych, przeciw było 7.
Pod względem finansowym był to
dobry rok dla miasta. Zrealizowane dochody gminy miasto Świdnica w 2020
roku to 292 712 920,48 złotych. Wydatki
to kwota 282 159 567,49 złotych. Nadwyżka budżetu miasta na koniec 2020
roku wyniosła 10 553 352,99 zł wobec
planowanego deficytu na poziomie 6
887 920,35 zł. – Powyższe wskaźniki dowodzą, iż sytuacja finansowa miasta jest
stabilna, plan na 2020 rok został sporządzony nie tylko w sposób prawidłowy od
strony formalnej, ale i w oparciu o realne wskaźniki. Wyższe niż planowano
dochody własne świadczą o dobrej koniunkturze gospodarczej, zaś ilość pozyskanych środków zewnętrznych wynika
z bardzo dużej sprawności urzędników w
tworzeniu dobrych merytorycznie projektów – mówi Kacper Siwek, skarbnik
miasta Świdnicy.
Regionalna Izba Obrachunkowa i
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej były
zgodne i wyraziły pozytywną opinię
na temat wykonania budżetu za zeszły
rok. Przy formułowaniu opinii Skład
Orzekający RIO kierował się podstawowym kryterium, jakim jest przestrzeganie prawa przy wykonywaniu budżetu.
Rok 2020 to trudny czas walki z pandemią COVID-19 w Polsce i na świe-

foto: D. Gębala

Tu znajdziesz
biuletyn

Podczas sesji 18 czerwca, radni udzielili prezydent wotum zaufania.

cie. Dotychczasowe, codzienne życie
zostało wywrócone do góry nogami
przez systematyczne wprowadzanie
obostrzeń przez rząd RP w celu ograniczenia zakażeń w społeczeństwie.
– Przez panującą od marca 2020 roku
pandemię COVID-19 ucierpiał również

Najlepsi z najlepszych.

Świdniccy prymusi nagrodzeni
Najlepsi świdniccy absolwenci
kończący naukę w szkołach podstawowych odebrali z rąk prezydent,
Beaty Moskal-Słaniewskiej – nagro-

dy oraz pamiątkowe statuetki i dyplomy z tytułem Primus Inter Pares.
Nagrody o wartości 600 zł uczniowie wybierali sobie sami. Sprzęt sporto-

Na zdjęciu uhonorowani uczniowie wraz z rodzicami oraz dyrektorami swoich szkół.

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
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Daniel Gębala
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Daniel Gębala,
Justyna Cader
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budżet miasta. Początkowo zakładane
plany dochodów bieżących i wydatków
zostały bardzo szybko zweryfikowane przez pandemiczną rzeczywistość.
Konieczność poniesienia dodatkowych
kosztów w walce z COVID-19, a także
mniejsze wpływy z lokalnych podatków
i opłat doprowadziły do zmian w trakcie roku w budżecie Świdnicy. Zmuszeni
byliśmy zrezygnować z części naszych
planów inwestycyjnych i miejskich wydarzeń na rzecz oszczędności. Pandemia
przełożyła się na nasze codzienne życie. Brak imprez masowych, wydarzeń
sportowych, kulturalnych czy koncertów zmusił wielu z nas do przeniesienia kontaktów międzyludzkich do sieci. Zdalna edukacja dzieci i młodzieży,
posiedzenia i narady online czy praca
zdalna stała się normą, do której powoli przywykliśmy. Niezmienne pozostało
dla mnie jedno – współpraca z mieszkańcami przy realizacji wielu projektów. Zwykłych, codziennych spraw, na
które zwracali nam uwagę świdniczanie poprzez inicjatywę społeczną czy
wnioski składane online lub bezpośrednio, po kontakcie z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Świdnicy – mówi
prezydent, Beata Moskal–Słaniewska.
Oprac.

wy czy też komputerowy – takie między innymi prezenty otrzymali najlepsi
z najlepszych. Tytuły Primus Inter Pares
przyznane zostały ośmiu absolwentom,
którzy mogą pochwalić się średnią ocen
od 5,22 do 6,00 i wzorową oceną z zaOprac.
chowania. 			

Nagrodzeni zostali:
Dorota Polak - Szkoła Podstawowa nr
1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki, średnia ocen - 5,88
Oskar Polański - Szkoła Podstawowa
nr 4 im. Henryka Sienkiewicza, średnia ocen- 6,00
Oliwia Witkowska - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa
Polskiego, średnia ocen - 5,78
Zofia Kruźlak - Szkoła Podstawowa
nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu,
średnia ocen - 5,72
Miłosz Kwiatek - Szkoła Podstawowa
nr 105, średnia ocen - 5,29
Kornelia Mirek - Szkoła Podstawowa
nr 315 im. Jana Pawła II, średnia ocen
- 5,22
Sara Daniłowicz - Społeczna Szkoła
Podstawowa, średnia ocen - 5,61
Julia Bąba - Niepubliczna Szkoła
Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka”,
średnia ocen – 5,35.

druk
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Remont Pogodnej
dobiega końca
Przebudowana została jezdnia na
długości 332 metrów oraz chodniki.
Powstaje także droga rowerowa oraz
nowe oświetlenie uliczne. Zakres
prac obejmuje również przebudowę
i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej. Dodatkowo poza zadaniem
dofinansowanym realizowana jest

SPRZEDAM
DZIAŁKI
ROLNE

budowa drogi dojazdowej do schroniska dla bezdomnych zwierząt. To
koszt około 500 tys. zł. – Takich inwestycji nigdy nie dość. Zbliżamy się
do finału inwestycji na ulicy Pogodnej.
Kolejny etap to między innymi dobry
dojazd do MZEC, poprawiony wjazd
w stronę schroniska dla zwierząt, dojazd do sprzedanych właśnie działek
inwestycyjnych, gdzie powstaną trzy
nowe zakłady produkcyjne czy kolejny
fragment drogi rowerowej – informuje
prezydent Świdnicy, Beata Moskal–
Słaniewska.
Daniel Gębala

 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

Nowa nawierzchnia, droga rowerowa, chodniki czy nowe oświetlenie
uliczne. Dobiega końca drugi etap
przebudowy ul. Pogodnej.
Przypomnijmy, że Świdnica na
realizację tej inwestycji otrzymała wsparcie finansowe z programu Fundusz Dróg Samorządowych.

facebook mojaswidnica.pl

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

ZAWIADAMIAM
o wszczęciu postępowania z wniosku Pani Joanny Limanowskiej działającej 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
SWI3044A wraz z wewnętrzną elektryczną linią zasilającą przewidzianych do realizacji
w Świebodzicach, na terenie działki Nr 428, AM-6, obręb 0004-Ciernie 4.

Całkowita wartość projektu to 1 803 819 zł, dofinansowanie wyniosło 50%.

ogłoszenie

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

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

Ważące kilkanaście ton elementy
ścian największej niecki, w czwartek
17 czerwca zostały przywiezione na
plac budowy remontowanego basenu
letniego.
Przypomnijmy, że zakres świdnickiej inwestycji zawiera przebudowę kompleksu, czyli: budowę stalowych niecek basenów o łącznej powierzchni ponad 2,5 tys. m2 wraz z
wyposażeniem, zjeżdżalni, wodnego
placu zabaw, tarasów wraz z żaglami
solarnymi, trybun, altan wypoczynkowych, wieży ratowniczej, przebieralni, budynku technologii basenowej
wraz z zagospodarowaniem terenu,
infrastrukturą komunikacyjną, małą
architekturą oraz nasadzeniem zieleni. Wykonany zostanie także demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż
dwóch zabytkowych rzeźb. Nowością
na kąpielisku będzie wodny plac za-

DG
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Niecki zostaną zamontowane jeszcze w tym
roku.

baw z dwoma zjeżdżalniami i wieloma
urządzeniami zabawowymi dla dzieci.
Znajdą się tam m. in.: armatki wodne,
wiadra przelewowe, tryskające dysze
w kształcie jeżyków, liści czy też muchomorów. Kolejną atrakcją dla nieco
starszych amatorów wodnych kąpieli
będzie 60-metrowa zjeżdżalnia rurowa oraz 15-metrowa zjeżdżalnia jednotorowa. Baseny rekreacyjne wyposażone zostaną w platformy dla osób
niepełnosprawnych, a wśród urządzeń wodnych znajdą się m.in.: dzika
rzeka, kula generująca fale, gejzery
powietrzne, ścieka pontonowa czy też
przyrządy do masażu. Dla szukających
ochłody i cienia przygotowane zostaną drewniane altany. Nie zabraknie
również przebieralni, siedzisk i ławek.

reklama

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Stalowe elementy niecki basenowej
przyjechały do Świdnicy
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W mieście przybędzie
nowych drzew

– Wycięte drzewa to stare rubinie akacjowe. Były bardzo mocno wypróchniałe w środku, łamiące się i niebezpieczne. Stanowiły realne zagrożenie, że mogą się złamać. One były już
w fazie zamierania. Może tego nie było
widać po ich koronach, bo one ładnie
kwitły, ale stan ich pni i konarów był
bardzo zły. Remont powinien być tak
prowadzony, żeby drzewom jak najmniej szkodzić, ale w tym przypadku
stanowiły one zagrożenie dla ruchu
drogowego i pieszego. Podczas wycinki niektóre z nich się rozsypywały.
Wewnątrz były bardzo mocno naruszone przez grzyby – tłumaczy doktor
nauk biologicznych i architekt obrazu, Piotr Reda. – W tym miejscu będą
sadzone nowe drzewa. Także rubinie,
ale mniejsze o odmianie kulistej. Będą
sadzone również lipy. Wycięliśmy tam
kilka zdrowych i młodych lip, które
trzeba było usunąć, dlatego że w tym
miejscu projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej oraz dodatkowych miejsc
postojowych niezbędnych w tej części
miasta. Nowe zagospodarowanie terenu kolidowało z tymi drzewami. Jednak
nowe lipy zasadzone wzdłuż alei Niepodległości oraz na zieleńcu zrekom-

pensują straty przyrodnicze – mówi
dr Piotr Reda. Warto zwrócić uwagę,
że nie było możliwości przesadzenia
wyciętych lip ze względu na kolizję
ich korzeni z siecią gazową, która biegnie wzdłuż ulicy. Aby móc skutecznie
przeprowadzić proces przesadzenia,
konieczne jest wykopanie drzewa z
odpowiednio dużą bryłą korzeniową.
Ze względu na gęstą sieć uzbrojenia podziemnego (sieci gazowe), nie
było takiej możliwości, aby przesadzić
drzewo, nie uszkadzając sieci podziemnej.

Jak przebiega rewitalizacja
w Parku Młodzieżowym?
– Staramy się, by prace były wykonywane zgodnie ze sztuką arborystyczną i zasadami ochrony przyrody.
Wszystkie drzewa, które są przewidziane do usunięcia czy do innych zabiegów, najpierw były poddane przeglądowi. Został przeprowadzony audyt dendrologiczny, który ograniczył
liczbę drzew usuwanych, a przy wielu
drzewach, zamiast usuwać je w całości, zdecydowaliśmy się tylko skrócić je, żeby były bezpieczne, ale mogły
dalej pozostać z żyjącymi wewnątrz
organizmami. Prowadzone są tylko te
prace, które są niezbędne, czyli usu-
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foto: D. Gębala

Spróchniałe robinie akacjowe zagrażały bezpieczeństwu przechodniów i kierowców.

Wycinki były prowadzone pod nadzorem specjalistów.
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Miasto zapowiada nowe nasadzenia. Zasadzonych zostanie 30 drzew:
platan klonolistny – 1, lipa srebrzysta
– 9, lipa drobnolistna – 5, robinia akacjowa 15
Krzewy - łącznie 2806: budleja 45,
irga łyżeczkowata 476, suchodrzew
chiński 220, laurowiśnia wschodnia
24, irga błyszcząca 1516, winobluszcz
pięciolistkowy 65, pęcherznica kalinolistna 20, tawuła brzozolistna 380,
tawuła japońska 60
Byliny – łącznie 2166: bergenia
sercolistna 72, bodziszek korzeniasty
1698, kocimiętka 108, liliowiec ogrodowy 144, rozchodniak karpacki 144

wamy drzewa, które stanowią zagrożenie i nie da się ich w żaden sposób
zabezpieczyć. Wszystkie prace są prowadzone pod nadzorem dendrologicznym, a tam, gdzie występują gatunki
chronione, dodatkowo pod nadzorem
specjalistów z zakresu entomologii,
ornitologii i chiropterologii – opowiada dr Reda.

Owady zamieszkujące pnie
drzew zostały przewiezione
do Parku Młodzieżowego
– Podczas wycinek prowadzony był
nadzór specjalistów pod kątem ochrony
owadów, które się gnieżdżą w pniach.
Nie stwierdziliśmy nietoperzy na alei
Niepodległości, były natomiast chronione owady i larwy. Wraz z próchnem
i całymi kłodami larwy zostały przewiezione do Parku Młodzieżowego i
tam złożone do naturalnego rozkładu.
Żadnemu owadowi nie stała się krzywda. Drewno jest cięte na jak najdłuższe odcinki, aby nie niszczyć siedlisk i
przewożone obok altany dawnej fosy
w Parku Młodzieżowym. Dzięki temu
chrząszcze, które żyją w próchnie, dalej w odpowiednich warunkach mogą
funkcjonować. Wszystkie prace zostały
zatwierdzone zarówno przez konserwatora zabytków jak i Regionalnego

Nowe nasadzenia na terenie Świdnicy planują także Polskie Koleje Państwowe. 355 drzew zostanie posadzonych do końca listopada tego roku, w
ramach kompensacji przyrodniczej, w
związku z prowadzoną przez PKP inwestycją na odcinku od stacji Świdnica
Miasto do stacji Świdnica Kraszowice.
Nowe nasadzenia mają zrekompensować wycięte przez pracowników PKP
drzewa wzdłuż remontowanej linii kolejowej. 60 lip drobnolistnych zostanie posadzonych przy ul. Kazimierza
Wielkiego na działce nr 199 niedaleko
zakładu Colgate. Kolejnych 97 przy ul.
Szarych Szeregów na działce nr 673, w
sąsiedztwie domków jednorodzinnych.
Będą to 33 graby pospolite, 20 klonów
pospolitych, 17 brzóz brodawkowatych
oraz 27 lip drobnolistnych. Kolejnych
69 drzew – 52 graby pospolite, 6 buków pospolitych, 6 brzóz brodawkowatych oraz 5 wiązów posadzonych
zostanie przy ul. Wrocławskiej, na
działce nr 20/2 w są sąsiedztwie ronda im. Andrzeja Wajdy. Ostatnim miejscem nowych nasadzeń będzie ulica
Słowiańska. Tam na działkach o numerach 2645, 2646, 2647 oraz 2650/4
posadzonych zostanie 119 drzew – 16
brzóz brodawkowatych, 95 lip drobnolistnych oraz 18 klonów pospolitych.
Drzewa będą pochodzić ze specjalnych
szkółek. Będą to gatunki czyste odmianowo, wyhodowane zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Warto
zaznaczyć, że nie będą to sadzonki, a
drzewa przynajmniej 8-letnie, których
obwód na wysokości 100 cm będzie od
12-14 centymetrów. Wszystkie drzewa objęte będą gwarancją producenta.
Miasto sporządziło projekt nasadzeń,
natomiast PKP pokryje koszty ich zakupu oraz nasadzeń.
Daniel Gębala

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Zagrażały pieszym i kierowcom

Planowane nowe nasadzenia
na alei Niepodległości:

Posadzą setki drzew

foto: użyczone

Sporo wątpliwości wśród mieszkańców wzbudziła przeprowadzona
niedawno wycinka drzew rosnących
wzdłuż remontowanej alei Niepodległości. Chodzi przede wszystkim
o robinie akacjowe, które musiały
zostać usunięte ze względu na ich
zły stan. – Były bardzo mocno wypróchniałe w środku, łamiące się i
niebezpieczne. Stanowiły realne zagrożenie, że mogą się złamać. Może
tego nie było widać po ich koronach,
bo one ładnie kwitły, ale stan ich pni
i konarów był bardzo zły. Remont
powinien być tak prowadzony, żeby
drzewom jak najmniej szkodzić, ale w
tym przypadku stanowiły one zagrożenie dla ruchu drogowego i pieszego
– mówi dr Piotr Reda, który nadzoruje przeprowadzone prace zarówno
na alei Niepodległości jak i w Parku
Młodzieżowym. Miasto zapowiada
nowe nasadzenia w tym miejscu oraz
w innych obszarach Świdnicy.

Dyrektora Ochrony Środowiska – tłumaczy dr Piotr Reda.

W ramach kompensacji przyrodniczej, w różnych częściach miasta posadzonych zostanie 355
drzew.

aktualności

Zabytki z większym Przyznano miejskie
dotacje dla rodzinnych
dofinansowaniem
ogrodów działkowych

Dzięki dotacjom kolejne kamienice w mieście odzyskają dawny blask. Na zdjęciu budynek przy
ul. Kotlarskiej 7.

Dodatkowe 300 tysięcy złotych
przeznaczone zostanie na realizację programu dotacji celowych na
planowane prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach zlokalizowanych na
terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w
gminnej ewidencji zabytków.
Dotacje otrzyma osiem wspólnot mieszkaniowych. Część dotyczy
prowadzenia prac konserwatorskich
i są to wspólnoty zlokalizowane przy
pl. Grunwaldzkim 6, ul. Kościelnej
11, ul. Waleriana Łukasińskiego 9, ul.
Westerplatte 37. Wspólnoty przy ul.
Długiej 26, pl. Grunwaldzkim 3-3a,
ul. Kotlarskiej 7 otrzymają środki na
przeprowadzenie badań i opracowanie dokumentacji. Natomiast wspólnocie przy ul. Stefana Żeromskiego 3
przyznano dofinansowanie na roboty
budowlane, czyli izolację przeciwwilgociową ścian. Przypomnijmy, że w
tym roku już 20 podmiotom przyzna-

no dotacje w wysokości 2 milionów
917 tysięcy złotych na remonty zabytkowych obiektów. Miasto wsparło też
kwotą 83 tys. złotych remont zabytkowej wieży strażackiej na terenie Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.
Łącznie dofinansowanie do zabytków
wyniesie w tym roku prawie 3 mln
300 tys. złotych. W 2014 roku 8 podmiotom przekazano kwotę 406 800 zł.
Jednak 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.

niczego, czyli kosiarki i rekultywatora. – Dotacje dla rodzinnych ogrodów
działkowych przyznano już trzeci raz
w naszym mieście. Zainteresowanie tą
formą wsparcia zawsze jest duże, gdyż
pozwala ono na stopniową poprawę
infrastruktury ogrodowej. W tym roku
pozytywnie zaopiniowano wszystkie
złożone wnioski – mówi Magdalena
Okniańska, kierownik Referatu Organizacji Pozarządowych.
W tegorocznym budżecie miasta
przeznaczono na ten cel 20 tysięcy
złotych. Przypomnijmy, że udzielona
dotacja nie może przekraczać 50%
kosztów realizacji przedsięwzięcia
i nie może być większa niż 10 tys. zł
nakładu na zadanie. Środki te mogą
wspomóc m.in.: remont czy też budowę ogrodzeń, alejek, dróg dojazdowych, sieci energetycznych lub wodociągowych.
oprac.

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl

Oprac.

Czytelniczki dziękują za pomoc
Strażacy ochotnicy niosą pomoc
nie tylko w czasie pożaru, czy zagrożenia mienia i zdrowia. W czasie
pandemii pomagają także dotrzeć seniorom i osobom z niepełnosprawnością do punktów szczepień. Redakcja
„Mojej Świdnicy” otrzymała list z po-

dziękowaniem dla władz miasta oraz
druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy.
W marcu dwie seniorki ze Świdnicy
potrzebowały transportu na szczepienie przeciw COVID-19 do Świebodzic.
J. Cader

Siostry, seniorki, mieszkanki Świdnicy od 1964 roku, miały szczęście skorzystać
z transportu na szczepienie (Covid-19) do Świebodzic, do szpitala „Mikulicz”,
dnia 1 marca 2021 roku. Od pierwszego telefonu do Urzędu Miasta do ostatniego szczepienia spotkała nas wielka uprzejmość, kompetencja i wyrozumiałość.
Dziękujemy! A ekipa z wozu z OSP, składająca się z pani Angeliki, pana Grzegorza, pana Tomka i drugiego pana Tomka z ich młodością, życzliwością i uśmiechem przyczyniła się do tego, że obawa przed szczepieniem zredukowała się do
zera. Dziękujemy im za to najserdeczniej i życzymy, aby mogli jak najdłużej nieść
ludziom bezpieczeństwo i radość – piszą panie Halina i Krystyna.

reklama

foto: D. Gębala

Trzy świdnickie, rodzinne ogrody
działkowe otrzymały dofinansowanie, które pomoże im w modernizacji
i budowie infrastruktury ogrodowej.
Dotację w wysokości 9 tys. zł przyznano dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Księcia Bolka” na wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej pod
pojemniki na odpady komunalne oraz
utwardzenie dojścia między placami
a miejscem dojazdu samochodów, a
także na wymianę bramy wjazdowej i
montaż wodomierzy na sieci rozdzielczej ogrodu nr 1. Członkowie ROD
„Irys” otrzymane 6 tys. zł przeznaczą
na wykonanie dokumentacji przyłącza wodnego do sieci miejskiej oraz
na utwardzenie nawierzchni z kostki
betonowej pod pojemniki do składowania i segregowania odpadów. Dotacja w wysokości 5 tys. zł pozwoli Stowarzyszeniu Ogrodowemu ROD „Pod
Grzybem” na zakup sprzętu ogrod-
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Niesulice - niezapomniany smak
przygody z długoletnią tradycją

foto: Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Hufca Świdnica

Historia bazy w Niesulicach rozpoczęła się od życzliwego leśnika, który wskazał las brzozowo-sosnowy nad jeziorem
Niesłysz. Tak w latach sześćdziesiątych zrodził się pomysł na stałą bazę obozową Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Świdnicy. Od tamtej pory przez ponad 50 lat setki osób co roku spotykały się w Niesulicach, z jednym tylko wyjątkiem.
sulicach. Rodzice również byli bardzo
zasmuceni faktem, że przez pandemię
musieliśmy odwołać zaplanowane wyjazdy, ale my jako hufiec baliśmy się
podejmować aż takie ryzyko. W tym
roku do Niesulic pojedzie z nami 900
osób, dwa turnusy po 450 osób, w tym
50 osób personelu na jednym turnusie
– informuje harcmistrzyni, Misia Pamuła. Obecnie nie ma już miejsc na
obozy harcerskie, ale organizatorzy
chętnie ugoszczą obozowiczów na
„Leśnych biwakach”.

Leśne biwaki

dla świdnickiego hufca podwójnie
dramatyczny. - Nie dość, że nie mogliśmy gościć nikogo na obozach, to jeszcze doszła do tego kwestia finansowa.
My bez sezonu letniego nie żyjemy,
dzięki obozom mamy dopływ gotówki
i możliwość dalszego inwestowania w
bazę. Bez wyjazdów nie mamy możliwości modernizowania obiektu i zakupu nowych sprzętów. Baza ma 50 lat,
budynki niewiele mniej, ale wiadomo
jak to jest, ciągle jest coś do zrobienia.
Na szczęście władze miasta bardzo nas
wspierają, za co ogromnie dziękujemy.
Obecnie remontu wymaga nasze boisko, będziemy się starać zbierać środki
na stworzenie profesjonalnego boiska informuje Misia Pamuła.

foto: Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Hufca Świdnica

foto: Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Hufca Świdnica

Pomysł na organizację tego typu
formy wypoczynku zrodził się w
zeszłym roku, gdy zapadła decyzja o odwołaniu
kolonii. Harcerze szukali
alternatywy na aktywny
wypoczynek. - Do końTradycyjnie co roku na obozie w Niesulicach wypoczywają zuchy ze szczepu "Dęby".
ca bardzo wierzyliśmy, że
sytuacja pandemiczna się
W poszukiwaniu idealnego miejNiesłysz, nad którym położona jest napoprawi. Dzisiaj przepisy
sca na obozy harcerskie zostali wysza baza w Niesulicach, to strefa ciszy,
dotyczące wyjazdów nadal
słani na zwiady ówczesny komenmimo wielkiej przestrzeni jest naprawsą restrykcyjne, ale nie aż
dant Jan Berkowski i jego zastępca
dę bardzo spokojnie i nie jest ciasno,
tak jak było w przypadRyszard Mackiewicz. Jeden z życzkażdy uczestnik ma swoją prywatność.
ku pierwszej fali koronaliwych leśników poinformował ich o
Moim zdaniem, jest to największy atut
wirusa. Alternatywą dla
malowniczym miejscu, które znajduje
tego niesamowitego miejsca, szczeobozów organizowanych
się w środku brzozowo-sosnowego
gólnie w dobie pandemii. Do Niesulic
dla dużej grupy osób były
lasu nad brzegiem jeziora Niesłysz, w
jeżdżę już 40 lat. Kiedy pandemia unie„Leśne biwaki”, dla małych
obecnym województwie lubuskim. To
możliwiła nam organizację obozów w
grup, przyjaciół i rodzin.
tutaj w 1968 roku odbył się pierwszy
Niesulicach, wszyscy płakaliśmy, poChcieliśmy zorganizować
obóz harcerski, po którym zdecydomyślałam sobie – jak to możliwe, co
namiastkę naszych obowano, że stała baza harcerzy powstaroku od 1968 roku wyjazdy do bazy były
zów dla tych, którzy konie właśnie w Niesulicach. - Bezgranieprzerwanie organizowane – dodaje
chają przyrodę i aktywny
nicznie zakochaliśmy się w tej dziczy,
Violetta Sobczak.
- W Niesulicach nie sposób sie nie zakochać - zapewnia
wypoczynek. „Leśne biwaharcmistrzyni Violetta Sobczak.
która wyglądała zupełnie inaczej niż
Z powodu pandemii koronawiruki” udowodniły, że bardzo
dzisiaj, ale było w tym coś magicznesa latem 2020 roku harcerze po raz
dobrze radzimy sobie z przestrzegaNiesulice to nie tylko przygoda
go. Obecnie ciężko jest nam wyliczyć
pierwszy od 50 lat nie zorganizowaniem obostrzeń i dezynfekcją, żaden
wszystkich, którzy wspierali nas przy
li letnich kolonii i obozów, wracają
Dla dzieci i młodzieży jest to
z uczestników naszych biwaków nie
budowie stałej bazy. Ci ludzie oddawaone w tym roku. W lipcu startują dwa
niesamowita przygoda, ale również
został zakażony koronawirusem, u
li całe swoje serce, sprzedawali papier
turnusy. - Po roku przerwy wszyscy
nauka, samodzielność i dyscyplina. nas jest bezpiecznie – dodaje Misia
czy butelki, aby zdobyć środki na ten
nasi harcerze chcą wypocząć w NieJeżeli chodzi o wszelką elektronikę, to
Pamuła. „Leśne Biwaki Rodzinne”
cel – mówi harcmistrzynasi podopieczni dostają jedną godziumożliwiają
goni Violetta Sobczak.
nę dziennie na kontakt telefoniczny
ściom korzystanie
W 1969 roku pełdo bliskich. Wielu z rodziców nie wie,
z urządzeń saniną parą ruszyła budowa
że ich dzieci sobie świetnie radzą i w
tarnych i innych
obozu - rozpoczęto buogóle nie potrzebują pomocy np. przy
udogodnień. - Zadowę kuchni i stołówki,
zrobieniu śniadania czy uporządkopewniamy warunki
a następnie baza otrzywaniu swoich ubrań. Mamy tylko naprywatnego wypomała imię Krzysztofa
dzieję, że pogoda dopisze, bo zaplanoczynku, profesjonalKamila
Baczyńskiego.
waliśmy wiele atrakcji, ponieważ każną obsługę, infor– W 1977 rozpoczęto budy podobóz ma swój profil tematyczny
mowanie o atrakdowę sanitariatów, ale
np. konny czy żeglarski - informuje
cjach turystycznych,
dalej nie mieliśmy prądu,
Misia Pamuła.
pomoc pod wzglęz jednej strony budowa, a
Nad jeziorem Niesłysz nie sposób
dem technicznym.
z drugiej tętniące życiem
się nudzić. - Można wsiąść na rower i
Od lat staramy się
obozy. Nasi harcerze myli
zwiedzić przepiękną okolicę. W Niesuutrzymywać wysoki
się najczęściej w jeziorze
licach jest co robić i warto nas odwiepoziom
organizalub namiocie, który pełnił
dzić. Jeżdżę tu od 35 lat, to jest zupełnie
cyjny,
stwarzamy
rolę sanitariatu – inforwyjątkowe miejsce, my jesteśmy zakorodzinną atmosferę
muje harcmistrzyni, Michane w Niesulicach, nie wyobrażamy
i dbałość o poczucie
sia Pamuła.
sobie roku bez nich – mówi Misia Pawyzwania, przygoOd tamtej pory Niemuła. Nieopodal bazy harcerskiej znajdy podczas „Leśnych
sulice to niezapomniany
duje się malownicza, zabytkowa miejbiwaków”- informu- Nad jeziorem Niesłysz nie sposób się nudzić. Dzieci mają telefony przez godzinę
smak przygody z długoscowość, Łagów. - Tam jest mnóstwo
je
Violetta
Sobczak.
dziennie, cały pozostały czas jest wypełniony zajęciami i zabawą - mówi Misia
letnią tradycją. - Jezioro
atrakcji, np. można uprawiać sporty
Ubiegły rok był
Pamuła, komendant hufca.
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foto: Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Hufca Świdnica

k

Z powodu pandemii koronawirusa latem 2020 roku harcerze po raz pierwszy od 50 lat nie
zorganizowali letnich kolonii i obozów, wracają one w tym roku. W lipcu startują dwa turnusy.

wodne, a nawet nurkować, zwiedzić
zamek Joannitów czy też popłynąć w
rejs statkiem. Taka wycieczka to 28 km
na rowerze, aktywnie i na świeżym powietrzu - mówi Violetta Sobczak.
Organizatorzy obozów miewają
również niezwykle oryginalne pomysły, czego przykładem była akcja „Kup
pan deskę” na remont pomostu. - Pomost na jeziorze Niesłysz oczywiście jest
największą atrakcją. W latach 80. konstrukcję postawiło wojsko. Pomost był
stale konserwowany, wymienialiśmy
co roku uszkodzone deski, ale wreszcie nadszedł czas na kapitalny remont,
aby zapewnić bezpieczną atrakcję dla
naszych gości. Nieśmiało rzuciłam po-

mysł, czy może by nie zorganizować akcji „Kup pan deskę”. Nie spodziewałam
się tak dużego odzewu! Każdy mógł zażyczyć sobie wypalenia na desce, którą
kupił, imienia i nazwiska, każdy mógł
poczuć się związany z tym niezwykłym
miejscem - dodaje Viola Sobczak.
W Niesulicach wiele się dzieje. Dzięki naszym przyjaciołom, którzy zawsze bardzo chętnie nas wspierają, są
bardzo przyjaźnie nastawieni do tego
miejsca i mają wspaniałe wspomnienia z nim związane. Staramy się pielęgnować te przyjaźnie i dopieszczamy
naszych przyjaciół, żeby czuli naszą
wdzięczność - mówi Misia Pamuła.
J. Cader

Godna polecenia opieka nad seniorem

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

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

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

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

tel: +48 74 845 82 40
kom. 660 679 538
e-mail: doom@sanatoria-dolnoslaskie.pl
www.sanatoria-dolnoslaskie.pl
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promocja
zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
tworzywa sztuczne, szkło, papier i metal, zużyte baterie i
akumulatory, przeterminowane leki, odpady zielone, oleje
silnikowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (w niewielkich
ilościach), meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach.
W Świdnicy PSZOK mieści się przy ul. Metalowców 4.
Punkt czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 17.00, a w soboty w godzinach od
10.00 do 14.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy).
Telefon do PSZOK: 885 066 505.

Co i gdzie należy wyrzucić?
Jak działają przepisy?
Błyszczak odpowiada
na najczęściej zadawane
przez mieszkańców pytania dotyczące
systemu gospodarowania odpadami
oraz ich segregacji.
SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Gdzie można pozbyć się opon z samochodu osobowego?
Opony z samochodu osobowego można samodzielnie
dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych lub wystawić w ramach zbiórki odpadów
wielkogabarytowych zgodnie z harmonogramem. Zużyte
opony można także zostawić u sprzedawcy podczas zakupu nowych opon.

Czy gmina może wykorzystać opłatę za śmieci
na inne cele?
Nie ma takiej możliwości, aby gmina pokrywała z opłaty
inne wydatki, które niezwiązane są z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Cały dochód przekazywany jest na:
▪ odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie
odpadów komunalnych,
▪ tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych,
▪ obsługę administracyjną tego systemu,
▪ edukację ekologiczną.

Co robić ze starymi częściami samochodowymi
np. zderzak lub też np. stara chłodnica?
Elementy samochodów wycofanych z użytku oraz zużyte
części aut nie stanowią odpadu komunalnego i nie są odbierane od mieszkańców Świdnicy w ramach funkcjonującego na terenie Świdnicy gminnego systemu gospodarowania odpadami. Takie części powinny zostać dostarczone
przez mieszkańca do stacji demontażu pojazdów lub innych punktów uprawnionych do ich zbiórki.

Gdzie zgłaszać nieprawidłowości w organizacji systemu
odbioru i zagospodarowania odpadów w gminie?
Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów
sprawuje gmina. Wszelkie nieprawidłowości w organizacji
systemu odbioru i zagospodarowania odpadów należy
zgłaszać do Wydziału Gospodarki Odpadami: adres e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl lub telefonicznie: +48 74 856 29 36 lub +48 74 856 29 21
Jakie są konsekwencje niezłożenia deklaracji
o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
Złożenie deklaracji leży w naszym interesie. W przypadku niezłożenia deklaracji gmina określi wysokość
opłaty, biorąc pod uwagę szacunki z nieruchomości o
podobnym charakterze. Gmina może naliczyć opłatę z
tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi do 5 lat
wstecz.
Deklarację powinno się złożyć w ciągu 14 dni od dnia
zamieszkania na terenie danej nieruchomości (lub 14 dni od
wytworzenia pierwszych odpadów komunalnych). Nową
deklarację należy złożyć jedynie jeśli zmienią się dane, na
podstawie których obliczana jest należna opłata (np. liczba osób mieszkających w Twoim domu). Również to należy
zgłosić w terminie 14 dni.
Czy za dzieci obowiązuje opłata?
Tak. Od razu po urodzeniu dziecka powinniśmy złożyć korektę deklaracji, ponieważ opłatę ponosimy za każdą osobę
zamieszkującą nieruchomość.
Kto powinien składać deklarację?
Deklarację zobowiązany jest złożyć właściciel/właściciele nieruchomości. W przypadku Wspólnoty/Spółdzielni
Mieszkaniowej deklarację powinien złożyć zarządca nieruchomości.
Do kogo należy obowiązek wyposażenia nieruchomości
w pojemnik?
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady należy do obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Błyszczak
odpowiada
na pytania
do kontenerów na tworzywa sztuczne (czyli tam, gdzie
trafiają też plastikowe butelki).
Gdzie wyrzucać potłuczone talerze i kubki?
Do kontenerów w kolorze zielonym wrzucamy tylko odpady szklane, czyli słoiki i butelki. Nawet szkło hartowane
(np. po naczyniach żaroodpornych) nie powinno tam trafić
– ma inną temperaturę topienia niż opakowania. Ceramika
tym bardziej. Potłuczonych talerzy, kubków i filiżanek się
nie odzyskuje, dlatego trafiają one do kontenera na śmieci
zmieszane.

Czy każdy podatnik ma indywidualny numer konta?
TAK. Numer konta jest przydzielany do właściciela nieruchomości i nieruchomości, gdzie powstają odpady. W przypadku zmiany właściciela numer konta ulega zmianie.

Co zrobić z foliową torebką?
Najlepiej zastąpić ją wielorazową torbą na zakupy. Jeśli już
musimy wyrzucić, to do kosza na plastik.

Czy opłatę uiszcza się za osoby zamieszkałe
czy zameldowane?
Płacimy wyłącznie za osoby zamieszkujące daną nieruchomość, a nie za osoby zameldowane, chyba, że jest to tożsame.

Co zrobić z olejem po smażeniu?
Na pewno nie wylewać do toalety, ani zlewozmywaka. W
zetknięciu z zimną wodą tłuszcz tężeje i osadza się na rurach zapychając kanalizację. Jeśli chcemy pozbyc się oleju,
to zbierzmy go z patelni papierem i wyrzućmy do kosza
(kontener na odpady zmieszane).

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Czy są jakieś ogólne zasady dotyczące
sortowania śmieci?
Od 1 lipca 2017 r. wszedł w życie nowy Jednolity System
Segregowania Odpadów (JSSO) na terenie całego kraju.
Od tego czasu odpady komunalne są podzielone na cztery
główne frakcje oraz odpady zmieszane:
Podział na:
▪ papier (kolor niebieski)
▪ metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty)
▪ opakowania szklane (kolor zielony)
▪ odpady „BIO”- biodegradowalne (kolor brązowy)
▪ odpady zmieszane
Do którego kontenera wrzucać tetrapak?
Popularne „kartonowe” opakowania po mleku i sokach
składają się z kilku warstw: folii – aluminium – tektury –
znów folii. Do tego, mają plastikowy „dziubek”. Są to opakowania wielomateriałowe. Tertapaki należy zatem wrzucać
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Gdzie wyrzucić nylonowe rajstopy?
Dziurawe rajstopy można wrzucić do pojemnika na używane ubrania. Trafią one do firmy, która się zajmuje odzyskiem i zostaną przerobione na czyściwo przemysłowe
albo materiał do uszczelniania. Można również wrzucić je
do żółtego pojemnika/worka na metale, tworzywa sztuczne, odzież i tekstylia.
Czy torby biodegradowalne wrzucać tam,
gdzie zwykłe foliowe?
Należy wrzucać je do kontenerów z odpadami biodegradowalnymi.
Czym jest Punkt selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych i co można w nim zostawić?
Punkt selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
– zwany w skrócie PSZOK, jest miejscem, w którym można bezpłatnie zostawić wytwarzane przez mieszkańców,
selektywnie zebrane problemowe odpady komunalne np.

Jak mam się pozbyć dużego lustra z mieszkania
– co to jest za odpad?
Duże lustro kwalifikujemy do odpadów wielkogabarytowych. Można je udostępniać do odbioru w terminach
zgodnych z obowiązującym harmonogramem lub przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Świdnicy przy ul. Metalowców
4.
Dlaczego muszę wymienić pojemniki blaszane
na pojemniki czarne plastikowe.
Pojemniki metalowe – ocynkowane nie spełniają warunków
dopuszczonych przez normę PN-EN 840-1. Pojemnik powinien być przystosowany do rozładunku mechanicznego
(zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo), powinien
posiadać odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą
odbiór mechaniczny. Pojemnik nie może być uszkodzony.
Musi posiadać stabilne dno oraz posiadać pokrywę. Pojemnik powinien być utrzymany w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?
Nie ma takiego obowiązku, ponieważ mycie opakowań powoduje większe zużycie wody. Należy jednak opróżnić opakowania z jego zawartości.
Mam w domu kota. Nie wiem do którego pojemnika
mam wyrzucać jego odchody?
Odchody zwierząt domowych i materiały nimi zanieczyszczone (w tym żwirek dla kotów czy ściółkę dla gryzoni), należy wrzucać do czarnego pojemnika na zmieszane odpady
komunalne.
Gdzie wrzucać płyty CD?
Wszystkie zużyte nośniki danych, takie jak stare płyty CD,
kasety magnetofonowe, czy video można dostarczyć do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Gdzie wrzucać bombki choinkowe, a gdzie inne
ozdoby choinkowe np. oświetlenie?
Stare bombki choinkowe należy wrzucać do pojemników
czarnych na odpady zmieszane. Oświetlenie choinkowe
należy oddać do PSZOK. Nie należy wrzucać ich do pojemników czarnych ani żółtych.
Gdzie należy wrzucić worek z odkurzacza?
Do pojemników na zmieszane odpady komunalne.
Czy do niebieskich pojemników można wrzucać
mokre gazety?
Nie. Do pojemników niebieskich, przeznaczonych do zbiórki papieru i tektury – wrzucamy jedynie suchą makulaturę.
Mokry papier należy wrzucić do pojemnika czarnego.
Gdzie wyrzucić zużyte zapalniczki?
Do zmieszanych odpadów komunalnych.
Urząd Miejski w Świdnicy
Wydział Gospodarki Odpadami
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica,
tel. (+48) 74 856 29 21, (+48) 74 856 29 36
e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl
www.czystaswidnica.pl
Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z o.o.
ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica,
tel./fax (+48) 74 85 22 104
e-mail: biuro@zomswidnica.pl
www.zomswidnica.pl

aktualności

odpowiedni wydział magistratu twierdzi
„od czego jest Straż Miejska, niech karzą
za złe parkowanie mandatami”, a Straż
Miejska ripostuje: „nie mamy czasu i ludzi, żeby interweniować w tej sprawie na
pl. Grunwaldzkim kilka czy kilkanaście
razy dziennie…” Paradoks polega na tym,
że obie strony mają rację. Dlatego też
wydaje mi się, że zaproponowane przeze
mnie rozwiązanie problemowi zaradzi.
Skończy się w tym miejscu chaos komunikacyjny, z którym mamy do czynienia codziennie w godzinach rannych do
godzin popołudniowych oraz awantury
między i sprzeczki między kierowcami.
Wystarczy dobra wola, współpraca i tak
zwane trzeźwe i obiektywne spojrzenie
na problem – wskazywał w swojej interpelacji radny Żurek.

29 kwietnia odbyło się posiedzenie Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, który obradował m.in. w
sprawie nieprawidłowego parkowania
pomiędzy sądem a halą targową. - Po
analizie zespół uznał, że powierzchnia wyłączona z ruchu jest poprawnie
oznaczona znakiem poziomym P-21
oraz znakami pionowymi. Znak poziomy jest dobrze widoczny nawet na podłożu z kostki granitowej. Cały obszar pl.

Grunwaldzkiego jest monitorowany za
pomocą kamer miejskich, dlatego fakt
złego parkowania może stać się powodem szybkiej interwencji służb. Z tych
powodów od ubiegłego roku stwierdzamy wyraźny spadek ilości chętnych do
parkowania w miejscu zabronionym.
Proponowane słupki na jezdni obecnie
nie są już zalecane, gdyż stanowią zagrożenie dla pojazdów, a słupki w czarnym kolorze (tylko takie są dopuszczone
w strefie zabytku), stanowią zagrożenie

jeszcze większe. Dlatego postanowiono
dokonać eksperymentu polegającego
na zainstalowaniu tzw. ograniczników
parkowania (podłużnych elementów z
tworzywa sztucznego), które będą dodatkowo zaznaczać obszar wyłączony.
Ograniczniki zostały zamontowane po
sporządzeniu projektu zmiany organizacji ruchu i jego zatwierdzeniu – tłumaczy prezydent Świdnicy, Beata Moskal–Słaniewska.
Daniel Gębala

reklama

Metalowych słupków nie ma,
są ograniczniki parkowania

Po montażu ograniczników, parkowanie
w tym miejscu przebiega prawidłowo.

reklama

Aby udrożnić ruch w tym miejscu,
zdecydowano o likwidacji kilku miejsc
parkingowych. Jednak mimo czytelnego oznakowania, wielu kierowców nadal pozostawiało swoje pojazdy w niedozwolonym miejscu, powodując tym
samym chaos komunikacyjny. Wobec
tego podjęto decyzję o montażu ograniczników parkowania na parkingu
między Sądem Okręgowym w Świdnicy a halą targową na placu Grunwaldzkim.
Z interpelacją do prezydent Świdnicy w tej sprawie zgłosił się radny Wiesław Żurek. – Jakiś czas temu zlikwidowano tam kilka miejsc parkingowych,
celem udrożnienia jezdni przylegającej
do tego parkingu. I była to decyzja słuszna. Niestety, wielu kierowców nic sobie
z tego nie robi, że tych miejsc parkingowych już tam nie ma. Dalej parkują tam
swoje samochody. I nadal uniemożliwiają przez to płynny ruch pojazdów w
obu kierunkach na wskazanej powyżej
jezdni. Dlatego też należałoby tam zainstalować kilka, może 3-4 słupki metalowe, które uniemożliwią tam dalsze
parkowanie samochodów. I problem
zniknie. Według mojej oceny powinno
to być zrobione od razu, kiedy likwidowano te miejsca parkingowe. Ale tak się
nie stało… bo pewnie jest tak, a bywało
już nieraz tak, bo jako radny to wiem: –

foto: D. Gębala

Separatory ruchu rozwiążą problem
nieprawidłowego parkowania?
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Klub Seniora
oficjalnie otwarty
Malarstwo, taniec, pilates czy wycieczki nordic walking to zajęcia, w których już od kwietnia biorą udział seniorzy z Kraszowic. W środę, 9 czerwca oficjalnie i uroczyście otwarto najmłodszy na terenie Świdnicy Klub Seniora, który powstał z inicjatywy i na wniosek
mieszkańców dzielnicy. Prowadzony jest on przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Weny im nie brakuje.
Rymowane wyzwanie
świdnickich seniorów

Seniorzy nie kryją zadowolenia, że zyskali nowe miejsce do wspólnych spotkań.

trum kulturalne – to filia biblioteki
i Klub Seniora, które, mam nadzieję
będą służyć wszystkim mieszkańcom
dzielnicy – mówi prezydent, Beata

Moskal–Słaniewska. Klub dysponuje ponad 80-metrową przestrzenią. Będzie czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00

Fraszki autorstwa świdnickich seniorów:

Autor: Lidia Fiedler, Dzienny Dom Senior-Wigor

♦
„Co mi tam głęboka woda, co mi tam
ostre szczyty skał. Liczy się tylko
reszta zdrowia, którą jeszcze mam”.

Autor: Barbara Lechota,
Dzienny Dom Senior-Wigor

♦
„Zadbane zdrowie w młodości,
sprzyja spokojnej starości”
„Dobre zdrowie – dobre długie życie”
„Dla zdrowia poświęcamy wszystko,
bo życie jest bezcenne”

Autor: Katarzyna Jankiewicz,
Dzienny Dom Senior-Wigor

♦
„Sport i dieta Cię hartują,
nigdy źle się nie poczujesz”
„Dbaj o zdrowie i o dietę,
będziesz silny jak atleta”

Autor: Krystyna Arcimowicz,
Dzienny Dom Senior-Wigor

„Zdrowy posiłek to moc witaminek”
„Codziennie pięć porcji warzyw zjadam,
dlatego choroba mnie nie dopada”
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Otwarcie Klubu Seniora było także okazją do wręczenia nagród seniorom, którzy ochoczo wzięli udział
w konkursie na fraszki promujące
zdrowy styl życia w wieku senioralnym. Jedno jest pewne, weny im nie
brakowało! – Organizacja konkursu
dla seniorów poprzedzona była działaniami edukacyjno-profilaktycznymi przeprowadzonymi przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno–
Epidemiologicznej w Świdnicy – opowiada Dorota Szyłobryt z Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Daniel Gębala

„Jedz owoce i warzywa,
to na zdrowie dobrze wpływa”
„Jemy kolorowo, żyjemy zdrowo”
Autor: Dorota Balcerek,
Dzienny Dom Senior-Wigor

„Jedz owoce i warzywa,
będziesz wtedy zdrów, jak ryba”
Autor: Jan Walczak, Dzienny Dom Senior-Wigor

„Nałogowi palenia na zawsze powiedz:
do widzenia”
„Najnowszy trend –
do papierosów wstręt”
„Chrońmy nastolatki
od nikotynowej pułapki”
„Na głowie jeżą się włosy,
gdy młodzież sięga po papierosy”
„Pamiętaj człowieku mały i duży,
palenie tytoniu zdrowiu nie służy”
Autor: Anna Guz, Klub Senior+ ul. Malinowa 2

„Papieros to twój wróg,
ty go w usta on Cię w grób”
„Papieros w usta to nie uroda,
Zdrowia i życia Ci nie szkoda?”
„Ten kto z papierosem jest za pan brat,
ten w swoje zdrowie ma mały wkład”
„Papieros nie jest przyjacielem twoim,
więc nie pal przy mnie, bo zależy mi na
zdrowiu moim”
„Palisz – życie skracasz,
Ćwiczysz – siłę przywracasz,
Jesz zdrowo – żyjesz zdrowo,
a paląc – żyjesz nerwowo,

Dlatego kolego miły,
żeby mieć zdrowie i dużo siły,
rzuć papierosy „in full”
a będziesz na pewno „be cool”
Autor: Lucyna Lewicka,
Klub Senior+ ul. Malinowa 2

„Świadome jedzenie – wspomaga
trawienie i dobre myślenie”
Autor: Jolanta Melerowska,
Klub Seniora Zarzecze

„Jak będziesz dużo wody pił
to będziesz długo żył”
Autor: Bożena Chrapak,
Klub Seniora Zarzecze

„Na sokoli wzrok – marchewkowy sok”
Autor: Elżbieta Szydełko, Klub Seniora Zarzecze

„Kto ćwiczy i stepuje,
ten życia dobrego zasmakuje”
Autor: Zofia Denysiewicz,
Klub Seniora Zarzecza

„W zdrowiu i humorze –
natura pomoże”
Autor: Leokadia Czajkowska,
Klub Seniora Osiedla Młodych

„Mądre myślenie to zdrowe żywienie”
„Rada moja jest krótka: jedz warzywa
i owoce będziesz zdrowy na 100%”
Autor: Janina Matusiak,
Klub Seniora Osiedle Młodych

reklama

„Dieta cud” Żeby zdrowie mieć,
trzeba tylko chcieć
Nie wystarczy marzyć,
to się może zdarzyć.
Odrzuć smakołyki, bo to złe nawyki.
Zjadaj machew i warzywa,
one sprawią wielkie dziwa.
Zdrowie zapanuje szybko,
na śniadanie witaj rybko.

foto: D. Gębala

– W zajęciach uczestniczą nie
tylko mieszkańcy Kraszowic, ale
także Zarzecza czy osiedla Młodych,
którzy twierdzą, że jest to już wspaniale i ciepłe miejsce, w którym mogą
rozwijać swoje talenty i spędzać czas
w gronie przyjaciół – mówi Anna
Kędzierska–Klęsk, kierownik Klubu
Seniora. W otwarciu udział wzięli:
prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska, zastępca prezydent,
Jerzy Żądło, dyrektor MOPS, Violetta Kalin, przewodniczący Rady
Seniorów,
Marian
Wilczyński,
prezes Świdnickiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, Wiesław Łabęcki
i jego zastępczyni Krystyna Lasek
oraz prezes Kraszowickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich,
Eugeniusz Grabowski. – Prężnie
działające kluby seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Dzienny
Dom „Senior-WIGOR” to placówki,
w których bywam i spotykam coraz
większe grono świdnickich seniorów. Kolejnym miejscem spotkań i
ciekawych zajęć będzie klub przy ul.
Malinowej. Mieszkańcy Kraszowic
zyskali nowe, wielopokoleniowe cen-

do 16.00. W zajęciach uczestniczyć
będą osoby, które ukończyły 60 lat,
są nieaktywne zawodowo i mieszkają w Świdnicy. – Taniec, joga, pilates,
warsztaty manualne czy też kulinarne, spotkania z psychologiem – to
tylko niektóre z planowanych zajęć,
które już odbywają się w klubie. Nasi
seniorzy będą mieli okazję m. in. do
nawiązania nowych znajomości,
spędzenia czasu w miłej atmosferze,
poprawy sprawności fizycznej, rozwijania zainteresowań i nabycia nowych umiejętności – mówi Violetta
Kalin, dyrektor MOPS w Świdnicy.
Zakres prac obejmował rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu
użytkowania budynku handlowego
na klub seniora i miejską bibliotekę publiczną. 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 remont Klubu Seniora to około
460 tys. zł. Wykonawcą zadania był
Zakład Ogólnobudowlany „REMECO”
Spółka Jawna Roman Waszczuk &
Tomasz Waszczuk z Wilkowa.

promocja
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wywiad

Mirosław Gałek:

nica. Udziały zakupiła gmina Strzegom, która tą drogą
postanowiła rozwiązać swoją
trudną sytuację mieszkaniową. Czy nowy wspólnik wpłynie na przyszłość spółki?

Zostawiam ŚTBS
w dobrej kondycji
Przez ostatnie 18 lat kierował Świdnickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego,
które w tym czasie zrealizowało inwestycje mieszkaniowe o wartości niemal 53 mln zł. Dwa
lata temu osiągnął wiek emerytalny i właśnie zdecydował się z tego przywileju skorzystać.
Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej prezydent miasta podziękowała Mirosławowi Gałkowi
za wkład w rozwój ŚTBS.
Nie żal Panu rozstawać się ze
spółką niemal w przeddzień
rozpoczęcia nowych, ekscytujących inwestycji?

W połowie czerwca walne
zgromadzenie
wspólników
udzieliło zarządowi absolutorium i przyjęło sprawozdanie.
Zostawia Pan spółkę w dobrej
kondycji?
Mirosław Gałek podczas symbolicznego pożegnania nie krył wzruszenia.

ko jej podstawowej potrzeby, jaką jest
posiadanie bezpiecznego i wygodnego
mieszkania, ale także zaspokajanie potrzeb następnych w kolejności: dostępu
do literatury, zapewnienia opieki najmłodszym, wypoczynku czy zakupów.
Przykładem takiej filozofii jest kończona właśnie inwestycja przy ul. Kozara-Słobódzkiego, gdzie oprócz 45 mieszkań i 65 miejsc postojowych w podziemnym garażu znajdzie się siedziba

filii biblioteki czy klub seniora. Przecież
ten budynek nie powstał w szczerym
polu, jak to mają w zwyczaju robić tak
zwani deweloperzy, ale w sercu osiedla
Młodych, które zamieszkują konkretni
ludzie – starsze pokolenie, które otrzymało klucze do mieszkań pół wieku
temu, a także ich dzieci i wnuki.

Od roku ŚTBS nie jest wyłączną własnością gminy Świd-

Duet Lenda/Kozub laureatem
Przeglądu Piosenki Aktorskiej
Nagrodę Radia RAM w postaci koncertu
RAM Session otrzymał duet Lenda/Kozub.
Wyróżnienie to wręczył Maciej Szabatowski,
dziennikarz muzyczny Radia RAM.
W piątek, 18 czerwca po Koncercie Finałowym 41. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, na scenie Teatru Muzycznego Capitol
wręczono nagrody festiwalu.
– Kłaniamy się w pas wszystkim redaktorom i
całej ekipie Radio RAM, której nagrodę otrzymaliśmy! Dziękujemy, że dmuchnęliście w nasze skrzydła! Choć już sama obecność w finale i tygodniowe
warsztaty w Teatr Muzyczny Capitol to była przygoda i doznanie, którego nigdy nie zapomnimy…
Konrad Imiela, Cezi Studniak, Magda Sekuła, Paweł Palcat, Dawid Majewski – za wszystko pięknie Wam dziękujemy! Brak nam słów, by opisać,
co czujemy i jak wdzięczni Wam jesteśmy! Zmieniliście nasze życie, a ekipa teatru zaopiekowała
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się nami jak swoimi dziećmi, pomagając nie tylko
z okiełznaniem naszych krtani, myśli i emocji, ale
nawet ratując „kręgosłup”, co byśmy razem pełni
sił stanęli na scenie. Nigdy Wam tego nie zapomnimy! Teraz razem z Maciej Szabatowski, możemy już ogłosić, że niebawem zaprosimy Was na
RAM Session i mamy nadzieję, że będziecie tam z
nami! Oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy
po finale poszli w tango, zamiast ruszyć dalej w
drogę, dlatego po godzinie snu na przydrożnym
parkingu, dotarliśmy do Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie! I uwaga, wygraliśmy I
miejsce na 14. FOPA ŚLESIN z piosenką autorską
„To, co mam”, która swoją premierę miała właśnie
na PPA! Z tego miejsca raz jeszcze pięknie dziękujemy jury w składzie: Iwona Loranc, Teresa Drozda, Jan Poprawa, Grzegorz Tomczak – opowiadają
Paulina Lenda-Kozub oraz Piotr Kozub.
Oprac.

Czy na koniec mogę poprosić
o syntetyczne podsumowanie
stanu posiadania Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego na koniec Pana
kadencji w jego zarządzie?
- Gdy w 2003 roku rozpoczynałem
pracę, istniały tylko budynki przy ul.
Budowlanej 1 oraz Jałowcowej 1-11 –
łącznie 121 mieszkań na wynajem z
czynszem wynajmu dwa razy niższym
od wartości rynkowej. Dziś w 322
mieszkaniach ŚTBS na terenie Świdnicy mieszka ok. 700 osób. Z kolejnych
41 mieszkań korzystają lokatorzy MZN.
Ku końcowi ma się inwestycja na osiedlu Młodych. W IV kwartale tego roku
lokatorzy wprowadzą się do jednego
z najnowocześniejszych budynków w
mieście przy ul. Kozara-Słobódzkiego
19. W zasobie TBS pojawi się wtedy 45
mieszkań, 65 miejsc postojowych w garażu podziemnym, a wszystkim służyć
będzie nowa filia Miejskiej Biblioteki
Publicznej oraz Klub Seniora.

Dla każdego coś dobrego
Food trucki napakowane różnymi pysznościami po raz
kolejny przypadły do gustu wielu świdniczanom, którzy z
przyjemnością kosztowali nowych potraw. Za nami coroczny Festiwal Smaków Świata.
Każdy, kto w dniach 18-20 czerwca zjawił się na Rynku,
miał niepowtarzalną okazję aby skosztować popisowych dań
między innymi z krajów Ameryki Południowej czy Azji.
DG

Mimo wysokich temperatur świdniczanie chętnie wybrali się na Rynek.

foto: D. Gębala

- Od strony księgowej rok zakończyliśmy 0,65 mln złotych zysku i przychodami w kwocie 3,77 mln złotych. Jednak
TBS to nie tylko spółka prawa handlowego, którą ocenia się przez pryzmat
zysku albo straty. Przez wszystkie lata
mojej pracy ważna była wieloaspektowość tego tworu, jakim są TBS. Zbieg
wielu multidyscyplinarnych ustaw,
które leżą u podstaw funkcjonowania,
to jeden tego aspekt. Drugi zawiera się w słowie „społecznym”, które ja
rozumiałem jako pracę wśród lokalnej
społeczności i zaspokajanie nie tyl-

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

- Każda z dotychczasowych inwestycji była ekscytująca, a to uzależnia i
sprawia, że ciężko postawić sobie wyraźną granicę. Pomogły w decyzji dwa
lata życia w covidowej pandemii, zakażenie, które przeszedłem. Przyszło
zastanowienie, że istnieje jakiś świat
równoległy obok życia zawodowego, że
mam marzenia i plany do realizacji, że
najbliżsi oczekują, żebym po prostu był.

- Misją TBS jest zaspokajanie potrzeb
lokalnych społeczności i tu nic się nie
zmieni. W Strzegomiu powstanie wart
38 milionów złotych kompleks czterech
budynków ze 165 mieszkaniami, podziemnym parkingiem na 180 miejsc postojowych, obszarem do relaksu wśród
zieleni i siłownią pod chmurką. Mamy
piękną lokalizację przy ul. Parkowej,
siedemset metrów od Rynku. Gmina
Strzegom otrzymała zapewnienie od
Rządu RP na dofinansowanie inwestycji w kwocie 3,8 mln złotych, na resztę
spółka wystąpiła o preferencyjny kredyt do BGK. Równolegle w Świdnicy
trwają prace nad projektem architektoniczno-budowlanym kompleksu przy
ul. Księcia Bolka, który da 48 mieszkań
i siedzibę dla nowego żłobka. Powstanie pierwszy w mieście dwupoziomowy parking podziemny, zieleń, infrastruktura do wypoczynku i miejsca
parkingowe dla niepełnosprawnych
na poziomie gruntu. Przede wszystkim
zaś wprowadzony zostanie ład na tym
zaniedbanym fragmencie Świdnicy,
zamkniętym pomiędzy ulicami Jagiellońską i Łukasińskiego.

aktualności

Tesco zamyka kolejne sklepy.
Będą zwolnienia grupowe

codzienna
porcja informacji
na

Hipermarket przy ul. Strzegomskiej ma zostać zamknięty do końca lipca tego roku.

reklama

nie od 21 czerwca do 31 sierpnia 2021
roku. NSZZ Solidarność Tesco informuje, że pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi zaproponowane
zostanie, w miarę możliwości, podjęcie pracy w innych jednostkach firmy.
Przypomnijmy, że w czerwcu zeszłego
roku sieć handlowa Tesco oficjalnie
ogłosiła, że wycofuje się z Polski. Salling Group, właściciel sieci Netto, porozumiał się z Tesco Polska w sprawie
przejęcia całości działalności brytyjskiej spółki w naszym kraju.
Daniel Gębala

reklama

Przejęta przez właściciela Netto,
spółka Tesco Polska zamyka kolejne
11 sklepów, m. in. w Świdnicy. Zamknięte zostaną hipermarkety kompaktowe, na tyle duże, że nie zostaną
przekształcone w dyskonty Netto. W
związku z likwidacją, 462 pracujące w
nich osoby zostaną objęte procesem
zwolnień grupowych.
Zwolnieniami objętych zostanie
maksymalnie 404 osób, jeśli chodzi
o stanowiska podstawowe, a w przypadku stanowisk sprawujących nadzór nad pracownikami – maksymalnie
58 osób. Redukcje odbędą się w termi-

W GALERII ŚWIDNICKIEJ

reklama

reklama

foto: D. Gębala
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„Zalogowani” po raz piąty

162 ósmoklasistów z 10 świdnickich szkół podstawowych wzięło udział w konkursie „Zalogowani”.

Zakończyła się piąta edycja konkursu „Zalogowani”, organizowanego
przez świdnicki magistrat w ramach
programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”. Była to edycja inna niż wszystkie poprzednie,
bo w całości przebiegająca w trakcie
pandemii COVID-19. Z oczywistych
względów zamknęły się nie tylko firmy, ale także szkoły.

Wprowadzone ograniczenia zmusiły organizatorów do przeprojektowania
formuły programu – zajęcia w ramach
projektu odbywały się zdalnie. Dopiero
drugi etap konkursu, jakim była prezentacja pomysłów na biznes w Świdnicy,
mogła zostać zorganizowana w Urzędzie Miejskim.
162 ósmoklasistów z 10 świdnickich
szkół podstawowych wzięło udział w
konkursie „Zalogowani”. Uczniowie każdej ze szkół uczestniczyli w czterech
e-warsztatach z doradztwa zawodowego, dwóch e-wizytach w lokalnych
firmach oraz wideokonferencji z prezydent miasta. Uczestnicy konkursu mogli
rozwiązać osiem e-bonusów i dwa testy
wiedzy o firmach, które sprawdzały ich
wiedzę na temat lokalnych przedsiębiorstw. 45 uczniów z 4 świdnickich
szkół podstawowych wzięło udział w
nauce programowania na platformie
Liga Niezwykłych Umysłów.
– Piąta edycja i trochę inna od

poprzednich. Nie spodziewaliśmy się
tego, że to, co zaplanowaliśmy, będzie
się odbywać w innej niż dotąd formule. Bardzo żałuję, że nie mogłam spotkać się z wami osobiście podczas zajęć
warsztatowych, na szczęście widzieliśmy się online i powiem szczerze, że
na tych spotkaniach bardzo mile mnie
zaskoczyliście swoją wiedzą, zainteresowaniem miastem i kompetencjami,
niektóre z waszych pytań wymagały
wysiłku również ode mnie. Byłam pod
wrażeniem tego, jak dobrze jesteście
przygotowani do tych spotkań i tego,
jak wiele rzeczy w mieście was interesuje. Jesteście nowym pokoleniem
uczestników w programie, w związku
z tym chciałabym wspomnieć o kilku
rzeczach, które mają już swoją historię. Około sześciu lat temu przyszła
do mnie delegacja młodych przedsiębiorców, wśród których był Andrzej
Panas, zapytali wówczas – pani prezydent, co możemy zrobić, aby przekonać młodych ludzi, że Świdnica to
świetne miasto do życia, do budowy
swojej kariery i założenia rodziny.
Musimy coś zrobić, aby obalić mit, że
Świdnica to głównie zakłady, montow-
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nie, w których przykręca się śrubki.
W tym samym mieście budowane są
nasze, rodzime zakłady, które potrzebują najróżniejszych specjalistów inżynierów, techników, w tym mieście
tworzą się także centra laboratoryjne,
które potrzebują najróżniejszej obsługi. Do pomysłu zaprosiłam wiceprezydenta, Szymona Chojnowskiego, który
jest koordynatorem projektu. Wielu z
przedstawicieli lokalnych firm jest z
nami od początku projektu, którzy stali
się wiernymi przyjaciółmi programu i
serdecznie witam tych, którzy do nas
dołączyli. Mam jednocześnie nadzieję,
że ten trudny rok was nie zniechęci.
Chciałam bardzo podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w projekt, za pozytywną energię i pozytywne
pomysły. Dziękuję nauczycielom, którzy mobilizują młodzież. Od naszych
pierwszych pomysłów projekt bardzo
ewoluował, zależało i zależy nam na
tym, aby młodzież zobaczyła jak może
naprawdę wyglądać ich praca. Chcemy z was, młodych ludzi wykrzesać jak
najwięcej, wykrzesać wasze zdolności
i talenty, żebyście mogli pokazać, na
co was stać, a my żebyśmy mogli być
z was dumni. Wiem, że poziom waszego przygotowania jest fantastyczny i
bardzo dobrze rokujecie na przyszłość
– mówiła prezydent miasta Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Organizatorem akcji jest miasto
Świdnica we współpracy ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców
Świdnickich, Forum Obywatelskiego
Rozwoju, Powiatowym Urzędem Pracy
oraz Powiatem Świdnickim.
– Zapytam przewrotnie – dlaczego
was tak dopieszczamy i o was dbamy,
dlaczego tak dopingujemy, abyście byli
jak najlepiej wykształceni i dobrze zarabiali? Odpowiem tak – wasza wiedza
przekłada się na wasze kompetencje zawodowe, a co za tum idzie wasze wynagrodzenie stanowić będzie, jakie my będziemy mieli emerytury. Stąd ta dbałość
o was. Im lepszy wasz byt, tym lepszy będzie nasz, ale to tak żartobliwie. Bardzo
się cieszę, że możemy spotkać się razem
po raz piąty, mimo tego trudnego czasu
w formule online. Zdobywajcie swój fach
i bądźcie potęga tego miasta. Wszystkiego najlepszego – powiedział starosta
świdnicki, Piotr Fedorowicz.
– Chciałbym przede wszystkim podziękować pani prezydent za tak duże
zaangażowanie, panu staroście oraz
wszystkim, którzy się zaangażowali w
projekt, bez was nie byłoby możliwości,
aby tą wspaniałą inicjatywę kontynu-

ować. Chciałbym wam życzyć wszystkiego co najlepsze i tego, aby wasze marzenia się spełniły. Gratuluję wszystkim
i dziękuję za ogromne wsparcie Urzędu
Miejskiego – mówił Andrzej Panas.
Podczas gali wystąpili młodzi wokaliści świdnickiej Akademii Rozwoju
Talentów.
Spośród 45 uczestników projektu
Liga Niezwykłych Umysłów nagrodzono najlepszych w każdej szkole. Laureatami zostali:
▪ Mateusz Kozłowski
ze Szkoły Podstawowej nr 1
▪ Igor Kutyła
ze Szkoły Podstawowej nr 4
▪ Marcel Marszałek
ze Szkoły Podstawowej nr 8
▪ Kamil Jamroz
ze Szkoły Podstawowej nr 105
Za rozwiązywanie zadań uczniowie
zdobywali ligowe punkty, tzw. neurony.
Uhonorowano trzy osoby, które uzyskały najwyższy wynik w Świdnicy.
▪ Pierwsze miejsce – Mateusz Kozłowski ze Szkoły Podstawowej nr 1
▪ Drugie miejsce – Klaudia Zając ze
Szkoły Podstawowej nr 1
▪ Trzecie miejsce – Piotr Florczak ze
Szkoły Podstawowej nr 1
Wśród Ligowiczów jest uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 Wojciech Bętkowski, który dołączył do programu trzy
lata temu, jako piątoklasista. Od tego
czasu udało mu się zgromadzić ponad
9 mln neuronów, co dało mu czwarte
miejsce w ogólnokrajowym rankingu
LNU, za co również został nagrodzony.
Sukcesy Ligowiczów nie byłyby z
pewnością aż tak spektakularne, gdyby
nie wsparcie nauczycieli koordynujących projekt w każdej ze szkół. Podziękowania otrzymali: Krzysztof Marszałek ze Szkoły Podstawowej nr 1, Paweł
Polczyk ze Szkoły Podstawowej nr 4,
Konrad Wrzodek ze Szkoły Podstawowej nr 8 oraz Piotr Działa ze Szkoły
Podstawowej nr 105. W tym roku szczególne wyróżnienie otrzymał Krzysztof
Marszałek ze Szkoły Podstawowej nr 1.
Podziękowania skierowano również
do doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy: Marzeny Rybki, Agnieszki Dolińskiej,
Katarzyny Ślimak-Kołodziejskiej i
Karoliny Paluch. Nad całoroczną aktywnością „Zalogowanych” w każdej ze
szkół czuwał nauczyciel-opiekun. Nagrody i podziękowania otrzymali:
▪ Aneta Kachnic
ze Szkoły Podstawowej nr 1
▪ Justyna Adamska-Litwińska,
ze Szkoły Podstawowej nr 4

▪ Marcin Kuc
ze Szkoły Podstawowej nr 6
▪ Iwona Kurek
ze Szkoły Podstawowej nr 8
▪ Renata Jończyk
ze Szkoły Podstawowej nr 105
▪ Renata Cichowska
ze Szkoły Podstawowej nr 315
▪ Wiesława Szeszko
z Niepublicznej Szkoły Podstawowej
Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka”
▪ Justynę Kielar z Niepublicznej
Katolickiej Szkoły Podstawowej
▪ Barbara Hollik
z Niepublicznej Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Przysposabiającymi
Do Pracy „Rzemieślnik”
Dziewięcioro uczniów odebrało nagrody za osiągnięcie wysokiego wyniku
w wirtualnej Grze Biznesowej. Mieli oni
okazję sprawdzić swoja wiedzę na temat
Świdnicy, lokalnego rynku pracy i świdnickich przedsiębiorców. Najlepszymi
okazali się:
▪ Kacper Małodobry, SP 1
▪ Agata Pawłowską,SP 1
▪ Antonina Teuerle, SP 6
▪ Oskar Bodnar, SP 1
▪ Dorota Polak, SP 1
▪ Nina Skowronek, SP 1
▪ Kamila Iwan, SP 1
▪ Amelia Powroźnik, SP 8
▪ Klaudia Zając, SP 1
Najwyższy wynik wśród wszystkich
uczestników konkursu „Zalogowani”,
pierwsze miejsce i bon o wartości 600
zł oraz tablet otrzymał Kacper Małodobry ze Szkoły Podstawowej nr 1
Drugie miejsce i bon o wartości 500
zł oraz czytnik e-booków Pocketbook
InkPad 3 otrzymała Klaudia Grabowska
ze Szkoły Podstawowej nr 8
Trzecie miejsce i bon o wartości
400 zł, a także smartwatch HUAWEI
Watch Fit otrzymała Kamila Iwan ze
Szkoły Podstawowej nr 1.
Wyróżniono również uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.
Są to:
▪ Marek Angierman, SP 4
▪ Szymon Antonowicz, SP 105
▪ Emilia Bieżyńska, SP 8
▪ Karol Brożyna, SP 4
▪ Hubert Chachoń, SP 6
▪ Oliwia Gołuch, SP 6
▪ Hubert Jasinowski, SP 6
▪ Oliwia Kachnowicz, SP 315
▪ Kamila Kamińska, SP 4
▪ Igor Mytych, SP 6
▪ Julia Niezgoda, SP 6
▪ Maja Osowska, SP 4
▪ Karolina Partyczna, SP 4
▪ Agata Pawłowska, SP 1
▪ Dorota Polak, SP 1
▪ Julia Radaszewska, SP 105
▪ Karolina Siwek, SP 8
▪ Nina Skowronek, SP 1
▪ Mateusz Słomiński,
Niepubliczna Szkoła Podstawowa BD
▪ Aleksander Sowa r, SP 315
▪ Szymon Świder, SP 6
▪ Antonina Teuerle, SP 6
▪ Radosław Tomaszewski,
Niepubliczna Szkoła Podstawowa BD
▪ Victoria Trzaska, SP 105
▪ Oliwia Witkowska, SP 6
▪ Kacper Wojnowski,
Niepubliczna Szkoła Podstawowa BD
▪ Klaudia Zając, SP 1
J. Cader

Przyjaciele
biblioteki
polecają

kultura
Bożena Kuźma
Niedawno, nakładem Państwowego
Instytutu Wydawniczego, ukazało się
nowe, poprawione przez tłumaczkę
Marynę Ochab, wydanie powieści Zazi
w metrze francuskiego pisarza Raymonda Queneau (1903 - 1976). Niech nie
zwiedzie was wiek małoletniej bohaterki. Nie jest to wcale książka dla dzieci,
ale dla wszystkich tych, którzy lubią w
literaturze inteligentny, błyskotliwy humor (powieść otrzymała po publikacja w
1959 roku Nagrodę Czarnego Humoru
Xaviera Fornereta), językowe gry i atmosferę ulic Paryża przełomu lat ’50 i
’60. Wszystkie postaci są tu żywe i charakterne, ale na pierwszy plan wysuwa
się zdecydowanie Zazi, mała dziewczynka obdarzona nie tylko bystrością
i inteligencją rozwiniętą zdecydowanie
ponad wiek, ale i ciętym często aż za
bardzo językiem. Nieprawdopodobne
sytuacje, w jakie ciągle wpada, nierzadko sama prowokuje. Gdzie tylko się po-

jawia zaczyna się ferwor i zamieszanie,
świat staje na głowie, a ludzie zaczynają
się zachowywać cokolwiek niepoczytalnie. Wszystko zaczyna się od tego, że
rozrywkowa mamusia Zazi przyjeżdża
do Paryża i zostawia córkę na dwa dni
pod opieką wuja Gabriela. Ten stara się
zająć jej uwagę, ale Zazi niewiele obchodzą dostojne zabytki stolicy Francji.
Interesuje ją wyłącznie przejażdżka metrem, którego pracownicy — jak pech to
pech — właśnie strajkują. To uruchamia
lawinę szalonych wydarzeń podporządkowaną jednak matematycznym prawidłom, według których Queneau skonstruował ten najsłynniejszy ze swoich
utworów. Na zachętę krótki fragment
rozdziału IX: „Otwórzcie szeroko gały,
frajerzy — deklamował Fiodor Bałanowicz. — Na prawo zobaczycie dworzec
Orsay. Nie w kij dmuchał, jak chodzi o
architekturę, może was pocieszy po
Świętej Kaplicy, gdybyśmy się spóźnili,

co macie jak w banku przy tych pieprzonych korkach z powodu strajku
metra.”. Miłej lektury i zabawy!

Spotkania z literaturą Wakacje z biblioteką.
przez duże „L”.
Ruszają EKO poranki
Za nami XIV Ogólnopolska
Biesiada Literacka

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na cykl edukacyjnych warsztatów proekologicznych. Będą się one
odbywały w każdy wakacyjny piątek,
w godzinach 10:00-12:00 na skwerze
z dzikami przy ul. Franciszkańskiej.
W razie złych warunków atmosferycznych zajęcia zostaną przeniesione
do budynku biblioteki. - W ramach naszego cyklu planujemy m. in. wyjazd do
Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów.
Warsztaty skierowane są do najmłodszych mieszkańców Świdnicy. To od nas

zależy, jak kiedyś będzie wyglądała Ziemia. Dlatego należy zaszczepiać w dzieciach ekologiczne nawyki oraz poczucie
odpowiedzialności za otaczający nas
świat. Segregacja, recykling, oszczędzanie wody oraz obcowanie z przyrodą, to
kilka małych kroków do lepszego jutra
– zachęca dyrektor świdnickiej biblioteki, Ewa Cuban. Wszystkie warsztaty
będą organizowane w obowiązującym
reżimie sanitarnym i według zaleceń
ministerstwa zdrowia.
DG

E K O P O R A N K I
Z B I B L I O T E K Ą

Mateusz Andała nie ukrywał radości z przyznanej mu nagrody.

Mateusz Andała, autor książki
„Surfując po księżycowych morzach”,
został laureatem XIV Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2021. Uroczyste
wręczenie nagrody odbyło się w piątek 11 czerwca na skwerze z dzikami
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej.
– Bardzo się cieszę, że wreszcie
możemy się spotkać na żywo w tak
wspaniałym towarzystwie – podkreśliła na początku wydarzenia, Ewa
Cuban, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. C.K. Norwida w Świdnicy. W ramach konkursu nadesłano
43 książki od 45 autorów. Biorąc pod
uwagę walory literackie oraz oryginalność opracowania graficznego,
do nagrody nominowano 10 książek.

foto: D. Gębala

KAŻDY PIĄTEK OD 10.00-12.00
STARTUJEMY 2 LIPCA 2021!

Jury w składzie w składzie: Karol Maliszewski – przewodniczący, Jacek
Podsiadło, Tomasz Ossosiński, Ewa
Cuban i Andrzej Protasiuk miało
twardy orzech do zgryzienia. Po wnikliwej analizie, nagrodę główną otrzymał Mateusz Andała, autor książki
„Surfując po księżycowych morzach”.
– Miasto zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie i zapraszam do lektury
– mówił laureat, odbierając pamiątkową statuetkę z rąk wiceprezydenta
Świdnicy, Szymona Chojnowskiego.
Uroczystość uświetniło spotkanie
autorskie z Tomaszem Ossosińskim,
ubiegłorocznym laureatem za książkę
„Dom Andersena” oraz koncert zespołu Strefa Niskich Ciśnień.

ZIELONY WARS
ZTAT
Eko w domu - k
osmetyki natu
ralne
Czy jem zdrow
o?
WODA - źródło
życia
W drodze - kie
runek ścieżka
edukacyjna (o
bowiązują zap
isy)
Kreatywnie z
kartonami
PSZCZOŁY - be
z nich nie ma ż
ycia
Co z tymi śmie
ciami?
27 sierpnia, go
d z . 11 . 0 0 : T e a t
r MASKA
z Krakowa, "Ek
ologia z Alicją,
Królikiem
i Kapelusznikie
m"
W TRAKCIE WSZYSTKICH SPOTKAŃ
BĘDĄ PROWADZONE ZABAWY INTEGRACYJNE
I RUCHOWE
NA WSZYSTKICH CZEKA RODZINNA STREFA
ZABAWY

Więcej informacji: www.mbp.swidnica.pl | 74 640 09 42
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Nowice po raz siódmy staną
się kolarską stolicą Polski!
Poszukiwania następców olimpijczyka Tadeusza Mytnika trwają,
a do gminy Jaworzyna Śląska zawitają reprezentanci klubów z całej
Polski oraz plejada najbardziej utytułowanych kolarzy, którzy zapisali
wiele wspaniałych kart w historii
tego sportu. Na czele imprezy stanie niezawodnie pochodzący z Nowic, Tadeusz Mytnik – medalista
olimpijski, trzykrotny medalista
mistrzostw świata i wielokrotny
mistrz Polski.

foto: J. Cader

W piątek, 11 czerwca, w Nowicach
odbyła się konferencja dotycząca wyścigu, w której uczestniczyli: Tadeusz
Mytnik¸ Rafał Kwiatkowski – prezes
MKS Karolina, Teresa Gawron – prezes stowarzyszenia „Nowice – nasza
wieś”, Zygmunt Worsa – wicestarosta
świdnicki oraz Justyna Chrebela –
kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Jaworzynie
Śląskiej.
Będzie to 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. – Nie zdawa-

wszystkich którzy kochają jazdę na rowerze, którzy kochają kolarstwo, każdy może wziąć w nim udział, nie ma
granic wiekowych, kto może siada na
rower i przyjeżdża do nas. Do udziału
zapraszamy również kluby z licencją
kolarską. Wydarzenie organizowane
jest dzięki ogromnemu wsparciu rady
sołeckiej, koła gospodyń wiejskich,
straży pożarnej i klubu sportowego
Venus Nowice i mieszkańców Nowic.
Zapraszamy całe rodziny do Nowic
– zachęcała Teresa Gawron – prezes

W piątek, 11 czerwca, w Nowicach odbyła się konferencja dotycząca wyścigu, w której uczestniczyli: Zygmunt Worsa, Tadeusz Mytnik, Teresa Gawron, Justyna Chrebela i Rafał Kwiatkowski
(na zdjęciu od prawej).

łem sobie sprawy, że moja młodzieńcza pasja po kilku dekadach stanie się
wspaniałym wydarzeniem zachęcają-

cym do nowego życia, otwarcia przede
wszystkim dla młodzieży, a ja sam
stanę się dla nich wzorem, przykładem. Ten mój medal olimpijski sprawił, że zrodził się pomysł, aby utworzyć cykliczny wyścig mojego imienia,
a to jest coś pięknego. Igrzyska olimpijskie budują w człowieku pokorę,
której chcemy nauczyć młodych ludzi.
Nauczyć tego, aby poznali samych
siebie poprzez sport, wysiłek. Pokorny
człowiek ma wiele możliwości życiowych. Cieszę się, że ta akcja nabrała
rozpędu, myślę, że z pewnością znajdziemy nowego olimpijczyka – mówił
Tadeusz Mytnik.

Sztandar jest uznawany za symbol najważniejszych wartości, miłości do O jczyzny, wierności, honoru
i męstwa. Stanowi on znak państwa,
jednostki wojskowej, organizacji, kościoła lub szkoły. W środę 23 czerwca
sztandar został nadany Szkole Podstawowej Szkole Podstawowej im.
Lotników Polskich w Marcinowicach.
Patron szkoły został wybrany w
lutym 2020 roku przez uczniów, rodziców oraz grono pedagogiczne. W
grudniu 2020 roku podczas XXVIII
Sesji Rady Gminy Marcinowice podjęto uchwałę w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Marcinowicach
imienia Lotników Polskich. Uchwała
została podjęta przez radnych jednogłośnie. Zgodnie z przyjętym dokumentem szkoła w Marcinowicach nosi
imię od 1 lutego 2021 roku.
- Historia szkoły rozpoczęła się w
latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, w 1956 roku. W tym okresie szkoła
liczyła około 30 osób. Pierwszą nauczycielką polskiej szkoły we wsi Marcinowice była Alina Ruszczak. W ciągu kilkunastu następnych lat szkołę w

Marcinowicach przeobrażano w siedmioklasową, następnie ośmioklasową.
Zmieniała się i powiększała kadra pedagogiczna. W latach osiemdziesiątych
mieściła się tu szkoła z nauczaniem
początkowym i oddziałem przedszkolnym. Pod koniec lat osiemdziesiątych
powstał projekt rozbudowy szkoły, a
w 1996 roku szkoła zyskała nowy budynek. Koniec lat dziewięćdziesiątych
to reforma edukacji, skutkiem tego
mieściły się tutaj klasy od 1 do 6 szkoły
podstawowej oraz gimnazjum. W roku
2017 rozpoczął się proces wygaszania gimnazjów. Historię naszej szkoły
tworzyły i tworzą setki osób, rodzice,
uczniowie, nauczyciele, pracownicy
jednostek gminy i nie sposób jest ich
wszystkich dzisiaj wymienić z imienia i nazwiska, ale chylimy przed nimi
czoła – mówiła dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcinowicach, Beata
Golczewska.
Po okolicznościowych przemówieniach: wójta gminy Marcinowice
- Stanisława Lenia, dyrektor szkoły Beaty Golczewskiej, wizytator Kuratorium Oświaty - Renaty Kamińskiej,

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. – To

już siódma edycja wyścigu „Szukamy
następcy olimpijczyka Tadeusza Mytnika”, organizatorami tego wydarzenia są Stowarzyszenie Nowice nasza
wieś oraz Miejski Klub Sportowy Karolina. Nasz wyścig skierowany jest do

stowarzyszenia „Nowice – nasza wieś”
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”. – Dokładamy małą cegiełkę

finansową do organizacji wyścigu,
w imieniu wszystkich organizatorów
zapraszam do Nowic. Drogi wokół
miejscowości zostały wyremontowane, więc są to doskonałe warunki do
jazdy – tłumaczył Zygmunt Worsa,

wicestarosta świdnicki.
W sprawnej organizacji wydarzenia pomoże gmina Jaworzyna Śląska. –

To ogromne wyróżnienie, wyścig się
rozwija i ponownie w tym roku odwiedzi nas znaczne grono zawodników spoza granic powiatu. Cieszymy
się, że to wydarzenie jest kierowane
do tak szerokiego grona odbiorców.
To ważne, żeby zachęcić dzieci i młodzież do aktywności fizycznej – mówiła Justyna Chrebela, kierownik
Referatu Rozwoju i Promocji Urzędu
Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej.
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foto: J. Cader

Szkoła Podstawowa w Marcinowicach
z nowym sztandarem

J. Cader

Przedstawiciele rodziców, fundatorzy, przekazali sztandar dyrektor szkoły, a z jej rąk trafił do
uczniowskiego pocztu sztandarowego.

burmistrza sobótki - Mirosława Jarosza nowy sztandar poświęcił biskup
świdnicki - Marek Mendyk. Autorką

zwycięskiego projektu na nowe logo
szkoły jest uczennica, Oliwia Cybruch.
J. Cader

wieści z powiatu

Lato to okres, kiedy dochodzi do największej ilości poparzeń
barszczem Sosnowskiego. To roślina zagrażająca zarówno ludziom,
jak i zwierzętom. Duże skupiska od
lat występują w gminie Świdnica i
od lat trwa nierówna walka o jego
zniszczenie.

Barszcz Sosnowskiego powoduje przede wszystkim oparzenia skóry podobne do oparzenia wrzątkiem,
których następstwem są ropne pęcherze gojące się nawet przez kilka
lat. Najbardziej narażone na poparzenia są dzieci. Barszcz Sosnowskiego
jest szczególnie niebezpieczny w czasie, kiedy kwitnie i występuje wysoka
temperatura powietrza.
– Gmina Świdnica od kilkuna-

stu lat walczy z tą inwazyjną rośliną,
jaką jest barszcz Sosnowskiego. Jej
zwalczanie wymaga systematycznych działań, prowadzonych przez
kilka lat z rzędu. To proces wymagający współpracy wielu jednostek,
bowiem barszcz Sosnowskiego ma
ogromną zdolność rozrodczą. Droga
gminna w kierunku Mokrzeszowa,
przy której rośnie barszcz, została w
tym roku wykoszona i jest wykaszana regularnie z chwilą intensywnego wzrostu rośliny. Ponadto każdego

roku do właścicieli posesji, na których rośnie barszcz Sosnowskiego,
kierowane jest zawiadomienie o obowiązku przystąpienia do zwalczania
tej niebezpiecznej rośliny. O pomoc
w dotarciu do właścicieli posesji
zwracamy się także do dzielnicowych z terenu gminy Świdnica, którzy prowadzą rozmowy i informują
o potencjalnych konsekwencjach i
zagrożeniach. Niestety, w dalszym
ciągu barszcz Sosnowskiego nie jest
rośliną zwalczaną z „urzędu”, co pozwalałoby wejść na tereny prywatne
i dokonać wykonania zastępczego, a
tym samym otrzymywać na ten cel
środki z budżetu państwa. Obowiązujące w Polsce prawo nie reguluje
w sposób wystarczający tych kwestii.
W tym roku na gruntach należących
do gminy, podobnie jak w roku ubiegłym, prowadzić będziemy działania
zwalczania barszczu Sosnowskiego
w ramach posiadanych środków – in-

formuje rzecznik Urzędu Gminy Świdnica, Janusz Waligóra.
Barszcz Sosnowskiego jest rośliną
inwazyjną i występuje na terenie całej
Polski. Najczęściej spotkać go można
wzdłuż strumieni wodnych, na skarpach rowów, na obrzeżach pól i lasów oraz na łąkach i pastwiskach. Aby

foto: D. Gębala

Uwaga na barszcz Sosnowskiego!

Barszcz Sosnowskiego powoduje przede wszystkim oparzenia skóry podobne do oparzenia
wrzątkiem, których następstwem są ropne pęcherze gojące się nawet przez kilka lat.

ustrzec się przed poparzeniami, nie
należy dotykać tych roślin przy użyciu
gołych rąk, przebywając w bliskości
barszczu Sosnowskiego, chronić skórę
i drogi oddechowe przed promieniowaniem UV (okulary i kremy z filtrem,
odzież z nienasiąkliwych tworzyw
sztucznych zakrywającą skórę, maski

Paweł Ozga pozostaje
na stanowisku burmistrza

W niedzielę, 20 czerwca, w głosowaniu o odwołanie burmistrza
wzięło udział zaledwie 6,7% uprawnionych do głosowania. To oznacza,
że referendum jest nieważne.
- Serdecznie dziękuję państwu za

obdarzenie mnie wielkim zaufaniem,
za to, że idziemy tą samą drogą, to
ogromna motywacja do dalszych, ważnych działań podejmowanych na rzecz
naszego miasta. Państwa rozsądek
jest dla mnie bardzo ważny, wsparcie

dodaje mi wielkiej motywacji do pracy, energii, jest ogromną siłą. Bardzo
dziękuję wszystkim osobom pracującym w komisjach wyborczych za rzetelne, sprawne wypełnienie obowiązków.
Pomimo trudnej sytuacji referendalnej
komisje obwodowe pełniły funkcję w
spokoju, bez zakłóceń. Z wielkim zaszczytem, szacunkiem oraz zaangażowaniem będę pracował dla dobra
mieszkańców oraz miasta Świebodzice,
tak jak zdecydowaliście państwo, wy-

bierając mnie na burmistrza miasta
w wyborach samorządowych dwa i pól
roku temu – mówi burmistrz Świebodzic, Paweł Ozga.
Przypomnijmy, że aby referendum
było ważne, do urn musiałoby pójść
blisko 3 tys. mieszkańców. Ze wstępnych informacji wynika, że w niedzielnym referendum wzięło udział zaledwie 1178 osób na 17510 uprawionych do
głosowania.
Oprac.

Za nami „Rodzinny Piknik Zdrowia”
z mobilnym punktem szczepień

foto: J. Cader

Pokazy strażackie, swojskie pyszności, dmuchańce dla dzieci – w taki
sposób gmina Marcinowice zachęcała mieszkańców do szczepień prze-

ciwko COVID-19. Nie trzeba było się
rejestrować. Wystarczyło pojawić się
w Szczepanowie (gmina Marcinowice) na „Rodzinnym Pikniku Zdrowia”.

Pokazy strażackie, swojskie pyszności, dmuchańce dla dzieci – w taki sposób gmina Marcinowice zachęcała mieszkańców do szczepień przeciwko COVID-19.

Każdy zainteresowany mógł się
zaszczepić bez rejestracji jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson. Punkt szczepień obsługiwał
profesjonalny personel medyczny.
Podczas szczepienia potrzebny był
jedynie dowód osobisty. Poza tym organizatorzy wszystkim uczestnikom
pikniku zapewnili moc atrakcji i pyszności: strefę zdrowia z bezpłatnymi
poradami, konsultacjami i badaniami,
atrakcje dla dzieci – animacje, zamki,
zjeżdżalnie, pokazy strażackie, strefę
gastronomiczną przygotowaną przez
sołectwa gminy Marcinowice, scenę
plenerową z występami artystycznymi dzieci ze szkół i przedszkola gminy
Marcinowice, konkursy z nagrodami i
zabawę taneczną z zespołem „Raj”.

ochronne), nie przebywać w pobliżu
barszczu Sosnowskiego ze względu
na lotne olejki eteryczne emitowane
do otocznia, które mogą osadzać się
na skórze. Skóra dzieci jest bardziej
wrażliwa na toksyczne działanie soku
barszczu.
Justyna Cader

Lekcja
nurkowania
strzegomskiej
mundurówki
W sobotę 19 czerwca
uczniowie klas mundurowych
Liceum Ogólnokształcącego w
Strzegomiu chętnie skorzystali
ze słonecznej aury i uczestniczyli w praktycznych zajęciach
z nurkowania w basenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu.

Na początku lekcji licealiści zapoznali się z procedurami,
techniką schodzenia pod wodę
oraz sprzętem wykorzystywanym do amatorskiego i profesjonalnego nurkowania. Od godz.
7:00 uczniowie wraz z instruktorami Centrum Nurkowego
UBOOT ćwiczyli schodzenie pod
wodę w pełnym osprzęcie. Głębokość basenu (3,80 m) była wystarczająca do przeprowadzenia
pierwszych ćwiczeń podwodnych. – To było ciekawe, nowe

doświadczenie.
Dziękujemy
Centrum Nurkowemu UBOOT
za profesjonalne szkolenie naszych licealistów i otwieranie
przed nimi nowych możliwości, które z całą pewnością będą
rozwijać w służbach mundurowych. Dziękuję również prezesowi OSiR-u Pawłowi Mosórowi i płk Mariuszowi Krzakowi za wsparcie w organizacji
szkolenia – informuje dyrektor
strzegomskiego liceum, Tomasz
Marczak.
Oprac.

J. Cader
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Świdnickie Euro 2021 na dekadę
działalności Fundacji Łączy Nas Football

Wielu kibiców do dzisiaj z rozrzewnieniem wspomina 67. Mistrzostwa Seniorów w Boksie, które
w czerwcu 1996 roku odbyły się w
Świdnicy. - Według zgodnej oceny,
odniesiono wielki sukces sportowy,
promocyjny i organizacyjny. Przyznanie zawodów tej rangi nie było
sprawą łatwą – pisze w swoim wspomnieniu Grzegorz Walczak, ówczesny sekretarz komitetu organizacyjnego czempionatu.
foto: Łukasz Kufner

Choć aktualnie emocjonujemy
się piłkarskimi wydarzeniami na
ekranach telewizorów, to prawdziwy
przedsmak mistrzostw Europy zafundowała nam Fundacja Wspierania
Sportu „Łączy nas Football”. Za nami
jedyne i niepowtarzalne Świdnickie
Euro 2021.
W sobotę, 29 maja na boiskach
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zagrały 24 zespoły, które przywdziały trykoty państw uczestniczących w tegorocznych finałach Mistrzostw Europy. W wielkim finale zagrały dziewczęta z Żeńskiej Akademii
Piłkarskiej (Finlandia) i MKS Polonia
Stal Świdnica (Austria). Po wyrównanej rywalizacji lepsze okazały się reprezentantki Finlandii i to one mogły
wznieść ręce w geście triumfu. Jubileuszowej imprezie przyświecał jeszcze
jeden cel. Charytatywna zbiórka pieniędzy przeznaczona na rehabilitację kilkuletniego Ksawerego Zbroszczyka. W sumie udało się zebrać 11

Dla zawodniczek i zawodników granie w barwach różnych reprezentacji dostarczyło sporo
wrażeń.

tys. 253 zł. - To wielkie wsparcie dla
jego rodziców w ich ciężkiej nieustającej walce o to aby ich ukochany synek
mógł w przyszłości żyć i funkcjonować

Żar z nieba im nie straszny! Za nami
II Bieg Pamięci Janusza Kusocińskiego
Zawodnicy rywalizowali nie tylko o jak najlepsze rezultaty, ale także
z tropikalną temperaturą. Za nami
druga edycja Biegu Pamięci Janusza
Kusocińskiego. W sobotę 19 czerwca
w szranki stanęły biegowe reprezentacje sześciu grup ze Świdnicy i okolic, aby wyłonić swoich mistrzów na
dystansie 10 tysięcy metrów.
W zawodach wzięły udział czteroosobowe zespoły kobiet i mężczyzn
z lokalnych grup i stowarzyszeń biegowych: Świdnicka Grupa Biegowa,

Biegowa Świdnica, Żelazna Świdnica,
GLKS Świdnica – Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych
w Świdnicy, Strzegomska Dwunastka
i KB Sobótka, przy czym wśród pań
dwie drużyny były niepełne. Kobiety
i mężczyźni wystartowali w dwóch
osobnych biegach. Eliminacja ostatniego zawodnika rozpoczynała się
po zakończeniu siódmego (kobiety)
i trzeciego (mężczyźni) okrążenia.
Wskazany przez sędziów ostatni zawodnik na danym okrążeniu musiał

jak wszyscy inni – opowiada prezes
fundacji Łączy Nas Football, Wiesław
Żurek.
DG

opuścić trasę. Po 24 okrążeniu, gdy na
trasie biegu pozostała trójka zawodników eliminacja kończyła się. Ostatnia trójka razem pokonywała ostatnie
okrążenie i finalnie jako jedyni w stawce pokonywali 10000 metrów.
Kategoria kobiet:
1.Karolina Malinowska (GLKS Świdnica)
2. Małgorzata Kułakowska (Świdnicka Grupa
Biegowa)
3. Joanna Drewnicka-Ogrodnik (Klub Biegacza Sobótka)
Drużynowo - GLKS Świdnica
Mężczyźni:
1. Jakub Pasiewicz (Żelazna Świdnica)
2. Dariusz Szczepanik (Świdnicka Grupa Biegowa)
3. Radosław Puchała (Klub Biegacza Sobótka)
Drużynowo - Biegowa Świdnica

foto: D. Gębala

Wspaniała zabawa
i rekordowa frekwencja

Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne to idealna forma dobrej zabawy i wspólnej integracji dla najmłodszych.

Tego jeszcze nie było! Absolutnie rekordową frekwencję
i wyjątkową oprawę miała odbywająca się w ramach „Europejskiej Mili” ostatnia przed wakacjami edycja Świdnickich
Czwartków Lekkoatletycznych. 10 czerwca na Stadion Miejski im Janusza Kusocińskiego przybyło aż 242 młodych biegaczek i biegaczy.
Przed pierwszymi startami oficjalnie zaprezentowano wózek sportowy do biegania i jazdy na rowerze dla osób niepełnosprawnych, który został zakupiony z funduszy zbiórki publicznej
odbywającej się przez wiele miesięcy w trakcie różnych wydarzeń sportowych. Pomysłodawcami zbiórki była Świdnicka Grupa Biegowa i Żelazna Świdnica. Projekt wsparł Urząd Miejski w
Świdnicy, a akcji patronowała prezydent miasta, Beata Moskal-Słaniewska. Łącznie zebrano 12 tys. 650 zł.
DG

IgnerHome Volley Świdnica powoli odsłania kolejne karty.
Hitowy transfer prosto z Rosji!
Powoli krystalizuje się kadra seniorek IgnerHome Volley Świdnica na sezon 2021/2022. Zarząd klubu poinformował o bardzo ciekawym transferze.
Nową rozgrywającą biało-zielonych została Anna Andrukhova, mistrzyni Rosji
w kategorii u-20. Utalentowana zawodniczka w ostatnim czasie broniła barw
Lokomitwu Kaliningrad.
– Miło nam ogłosić, że z Lokomitwu Kaliningrad do naszego klubu
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przychodzi nowa zawodniczka. Anna
Andrukhova została nową rozgrywającą na sezon 2021/2022. Liga rosyjska
jest jedną z najsilniejszych w Europie.
Anna to mistrzyni Rosji w kategorii
U-20 z występami w Superlidze rosyjskiej. Wierzymy, że będzie ważną częścią naszej drużyny – opowiada prezes
świdnickiego klubu, Damian Dąbrowski. W minionym tygodniu ogłoszono
również, że do zespołu dołączy także

Wiktoria Dynowska, dla której będzie
to powrót po latach do macierzystego
klubu, a siłę rażenia w ataku wzmocni
Julia Lubońska, która trafi do Świdnicy z MGLKS Oława, Przypomnijmy,
że po zakończonym sezonie z zespołem pożegnały się Natalia Cichowlas,
Marta Maciejewska, Karolina Natanek, Anna Maziakowska oraz Anna
Śmidowicz.
Daniel Gębala

Świdnica stolicą
polskiego boksu
Przez dwa lata władze Polskiego
Związku Bokserskiego miały poważny
dylemat. Na szczęście podjęto decyzję
korzystną dla Polonii Świdnica. Przystąpiono do wielomiesięcznych przygotowań. 12 czerwca 1996 roku, mimo,
że ani razu nie zabrzmiał jeszcze gong,
zawody rozpoczęły się na dobre. Już o
godzinie 3.00 w nocy przybyła pierwsza ekipa. W sumie przyjechało 105
najlepszych pięściarzy. Po weryfikacji komisji sportowej i medycznej odrzucono dwóch z nich ze względu na
nieaktualne badania lekarskie. W tym
dniu odbyła się konferencja sportowa.
Rozlosowano pary walk eliminacyjnych oraz ćwierćfinałowych, a także w uzgodnieniu z trenerem kadry
narodowej rozstawiono najlepszych
pięściarzy w danej wadze. W kategorii lekkiej, najbardziej interesującej dla
świdniczan, Giennadij Staruszenko
znalazł się w jednej drabince z Aleksandrem Nyczem. Dlatego w półfinale
musiało dojść do „bratobójczego” pojedynku. Była też lepsza wiadomość.
Nasz najlżejszy zawodnik Jarosław
Zajączkowski startujący w papierowej
miał zapewniony srebrny medal. Zgłosiło się bowiem tylko dwóch zawodników. Wszyscy czekali na zacięte i interesujące występy czołówki polskich
bokserów. Nie mogli narzekać. Przez
cztery dni stoczono kilkadziesiąt walk
stojących na wysokim poziomie sportowym. Wewnątrz zbudowano kilkumetrową ścianę, na której umieszczono biało-czerwoną flagę, widoczną
z każdej strony hali oraz banery reklamowe sponsorów. Płytę lodowiska
przykryto niebieskim materiałem,
rozstawiono dodatkowe trybuny, zawieszono oświetlenie niezbędne do
transmisji telewizyjnych. W środku
„królował odrestaurowany” ring. Te
wszystkie elementy były najbardziej
widoczne na ekranach telewizorów.
Dzięki zawartej umowie TV Polonia
transmitowała finałowe walki na cały
świat, codzienne relacje nadawała telewizja wrocławska. Po wprowadzeniu
zespołów do hali, sędzia AIBA Ryszard
Makowski złożył meldunek o gotowości wszystkich uczestników do przeprowadzenia mistrzostw. Następnie
wystąpił poczet sztandarowy w składzie: Wojciech Bartnik – brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie, Tomasz Borowski – wicemistrz
świata, Jacek Bielski – mistrz Europy.
Przy dźwiękach hymnu państwowego
wciągnięto biało–czerwoną flagę na
maszt. Wojciech Bartnik odczytał Apel
Olimpijski w roku kolejnych Igrzysk.
Gości przywitał prezydent miasta,
Adam Markiewicz. Oficjalnego otwarcia dokonał wiceprezes PZB Stefan
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inęło, lecz nie odeszło w cień

Najwięcej wzruszeń dostarczyły finałowe boje rozpoczęte emocjonującymi walkami. Przedstawiciele
naszego klubu potrafili rozgrzać do
przysłowiowej czerwoności zakochanych w tej dyscyplinie rodzimych kibiców. Jako pierwszy wszedł do ringu
Jarosław Zajączkowski. Mimo młodego
wieku pokonał doświadczonego rywala, uzyskując znaczną przewagę w
dwóch pierwszych rundach. Utrzymał
ją do dziewiątej minuty. Złoty medal
sprawił mu ogromną radość, trybuny oszalały skandując imię i nazwisko
zwycięzcy. Nie było czasu na złapanie
oddechu. Z zaciekawieniem obserwowano Daniela Zajączkowskiego, młodszego brata Jarka. Walczył z niezwykłą
determinacją i konsekwencją. Bogdana Jendrysika, dwukrotnego mistrza
Polski, zaskoczył umiejętnością schodzenia z linii ciosu i wyprowadzaniem
szybkich kontr. Tego nie spodziewali
się najwięksi optymiści. Mieliśmy dwa
złote krążki, a przecież finały trwały
dalej. W wadze lekkiej liczyliśmy na
najwyższy stopień podium Giennadija Staruszenki, który otrzymał polskie
obywatelstwo lub Aleksandra Nycza.
Zgodnie z przewidywaniami zmierzyli
się w półfinale. Po zaciętej wymianie
silnych ciosów, sędziowie wypunktowali nieznaczne (4:3) zwycięstwo
Alka. Niektórzy uważali ten werdykt
za niesłuszny. W finale Nycz boksował
z kontuzją lewej ręki. Doświadczony
Dariusz Snarski zauważył słabość w
obronie i jednostronność ataku naszego pięściarza. Tym razem zdobyliśmy srebrny krążek. Dalsza kariera
Aleksandra Nycza potwierdziła jego
talent. Najtrudniejszą drogę do finału
miał Mirosław „Misiek” Kuntusz. Pokonał Krzysztofa Górskiego z „Kleofasa Katowice” i jego kolegę z tego
samego klubu Alberta Rybackiego.
W finale czekał aktualny wicemistrz
świata Tomasz Borowski. Zwyciężał
dotychczas w bezdyskusyjny sposób.
Wszyscy woleli unikać bezpośredniej

Na zdjęciu od lewej Ryszard Makowski, Ryszard Pycz oraz Grzegorz Walczak.

konfrontacji z bokserem będącym w
świetnej formie. Misiek podjął rękawicę i narzucił swoje warunki rozgrywania walki. Nie schował się za podwójną gardą, ale ruszył do frontalnej
ofensywy. Niesiony ogłuszającym dopingiem wzniósł się na wyżyny swoich umiejętności i wygrał! Zasłużenie
dostał owacje na stojąco. Jako pierwszy gratulacje złożył mu… Tomasz
Borowski. To były chwile chwały dla
Mirka, znanego z morderczej pracy na
treningach i wielkiego serca w ringu.
Dorobek medalowy powiększył Adam
Grzankowski, przegrywając wyraźnie
w półfinale z Maciejem Zeganem.

Czas podsumowań i wspomnień
O mistrzostwach rozmawiano
jeszcze długo. Niepowtarzalna atmosfera na widowni, sprawna organizacja
i wreszcie promocja Świdnicy w całym kraju. Wiceprezydent AIBA Karl
Heinz Wehr nie był zbyt wylewny w
swoich ocenach 67. Indywidualnych
Mistrzostw Polski Seniorów w Boksie.
W rozmowach potrafił jednak podkreślić niemal rodzinny klimat imprezy.
Przywiózł okazały puchar, upominki
i list gratulacyjny światowej federacji.
Gośćmi honorowymi były sławy polskiego boksu: Marian Kasprzyk, Leszek Drogosz, Jan Szczepański, Artur
Olech, Ryszard Tomczyk, Józef Grze-

foto: użyczone

Emocje i wysyp medali
dla pięściarzy Polonii

siak, Lucjan Trela i wielu innych. Brali udział w dekoracji medalistów MP.
Chętnie rozdawali autografy i dzielili
się uwagami dotyczącymi ich występów na światowych arenach sportowych. Największą owacją przywitano
długoletniego współpracownika Feliksa Stamma – Stanisława Zalewskiego. Wyróżniono Tadeusza Walaska.
Otrzymał nagrodę specjalną im. Aleksandra Rekszy przyznawaną najwybitniejszym pięściarzom za postawę
moralnoetyczną i dorobek sportowy.
Podczas pikniku na zielonych terenach kąpieliska często powracano do
największych pięściarskich sukcesów.
Zapomniano o kontuzjach, krzywdzących werdyktach, pominięciach
w składzie kadry narodowej. Udzielono wiele wywiadów, zrobiono setki
pamiątkowych zdjęć. Ringowe starcia
prowadziło osiemnastu sędziów. Mogli być zadowoleni z wykonanej pracy.
Nie zanotowano większych wpadek.
Zgodnie bardzo krytycznie oceniono
wprowadzenie maszynek do liczenia punktów. Mogły zniszczyć polską
szkołę boksu. Przestano doceniać finezję zadawanych ciosów, preferując
ich siłę i wyrazistość. Mistrz Polski
otrzymywał pas wykonany specjalnie
na MP, biało-czerwoną szarfę, puchar,
medal, dyplom i nagrodę rzeczową.
Oprócz pasa pozostałych medalistów

wynagradzano w ten sam sposób.
Każdą dekorację kończyło odegranie
Mazurka Dąbrowskiego. Puchar i nagrodę dla najmłodszego Mistrza Polski
wręczono Danielowi Zajączkowskiemu, natomiast najmłodszym finalistą
został Mariusz Cendrowski. Polski
Związek Bokserski prowadził odrębne
klasyfikacje dla okręgowych związków bokserskich i klubów. Wygrał
OZB Katowice przed OZB Dolny Śląsk
i OZB Poznań. Zwieńczeniem dekoracji był puchar dla Polonii-Gwarmet
za zajęcie pierwszego miejsca wśród
klubów. Chwalono pobyt w Świdnicy,
mieście urzekającym i atrakcyjnym
turystycznie. Podkreślano gościnność
i uczynność świdniczan. W tej relacji
nie wolno pominąć osoby nieżyjącego
Leszka Hinzingera. Będąc Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego,
pracował z wielkim zaangażowaniem
od początku do końca mistrzostw.
Umiał rozstrzygać spory, rozmawiać
ze sponsorami, tak aby uzyskać niezbędne środki finansowe i rzeczowe. Przejechał tysiące kilometrów
by dotrzeć do tańszego wykonawcy
upominków, nagród itp. Zawsze dowcipny, skory do pomocy, nigdy nie narzekał na zmęczenie. Człowiek „łata”.
Brakuje Leszka, jego uwag, niekiedy
krytycznych, ale zawsze życzliwych. Kiedy spotkaliśmy się w trzyosobowym
składzie: Ryszard Makowski – wówczas
Zastępca Sędziego Głównego obecnie
radny Rady Miejskiej, Ryszard Pycz –
Prezes Stowarzyszenia „Boks Polonia
Świdnica” wtedy Wiceprzewodniczący
Komitetu Organizacyjnego oraz Grzegorz Walczak - były Wiceprezes Stowarzyszenia, sekretarz Komitetu Organizacyjnego, postanowiliśmy przekazać
młodym pokoleniom wiedzę o mistrzostwach, które jeden z najwybitniejszych
dziennikarzy sportowych Jan Wojdyga
określił w Przeglądzie Sportowym jako
najlepiej zorganizowane MP w boksie
w historii powojennego pięćdziesięciolecia – opowiada Grzegorz Walczak.
14 czerwca w Rynku otwarta została
mała wystawa ze zdjęciami, pamiątkami i artykułami prasowymi nawiązującymi do 67 IMPS w Boksie. Natomiast
na 11 września zaplanowano turniej
bokserski w „starej” hali pamiętającej
czasy mistrzostw i wywalczenia przez
Polonię Świdnica tytułu drużynowego
Mistrza Polski w Boksie. Honorowy
Patronat nad wymienionymi imprezami objęła prezydent Świdnicy, Beata
Moskal-Słaniewska.
Tekst powstał na podstawie
wspomnień Grzegorza Walczaka.
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Rogala. Wzbudził aplauz na widowni,
mówiąc: „Ogłaszam Świdnicę stolicą polskiego boksu”. Wiele pochwał
usłyszano od wiceprezesa światowego boksu amatorskiego (AIBA) Karla
Heinza Wehra. Chociaż zwrócił uwagę na zbyt małą ilość publiczności we
wstępnej fazie walk, przyznał, że w finałach i półfinałach frekwencja znacznie się poprawiła. Na zakończenie gali
odegrano hymn mistrzostw skomponowany przez Marka Banaszczyka.
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Szukasz wyjątkowych mebli?

Zapraszamy do największego w powiecie
Centrum Meblowego przy Spacerowej
w Świdnicy.
Teraz w większej i jeszcze bardziej nowoczesnej
odsłonie, z bogatą ofertą mebli w klasie premium
i standard, w tym takich marek jak Vero, Polipol,
czy Befame. Dodatkowe 1000 m3 ekspozycji.
U nas znajdziesz funkcjonalne meble modułowe
i na wymiar, a do tego pełną usługę serwisową,
porady naszych projektantów
oraz wyjątkowe rabaty i raty 0%.
Kompleksowe wyposażenie domu – tylko w
Centrum Meblowym przy Spacerowej w Świdnicy.

ul. Spacerowa 2/4, Świdnica
tel.: 74 857 81 91
www.mebelstyl.pl

Poszukujemy kandydatów na stanowiska:

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

rekrutacja@suedzucker.pl

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

www.suedzucker.pl - oferty pracy
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Więcej informacji:

