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Pierwsze efekty 
programu in vitro. 
Na świat przyszli bliźniacy!
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Będzie miał 3,5 metra wysokości i zostanie wykonany z brązu. Towarzystwo Regionalne 
Ziemi Świdnickiej zaprezentowało projekt pomnika Bolka II Małego, który ma stanąć na 
skwerze im. Lecha Kaczyńskiego. Zwycięski projekt autorstwa lokalnego architekta Alek-
sandra Mazija przedstawia postać legendarnego władcy w towarzystwie lwa i psa, symbo-
lizujących odpowiednio waleczność i wierność. Realizacja projektu będzie kosztować około 
pół miliona złotych.

Szymon 
Szczepaniak: 
kierowcy 
zdjęli nogę 
z gazu

Zebrali blisko 95 tys. zł Zebrali blisko 95 tys. zł 
na rehabilitację Hanina rehabilitację Hani
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Wybrano projekt Wybrano projekt 
pomnika Bolka II pomnika Bolka II 

Skorzystaj 
z bezpłatnej 
mammografii
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ŚŚwidnica

W środku nocy napadli i okradli 
mężczyznę. Ze zdobytym łupem od-
dalili się w kierunku ul. Kościelnej. 
Nie zdawali sobie jednak sprawy, że 
cały czas ich poczynania obserwu-
je operator miejskiego monitoringu. 
Dzięki temu sprawcy przestępstwa 
zostali szybko ujęci przez patrol 
Straży Miejskiej.

– Do zdarzenia doszło 28 grudnia 
o godz. 1.30 na placu Grunwaldzkim. 
Niemal natychmiast operator monito-
ringu wizyjnego zauważył tę sytuację. 
Na miejsce zdarzenia został skierowa-
ny patrol interwencyjny Straży Miej-
skiej. Już po chwili napastnicy uciekli 
z portfelem poszkodowanego w stronę 
Rynku, a potem zniknęli w jednej z 
bram przy ulicy Kościelnej. Patrol nie 
zdążył, sprawcy uciekli – opowiada 
Edward Świątkowski, zastępca ko-
mendanta świdnickiej Straży Miej-
skiej i dodaje: – Operator monitoringu 
nie poddał się jednak i cały czas obser-
wował ten rejon. Okazało się, że cier-
pliwość popłaca. Po pewnym czasie 
złodzieje wyszli z bramy. Strażnicy byli 
gotowi do działania. Po chwili jeden z 
przestępców wpadł w ręce funkcjo-
nariuszy. Był całkowicie zaskoczony, 
ponieważ był pewny swej bezkarno-
ści. Dzięki monitoringowi miejskiemu 

Napadli, okradli i wpadli

dowody w sprawie są niepodważalne. 
Przypadek ten dowodzi, że skuteczny 
monitoring w połączeniu z szybko in-
terweniującymi strażnikami przynosi 
wymierne efekty w poprawie bezpie-
czeństwa mieszkańców naszego mia-

Dzięki spostrzegawczości operatora monitoringu, sprawcy przestępstwa zostali w porę za-
trzymani. 

W 2022 roku liczba dni robo-
czych wyniesie 251, czyli o jeden 
mniej niż w roku poprzednim. 
Dni robocze są uzależnione m.in. 
od liczby świąt wolnych od pracy, 
które nie przypadają w niedzielę. 
Pod tym względem rok 2022 wy-
pada całkiem korzystnie. Kiedy 
wziąć dzień lub dwa urlopu, żeby 
mieć więcej wolnego? Sprawdźcie 
kalendarz.

Wielu z nas zastanawia się, 
jak poszczególne święta wypadają 
względem dni roboczych, by ko-
rzystnie zaplanować sobie urlop. 
Zgodnie z ustawą, dni wolnych od 
pracy jest zawsze 13. Są to najczę-
ściej święta państwowe lub reli-
gijne. Warto przypomnieć, że jeśli 
święto wypada w sobotę, wówczas 
pracodawca musi oddać pracowni-
kowi dzień wolny w innym terminie 
– do końca tzw. okresu rozliczenio-
wego.

Święta (dni wolne od pracy) w 2022 
roku:
▪ 1 stycznia 2022 r. – Nowy Rok – 

sobota
▪ 6 stycznia 2022 r. – Święto Trzech 

Króli – czwartek
▪ 18 kwietnia 2022 r. – drugi dzień 

Wielkiej Nocy – poniedziałek
▪ 1 maja 2022 r. – Święto Pracy – 

niedziela
▪ 3 maja 2022 r. – Święto Narodowe 

Trzeciego Maja – wtorek
▪ 16 czerwca 2022 r. – dzień Bożego 

Ciała – czwartek
▪ 15 sierpnia 2022 r. – Wniebowzię-

cie Najświętszej Maryi Panny – 
poniedziałek

▪ 1 listopada 2022 r. – Wszystkich 
Świętych – wtorek

▪ 11 listopada 2022 r. – Narodowe 
Święto Niepodległości – piątek

▪ 25 grudnia 2022 r. –  Boże Naro-
dzenie – niedziela

▪ 26 grudnia 2022 r. – drugi dzień 
Bożego Narodzenia – poniedzia-
łek

▪ 27 grudnia 2022 r. – Sejm prze-
głosował wprowadzenie nowego 
święta, które już w tym roku zo-
stało dodane do kalendarza świąt 
państwowych. Chodzi o rocznicę 
wybuchu powstania wielkopol-
skiego. Nie oznacza to jednak, że 
święto będzie dniem wolnym od 
pracy. Wciąż taki wniosek nie tra-
fił do Sejmu.
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Kiedy w tym 
roku zaplanować 
urlop lub długi 
weekend?

sta. Jeżeli masz złe zamiary – uważaj! 
Wielki brat patrzy. O losie młodych 
mężczyzn, którzy dopuścili się napa-
du i kradzieży, zadecyduje Sąd Rejo-
nowy w Świdnicy. 

DG

codzienna 
porcja informacji 

na

mojaswidnica.pl

Na początku grudnia 2021 roku w 
szpitalu Latawiec na świat przyszli 
bliźniacy. Narodziny dwóch zdro-
wych chłopców były możliwe dzięki 
metodzie in vitro, dofinansowanej w 

Pierwsze efekty 
programu in vitro

ramach  Świdnickiego Programu Le-
czenia Niepłodności.

Z dofinansowania zabiegu in 
vitro w Świdnicy mogą skorzystać 
pary, u których stwierdzono przy-

czynę niepłodności lub nieskutecz-
nego leczenia niepłodności w ciągu 
roku od zgłoszenia do programu.  
Kobieta ubiegająca się o dofinan-
sowanie nie może przekroczyć 40. 
roku życia, a mężczyzna 50 lat. 
Przypomnijmy, że petycję w sprawie 
przyjęcia programu dofinansowania 
in vitro, którą podpisało ponad 800 
mieszkańców, wniosła Anna Gro-
mek z fundacji „Endomama”- Wieść 
o pierwszych już urodzonych bliźnia-
kach ogromnie mnie wzruszyła. To 
cudowne uczucie, że mogłam razem 
z miastem pomóc parom, które bory-
kają się z niepłodnością. Ja z mężem 
z dofinansowania nie skorzystam, 
ponieważ choroba endometrioza 
czwartego stopnia głęboko-naciska-
jąca nie odpuszcza. Jestem jednak 
bardzo szczęśliwa, że mogłam pomóc 
innym. Trzymam kciuki za każdą 
parę i jestem całym sercem z nimi. 
Fundacja „Endomama” będzie dążyć 
do tego, aby wzrastała akceptacja i 
tolerancja wokół dzieci in vitro. Są 
tak samo kochanymi, cudownymi 
i zdrowymi dziećmi – mówi Anna 
Gromek. Świdnicki Program Lecze-
nia Niepłodności został pozytywnie 
zaopiniowany przez Agencję Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfika-
cji. Został również skonsultowany 
medycznie z doktorem nauk me-
dycznych, specjalistą położnictwa 
i ginekologii, ordynatorem oddzia-
łu ginekologiczno-położniczego z 
pododdziałem patologii ciąży Re-
gionalnego Szpitala Specjalistycz-
nego „Latawiec” w Świdnicy – Fili-
pem Kubiaczykiem. 

DG

Dzięki programowi in vitro, pary, które miały problem z zajściem w ciążę, mogą doczekać się 
upragnionego potomstwa. 
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pachu. Infekcja może rozprzestrzenić się na 
pozostałe paznokcie, a nawet na skórę.

W jaki sposób zwalczyć grzybicę?
Idealny preparat przeciwgrzybiczny 

powinien mieć szerokie spektrum działa-
nia, koncentrować się w łożysku paznokcia 
i w płytce na poziomach toksycznych dla 
grzyba, a nie dla pacjenta. Powinien osiągać 
wysokie wskaźniki wyleczenia przy ogra-
niczonych interakcjach z innymi medyka-
mentami oraz przy minimalnych skutkach 
ubocznych Przy stosowaniu środków miej-
scowych najistotniejsze jest oczyszczenie 
zainfekowanej części paznokcia i odsłonię-
cie miejsca, w którym występuje problem. - 
Grzybica paznokciowa nie dotyczy warstwy 
grzbietowej, tylko warstwy brzusznej od 
strony połączenia z łożyskiem, a także same-
go łożyska. Zatem nakładanie lakierów prze-
ciwgrzybicznych czy też przeróżnych innych 
substancji na nieoczyszczony paznokieć mija 
się z celem, gdyż płytka paznokciowa jest 
nieprzepuszczalna dla żadnych preparatów, 
w tym także leków. Powszechnie stosowane 
doustne środki terapeutyczne obejmują ter-
binafinę, flukonazol i itrakonazol - tłuma-
czy Joanna Bober z salonu podologicznego 
Happy Feet.  
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Grzybica paznokci jest najpopularniejszą 
chorobą paznokci. Częściej występuje  u 

osób starszych i może wynosić około 90%. 
Częściej u mężczyzn niż kobiet. W grupie 
ryzyka znajdują się szczególnie osoby z 
chorobami przewlekłymi (np. cukrzyca, 

problemy z krążeniem) oraz z chorobami 
hamującymi układ odpornościowy. Wywoła-
na jest przez grzyby zwane dermatofitami, 
które są pasożytniczymi organizmami ro-

ślinnymi. Paznokcie są szczególnie podatne 
na zakażenia nimi, ponieważ grzyby prefe-

rują ciemne, ciepłe i wilgotne miejsca.

Grzybica może znajdować się na pa-
znokciu przez wiele lat bez powodowania 
bólu czy też innych niepokojących obja-
wów. W jej przebiegu paznokieć staje się 
pogrubiony, a także zmienia zabarwienie 
na żółto–brązowe. Pod płytką gromadzi się 
mnóstwo zrogowaceń o nieprzyjemnym za-

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

Telefon kontaktowy: 

603 381 381
Świdnica, ul. Chrobrego 6

(parter, domofon 11)

Jak rozpoznać 
i leczyć grzybicę 
paznokci?
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SPRZEDAM

Bystrzyca Górna 
- pow. 5200m/0,52 ha

DZIAŁKĘ 
BUDOWLANĄ

tel. kontaktowy 

600 374 775
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Opoczka - 3,11 ha

Bystrzyca Grn. - 3,90 ha

DZIAŁKI ROLNE

Mobilna pracownia mammogra-
ficzna będzie stacjonowała w Świd-
nicy w środę, 26 stycznia przy ul. 
Ceglanej (przy markecie Kaufland) w 
godz. 9.00-16.00. – Zachęcamy, aby 
nie zwlekać z realizacją badań – mam-
mografia jest najbardziej skuteczną 
metodą wykrywania raka piersi u ko-
biet powyżej 40. roku życia. Badanie 
mammograficzne umożliwia wykry-
cie zmian na bardzo wczesnym etapie 
rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne 
podczas samokontroli piersi lub ba-
dań palpacyjnych. Wcześnie wykryty 
nowotwór pozwala 
na natychmiastowe, 
skuteczne leczenie 
oraz daje niemal 
100% gwarancję 
powrotu do zdro-
wia – tłumaczy 
Anna Niemirska z 
LUX MED Diagno-
styka.  W badaniach 

Skorzystaj z bezpłatnej 
mammografii 

mogą uczestniczyć kobiety w wieku 
od 50 do 69 lat, które są ubezpieczone 
i nie miały wykonanej mammografii w 
ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w 
grupie ryzyka i w roku poprzedzają-
cym otrzymały pisemne wskazanie do 
wykonania ponownej mammografii po 
upływie 12 miesięcy. Programem nie 
są objęte panie, u których już wcze-
śniej zdiagnozowano zmiany 
nowotworowe o charakterze 
złośliwym w piersi. Badanie 
nie wymaga skierowania le-
karskiego. – Uprzejmie pro-
simy o wcześniejszą reje-
strację pod nr. tel. 58 666 24 

44 lub na http://www.mammo.pl/for-
mularz. W celu weryfikacji uprawnień 
do badania, przed połączeniem telefo-
nicznym prosimy przygotować dowód 
osobisty. Na badanie prosimy zabrać 
ze sobą zdjęcia z poprzednich mam-
mografii, o ile nie były one wykonane 
w pracowni LUX MED. W związku z 
epidemią Covid-19 w trosce o zdrowie 

i bezpieczeństwo pań i perso-
nelu medycznego prosimy o 

zrozumienie dla podjętych 
środków ochrony oraz o 
stawienie się na badanie 
w maseczce ochronnej i 
w czasie wyznaczonym 
podczas rejestracji. Wię-
cej informacji na temat 

mammografii znaj-
dziecie Państwo na 

stronie www.mam-
mo.pl – dodaje 

Anna Niemirska.
DG

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne finansowane 
przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Po raz pierwszy w 2022 roku będą 
mogły wykonać je kobiety w wieku od 50 do 69 lat. Badanie odbędzie się w środę, 26 stycz-
nia w naszym mieście. 
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Trwa ostatni etap realizacji in-
westycji Świdnickiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego przy ul. 
Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 
19 na Osiedlu Młodych. W związku z 
finalizacją projektu już wkrótce roz-
pocznie się zagospodarowanie terenu 
wokół nowego budynku. Powstaną m. 
in. nowe chodniki, oświetlenie oraz 
miejsca parkingowe.

Budynek będzie posiadał 45 miesz-
kań 1, 2 lub 3-pokojowych z balkonami o 
powierzchni od 45 do 62 m2. Lokatorzy 
wprowadzą się do nich w drugim kwar-
tale przyszłego roku. Na parterze zlo-
kalizowana zostanie także filia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej oraz klub seniora. 
Dodatkowo w podziemiu powstanie 65 
miejsc postojowych. Wartość zadania 
to kwota prawie 17 milionów złotych. Z 
Banku Gospodarstwa Krajowego miasto 
pozyskało dofinansowanie bezzwrotne 
na inwestycję w wysokości ponad 4 mi-
lionów 500 tysięcy złotych.

Kompleksowy remont  
wokół budynku

Zaplanowana modernizacja terenu 
umożliwi organizację miejsc parkin-

gowych, budowę nowych chodników, 
oświetlenia i nasadzenia nowych roślin. 
Realizatorem projektu za kwotę około 
miliona złotych będzie firma Hypmar. 
– Na pewno poprawi to komfort życia 
mieszkańców, którzy w ostatnich dwóch 
latach z cierpliwością znosili utrudnie-
nia wynikające z prowadzonej budowy. 
Zgodnie z założeniami cały kwartał od-

Choinka to nieodłączny element 
Bożego Narodzenia. Co jednak zrobić z 
niepotrzebnym drzewkiem po okresie 
świąteczno-noworocznym? Z pomocą 
przychodzi Wydział Gospodarki Odpada-
mi Urzędu Miejskiego w Świdnicy, któ-
ry przypomina, że do 22 lutego w każdy 
wtorek odbywa się zbiórka naturalnych 
choinek na terenie całego miasta.

W przypadku zabudowy jedno-
rodzinnej, drzewka należy wystawić 
przed nieruchomość w dzień odbioru 
do godziny 6:00, natomiast w zabudo-

Piętnaście nowoczesnych kuche-
nek elektrycznych i gazowych trafiło 
do świdnickich rodzin. Wszystko to w 
ramach współpracy Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej oraz świdnic-

kiego oddziału fabryki Electrolux, któ-
ra ufundowała niezbędny sprzęt AGD.

Electrolux Poland Sp. z o.o. Od-
dział Świdnica obdarował 15 świd-
nickich rodzin produkowanym we 

Osiemset 
tysięcy złotych 
na wymianę 
kopciuchów

Świdnica pozyskała dla swo-
ich mieszkańców osiemset tysięcy 
złotych na modernizację ogrzewa-
nia w ramach projektu „Wymiana 
wysokoemisyjnych źródeł ciepła 
w budynkach i lokalach mieszkal-
nych na terenie wybranych gmin 
Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Łącznie uzyskano dodatkowe 
9 748 044 zł dla 15 gmin biorących 
udział w programie. Dla Świdni-
cy na wymianę kotłów przypadła 
kwota 800 049,58 zł. Dzięki tym 
pieniądzom wnioskodawcy, któ-
rzy pozostają na liście rezerwowej, 
otrzymają wsparcie finansowe na 
wymianę pieców w swoich domach 
czy mieszkaniach. W sumie może 
to być około 90 grantobiorców.

– Osoby, których wnioski zostały 
rozpatrzone pozytywnie, a nie przy-
znano im dofinansowania z powodu 
wyczerpania środków przeznaczo-
nych na realizację projektu, otrzy-
mają w najbliższych dniach pisma 
z urzędu o możliwości podpisania 
umowy. Wnioskodawców prosimy o 
zapoznanie się z ich treścią i przeka-
zanie nam niezbędnych dodatkowych 
dokumentów. W razie wątpliwości 
proszę o kontakt telefoniczny pod nu-
merami telefonów: 74/856 29 91 lub 
74/856 29 92 –  mówi Renata Kogut, 
zastępca dyrektora Wydziału Dróg 
i Infrastruktury Miejskiej Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy. Przypomnij-
my, że w trakcie naboru złożono 2516 
wniosków w 15 gminach Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. Po ich ocenie na liście 
prawidłowo złożonych wniosków 
znalazło się ich 2153. W samej Świd-
nicy umowę o powierzenie grantu  
podpisało 209 grantobiorców. Do 
dziś wsparcie finansowe odebrało 
już 120 osób, pozostali natomiast  
są w toku realizacji inwestycji lub je 
ukończyli i składają wnioski o wy-
płatę grantów. Projekt dofinanso-
wany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolno-
śląskiego  2014-2020 (RPO WD 2014-
2020), Osi priorytetowej 3 „Gospo-
darka niskoemisyjna”, Działania 3.3 
„Efektywność energetyczna w bu-
dynkach użyteczności publicznej i 
sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”. 
Jego całkowita wartość wyniesie 38 
128 467,15 zł, w tym dofinansowanie 
ze środków RPO WD 2014-2020 – 26 
589 043,95 zł.            oprac.

Świąteczne prezenty dla 
najbardziej potrzebujących rodzin

własnych zakładach sprzętem AGD.  
– Dzięki zaangażowaniu i szczodrości 
świdnickich przedsiębiorców, po raz 
kolejny pomoc otrzymały rodziny obję-
te wsparciem Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Świdnicy. Stosow-
nie do możliwości technicznych lokali 
zajmowanych przez rodziny, obdaro-
wane zostały kuchenkami elektrycz-
nymi i gazowymi. Pomoc otrzymały 
najbardziej tego potrzebujące rodziny, 
borykające się z wieloma trudnościa-
mi, dla których zakup podstawowego, a 
jednak kosztownego sprzętu domowego 
użytku, przekracza ich możliwości fi-
nansowe – mówi Dorota Szyłobryt z 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Świdnicy. – W imieniu MOPS-u 
oraz obdarowanych rodzin składamy 
Zarządowi Electrolux Poland Oddział 
Świdnica serdeczne podziękowania 
za okazane serce i hojność. Dzięki tak 
pięknemu gestowi święta Bożego Naro-
dzenia były dla tych rodzin wyjątkowe.

DGSprzęt został dostarczony pod wskazane adresy tuż przed świętami Bożego Narodzenia. 
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Nowe chodniki, oświetlenie 
i miejsca parkingowe

Zaplanowany remont poprawi komfort 
życia okolicznych mieszkańców. 

zyskany przez miasto zostanie zago-
spodarowany, a największą „wartością 
dodaną” dla wszystkich mieszkańców 
osiedla Młodych będzie nowa, piękna sie-
dziba Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
C.K. Norwida w Świdnicy oraz klub se-
niora. Finał całości to wiosna tego roku – 
zapowiada Beata Moskal–Słaniewska, 
prezydent Świdnicy.       DG
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Trwa zbiórka „poświątecznych” choinek
wie wielorodzinnej oraz niezamiesz-
kałej drzewka należy wystawić przy 
pojemnikach na odpady komunalne 
lub altanach śmietnikowych. Należy pa-
miętać, aby uprzednio zdjąć z choinki 
świąteczne ozdoby. Powinny być także 
wystawione bez stojaków i doniczek. 
Przez cały czas, zarówno choinki, jak i 
inne odpady zielone, można nieodpłat-
nie w dogodnym terminie dostarczyć 
do Punktu Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych przy ul. Metalow-
ców 4 w Świdnicy.                                  DG

◄ Przed 
wystawieniem 
choinki należy 
pozbyć się wszelkich 
ozdób oraz donic czy 
stojaków.

foto: D. Gębala
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Jan Dzięcielski
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Świdnicy

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Jacka Drobnego
Prezydenta Miasta Świdnicy w latach 1990-1991,

radnego Rady Miejskiej Świdnicy w latach 2018-2019, 
odznaczonego Krzyżem Wolności i Solidarności.

Rodzinie i przyjaciołom
składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Rodzina, bliscy, przyja-
ciele, dawni współpracow-
nicy, parlamentarzyści 
oraz lokalni samorzą-
dowcy towarzyszyli w 
ostatniej drodze Jacka 
Drobnego. Działacz 
Solidarności, były 
prezydent Świdnicy i 
radny Rady Miejskiej w 
sobotę, 8 stycznia został 
pochowany na cmentarzu 
parafialnym w Wirach.

Jacek Drobny urodził 
się w Świdnicy. Studiował na Uniwer-
sytecie Wrocławskim. Był redaktorem 
pisma „Szermierz”. W 1980 roku wspól-
nie z Andrzejem Dziewitem organizo-
wał wrocławski Ruch Nowej Kultury. 
Działał na rzecz rejestracji Niezależne-
go Zrzeszenia Studentów, brał udział 
w strajkach studenckich. W stanie wo-
jennym został internowany na okres od 
stycznia do maja 1982 roku. Po zwol-

Były prezydent Świdnicy 
spoczął na cmentarzu 
w Wirach

nieniu zajmował się dystrybu-
cją pism drugiego obiegu, 

współpracował z niejaw-
nymi strukturami „Soli-
darności” oraz z grupa-
mi artystycznymi. Pod 
koniec lat 80. zajął się 
działalnością gospo-
darczą, obejmując róż-

ne stanowiska w spół-
kach prawa handlowego. 

W latach 1990–1991 spra-
wował urząd prezydenta 
Świdnicy. W 2008 roku 

objął stanowisko pełnomocnika zarzą-
du spółki z grupy KGHM. W 2013 roku 
został odznaczony Krzyżem Wolności i 
Solidarności. W 2018 roku kandydował 
z poparciem Prawa i Sprawiedliwości 
na urząd prezydenta Świdnicy, uzy-
skując wówczas mandat radnego miej-
skiego. W listopadzie 2019 roku zrzekł 
się go.

DG

Uroczystość pogrzebową poprowadził świdnicki biskup pomocniczy Adam Bałabuch.

Jacek Drobny zmarł 3 stycznia 
w wieku 64 lat.
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17 grudnia w wieku 54 lat zmarła wieloletnia 
radna powiatu świdnickiego oraz przewodnicząca 
komitetu terenowego Prawa i Sprawiedliwości w 
powiecie świdnickim.

Barbara Burak od lat związana była z samorzą-
dem, w 2010 roku zdobyła mandat radnej powiatu. 
Zawodowo pracowała jako fizjoterapeutka w szpita-
lu w Żarowie.

W wieku 68 lat zmarł Zbigniew 
Zduńczyk, wieloletni radny Rady Po-
wiatu Świdnickiego. Zmarły repre-
zentował w radzie klub Prawa i Spra-
wiedliwości.

Zbigniew Zduńczyk pełnił funkcję 
radnego w latach 2006-2010, 2010 – 
2014 i 2018 – 2023.

Zmarła 
Barbara Burak

Nie żyje 
Zbigniew 
Zduńczyk
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1 czerwca 2021 roku nałożono 
nowe obowiązki dla kierow-
ców. Piesi mają pierwszeństwo 
przed pojazdami już w momen-
cie wchodzenia na przejście dla 
pieszych, a nie jak wcześniej, 
dopiero na przejściu. Czy wpły-
nęło to na ich bezpieczeństwo?

- Zauważyliśmy wyraźny spadek licz-
by zdarzeń z udziałem pieszych. Nowe-
lizacja, która została wprowadzona w 
połowie tamtego roku, zmieniła przede 
wszystkim konstrukcję odpowiedzial-
ności. Przerzuciła ją po prostu na 
kierowców.

Większość kierowców 
jest nie do końca zado-
wolona z tej zmiany.

- Ta grupa uczestników ruchu 
drogowego, jakimi są kierowcy, 
często wyraża swój żal, mamy 
też takie sygnały. Natomiast 
musimy pamiętać, że wszyst-
kie instytucje dbające o bez-
pieczeństwo na drodze, w 
tym organy kontroli ruchu, 
takie jak policja czy zarządcy dróg, w kie-
rowcach znajdują tę grupę, którą darzy 
największym zaufaniem, jeśli chodzi o ich 
możliwości i umiejętności. Osoby te mają 
zdolności psychomotoryczne, ale i dużą 
świadomość prawną. Dlatego to na nich 
głównie opieramy to, co się dzieje w kie-
runku bezpieczeństwa drogowego. Pamię-
tajmy, że piesi to m.in. dzieci, osoby starsze, 
schorowane, nieporadne życiowo i u nich 
ta świadomość może być mniejsza. Dodat-
kowo, obarczając kierowców dodatkowy-
mi obowiązkami, sprawiamy, że oni się z 
nich wywiązują.

Na forach internetowych nie 
brakuje jednak głosów, że pie-
si od momentu wprowadzenia 
zmian wchodzą na przejścia 
bez zachowania ostrożności, 
często wymuszając na kierow-
cach m.in. gwałtowne hamo-
wanie. Wciąż plagą jest również 
przechodzenie przez zebrę z 
oczami wbitymi w telefon, a 
jakby tego było mało, to jeszcze 
ze słuchawkami na uszach.

- Cały czas należy pamiętać, że na pie-
szych ciąży obowiązek zachowania 
szczególnej ostrożności podczas wkra-
czania na przejście. Tutaj nic się nie 
zmieniło. Wprowadzono jednak dla 
nich uprawnienia przy wchodzeniu na 
przejście, a nie jak było dotychczas w 
momencie już bycia na przejściu.

Ta nieostrożność może słono 
kosztować. I nie mówimy tutaj 
o pieniądzach…

- Dokładnie. Jeżeli chodzi o nadużywa-
nie, to jak za każdym razem przypomi-
nam, że odpowiedzialność prawna to 

Szymon Szczepaniak: 
kierowcy zdjęli nogę z gazu

Podsumowanie roku 2021 przez świdnicką drogówkę przyniosło dobre informacje. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
na terenie powiatu świdnickiego uległo poprawie. O nowych przepisach obowiązujących od 1 stycznia, a także tych wpro-
wadzonych w połowie poprzedniego roku oraz dotyczących większych praw pieszych rozmawiamy z zastępcą naczelnika 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji, starszym aspirantem Szymonem Szczepaniakiem.

Według sondażu IBRIS dla „Rzeczpospo-
litej”  69,1 proc. osób uważa, że wysokie 
mandaty poprawią bezpieczeństwo na 
drogach, a kierowcy będą jeździli wolniej. 
Co ciekawe, co czwarty ankietowany jest 
zdania, że wprowadzone zmiany nic nie 
dadzą.
Chcąc zobrazować skalę zmian wprowa-
dzonych od 1 stycznia 2021 r., warto po-
służyć się kilkoma przykładami.

2 Jeżeli przekroczymy dopuszczalny 
limit prędkości o 30 km/h, minimalna 
kwota mandatu wyniesie 800 zł. Nato-
miast w sytuacji przekroczenia prędkości 
aż o 71km/h, musimy liczyć się z man-
datem karnym w wysokości 2500 zł. W 
przypadku przekroczenia prędkości o 71 
km/h i więcej kierowca zapłaci 5000 zł.
2 Za niezwykle niebezpieczne wykro-
czenia w postaci objeżdżania opuszczo-
nych zapór, wjeżdżania na przejazd, gdy 

zapory już się opuszczają, niestosowania 
się do sygnałów świetlnych czy wjeż-
dżania na przejazd, jeżeli po jego drugiej 
stronie nie ma miejsca na kontynuowa-
nie jazdy, grozi mandat nie mniejszy niż 
2 000 złotych.
2 Z kolei wykonanie manewru wyprze-
dzania niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami może kosztować kierowcę 
minimum 1 000 zł.
2 Za nieustąpienie pierwszeństwa pie-
szemu znajdującemu się na przejściu dla 
pieszych lub wchodzącemu na to przej-
ście zapłacimy 1500 zł. 
2 Korzystanie podczas jazdy z telefonu 
wymagające trzymania słuchawki lub mi-
krofonu w ręku przez kierującego pojaz-
dem może kosztować nas nawet 500 zł.
2 800 zł mandatu zapłacą kierowcy, 
którzy zaparkują auto na miejscu dla 
osób niepełnosprawnych. 

Red.

jedno, a życie i zdrowie to drugie. Jeśli 
ktoś  nadużywa tego uprawnienia, to 
musi pamiętać, że zderzenie z półtora-
tonowym rozpędzonym samochodem, 
nawet osobowym, skończy się w najlep-
szym przypadku obrażeniami ciała, a w 
najgorszym po prostu śmiercią. To jest 
brutalna rzeczywistość, ale musimy tra-
fiać z takim przekazem do mieszkańców. 
Ta osoba, która nadużywa tego prawa, 
jest po prostu nieświadoma  konsekwen-
cji, jakie mogą ją spotkać.

Wracając do statystyk, czy ob-
serwujemy już wyraźny spadek 
zdarzeń z udziałem pieszych w 
skali naszego powiatu?

- W najbardziej tragicznych zdarzeniach 
w 2021 roku odnotowano 1 wypadek 
śmiertelny na przejściu dla pieszych, w 
okresie 2020 roku było aż 5 takich zda-
rzeń. Jest to zauważalna poprawa. 

Nowy rok to kolejne zmiany dla 
kierowców, zauważalne przede 
wszystkim w taryfikatorze.

- Cała zmiana rozporządzenia ws. wy-
sokości kar nakładanych w formie man-
datu to konstrukcja, która na pewno 
powoduje, że obawa przed konsekwen-
cją finansową sprawi, że wiele osób po-
wstrzyma się od ryzykowania na drodze. 
Taka myśl towarzyszyła wszystkim, któ-
rzy konstruowali te przepisy. W obecnej 
chwili radykalne podniesienie grzywien, 
a obserwujemy to w formie obiektywnej 
i subiektywnej, sprawia, że faktycznie 
ludzie, mówiąc potocznie, „zdjęli nogę z 
gazu”.

Zastępca naczelnika WRD Komendy Po-
wiatowej Policji, starszy aspirant Szymon 
Szczepaniak, apeluje do kierowców i pie-
szych o zachowanie zdrowego rozsądku.
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Czy w powiecie świdnickim 
nałożono zatem maksymalne 
kary z nowego taryfikatora za 
jakieś wykroczenia drogowe?

- Tak, takie mandaty już były, m.in. 
maksymalne za kierowanie pojazda-
mi innymi niż mechaniczne w stanie 
nietrzeźwości. Przypomnę, że za takie 
wykroczenie grozi mandat w wysoko-
ści do 2,5 tysiąca złotych. W niedzielę, 
9 stycznia nałożono mandat za prze-

kroczenie prędkości o 70 km/h w 
terenie niezabudowanym w kwocie 

2 tysięcy złotych. Miało to miejsce 
na łączniku autostradowym.

Marek Konkolewski, eks-
pert bezpieczeństwa ru-
chu drogowego, emery-
towany policjant uwa-
ża, że wyższe mandaty 
ograniczą ich ściągal-
ność, a wysokość kar jest 
zbyt duża w stosunku do 
zamożności Polaków.

- My nie odpowiadamy za 
ściągnie mandatów, to są już obo-

wiązki urzędów skarbowych. Uważam, 
że na przestrzeni tych ostatnich 10 dni 
jest bezpieczniej. Jeśli chodzi o samo 
przekraczanie prędkości, to takich wy-
kroczeń jest po prostu mniej. To jest już 
zauważalne.

A jak wygląda poziom bezpie-
czeństwa na drogach powiatu 
świdnickiego, biorąc pod uwa-
gę 2021 rok i 2020?

- W roku 2021 odnotowaliśmy 113 zda-
rzeń o charakterze wypadku komunika-
cyjnego, czyli takiego, w którym poszko-
dowani odnieśli obrażenia lub śmierć. 
Tych wypadków najbardziej tragicz-
nych było sześć. Mimo dramatycznego 

przekazu, uważamy to za znaczącą po-
prawę względem lat wcześniejszych, gdy 
tych wypadków było więcej, z większą 
liczbą ofiar, w tym także śmiertelnych.

Sytuacja nieco uspokoiła się 
także na jednej z najbardziej 
kolizyjnych dróg, czyli łączniku 
do autostrady…

- Łącznik podlega stałemu nadzorowi 
ze strony policjantów ruchu drogowe-
go, także przy wykorzystaniu wide-
orejestratora zamontowanego na nie-
oznakowanych pojazdach. Jest popra-
wa, natomiast cały czas użytkownicy 
nadal potrafią znacznie przekraczać 
tam prędkość, więc mamy jeszcze spo-
ro do zrobienia. Wiemy od innych kie-
rowców, że takie sytuacje nadal mają 
tam miejsce.

A przecież przekraczanie 
prędkości jest jedną z naj-
częstszych przyczyn wypad-
ków drogowych, które niejed-
nokrotnie, chociażby na łącz-
niku, o którym rozmawiamy, 
doprowadziły do śmierci po-
szkodowanych.

- Nadmierna prędkość na pewno gene-
ruje najpoważniejsze skutki, jeśli te wy-
darzenia już powstaną. Sama prędkość 
może nie tyle, co jeśli już zaistnieje zda-
rzenie, a towarzyszy temu czynnik pręd-
kości, to konsekwencją są poważne obra-
żenia poszkodowanych. Do najczęstszych 
przyczyn zdarzeń drogowych należy za-
liczyć także nieustąpienie pierwszeństwa 
przejazdu, niezachowanie szczególnej 
ostrożności przy manewrze wyprzedza-
nia – to są te, które identyfikujemy jako 
najczęstsze. Inne to niestety korzystanie 
z telefonu podczas jazdy.

JB
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Trwają prace przy odbudowie al-
tany w Parku Młodzieżowym. Po tym, 
jak zdemontowane zostały kamienie 
otaczające altanę, wykonawca skupił 
się na przygotowaniu jej fundamen-
tu.

W ramach inwestycji odbudowany 
zostanie taras widokowy wraz z alta-
ną i fontanną kaskadową znajdującą 
się w korpusie tarasu. Przebudowana 
będzie fontanna wolnostojąca. Prze-
widziano również montaż oświetlenia 
iluminacji obiektu, budowę balustrad 
oraz odbudowę schodów prowadzą-
cych do altany. Dopełnieniem będą 
nowe nasadzenia drzew, krzewów i 

bylin. Autorem projektu jest Autor-
skie Biuro Projektów „a” s.c., które 
uzyskało wszelkie niezbędne zgo-
dy od Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Wykonawcą zadania jest 
firma wyłoniona w drodze przetargu 
– Zakład Ogólnobudowlany REMECO 
Spółka Jawna. Koszt prac to ponad 3 
miliony 300 tysięcy złotych. Zgodnie z 
umową powinny one zakończyć się 30 
października. Przypomnijmy, że inwe-
stycja dofinansowana została z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
– Świdnica otrzymała na ten cel 2,3 
miliona złotych.  

oprac.

Widać już pierwsze efekty roz-
poczętego pod koniec września 2021 
roku remontu ulicy Sikorskiego. Wy-
konany został parking na kilkadzie-
siąt miejsc. Zrealizowano również 
sięgacz do budynków mieszkalnych 
42 A-E.

Ulica Sikorskiego jest jedną z waż-
niejszych arterii Świdnicy. Natężenie 
ruchu jest tam bardzo duże. W ramach 
inwestycji wykonana zostanie nowa 
konstrukcja jezdni, zatok autobuso-
wych i chodników. Powstanie nowa 
ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne 
oraz przebudowana zostanie kanali-

Trwa remont ulicy 
Sikorskiego

zacja deszczowa. Dodatkowo na tere-
nach przyległych powstają nowe osie-
dla mieszkaniowe, rozbudowuje się 
strefa przemysłowa przy ul. Pogodnej. 
Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
2021 Świdnica otrzyma dofinansowa-
nie w wysokości 1 877 193 zł na remont 
ostatniego, mocno zdewastowanego 
fragmentu tej drogi. Zadanie realizo-
wać będzie firma wyłoniona w prze-
targu, czyli Świdnickie Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. 
Jego koszt to ponad 2 miliony 900 ty-
sięcy złotych.

DG

Planowany termin zakończenia prac to połowa czerwca tego roku.
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Praca wre. Altana 
w Parku Młodzieżowym 
przechodzi metamorfozę

Dzięki wykonanym pracom, świdniczanie ponownie będą chętnie odwiedzać to wyjątkowe 
miejsce. 
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Radni Rady Miejskiej Świdnicy w 
piątek, 17 grudnia, przyjęli budżet mia-
sta na 2022 rok. 14 radnych było za, a 8 
przeciw. Dochody miasta mają sięgnąć 
ponad 271 mln zł, a wydatki ponad 301 
mln zł. Deficyt ma wynieść ponad 30 
mln zł. Plan budżetu, przygotowany 
przez władze miasta, został pozytyw-
nie zaopiniowany przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową.

Stabilny budżet na  
trudne czasy

Ograniczone wpływy z tytułu 
udziału miasta w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych będą miały 
największy wpływ na wielkość docho-
dów budżetowych Świdnicy na 2022 
rok. Kwota planowanych dochodów z 
tytułu udziału gminy w podatku do-
chodowym od osób fizycznych przy-
jęta została zgodnie z wyliczeniem 
dokonanym przez Ministerstwo Fi-
nansów i jest niższa niż plan na 2021 
rok o 4.541.416 zł. Zgodnie z przyjętą 
uchwałą budżetową dochody miasta 
planowane są w kwocie 271.405.830,85 
zł, w tym dochody bieżące w kwocie 
247.315.352,85 zł i dochody majątkowe 
szacowane na 24.090.478 zł. Wydat-
ki miasta mają sięgnąć 301.630.152,85 
zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 
246.069.454,85 zł oraz wydatki ma-
jątkowe, czyli inwestycje planowane 
w sumie na 55.560.698 zł. Deficyt na 
2022 rok planowany jest w kwocie 

Przyjęto budżet 
miasta na 2022 rok

30.224.322 zł. Przychody sięgną kwoty 
39.336.143,28 zł.

– Finanse naszego miasta pozosta-
ją na bezpiecznym poziomie. Ale dwa 
ostatnie lata to czas wielu wyrzeczeń i 
ostrych oszczędności. Wynika to z de-
cyzji rządu PiS, które zdestabilizowa-
ły dochody samorządów. Do budżetu 
miasta nie wpłynie łącznie ponad 14 
mln zł, które wcześniej znajdowały się 
w naszych wieloletnich prognozach fi-
nansowych. Ubolewam, że zostaliśmy 
pozbawieni takiej samej elastyczności 
planowania w zakresie wydatków bie-
żących. Bardzo roztropnie i uważnie 
zaplanowaliśmy wydatki miasta na 
2022 rok. Szczególnie jeżeli chodzi o 
wydatki majątkowe, czyli inwestycje, 
które pozwolą miastu na rozwój w tych 
trudnych czasach. Chcemy zrealizo-
wać ambitne projekty, takie jak budo-
wa kompleksu budynków mieszkalnych 
przy ulicy Leśnej czy też przebudowa 
podwórek w śródmiejskiej przestrzeni. 
Nie zapominamy jednocześnie o tych 
drobniejszych zadaniach, jak remonty 
chodników, placów zabaw dla dzieci 
czy ścieżkach rowerowych. W dalszym 
ciągu realizować będziemy programy 
proekologiczne, które pozwolą zlikwi-
dować wiele wysokoemisyjnych źródeł 
ciepła i poprawić jakość powietrza w 
mieście, Jednak zmniejszone dochody 
zmuszają nas do szukania oszczędności 
w takich sferach jak sport, kultura czy 
utrzymanie miasta – mówi prezydent, 
Beata Moskal-Słaniewska.

Planowana kwota zadłużenia mia-
sta na koniec 2021 roku wyniesie 131,3 
mln zł (48,37% dochodów). Dług w 2021 
roku przyrósł o 13,08 mln zł w stosunku 
do wielkości planowanej. Dopuszczal-
ny wskaźnik obsługi długu to 18,87%, 
wskaźnik planowany wyniesie 5,77%. 

Miasto Świdnica wciąż jeszcze spła-
ca zobowiązania i kredyty zaciągnięte 
przez poprzednie władze. Dług zacią-
gnięty do końca 2014 r., za czasów pre-
zydentury Wojciecha Murdzka, będzie 
spłacany do końca 2029 roku. Pozostała 
do spłaty kwota długu to 13,68 mln zł.

Zadania inwestycyjne  
planowane na 2022 rok

Miasto zaplanowało kwotę ponad 
55 mln 560 tys. zł na inwestycje. Będzie 
to m.in.:
▪ Przebudowa zielono-niebieskiej in-

frastruktury w mieście (przebudowa 
śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz 
kwartałów ul. Grodzka – ul. Kotlar-
ska, ul. Franciszkańska – ul. Marii 
Konopnickiej; budowa ciągu pieszo-
-rowerowego pomiędzy ul. Pogodną 
a Osiedlem Zawiszów; przebudowa 
ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy 
w zakresie budowy ścieżki rowerowej 

14 radnych było za przyjęciem budżetu, a 8 przeciw.

oraz budowa oświetlenia Parku Wro-
cławskiego).

▪ Budowa kompleksu budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych przy ul. 
Leśnej.

▪ Przebudowa budynku Teatru Miej-
skiego.

▪ Przebudowa przejścia w Zaułku Świę-
tokrzyskim.

▪ Budowa wraz z przebudową parkin-
gów i zatok parkingowych.

▪ Budowa południowo-zachodniej 
obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 382 – doku-
mentacja.

Miasto dokończy także  
rozpoczęte już inwestycje,  
a są to m.in.:
▪ Przebudowa al. Niepodległości (drogi 

wojewódzkiej nr 379) – kolejny etap.
▪ Budowa wraz z przebudową ul. Gen. 

Władysława Sikorskiego.
▪ Przebudowa ul. Polna Droga.
▪ Odbudowa tarasu widokowego wraz z 

altaną w Parku Młodzieżowym.
▪ Rewaloryzacja terenów zieleni w 

Świdnicy
▪ Przebudowa basenu letniego.

Za budżetem głosowali:
▪ z klubu radnych Koalicja dla Świdnicy 

– Lech Bokszczanin, Marcin Wach, 
Violetta Wiercińska

▪ z klubu radnych Platformy Obywa-
telskiej – Jan Dzięcielski, Joanna Ga-
dzińska, Krzysztof Grudziński, Mag-
dalena Rumiancew-Wróblewska

▪ z klubu Nowa Lewica – Rafał Fasuga, 
Mariusz Kuc, Władysław Wołosz

▪ z klubu Świdnica ponad podziałami – 
Tomasz Kempa, Danuta Morańska, 
Wiesław Żurek

▪ niezależny radny – Marcin Paluszek.

Przeciw byli:
▪ z klubu Wspólnota Samorządowa 

– Jan Jaśkowiak, Zofia Skowrońska-
-Wiśniewska

▪ z klubu Prawo i Sprawiedliwość – Jó-
zef Cygan, Krzysztof Lewandowski, 
Ryszard Makowski, Luiza Nowaczyń-
ska, Andrzej Ora, Aldona Struzik.

oprac.

Remont alei Niepodległości to najważniejsza 
inwestycja drogowa w Świdnicy. Ulica ta jest 
jedną z głównych arterii miasta, pozostającą 
pod zarządem województwa.

Przy ul. Leśnej wybudowany zostanie czterokondygnacyjny, wielorodzinny budynek. Powsta-
nie 25 lokali mieszkalnych jedno, dwu i trzypokojowych z przynależnymi komórkami lokator-
skimi.

Pod koniec 2021 roku Urząd 
Miejski w Świdnicy przeprowadził 
konsultacje społeczne dotyczące 
projektu uzupełniającego zagospo-
darowanie zieleni w Parku Młodzie-
żowym.  

Konsultacje przeprowadzono na 
podstawie Uchwały nr XXXII/343/17 
Rady Miejskiej w  Świdnicy z dnia 

Przeprowadzili konsultacje społeczne
28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i 
trybu przeprowadzenia konsultacji z 
mieszkańcami Gminy Miasto Świd-
nica oraz Zarządzenia nr 283/2021 
Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 
25 listopada 2021 r. Konsultacje prze-
prowadzono w dniach od 26 listopada 
do 10 grudnia 2021 roku poprzez an-
kiety w  formie elektronicznej, które 

umieszczone były na miejskiej stronie 
internetowej um.swidnica.pl oraz po-
przez ankiety w formie papierowej, 
które dostępne były na terenie Urzę-
du Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 
49 (parter) i które należało włożyć do 
urny ustawionej na terenie budynku. 
Wyniki konsultacji są następujące: do 
urny nie złożono żadnej ankiety, prze-
słano 8 ankiet w formie elektronicznej,  
z czego 4 adresy opiniodawców zgod-

ne z rejestrem wyborców.  Pozostałe 
bez pełnych danych wymaganych w 
ankiecie, w tym: 2 ankiety oceniały 
projekt zagospodarowania zielenią 
parku Młodzieżowego pozytywnie, 
6 ankiet oceniło projekt zagospoda-
rowania zielenią parku negatywnie. 
Szczegółowe informacje o wynikach 
są dostępne w Urzędzie Miejskim w 
Świdnicy w Wydziale Dróg i  Infra-
struktury Miejskiej.
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Rosnąca liczba zakażeń koronawi-
rusem, „troska o zdrowie i życie” - tak 
biskup świdnicki Marek Mendyk w ko-
munikacie dotyczącym zasad odwie-
dzin duszpasterskich w czasie pande-
mii Covid-19 wyjaśnia, jak będzie wy-
glądała tegoroczna  kolęda w Diecezji 
Świdnickiej.

- Obecna sytuacja związana z epi-
demią kolejny raz utrudnia tradycyjne 
odwiedziny kolędowe. Wychodząc jed-
nak naprzeciw oczekiwaniom wier-
nych, przekonanych, że w czasie pan-
demii duszpasterze ich nie opuszczą i 
jako szafarze Bożego błogosławieństwa 
będą blisko nich, zachęcam duszpaste-
rzy do dalszej ofiarnej służby wiernym 
i do osobistego rozeznania, która z form 
będzie właściwa w danej wspólnocie pa-
rafialnej - przekazał w komunikacie o 
odwiedzinach duszpasterskich w czasie 
pandemii w roku 2022 biskup Marek 
Mendyk. Na stronie Diecezji Świdnic-
kiej opublikowano listę zasad, na jakich 
odbędzie się tegoroczna kolęda.

Oto one:
▪ Wiernych, którzy w poprzednich 

latach byli odwiedzani przez duszpa-
sterzy w określonym dniu (zamiesz-
kali przy określonych ulicach), można 
zaprosić w godzinach wieczornych na 
mszę świętą sprawowaną w ich inten-
cji do kościoła. W sytuacji, gdy intencja 
mszy św. jest już zajęta, można skorzy-
stać z prawa do binacji. Podczas Mszy 
Świętej należy wygłosić okolicznościo-
wą homilię – pouczenie, tak jak miałoby 
to dokonać się podczas indywidualnych 
odwiedzin w domach parafian.

▪ Podczas mszy świętej duszpasterze 
powinni odmówić modlitwę błogosła-
wieństwa nad zebranymi i pozostałymi 

w domach mieszkańcami, zwłaszcza nad 
chorymi. Można także podczas liturgii 
poświęcić wodę, którą wierni przyniosą 
sami do kościoła we własnych naczy-
niach, aby potem zanieść ją do domów. 
Należy zachęcić uczestników liturgii, aby 
po powrocie do swoich mieszkań i do-
mów wraz z innymi domownikami odpra-
wili „liturgię rodzinną”, odmawiając mo-
dlitwę, której tekst otrzymali w świątyni 
oraz kropiąc mieszkanie wodą święconą.

▪ Po mszy św. w kościele, jeśli na to 
pozwalają warunki, można poprowadzić 
wspólne kolędowanie.

▪ Obrazki kolędowe, zwyczajowo 
rozdawane podczas wizyty duszpaster-
skiej, można wyłożyć w kościele, aby 
wierni mogli je zabrać ze sobą. Tam, 
gdzie podczas kolędy istnieje zwyczaj 
zamawiania intencji mszalnych bądź 
zbierania ofiar na cele duszpasterskie, 
należy je przyjąć w inny sposób.

▪ Jeśli w parafii są rodziny lub osoby, 
które chciałyby przyjąć kapłana (np. w 
celu modlitwy i pobłogosławienia no-
wego domu czy mieszkania), można się 
z nimi umówić indywidualnie, w dowol-
nym czasie, pamiętając o przestrzega-
niu wszelkich rygorów sanitarnych. 

JB

W czwartek, 30 grudnia w Wieży 
Ratuszowej odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu fotograficznego „Walory tu-
rystyczne, przyrodnicze i historyczne 
Świdnicy i powiatu świdnickiego” or-
ganizowanego wspólnie przez Mu-
zeum Dawnego Kupiectwa oraz LOT 
„Księstwo Świdnicko – Jaworskie”. W 
tegorocznej edycji wzięło udział 25 
osób, które nadesłały 66 fotografii.

Jury nagrodziło i wyróżniło nastę-
pujące prace
▪ I miejsce – Polina Karavan, zdjęcie 
pt. „Poranek”,
▪ II miejsce – Liliana Jarząbek, zdjęcie 
pt. „Katedra w mroku”,
▪ III miejsce – Hubert Gościmski, 
zdjęcie pt. „Bezpieczna przystań”.
▪ Wyróżnienia:
– Aleksander Jezierski, zdjęcie pt. „ 
Bobry tu były”
– Jakub Komaniecki, zdjęcie pt. „Pałac 
w Siedlimowicach” 

– Hubert Kostka, zdjęcie pt. „Lem”
– Helena Rabczuk, zdjęcie pt. „Krzyże 
pokutne”
– Robert Zadora, zdjęcie pt. „Dwa 
światy”

Wszyscy nagrodzeni otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz bony poda-
runkowe, natomiast osoby wyróżnio-
ne oprócz dyplomów otrzymały ze-
stawy gadżetów świdnickich. Nagrody 
wręczali: dyrektor Muzeum Dawnego 
Kupiectwa – dr Dobiesław Karst oraz 
przedstawiciel LOT Księstwo Świd-
nicko–Jaworskie, Marcin Kistela. – 
Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za udział i jednocześnie 
zapraszamy do Wieży Ratuszowej na 
wystawę, na której prezentowane są 
wszystkie prace zgłoszone do konkursu. 
Wystawa potrwa do 30 stycznia 2022 
roku – mówią organizatorzy wydarze-
nia.

DG

Nagrodzili autorów 
najciekawszych fotografii

Laureaci konkursu odebrali zasłużone nagrody. 
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Kolęda w dobie 
pandemii. Biskup 
wydał zalecenia

Pod koniec minionego roku od-
było się spotkanie podsumowują-
ce działalność Szkolnych Klubów 
Turystycznych powstałych w ra-
mach projektu pn. Ambasadorzy 
turystyczni w Aglomeracji Wał-
brzyskiej. Wśród nich nie mogło 
zabraknąć Klubu Odkrywców ze 
Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kawa-
lerów Orderu Uśmiechu w Świdni-
cy. Projekt był dofinansowany ze 
środków Ministerstwa Rozwoju i 
Technologii. 

Stworzenie modelowych Szkol-
nych Klubów Turystycznych w pię-
ciu szkołach podstawowych z tere-
nu Aglomeracji Wałbrzyskiej było 
jednym z głównych działań projektu 
„Ambasadorzy turystyczni w Aglo-
meracji Wałbrzyskiej”. Do projektu 
przystąpiły: Szkoła Podstawowa nr 
6 w Wałbrzychu, Szkoła Podstawo-
wa nr 8 w Świdnicy, Szkoła Pod-
stawowa im. Polskich Noblistów w 
Walimiu, Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Głuszycy oraz Szkoła Podstawowa 
w Starych Bogaczowicach.

W każdej z tych placówek od-
były się spotkania i prezentacje 
multimedialne o atrakcjach tury-
stycznych regionu, prowadzone 
przez przewodników z przygotowa-
niem pedagogicznym. Członkowie 
Szkolnych Klubów Turystycznych 
otrzymali opracowane na potrze-
by projektu paszporty turystyczne 
Lokalnej Organizacji Turystycznej 

Klub Odkrywców 
z „ósemki” 
podsumował 
swoje działania

Aglomeracja Wałbrzyska oraz mate-
riały promocyjne i edukacyjne, któ-
re miały inspirować uczniów do od-
krywania ciekawych miejsc podczas 
wycieczek. Do akcji aktywnie włą-
czyli się członkowie LOT Aglome-
racja Wałbrzyska (muzea, zabytki, 
atrakcje turystyczne, przewodnicy 
górscy) udostępniając nieodpłatnie 
obiekty i wspierając merytorycznie 
kluby i ich opiekunów. – W ramach 
działalności klubu uczniowie uczest-
niczyli w licznych wycieczkach. Kil-
kukrotnie odwiedzono Kościół Poko-
ju w Świdnicy, przespacerowano się 
„Śladem murów obronnych miasta”, 
odkryto „Rynkowe tajemnice”. Wy-
ruszając poza miasto, uczniowie po-
znali Zamek Grodno, Osówkę, Pałac 
w Jedlince, Zamek Książ, Palmiarnię, 
Szczawno-Zdrój i przepiękną miej-
scowość Sokołowsko. Wszystkie wy-
prawy skrupulatnie odnotowywano 
w mediach społecznościowych. W 
tym celu na Instagramie powstało 
konto @klub_odkrywcow – opowia-
da Marzena Zięba, opiekun klubu i 
nauczyciel historii w SP 8. – Projekt 
został zakończony, ale nasi szkolni 
odkrywcy nadal będą poruszać się 
śladami historii i umieszczać cieka-
wostki na profilu, na który serdecz-
nie wszystkich zapraszamy! – dodaje 
Marzena Zięba.

DG
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Będzie miał 3,5 metra wysokości 
i zostanie wykonany z brązu. Towa-
rzystwo Regionalne Ziemi Świdnic-
kiej zaprezentowało projekt pomni-
ka Bolka II Małego, który ma stanąć 
na skwerze im. Lecha Kaczyńskiego. 
Zwycięski projekt autorstwa lokal-
nego architekta Aleksandra Mazija 
przedstawia postać legendarnego 
władcy w towarzystwie lwa i psa, 
symbolizujących odpowiednio wa-
leczność i wierność. Realizacja pro-
jektu będzie kosztować około pół 
miliona złotych. – Mam nadzieję, że 
do końca roku uda się nam uzbierać 
niezbędne środki i może późną jesie-
nią odsłonimy piękny pomnik – za-
powiada Urszula Pawłowska, prezes 
Towarzystwa Regionalnego Ziemi 
Świdnickiej. Projekt pomnika wyko-
nany w skali 1:10 można obejrzeć w 
świdnickiej Informacji Turystycznej.

Bolko II Świdnicki przez histo-
ryków uznawany jest za ostatnie-
go niezależnego śląskiego księcia 
piastowskiego, wielkiego arbitra 
monarchów i genialnego polity-
ka. Przypomnijmy, że w 2020 roku, 
mieszkańcy Świdnicy w przeprowa-
dzonych konsultacjach społecznych 
zdecydowali, że u zbiegu ulic Mu-
zealnej, Zamkowej i Kotlarskiej, po-
winien stanąć pomnik księcia Bolka 
II. Uchwałą nr XXIV/258/20 Rady 
Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grud-
nia 2020 roku, Rada Miejska wyraziła 
zgodę na upamiętnienie Bolka II Ma-
łego Księcia Świdnicko-Jaworskie-
go poprzez wzniesienie pomnika na 
skwerze im. Lecha Kaczyńskiego w 
Świdnicy.

Projekt pomnika 
Bolka II wybrany! 

Wyniki konsultacji społecznych wyglądały następująco:  
2 Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego – propozycja złożona przez Spo-

łeczny Komitet Patriotyczny w Świdnicy – 94 głosy
2 Pomnik Księcia Bolka Świdnickiego – propozycja złożona przez Towarzy-

stwo Regionalne Ziemi Świdnickiej – 650 głosów
2 Pomnik pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej – propozycja złożona przez 

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 w 
Świdnicy – 127 głosów.
2 76 ankietowanych nie wskazało na żadną z powyższych propozycji.

Na zdjęciu prezes Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej Urszula Pawłowska oraz Alek-
sander Mazij, autor zwycięskiego projektu. 

Towarzystwo Regionalne  
Ziemi Świdnickiej wyłoniło 
zwycięski projekt

– Pomysł budowy pomni-
ka Bolka II Małego zrodził się 
w 700. rocznicę jego śmierci. 
Wówczas nasze Towarzystwo 
Regionalne Ziemi Świdnickiej 
zgłosiło taki wniosek. Ze swo-
imi pomysłami zgłosiły się rów-
nież inne organizacje. W mie-
ście ogłoszono plebiscyt. I tak się 
udało, że nasza propozycja wy-
grała. Bardzo się cieszę, że nasze 
lokalne świdnickie społeczeństwo 
tak zdecydowało. Nigdy nie przy-
puszczałam, że ludzie tak bardzo 
interesują się historią, to było 
wyjątkowo budujące. Następnie 
Rada Miejska przyjęła uchwałę, a 
my powołaliśmy sąd konkursowy. 
Zorganizowaliśmy konkurs dwu-
etapowy. W pierwszym etapie od-
było się zgłoszenie projektantów. 
Było ich ośmiu, a do „celu” dotar-
ło czterech: dwóch z Wrocławia i 
dwoje ze Świdnicy. Byliśmy bardzo 
ciekawi projektów. Dwa okazały 
się równorzędne. Pozostałe odpadły 
z rywalizacji ze względu na braki hi-
storyczne i techniczną możliwość ich 
realizacji – tłumaczy Urszula Paw-
łowska, prezes Towarzystwa Regio-
nalnego Ziemi Świdnickiej.

– Druga część konkursu polega-
ła na zapoznaniu się z szczegółami 
dwóch finalnych projektów. Zapro-
siliśmy projektantów, pana Mazija i 
panią Kamilę Karst. Sąd konkursowy 
w ilości 13 osób przesłuchiwał projek-

Projekt pomnika wykonany w skali 1:10 można obejrzeć w świdnickiej Informacji Turystycznej.

Wpłat można dokonywać 
na konto:

Towarzystwo Regionalne  
Ziemi Świdnickiej

58-100 Świdnica, ul. Długa 33
Nr konta BNP Paribas:  
43 1600 1462 1023 6969  

3000 0002 
Kod SWIFT – BNPAPLP
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tantów i większością głosów zdecydo-
waliśmy się wybrać projekt Aleksan-
dra Mazija. To młody architekt z już 
bardzo dużym doświadczeniem. War-
to przypomnieć, że pan Mazij jest au-
torem projektu pomnika świdnickich 
dzików, które możemy podziwiać na 
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Wizualizacja pomnika

skwerze przy ul. Franciszkańskiej – 
podkreśla Urszula Pawłowska.

– Teraz przystępujmy do realiza-
cji. Zbieramy pieniądze i wszystkie 
ręce na pokład. Gdzie się da, trzeba 
te fundusze zbierać. Wartość te re-
alizacji to około pół miliona złotych. 
Aktualnie zebraliśmy 30 tys. złotych. 
Mam nadzieję, że do końca roku uda 
się nam uzbierać niezbędne środ-
ki i może późną jesienią odsłonimy 
piękny pomnik – zapowiada prezes 
Towarzystwa Regionalnego Ziemi 
Świdnickiej.

3,5 metrowy pomnik z brązu
– Podczas tworzenia projektu luź-

no inspirowałem się postacią z mau-
zoleum w Krzeszowie. Oprócz samej 
postaci Bolka II Małego, mamy jeszcze 
postacie lwa i psa, które symbolizują 
odpowiednio waleczność i wierność. 
Cokół czyli postument granitowy plus 
odlew z brązu będzie miał około 3,5 
metra wysokości. Książe jest w zbroi, 
ma na głowie czapkę tzw. mitrę. W 
jednej ręce trzyma miecz, w drugiej 
tarczę z symbolem orła dolnośląskie-
go piastowskiego – tłumaczy Alek-
sander Mazij, twórca zwycięskiego 
projektu.

Trwa zbiórka środków,  
każdy może pomóc

– Zachęcamy świdniczan do wpłat 
na budowę pomnika. Znając projekt 

mamy już wyobrażenie o jego 
ostatecznym kształcie! Jestem 
dumny jako świdniczanin, że 

dzięki inicjatywie Towarzystwa 
Regionalnego Ziemi Świdnickiej 

udało się już dokonać wyboru pro-
jektu. Teraz pora na nas wszystkich, 
by dopełnić dzieła – apeluje Szymon 
Chojnowski, wiceprezydent Świdni-
cy.

DG
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Połączyli siły, aby pomóc  
malutkiej Hani

Po rocznej przerwie spowodo-
wanej sytuacją epidemiczną, fundacja 
Wspierania Sportu „Łączy nas Foot-
ball” pod batutą Wiesława Żurka po 
raz kolejny ruszyła z pomocą. Tym 
razem zdecydowano się na wsparcie 
malutkiej Hani, córki Adriana Błąda, 
aktualnego piłkarza I-ligowego GKS-u 
Katowice. Hania cierpi na dziecięce 
mózgowe porażenie czterokończyno-
we spastyczne, encefalopatie niedo-
tlenieniowo-niedokrwienną, małogło-
wie oraz korowe zanurzenia widzenia 
(CVI). Dziewczynka potrzebuje regu-
larnej, kosztownej i wielotorowej re-
habilitacji. Adrian Błąd od lat wspierał 
świdnicką fundację. Nie tylko w cha-
rakterze gościa-piłkarza, ale również 
hojnego licytatora. Los sprawił, że te-
raz sam potrzebuje wsparcia…

W sobotę, 8 stycznia do hali 
sportowej im. Haliny Aszkiełowicz-
-Wojno na Zawiszowie zawitała 
plejada gwiazd sportu (i nie tylko!), 
by wesprzeć córkę Adriana Błąda.  
- Dziękuję wszystkim i każdemu z 
osobna, kto jest tu z nami. Bez waszej 
pomocy nie udałoby się przygotować 
tej szczególnej imprezy. Wszyscy gra-
my dla małej Hani – podkreślił wzru-
szony Wiesław Żurek. – Gdy patrzę 
na Hanię, to mam nadzieję, że uda 
się nam zebrać nie tylko pieniądze, 
ale dać również wiarę i moc, że warto 
walczyć o każdy dzień. I warto zrobić 
wszystko żeby komuś, komu los nie 
sprzyja, jednak pomóc – mówiła pre-
zydent Świdnicy, Beata Moskal–Sła-
niewska. – Chciałabym prosić o wiel-
kie oklaski dla całej ekipy fundacji. 
Karolina, Remigiusz i Wiesław. To, 

Fundacja „Łączy nas Football’’ 
po raz kolejny pokazała moc!

- To nasz wspólny sukces. Wielkie dzięki tym, którzy licytowali za „grube pieniądze”, ale również tym wszystkim, którzy 
kupili chociaż jedną cegiełkę – mówi Wiesław Żurek, prezes Fundacji Wspierania Sportu „Łączy nas Football’’. 10 stycznia 
w oddziale banku Santander Bank Polska SA odbyło się oficjalne liczenie pieniędzy zebranych podczas turnieju charyta-
tywnego. Kwota robi ogromne wrażenie, bowiem zebrano 94 tys. 761 zł! Cała suma zostanie przeznaczona na rehabilitację 
Hani Błąd.

że mamy taką liczbę fantów i możemy 
gościć tylu wspaniałych zawodników, 
to ich codzienna żmudna praca. To 
setki maili, przekazanych informacji 
czy zdjęć. Wielki szacunek dla was za 
to, co robicie. To nasza mała lokalna 
orkiestra, która z powodzeniem gra 
już od wielu lat – podkreśliła prezy-
dent Świdnicy.

Organizatorzy po raz kolejny 
stanęli na wysokości zadania. Każdy 
miłośnik piłkarskich, a także związa-
nych z innymi dyscyplinami sporto-
wymi gadżetów znalazł coś dla siebie. 
Koszulki z autografami Roberta Le-

wandowskiego, Piotra Zielińskiego, 
Arkadiusza Milika, Marco Verattiego 
czy Jana Bednarka i Łukasza Fabiań-
skiego cieszyły się ogromnym zain-
teresowaniem. O podniebienia gości 
zadbało Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Świdnicy. Cały 

Anna i Adrian Błąd nie kryli wyruszenia z powodu okazanego wsparcia i pomocy. 

Na boisku mogliśmy zobaczyć m. in. 66-krotnego reprezentanta Polski, Mariusza Lewandow-
skiego. 

dochód uzyskany z cateringu zasi-
li konto stowarzyszenia. Choć tego 
dnia najważniejsze nie były rezultaty 
rozegranych spotkań, to z kronikar-
skiego obowiązku warto odnotować, 
że najlepsi na boisku okazali się piłka-
rze GKS-u Katowice, którzy w wiel-
kim finale pokonali ekipę Solsport. 
Trzecie miejsce wywalczyli Przyjacie-
le Fundacji. Odpowiednio 4,5 i 6 miej-
sca zajęły zespoły: Partnerskie Kluby 
Biznesu, Zagłębie Lubin i Przyjaciele 
Hani.

Padł absolutny rekord
Dziesiąta edycja charytatywnego 

turnieju organizowanego przez fun-
dację przyniosła kolejny rekord. Przy-
pomnijmy, że podczas ostatniej edycji 
udało się zebrać 64 tysiące. Dlatego 
tegoroczny wynik budzi ogromny 
szacunek. - Oficjalnie zebraliśmy 94 
tys. 761 zł! Wielkie brawa dla gości z 
całej Polski, którzy w tym dniu byli z 
nami i walnie przyczynili się do tego 
finansowego wyniku. Wielkie brawa 
również dla świdniczan, którzy jak 
zawsze nas nie zawiedli! To jest nasz 
wspólny sukces. Wielkie dzięki tym, 
którzy licytowali za „grube pieniądze”, 
ale również tym wszystkim, którzy ku-
pili chociaż jedną cegiełkę. Powtarza-
my jeszcze raz: to nasz wspólny suk-
ces! – przekazał w poniedziałek, 10 
stycznia Wiesław Żurek.

DG

Wyróżnieni przez sejmik województwa dolnośląskiego

Podczas ceremonii otwarcia turnieju doszło do miłej uroczystości. Członko-
wie fundacji Wspierania Sportu „Łączy nas Football”: Wiesław Żurek, Karoli-
na Rafałko oraz Remigiusz Jezierski zostali odznaczeni srebrną odznaką Za-
służony dla Województwa Dolnośląskiego. Symboliczne wyróżnienie przyjęli 
z rąk radnych sejmiku wojewódzkiego Jacka Iwancza i Wojciecha Bochnaka 
oraz wicemarszałka województwa dolnośląskiego Grzegorza Macko. 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Świdnicy w okresie od września 
do grudnia ubiegłego roku realizował 
projekt „Świdnica przeciw przemo-
cy”, na który Gmina Miasto Świdnica 
otrzymała dofinansowanie w wysoko-
ści 10 000 zł ze środków budżetu pań-
stwa w ramach Programu Osłonowe-
go „Wspieranie jednostek samorządu 
terytorialnego w tworzeniu systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie” – 2021 r. realizowanego przez Mi-
nistra Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt obejmował działania in-
formacyjno-edukacyjne, dostarczając 
wiedzę na temat problemu przemocy, 
jego skutków, radzenia sobie w sytuacji 
wystąpienia kryzysu i wzmocnienia po-
czucia bezpieczeństwa w rodzinie oraz 
znaczenia wychowania w pokonywaniu 

zachowań agresywnych. – Staramy się 
zachęcić mieszkańców, aby reagowa-
li w sytuacji, kiedy w ich najbliższym 
otoczeniu jest dziecko, senior czy inna 
osoba, która doświadcza przemocy i jest 
krzywdzona – mówi Dorota Szyłobryt, 
przewodnicząca Zespołu Interdyscypli-
narnego Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie w Świdnicy.  

DG

Do 21 stycznia trwa plebiscyt 
„Lekarz z empatii”. Kandydatów do 
tytułu może za pośrednictwem for-
mularza dostępnego na stronie www.
lekarzzempatii.pl zgłosić każdy, kto, 
będąc pacjentem, otrzymał od leka-
rza nie tylko fachową pomoc, ale też 
coś więcej: gotowość wysłuchania i 
cierpliwego wytłumaczenia celu oraz 
przebiegu podejmowanego leczenia.

Plebiscyt ma za zadanie uhono-
rować lekarzy, którzy w swojej co-
dziennej niełatwej i odpowiedzialnej 
pracy wyróżniają się pełną empatii 
postawą, wierzą w terapeutyczny 
sens dialogu z pacjentem i w to, że 
często empatyczny lekarz sam może 
być lekiem. Laureatów poznamy na 
wiosnę 2022 roku. Zostaną wybra-

Zgłoś swojego kandydata do grona 
mistrzów komunikacji z pacjentami

ni głosami 21-osobowej kapituły, do 
której zaproszenie przyjęły wiodą-
ce organizacje pacjenckie, a także 
wybitni dziennikarze specjalizujący 

się w tematyce zdrowia i medycy-
ny. Członkowie kapituły to osoby, 
które na co dzień pracują na rzecz 
praw pacjenta, lepszego dostępu do 
opieki medycznej i nowoczesnych 
terapii. Wśród tegorocznej kapituły 
znalazła się Dolnośląska Fundacja 
Onkologiczna ze Świdnicy. – To dla 
nas wielka nobilitacja i zaszczyt, że 
możemy znaleźć się w takim gronie. 
Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak 
ważną rolę w procesie leczenia od-
grywa komunikacja z odpowiednim 
specjalistą, dlatego warto wyróżnić 
tych lekarzy, dla których zdrowie pa-
cjenta jest najważniejsze – mówi Jo-
anna Gadzińska z Dolnośląskiej Fun-
dacji Onkologicznej. 

DG

– Wśród prawie setki ogłoszonych 
do adopcji psów i kotów trudno się od-
naleźć, stąd pojawiła się nowoczesna 
zakładka adopcyjna pozwalająca w ła-
twy sposób wyszukać idealnego pupila. 
Zadaniem poszukującego zwierzęcia 

do adopcji jest przemyśleć potrzeby 
domowników, zwierzęcia, a następnie 
wybrać czworonoga względem charak-
teru: jego stosunku do ludzi czy innych 
zwierząt. Strona została również roz-
budowana w system płatności online, 

Nowa strona – 
nowe możliwości

Świdnickie schronisko dla bezdomnych zwierząt jako pierwsze w Polsce umożliwiło 
znalezienie idealnego zwierzaka do adopcji. Wystarczy chwila wśród zwierzaków, okre-
ślenie możliwości nowego opiekuna i skorzystanie z narzędzi, jakie znajdziemy na www.
schroniskoswidnica.pl. 

który w bardzo prosty sposób pozwala 
przekazać darowiznę na rzecz funda-
cji. Tę wizję zrealizowali twórcy nowej 
strony internetowej schroniska, Nor-
bert z firmy wrapnet.pl oraz Paweł z 
firmy upbrand.pl, którzy, inspirując 
sztab ludzi, stworzyli unikatowe na-
rzędzie i szansę na szczęśliwe adopcje 
zwierząt ze świdnickiego schroniska 
– opowiada Adrianna Kaszuba, pre-
zes zarządu Fundacji Mam Pomysł 
i kierownik schroniska w Świdnicy. 
Schronisko dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Świdnicy przekazuje rocznie do  
adopcji ponad 300 zwierząt. - Szczęśli-
we zakończenia są możliwe dzięki wizji 
świadomej adopcji. Nasz zespół wnikli-
wie obserwuje zwierzęta, pracownicy 
tworzą szczegółowe opisy i prowadzą 
wielogodzinne rozmowy z przyszłymi 
rodzinami. Nowa strona to możliwość 
kolejnych adopcji, które w obliczu zimy 
dla bezdomnych psów są szczególnie 
potrzebne, ale i szansa na odnalezienie 
pupila zagubionego po hucznym sylwe-
strze – dodaje Adrianna Kaszuba.

DG

Dlaczego należy reagować na przemoc?

Czwórka 
rodzeństwa 
poprosiła 
o pomoc

Przez lata zaniedbywana 
przez swoich rodziców czwór-
ka rodzeństwa ze Świdnicy tuż 
przed świętami Bożego Naro-
dzenia powiadomiła starszego 
brata o tym, że są ofiarą prze-
mocy. 19-latek zadzwonił na 
policję. 

W momencie wejścia poli-
cjantów do mieszkania matka 
miała 2,5 promila alkoholu we 
krwi Kompletnie pijany był też 
ojciec, którego złapano po tym, 
jak uciekł z domu. W tym cza-
sie pod ich opieką była czwórka 
małoletnich dzieci: dwie dziew-
czynki w wieku 11 i 15 lat oraz 
dwaj niepełnosprawni chłopcy: 
roczny i 8-letni. To najstarsza 
córka w końcu powiedziała dość 
i zdecydowała się powiadomić o 
sytuacji w domu swojego star-
szego brata. Ten z kolei zawia-
domił służby. Policjanci, którzy 
podjęli interwencję, byli wstrzą-
śnięci. Stwierdzili, że w „dzie-
ciach coś pękło”. Rodzice zostali 
zatrzymani. Prokurator złożył 
wniosek do sądu o zastosowa-
nie wobec obydwojga aresztu 
tymczasowego, do czego się 
przychylono. Śledczy postawili 
matce i ojcu zarzuty: znęcania 
się nad dziećmi oraz narażenia 
na utratę życia lub zdrowia naj-
młodszych chłopców. 39-latka i 
jej o rok starszy mąż nie przy-
znali się do winy. Grozi im na-
wet do 10 lat pozbawienia wol-
ności. Rodzeństwo decyzją sądu 
trafiło do pieczy zastępczej.

red.

Bezpłatny 
transport 
na szczepienia 
przeciwko 
Covid-19

Urząd Miejski w Świdnicy 
uruchomił specjalną infolinię 
74/856 28 68. Jest ona aktywna 
od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 8:00 do 15:00. Po za-
rejestrowaniu się w centralnym 
systemie i wyznaczeniu terminu 
szczepienia należy zadzwonić, 
aby ustalić szczegóły transpor-
tu. To dobre rozwiązanie zwłasz-
cza dla starszych mieszkańców 
miasta.

W Świdnicy jest dziewięć 
punktów szczepień: Ars Medica - 
ul. Konopnicka 4, Kolmed - ul. Ko-
lejowa 8, Beata Trzcińska-Larska 
- ul. Kopernika 34A, BHMED - ul. 
Strzelińska 6, Ar-Vita - ul. Klicz-
kowska 37, Medyk - ul. Gdyńska 
25A, Eskulap - ul. Zamenhofa 47, 
Mieszko - ul. Mieszka I 10, Apteka 
Gemini - ul. Grodzka 1.

oprac.

Na zdjęciu Joanna Gadzińska z Dolnoślą-
skiej Fundacji Onkologicznej.
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Wraz ze zmianą roku w życie we-
szły przepisy, które wprowadzają kil-
ka zmian w zasiłku chorobowym. Od 
1 stycznia zmieniły się zasady licze-
nia długości „chorobowego”. Obecnie, 
bez względu na rodzaj choroby, su-
mują się wszystkie zwolnienia lekar-
skie, jeśli nie wystąpi pomiędzy nimi 
przerwa przekraczająca 60 dni.

Zasiłek chorobowy osoba ubez-
pieczona może otrzymywać w ciągu 
roku nie dłużnej niż przez 182 dni albo 
270 – gdy niezdolność do pracy jest 
spowodowana gruźlicą lub przypada 
w trakcie ciąży. – Do końca ubiegłe-
go roku ulegały zsumowaniu te nasze 
zwolnienia lekarskie, które pacjent do-
stawał na tę samą chorobę, czyli była 
to tzw. kontynuacja leczenia. Inaczej 
było przy różnych chorobach, czyli gdy 
e-ZLA było wystawiane przez lekarza 
na inną jednostkę chorobową – okres 
zasiłkowy naliczany był na nowo – wy-
jaśnia Iwona Kowalska–Matis, regio-

nalny rzecznik prasowy ZUS na Dol-
nym Śląsku. – Obecnie nie ma znacze-
nia, na co chorujemy, gdyż wszystkie 
zwolnienia, pomiędzy którymi nie ma 
przerwy 60 dni, sumują się do wyczer-
pania rocznego limitu. Rzeczniczka 
zapewnia, że osoba, która wykorzysta 
całe 182 dni zasiłku chorobowego i na-
dal będzie niezdolna do pracy, będzie 
mogła – tak jak obecnie, wystąpić o 
świadczenie rehabilitacyjne na mak-
symalnie 12 miesięcy. Przysługuje ono 
maksymalnie przez rok osobie, która 
dalej choruje, jednak rokuje odzyska-
nie zdolności do pracy w wyniku dal-
szego leczenia lub rehabilitacji. Nowe-
lizacja ustawy doprecyzowała także 
przepisy dotyczące nieprawidłowego 
korzystania ze zwolnień lekarskich. 
Ustawa nie pozostawia żadnych wąt-
pliwości, że osoba, która pracowała w 
czasie zwolnienia lekarskiego, zamiast 
się leczyć, musi zwrócić nienależnie 
pobrany zasiłek chorobowy. Taka za-

sada już wcześniej funkcjonowała, ale 
teraz jest wpisana do ustawy. – De-
mentuję natomiast pojawiające się w 
mediach doniesienia, jakobyśmy mieli 
zamiar pozyskiwać informacje doty-
czące naszych klientów od operatorów 
komórkowych czy banków. Nowe prze-
pisy nie dają nam takich uprawnień 
– podkreśla Kowalska–Matis. – Za-
pewniam także, że nasi inspektorzy nie 
będą pytać sąsiadów o to, jak ktoś spę-
dza czas przeznaczony na leczenie, bo 
mają wiele skuteczniejszych i bardziej 
wiarygodnych narzędzi do sprawdze-
nia, czy ktoś prawidłowo korzysta ze 
zwolnienia – mówi Iwona Kowalska–
Matis.

W ustawie zostały zawarte kwe-
stie związane z przekazywaniem in-
formacji do ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest 
uprawniony do pozyskiwania danych i 
informacji w zakresie niezbędnym do 
ustalenia prawa do zasiłków, ich wy-

Sportowcy oraz kibice mogą już 
korzystać z nowych trybun, które 
zostały zamontowane na stadionie 
przy Zespole Szkół Mechanicznych 
w Świdnicy.

– Zakres wykonywanych prac 
obejmował wykonanie chodnika 
wzdłuż skarpy oraz fundamentów 
pod konstrukcję trybun. Zakupiono i 
zamontowano trybuny trzyrzędowe 
na 204 miejsca. Powierzchnię pod 
trybunami wyłożono agrowłókniną i 
obsypano ochronną warstwą żwiru 
płukanego. Oczyszczano i wyprofi-
lowano teren skarp, który także zo-
stał wyłożony agrowłókniną. Wyko-
nano również nasadzenia krzewów. 

Trybuny na 
„Mechaniku” 
oddane do użytku

Wartość całej inwestycji to 150 tys. 
zł – wylicza Piotr Dębek, rzecznik 
prasowy Starostwa Powiatowego w 
Świdnicy. Przypomnijmy, że nowy 
stadion przy „Mechaniku” oddano do 
użytku pod koniec października 2019 
roku. Inwestycja obejmowała wtedy 
wykonanie bieżni o długości 333,333 
m wraz z odcinkiem prostym dł. 130 
m, skoczni do skoku w dal i trójsko-
ku, rzutni do pchnięcia kulą, rzutu 
dyskiem, młotem i oszczepem, ka-
nalizacji deszczowej oraz instalacji 
do zraszania. Całkowity koszt prac 
przekroczył 1 mln 320 tys. zł.

DG

Nowe trybuny poprawią komfort użytkowania całego kompleksu. 
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sokości, podstawy wymiaru oraz do 
ich wypłat od ubezpieczonych oraz 
płatników składek. Nowy przepis ma 
być skutecznym narzędziem, któ-
ry przyczyni się do pozyskiwania od 
płatników składek i ubezpieczonych 
danych koniecznych do przyznania 
prawa i wypłaty „chorobowego” bądź 
ich weryfikacji. Chodzi na przykład o 
sytuacje, kiedy choruje osoba zatrud-
niona u dwóch pracodawców. ZUS 
będzie mógł pozyskać informacje, czy 
ktoś wykorzystując zwolnienie lekar-
skie w jednej firmie, nie pracował w 
tym samym czasie u drugiego praco-
dawcy. Nowy rok „wprowadził” także 
zmianę korzystną dla kobiet w ciąży, 
które uzyskują prawo do zasiłku ma-
cierzyńskiego także wtedy, gdy urodzą 
dziecko już po ustaniu zatrudnienia, a 
także, jeśli ubezpieczenie zakończyło 
się w czasie ciąży z powodu śmierci 
pracodawcy.

oprac.

Chorobowe na nowych zasadach

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Świdnicy zaprasza 
wszystkich mieszkańców miasta, a 
szczególnie rodziny wychowujące 
dzieci i seniorów do udziału w akcji 
„Rozbierz z nami drzewko”. W tych 
trudnych czasach warto zadbać nie 
tylko o bezpieczeństwo związane z 
sytuacją epidemiologiczną, ale rów-
nież o bezpieczeństwo na drodze. 
Dni wciąż są krótkie, szybko zapada 
zmrok, dlatego warto zaopatrzyć się 
w odblaski.

Każda okazja jest dobra, żeby 
przypominać o bezpieczeństwie, a 
okres rozbierania choinek właśnie 
trwa. Dlatego MOPS zaprasza do ro-
zebrania choinki znajdującej się przed 

Rozbierz drzewko – 
podaruj sobie 
bezpieczeństwo

siedzibą przy ul. Franciszkańskiej 7. – 
Zachęcamy państwa do zdejmowania 
z drzewka odblasków i przypinania do 
odzieży, wózków lub do ich przekaza-
nia osobom bliskim. Dzięki odblaskom 
będziemy lepiej widoczni na drodze, 
szczególnie po zmroku. Posiadanie ele-
mentu odblaskowego zwiększa widocz-
ność pieszego na drodze do około 150 
metrów. Dzięki temu kierowca ma wię-
cej czasu na odpowiednią do warun-
ków pogodowych reakcję. Mały odblask 
może uratować nasze życie, dlatego tak 
ważne jest, aby o jego sile przypominać 
przy każdej okazji – mówi Violetta Ka-
lin – dyrektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej.

DG

Odblaski niejednokrotnie mogą uratować zdrowie i życie pieszych. 
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aktualności

Pod hasłem „Dzień dziś wesoły” 6 
stycznia z placu św. Jana Pawła II na 
Rynek wyruszył Orszak Trzech Króli. 
Jak informował Jan Jaśkowiak, koor-
dynator wydarzenia, wzięło w nim 
udział ponad trzy tysiące osób. 

Od 2009 roku orszaki stanowią w 
Polsce tradycyjny element obchodów 

Barwny korowód po 
raz dziesiąty przeszedł 
ulicami Świdnicy

Podobne orszaki przeszły ulicami 668 miejscowości w kraju i kilkunastu poza granicami Polski.

uroczystości Objawienia Pańskie-
go, czyli Epifanii, u nas znanym jako 
uroczystość Trzech Króli. Motywem 
przewodnim tegorocznego orszaku 
było podkreślenie wartości, jakim jest 
dar przyjścia Boga w ludzkim ciele.

DG
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Grupa 18 osób bezrobotnych bez 
prawa do zasiłku, korzystających ze 
świadczeń opieki i wsparcia Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
ramach prac społecznie użytecznych 
pomagała uprzątnąć wskazane tere-
ny w Świdnicy. Efekt? W ciągu kilku 
miesięcy udało się zebrać 22 tony od-
padów.

– Prace wykonywane były od po-
czątku marca 2021 r. do końca listopa-

da 2021 roku. Przez ten czas bezrobotni 
przepracowali 5200 godzin! Udało się 
zebrać 22 tony odpadów. Program re-
alizowany jest w ramach współpracy 
pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a 
Powiatowym Urzędem Pracy w Świd-
nicy. Jest to jedna z form aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych, a także 
poprawy ich sytuacji na rynku pracy – 
informują koordynatorzy akcji.

DG

Choć trzeba nad nim trochę 
popracować, to z pewnością od-
wzajemni swoje uczucia. Cynamon 
to bardzo młody, duży i niezwykle 
energiczny pies, który za wszelką 
cenę łaknie kontaktu z człowie-
kiem. Czy ktoś zdecyduje się za-
pewnić mu odpowiedzialny dom?

– Cynamon to wspaniały, mło-
dy i duży pies w typie długowłosego 
owczarka niemieckiego, który został 
nam dostarczony przez świebodzic-
ką Straż Miejską. Nadszedł dzień, w 
którym chcemy oddać go do Państwa 
domu. Zaznaczamy na początku, że 
pies jest młody i nie potrafi na ten 
moment zbyt wiele. Ma nadmiar nie-
spożytkowanej energii, która wylewa 
się z niego uszami i ciągle ma ochotę 
na psoty i inne czynności z tego za-
kresu. Kocha człowieka i to nie ulega 
wątpliwości. Uwielbia być przy nim 

i spędzać z nim każdą sekundę. Pro-
blemy zaczynają pojawiać się, gdy 
tego człowieka brakować przy nim 
zaczyna. Pies ma lęk separacyjny i 
wyładowuje frustracje na przedmio-
tach będących w jego zasięgu. Na spa-
cerach ciągnie na smyczy i łatwo się 
ekscytuje. Stosunek do innych psów 
jest poprawny. Chętnie nawiązuje 
kontakty z innymi czworonogami i 
tu podkreślamy, że jest w stosunku do 
nich nachalny. Koty próbuje gonić z 
ciekawości. Polecany do domu z dużo 
starszymi dziećmi. Nie zachowuje 
czystości, niszczy. Ma tendencję do 
podgryzania. Wskazana praca z be-
hawiorystą – tłumaczą wolontariu-
sze świdnickiego schroniska.

Schronisko dla Zwierząt w Świd-
nicy, ul. Pogodna 3, telefon kontak-
towy: 733 093 663, 531 496 442, kon-
takt@schroniskoswidnica.pl.

Zebrali 22 tony 
odpadów

Dzięki akcji wiele miejsc na terenie Świdnicy zostało dokładnie wysprzątanych. 
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Cynamon czeka na kochający 
i odpowiedzialny dom
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Wnioski o dodatek 
osłonowy

17 grudnia zeszłego roku, Sejm 
przyjął ustawę o dodatku osłono-
wym. Jest to kluczowy element rzą-
dowej Tarczy Antyinflacyjnej, który 
ma zniwelować rosnące ceny ener-
gii, gazu i żywności. Mieszkańcy 
Świdnicy, którzy chcą skorzystać z 
rozwiązań programu, mogą składać 
stosowne wnioski w siedzibie Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Świdnicy przy ul. Franciszkań-
skiej 7.

Zgodnie z zaproponowanymi 
przepisami, będzie on przysługiwał 
gospodarstwu domowemu, którego 
przeciętne miesięczne dochody nie 
przekraczają 2100 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym albo 1500 zł na oso-
bę w gospodarstwie wieloosobowym. 
Wnioski można składać już od 10 do 31 
stycznia 2022 r. Szczegółowe informa-
cje dostępne są na stronie www.gov.
pl/web/klimat/dodatek-oslonowy.

DG

Wnioski o dodatek osłonowy przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Kon-
takt telefoniczny z biurem obsługi klienta: 748549050.
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kultura

Przez rok spotykali się cyklicz-
nie, by pod czujnym okiem Barbary 
Elmanowskiej szlifować swój warsz-
tat literacki. Już 27 stycznia odbędzie 
się długo wyczekiwane spotkanie 
promujące Antologię „Drugie pię-
tro tom 3”, podczas którego autorzy 
przeczytają fragmenty swoich dzieł. 
Wydarzenie uświetni spotkanie z 
Tomaszem Hrynaczem i Wojciechem 
Korycińskim. Tego dnia odbędzie się 
również Turniej Jednego Wiersza. Do 
wygrania 150 zł.

- W antologii znajdziemy wielu 
znakomitych autorów. Wielu z tych, 
którzy pojawili się już w poprzednich 
edycjach oraz nowe osoby, które do-
łączyły w roku 2021. Czytelnicy będą 
mogli przeczytać zarówno prozę jak i 
poezję. Atutem, jak zawsze, jest duże 
zróżnicowanie stylów pisarskich. Język 
to jest to, co najciekawiej kszatłtuje się 
w aktualnym wydaniu. Takie odnoszę 
wrażenie, że to wyróżnia tom trzeci, 
czyli u wielu autorek i autorów bardzo 
wyrafinowany styl opowieści. Mogę 
więc powiedzieć bardzo ogólnie, że w 
antologii można odnaleźć przyjemność 
czytania, po prostu - mówi Barbara 
Elmanowska. Wśród autorów znaj-
dziemy: Mariana Bełtkiewicza, Pawła 
Buczmę, Martynę Czerniec, Tamarę 
Hebes, Aleksandrę Kulak, Justynę 
Nawrocką, Izabelę Prypin, Grzego-
rza Skoczylasa i Anetę Ślemp. Spo-
tkanie promujące antologię odbędzie 
się zgodnie z aktualnymi zaleceniami 
sanitarnymi. Obowiązują wejściówki 

Drugie piętro – 3 tom Antologii 
twórców świdnickich warsztatów 
pisarskich już dostępny

– do odbioru w sekretariacie biblio-
teki. Więcej informacji pod numerem 
telefonu: 74 640 09 46. Bezpłatny eg-
zemplarz antologii można odbierać w 
bibliotece. 

Warsztaty w nowej odsłonie 
W styczniu startują odświeżone 

warsztaty pisarskie w dwóch grupach: 
licealnej oraz popołudniowej. W tej 
ostatniej może uczestniczyć każdy. 
W tym roku warsztatowicze zajmą się 

wyłącznie krótką prozą i jej poszcze-
gólnymi elementami. Zwieńczeniem 
warsztatów będzie wydanie przez 
bibliotekę kolejnej antologii. - Wraz 
z dyrektor Ewą Cuban, i wicedyrektor 
Martą Wojciechowską  Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej wprowadziłyśmy 
kilka zmian. Pierwsza polega na zwięk-
szeniu zasięgu. Otworzyłyśmy warsz-
taty dla młodzieży licealnej. W projek-
cie wezmą udział trzy klasy z trzech 
świdnickich liceów. Każda w dwóch 
etapach: wykładzie poświęconym pi-
sarstwu, warsztatowi pisarskiemu 
oraz części praktycznej, stricte warsz-
tatowej. Każdy będzie mógł przedło-
żyć w październiku swoją prozę, a z 
tej puli zostaną wyłonione trzy teksty 
(z każdej grupy jeden), które trafią do 
4 tomu antologii. Grupa popołudnio-
wa pozostaje i jest jak zawsze otwar-
ta dla każdego chętnego. Zmienia się 
tylko jedna rzecz – w tym roku nasta-
wiamy się wyłącznie na małą prozę i 
kształtowanie jej poszczególnych ele-
mentów. Widzę w tym większy sens. 
Taka formuła umożliwi dobre wypra-
cowanie warsztatu jednego gatunku, 
większe skupienie na konkretnym za-
daniu, pogłębioną refleksję nad pozo-
stawaniem w tekście, byciem w nim 
i pozwolenie mu na jego powolne i 
metodyczne jednocześnie dojrzewa-
nie – mówi Barbara Elmanowska, 
prowadząca już czwarty rok warsz-
taty pisarskie w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Świdnicy. 

Red.

16.00, a w sobotę w godz. 9.00-14.00. 
Wówczas po poprawnym rozwią-
zaniu zagadek na pewno otrzymasz 
skarb.

Na czym to polega?
- Twoim zadaniem jest uważne 

czytanie wskazówek i rozwiązywanie 
zagadek. Zebrane na trasie wyprawy 
cyfry będą niezbędne do hasła końco-
wego i otrzymania questowego skar-
bu. Pieczęć odbij na karcie wyprawy 
lub w Paszporcie Odkrywcy, a w księ-

dze questu potwierdź swoje przejście, 
wpisując datę i nick/nazwę użytkow-
nika z systemu questy.org.pl.

- Jeśli quest ukończyłeś z wy-
drukowaną kartą wyprawy, dodaj go 
do grona ukończonych na stronie 
questy.org.pl w zakładce moje kon-
to, wybierając tytuł questu i hasło 
końcowe (dwie liczby oddzielone 
spacją). Oceń swoją próbę i dodaj 
komentarz, dzieląc się wrażeniami z 
trasy wyprawy.

- Jeśli ukończyłeś quest z aplikacją, 
jego pieczęć automatycznie 
pojawi się na twoim koncie. 
Oceń quest i dodaj komen-
tarz, dzieląc się wrażeniami 
z trasy wyprawy. Im więcej 
ukończonych questów, tym 
wyższy stopień ogólnopol-
skiej odznaki PTTK Questy-
-Wyprawy Odkrywców! Do 
zdobycia na questowych 
szlakach jest aż 7 różnych 
odznak. 

Quest jest dostępny w 
formie: ulotki w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. 
Cypriana Kamila Norwida 
w Świdnicy przy ul. Fran-
ciszkańskiej 18 lub na stro-
nie internetowej: questy.
org.pl/quest/podroz-w-
-czasie-ze-swidnicka-bi-
blioteka

Miejska Biblioteka 
Publiczna gra 
z WOŚP!

Przed nami jubileuszowy 30. 
finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Miejska Biblioteka 
Publiczna w Świdnicy jak co roku 
wspomoże fundację Jurka Owsia-
ka. W dniach od 24 do 29 stycznia 
czytelnik, który zalega ze zbiorami, 
może anulować swój dług, wrzu-
cając do dedykowanej puszki min. 
10% należności. 

- Akcja, która trwa już od kilku 
lat, właśnie przy okazji WOŚP cieszy 
się dużą popularnością wśród na-
szych czytelników. Odbieramy telefo-
ny już od początku roku z zapytania-
mi, czy planujemy ponownie taką ak-
cję – mówi dyrektor Ewa Cuban. - Z 
jednej strony jest to ukłon wobec na-
szych czytelników, którzy niejedno-
krotnie przez nawał obowiązków po 
prostu zapominają o terminie zwro-
tów naszych zbiorów, a po drugie 
dołączamy do wspaniałej inicjatywy, 
jaką jest zbiórka środków dla potrze-
bujących. Więcej informacji o akcji na 
stronie biblioteki oraz pod numerem 
74 640 09 37 – Wypożyczalnia Na-
ukowa i Czytelnia Czasopism. 

W nowy rok z przytupem i … questem!
Na zakończenie roku 2021 i pod-

sumowanie projektu „Czas wolny? 
Spędź go z nami!” bibliotekarze przy-
gotowali quest „Podróż w czasie ze 
świdnicką biblioteką”. W nowym 
roku wyrusz w podróż po miejscach 
związanych ze świdnicką biblioteką.

Aby poprawnie przejść quest 
(zwiedzenie wszystkich zakamarków 
może potrwać nawet 70 minut!), trze-
ba uważnie czytać wskazówki w nim 
zawarte, a właściwe rozwiązanie ry-
mowanych zagadek pozwoli Wam od-
naleźć skarb. Dla pierwszych 
75 osób, które podejmą wy-
zwanie i odnajdą skarb, cze-
ka drobna niespodzianka!

Gdzie?
Wyprawa przebiega 

przez centrum Świdnicy – 
miejscowości na Dolnym 
Śląsku. Rozpoczyna się na ul. 
Franciszkańskiej, na skwe-
rze z dzikami przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. Cy-
priana Kamila Norwida. 

Kiedy?
Do przejścia questu 

najlepiej przystąpić w po-
niedziałek, wtorek, środę i 
piątek w godz. 9.00 – 18.00, 
czwartek w godz. 9.00 – 

Miejska Biblioteka 
Publiczna w Świd-
nicy ma 75 lat!

W tym roku przypada 75. rocz-
nica istnienia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Obchody tego wyjątko-
wego święta zaplanowane zostały 
na cały rok, w czasie którego zre-
alizowane zostaną różnorodne wy-
darzenia.

- 75 lat obecności w życiu co-
dziennym mieszkańców to 75 lat nie-
zliczonych ilości rozmów z użytkow-
nikami biblioteki, w których niejed-
nokrotnie były troski, łzy, ale i radość, 
śmiech. Dziękujemy, że są Państwo z 
nami! – mówi Ewa Cuban, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Pbulicznej im. 
C.K. Norwida w Świdnicy.
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wieści z powiatu

Nie zabrakło pięknych życzeń, 
podsumowań i wspólnego kolędowa-
nia. Za nami świąteczno-noworocz-
ne spotkanie zorganizowane przez 
Gminę Świdnica. Piękne bożonaro-
dzeniowe tradycje śpiewem i tańcem 
zaprezentowały dwa gminne zespoły, 
a wyjątkowe wydarzenie spuentował 
koncert zespołu Pectus.

W spotkaniu, które odbyło się 5 
stycznia, udział wzięli goście z trzech 
powiatów: świdnickiego, wałbrzyskie-
go i wrocławskiego, a także mieszkań-
cy gminy, reprezentujący liczne orga-
nizacje społeczne, prężnie działające 
w swoich miejscowościach. – Okres 
świąteczno-noworoczny to wyjątko-
wy i szczególny czas, w którym każdy 
człowiek doświadcza wielu życzliwości 
i dobra. Jest taki dzień w roku, na który 
wszyscy czekamy, gromadząc się przy 
wspólnym stole. Przez kilkanaście lat 
przy wigilijnym stole w Urzędzie Gmi-
ny Świdnica spotykali się parlamenta-
rzyści, samorządowcy, duchowieństwo, 
przedstawiciele urzędów, radni, sołty-
si, członkowie kół gospodyń wiejskich, 
organizacji pozarządowych, prezesi 
spółek, dyrektorzy i kierownicy firm, z 
którymi na co dzień współpracuje sa-
morząd Gminy Świdnica. Niestety rok 
2020 i 2021 to  rok pandemii korona-
wirusa, który nie pozwolił nam spoty-
kać się wspólnie. Dlatego tym bardziej 

jest nam dzisiaj miło, że możemy się 
wspólnie z państwem dzielić naszą ra-
dością, przy kolędowaniu w auli I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Świdnicy 
– mówił na wstępie, witając przyby-
łych gości, Janusz Waligóra, rzecznik 
prasowy Urzędu Gminy Świdnica.

– Z okazji Nowego 2022 Roku ży-
czę wszelkiej pomyślności, dobrego 
zdrowia i szczęścia na każdy dzień. 
Niech ten rok obfituje w dobro i życz-
liwość, niech będzie pomyślny zarów-

no pod względem prywatnym jak i za-
wodowym, dając szanse na spełnienie 
marzeń – mówiła Teresa Mazurek, 
składając noworoczne życzenia. Sło-
wa podziękowania wójt gminy skiero-
wała m.in. do duchowieństwa, ks. bp 
Marka Mendyka, ks. bp Waldemara 
Pytla, samorządowców: prezydentów, 
burmistrzów i wójtów, podkreślając 
zasługi Romana Szełemeja w Aglo-
meracji Wałbrzyskiej oraz prezydent 
Świdnicy Beaty Moskal–Słaniewskiej 

za liderowanie programowi wymiany 
wysokoemisyjnych źródeł ciepła w 
budynkach i lokalach mieszkalnych na 
terenie wybranych gmin Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. Podziękowania popły-
nęły również do funkcjonariuszy na 
co dzień dbających o bezpieczeństwo 
publiczne oraz mieszkańców gminy, 
którzy pomimo pandemii kultywowali 
polską tradycję w swoich sołectwach. 
Raport z inwestycji gminnych, zreali-
zowanych w 2021 roku, przedstawił 
zastępca wójta Bartłomiej Strózik. 
Mimo wielu ograniczeń spowodo-
wanych pandemią koronawirusa w 
gminie Świdnica udało się zrealizo-
wać m.in. inwestycje drogowe i ku-
baturowe służące zarówno najmłod-
szym mieszkańcom, tj. budowa Żłobka 
Gminnego w Pszennie, ich rodzinom 
oraz seniorom. Życzenia w imieniu 
Rady Gminy Świdnica złożyła Regina 
Adamska. – Na Nowy Rok życzę pań-
stwu szczęścia, zdrowia, nieustającej 
uważności na drugiego człowieka i sa-
mych dobrych emocji –mówiła prze-
wodnicząca Rady Gminy Świdnica. W 
części artystycznej spotkania wystą-
pili artyści z zespołów „Ale Babki” i 
„Mokrzeszów” pod kierunkiem Marii 
i Wojciecha Skiślewicz. Wydarzenie 
spuentował wyjątkowy koncert ze-
społu Pectus.

Oprac.

Wspólne kolędowanie i życzenia

Wyjątkowy koncert kolęd w wykonaniu zespołu Pectus zachwycił wszystkich gości.  
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Zmarł 
wieloletni 
proboszcz parafii 
w Cierniach

W poniedziałek, 3 stycznia, 
zmarł ks. Witold Bronisław Wo-
jewódka. Wieloletni proboszcz 
parafii pw. Matki Bożej Królowej 
Polski w Cierniach dwa lata temu 
ze względów zdrowotnych zrezy-
gnował z pełnionej funkcji.

Po przyjęciu święceń w 1988 r. 
został skierowany do pracy w pa-
rafii pw. św. Franciszka z Asyżu w 
Świebodzicach z zadaniem orga-
nizowania nowej parafii pw. Matki 
Bożej Królowej Polski w Świebo-
dzicach-Cierniach. Pełnił posługę 
w Świebodzicach przez ponad 30 
lat. 

W świąteczną noc z 24 na 25 
grudnia 2018 roku świebodziczanin, 
23-letni wówczas Daniel Sadowski 
i jego brat zostali napadnięci i bru-
talnie pobici. Młodszy z mężczyzn 
w ciężkim, wegetatywnym stanie 
przebywał przez wiele miesięcy w 
szpitalu. Dzięki pomocy bliskich i in-
ternautów młody mężczyzna powoli 
wraca do zdrowia. Potrzebne są jed-
nak środki na dalszą rehabilitację.

W wyniku pobicia przez niezna-
nych sprawców Daniel doznał poważ-
nego urazu mózgu, który spowodował 
u niego szereg powikłań. Zaraz po zda-
rzeniu był w śpiączce: nie mówił, nie 
ruszał się, karmiony był dojelitowo. 
Dziś z mozołem wraca do zdrowia. Od-
zyskał przytomność, dzięki intensyw-
nej rehabilitacji stawia pierwsze kroki, 
chodząc z pomocą rollatora, czyli skła-
danego chodzika. Mimo ogromnego 
postępu, wciąż potrzebuje wsparcia w 
drodze do odzyskania swojego dawne-
go życia. Śledztwo w sprawie pobicia 
Daniela i jego brata zostało umorzo-
ne. – Niestety, nie udało nam się wykryć 
sprawców, stąd decyzja o  umorzeniu 
postępowania. Nie oznacza to jednak, że 
żadne czynności nie są podejmowane - 

informuje prokurator rejonowy, Marek 
Rusin. – Pragnę powrócić do poprzed-
niego życia, dzięki Twojej pomocy jest 
to możliwe. Wystarczy nawet 1 grosz. 
lub przekazanie 1% podatku. Fundacja 
VOTUM na numer KRS:0000272272 z 

Daniel został brutalnie pobity 
w świąteczną noc. Dziś próbuje 
odzyskać sprawność

Mimo poważnych obrażeń, Daniel powoli wraca do zdrowia. 

Pogrzeb duchownego odbył się 8 stycz-
nia we Wleniu. 

dopiskiem Daniel Sadowski – apeluje 
Daniel. Wsparcia świebodziczaninowi 
można udzielić także poprzez dobro-
wolną wpłatę na stronie internetowej: 
pomagam.pl/pomocdladaniela.

JB
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wieści z powiatu

Swoją przygodę z taekwon-
-do Marcel zaczął bardzo wcześnie. 
Pierwsze kroki w tym sporcie stawiał 
już w wieku 5 lat, pod czujnym okiem 
taty. Warto wspomnieć, że Krzysztof 
Zieliński to nie tylko utytułowany za-
wodnik, z 2. stopniem mistrzowskim 
(2 DAN), ale też zasłużony trener. To 
właśnie on współtworzył Uczniow-
ski Klub Sportowy „Gryf” Świdnica. 
Obecnie od lat prowadzi go Waldemar 
Zdebski. 

Kiedy 7-letni Marcel postanowił 
trenować taekwon-do, dołączył wła-
śnie do „Gryfa”. – Chciałem uprawiać 
jakąś aktywność fizyczną, coś robić. 
Zanim zacząłem trenować taekwon-
-do, przez niespełna rok uczęszczałem 
na treningi piłki nożnej. W drużynie 
byli moi koledzy, ja też chciałem spró-
bować swoich sił. Ale okazało się, że 
to nie moja bajka – opowiada Marcel 
Zieliński. Z treningu na trening rosła 
w nim natomiast wielka pasja do ta-
ekwon-do. Zwłaszcza, że na każdym 
kroku mógł liczyć na wsparcie i do-
datkowe treningi u taty. – To właśnie 
on był moim pierwszym trenerem, po-
kazał mi, jak wspaniały jest ten sport. 
Dziś dalej ze mną ćwiczy, w przerwach 
między treningami klubowymi. Trzy 
razy w tygodniu mam zajęcia w klu-
bie, dwa razy w domu. I nie ma forów. 
Zakładam strój, ochraniacze, pokój 
przechodzi przemeblowanie i trenuje-
my. W głównym miejscu w salonie stoi 
gruszka do ćwiczeń – żartuje Marcel. 
– Po wybuchu pandemii, nie organi-
zowano żadnych zawodów z taekwon-
-do. Odbywały się natomiast zawody 
z kickboxingu. Trener podjął decyzję, 
że zaczniemy na nie jeździć, aby pod-
trzymać naszą aktywność treningową 
i turniejową. Muszę powiedzieć, że te 
dwie dyscypliny, mimo że są podobne, 
różnią się od siebie. Kickboxing jest 
sportem walki, taekwon-do – sztuką 
walki. I to właśnie taekwon-do podoba 
mi się bardziej. W szczególności walka, 

technika i sparingi. 
Marcel, mimo młodego wieku, 

jest bardzo pracowity i ambitny. Nie 
tylko wytrwale trenuje, ale też sta-
le pogłębia swoją wiedzę o sporcie. 
Podczas egzaminów na poszczególne 
pasy uczniowskie, zawodnicy muszą 
przejść zarówno egzamin praktyczny 
z danego układu, ale też teoretyczny, 
który obejmuje kompleksową wiedzę 
o taekwon-do. 2021 rok okazał się 
przełomowy dla młodego zawodnika 
pod względem zdobytych tytułów. W 
czerwcu wywalczył 3. miejsce w Pu-
charze Polski w kikcboxingu w light 
contact, w październiku - srebro w 
mistrzostwach Polski w taekwon-
-do, w listopadzie - brąz w Pu-
charze Polski w taekwon-do. 
Nie zamierza spocząć na 
laurach. – Marzy mi się mi-
strzostwo świata, będę na 
to bardzo ciężko pracował. 
Taekwon-do to moja pasja, 
wiążę z tym sportem przy-
szłość. Chcę dalej trenować, 
wygrywać walki. Ten sport 
uczy mnie dyscypliny, wytrwałości, 
mobilizacji. Z każdym rokiem poziom 
umiejętności zawodników na turnie-
jach jest coraz wyższy i naprawdę trze-
ba bardzo ciężko ćwiczyć. Nieustannie 
mobilizować się do treningu. Jeśli ktoś 
chce traktować sport jako zawód, musi 
być najlepszy – mówi. 

Chłopiec nie tylko trenuje, ale też 
musi godzić pasję do sportu z nauką. 
Jest uczniem siódmej klasy Szkoły 
Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej. 
Stara się solidnie przykładać do nauki. 
Oprócz sportu ma też inne zaintere-
sowania, m.in. antropologię, rzemieśl-
nictwo, militaria, języki obce. Lubi wy-
jazdy w góry, do lasu, najlepiej o cha-
rakterze survivalowym, z noclegami 
pod namiotem czy hamaku.

Dotychczasowy przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Strzegomiu i 
dyrektor Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Strzegomiu, Tomasz 
Marczak 1 stycznia został powołany 
na stanowisko zastępcy burmistrza 
Strzegomia.

Jego pożegnanie z funkcją prze-
wodniczącego Rady Miejskiej nastą-
piło podczas grudniowej sesji Rady 
Miejskiej. Tomasz Marczak podzięko-
wał za wieloletnią współpracę i pod-

kreślał, że zawsze starał się prowa-
dzić obrady merytorycznie i – mimo 
różnic - scalać lokalne środowisko 
polityczne. - Potrafimy się różnić 
pięknie, merytorycznie. Za to serdecz-
nie dziękuję. Nie odchodzę, przechodzę 
na inną linię frontu. Będę z państwem 
dalej współpracował – zaznaczył nowy 
zastępca burmistrza. Tomasz Mar-
czak 28 grudnia 2021 r. złożył mandat 
radnego u komisarza wyborczego w 
Wałbrzychu. Trzy dni później złożył 

Tomasz Marczak zastępcą 
burmistrza Strzegomia

Tomasz Marczak – nowy zastępca burmi-
strza zapowiada dalszą pracę na rzecz Strze-
gomia. 
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Żarów 2021 
w liczbach

Ilu jest mieszkańców w po-
szczególnych miejscowościach? 
Ile dzieci się urodziło, a ile osób 
zameldowało? Ilu mieszkańców 
odeszło do wieczności? Gmina 
Żarów przygotowała dane staty-
styczne za 2021 rok z ewidencji 
ludności i miejscowego Urzędu 
Stanu Cywilnego.

Według danych z ewidencji 
ludności Urzędu Miejskiego w Ża-
rowie w minionym roku nieznacz-
nie zmalała liczba mieszkańców. 
Na koniec grudnia 2021 roku ilość 
stałych mieszkańców gminy wyno-
siła 11996, w tym 5563 to mieszkań-
cy wsi, a mieszkańcy miasta 6433. 
Ilość kobiet w gminie wynosiła 
6168 ilość mężczyzn 5828. W tym 
2284 osób to osoby niepełnoletnie, 
z czego 1112 dziewczęta, a 1172 to 
chłopcy. Najwięcej mieszkańców 
zamieszkuje Mrowiny 962 osób, a 
najmniej Tarnawę 29.

W 2021 roku przyszło na 
świat 89 nowych mieszkańców, 

z czego 39 to dziewczynki, a 
50 chłopcy. Wydano 780 do-
wodów osobistych, wprowa-
dzono do nowego systemu 
ogólnopolskiego „Źródło” 
2862 akty stanu cywilne-

go, wydano 1631 odpisów 
z aktów stanu cywilne-
go. W ubiegłym roku w 
gminie Żarów na pobyt 
stały zameldowano 338 

osób, na pobyt czaso-
wy: 44 obywateli Polski i 

453 cudzoziemców. Doko-
nano 119 wymeldowań z pobytu 
stałego, w tym 115 na wniosek, 4 
wymeldowania z urzędu. Liczba 
małżeństw zarejestrowanych w 
Urzędzie Stanu Cywilnego w Ża-
rowie wynosiła 46, z czego: 23 to 
śluby cywilne (w tym 3 poza loka-
lem USC), 22 wyznaniowe i 1 za-
warty zagranicą. Odnotowano 32 
rozwody. Do wieczności odeszło 
167 osób. W Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Żarowie zarejestrowa-
no 106 zgonów.

oprac.

Marcel Zieliński 
taekwon-do ma we krwi

rezygnację z funkcji dyrektora strze-
gomskiego LO, z którym był związa-
ny 18 lat. Sprawując funkcję zastępcy 
burmistrza Strzegomia, będzie nad-
zorował m.in. Wydział Windykacji 
Należności Czynszowych, Wydział 
Spraw Obywatelskich, Wydział Fun-
duszy Europejskich, Wydział Oświaty, 
a także Wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji w UM w Strzegomiu.

oprac.

Ma 12 lat i pierwsze sukcesy sportowe na koncie, m.in. wicemistrzostwo Polski. Zainte-
resowanie sportem zaszczepił w nim tata – utalentowany zawodnik taekwon-do – Krzysz-
tof Zieliński. Dziś razem trenują, a Marcel bez taekwon-do nie wyobraża sobie życia. O 
swojej pasji może mówić godzinami. Chce trenować i marzy o mistrzostwie świata. – Będę 
na to bardzo ciężko pracować – zapewnia. 

► - Będę bardzo ciężko pracował, 
by zdobyć mistrzostwo świata – 

mówi Marcel Zieliński. foto: UM Jaworzyna Śląska
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29 stycznia domowym meczem z 
Olimpem Grodków Szare Wilki wzno-
wią rozgrywki na parkietach I ligi. Sza-
re Wilki przystąpią do batalii bez więk-
szych zmian kadrowych. W planach jest 
rozegranie trzech gier kontrolnych.

Drużyna Krzysztofa Terebuna 
rozpoczęła przygotowania do rundy 
rewanżowej jeszcze w ostatnich dniach 
starego roku. W składzie na nową run-
dę zabraknie Wiktora Wiciaka, z któ-
rym zdecydowano się nie przedłużać 

współpracy. Z kolei tylko w jednym 
spotkaniu rundy rewanżowej zobaczy-
my Kamila Stadnika. Lewoskrzydłowy 
w pierwszych dniach lutego planuje 
prywatny wyjazd za granicę i bardzo 
prawdopodobne, że będzie to dłuższy 
rozbrat z drużyną. Są jednak i bardzo 
dobre wiadomości. Po kontuzji za-
kończonej zabiegiem operacyjnym do 
treningów powrócił Mateusz Redko, 
na wyższe obroty wskoczył natomiast 
Paweł Starosta, który jeszcze w trak-

Były zawodnik Gryfa Świdni-
ca i Polonii-Stali Świdnica, Domi-
nik Piła podpisał kontrakt z Lechią 
Gdańsk, aktualnie piątą drużyną 
Ekstraklasy. 20-latek w ostatnim 
czasie z powodzeniem występuje w 
Chrobrym Głogów.

W obecnym sezonie zawodnik 
jest regularnie powoływany do mło-
dzieżowej reprezentacji Polski U-20. 
W kadrze debiutował we wrześniu 
ubiegłego roku w meczu przeciwko 
Włochom. Zagrał jeszcze w trzech 
kolejnych spotkaniach młodzieżo-
wych rozgrywek UEFA Elite League 
przeciwko Portugalii, Niemcom i 
Norwegii. Z bardzo dobrej strony 
pokazał się zwłaszcza w pojedyn-
ku przeciwko tej ostatniej ekipie. W 
wygranym przez Polskę 5:1 meczu z 
Norwegią Dominik Piła strzelił dwa 
gole. Bardzo dobre występy w obec-
nym sezonie zaowocowały dużym 
zainteresowaniem tym zawodni-
kiem.

Zadowolenia z pozyskania naj-
lepszego młodzieżowca Fortuna I 
Ligi nie kryje szkoleniowiec Lechii, 
Tomasz Kaczmarek: - Bardzo się cie-
szę, że udało nam się zakontraktować 
Dominika. Ten zawodnik ma bardzo 
duży potencjał, dobrą dynamikę i spo-
ry repertuar rozwiązań w grze jeden 
na jednego. Zdaję sobie sprawę, że było 
bardzo duże zainteresowanie tym pił-
karzem ze strony wielu klubów Eks-
traklasy. Skoro Dominik ostatecznie 
zdecydował się na Lechię, to znaczy, 
że nasz plan i pomysł na jego dalszy 
rozwój jest odpowiedni – czytamy na 
stronie internetowej Lechii Gdańsk. 
Piła podpisał z biało-zielonymi kon-
trakt obowiązujący do lata 2025 roku. 
Jego umowa wejdzie w życie od 1 lip-
ca bieżącego roku.  – Mam świado-
mość, że do końca czerwca łączy mnie 
kontrakt z Chrobrym Głogów, które-
go jestem zawodnikiem od 2017 roku. 
Zadzwoniłem już do dyrektora klubu 
i trenera Chrobrego, i poinformowa-
łem ich, że wybrałem klub Ekstraklasy 
i będę chciał jak najszybciej zmienić 
otoczenie, aby móc się nadal rozwi-
jać. To dla mnie bardzo ważne. Kiedyś 
marzyłem o tym, aby grać w Ekstra-
klasie, a Lechia była jedną z niewielu 
drużyn, o której marzyłem, aby w niej 
kiedyś zagrać. Mam sportowe marze-
nia i teraz chcę zrobić następny krok 
w ich realizacji – przyznał Dominik 
Piła.

Oprac.

Świetnie zaprezentowała się 
młoda drużyna żaków IgnerHome 
Polonii-Stali Świdnica z rocznika 
2013 podczas silnie obsadzonego tur-
nieju w czeskim Hostinne. Podczas 
zawodów rozgrywanych w okręgu 
Trutnov oprócz biało-zielonych za-
prezentowało się siedem zespołów z 
terenu naszych południowych sąsia-
dów.

– Weszliśmy w turniej nerwowo, 
odstawaliśmy fizycznie i trochę prze-
straszyliśmy się twardo grających Cze-
chów (nasi sąsiedzi nawet w tym wieku 
lubią dokładać jednostkę treningową 
na lodowisku jako zajęcia hokeja). W 
efekcie po równym meczu przegraliśmy 
z późniejszymi triumfatorami 0:1.  Póź-
niej z meczu na mecz było lepiej, choć 
przytrafiła nam się jeszcze jedna po-
rażka 0:1 (Mlade Buky) i remis 1:1 MFK 
Trutnov. Były to jednak spotkania, w 
których to my absolutnie prowadzili-
śmy grę. Nie ustrzegliśmy się błędów w 
defensywie, okazji mieliśmy wiele, ale 
piłka jak zaczarowana do sieci wpaść 
nie chciała. Końcówka turnieju była 
już fantastyczna. Graliśmy z meczu na 
mecz coraz odważniej, dostosowując 
się do Czechów, wychodziliśmy wyżej, 
narzucaliśmy własne warunki gry i na-
ciskaliśmy na defensywę rywali. Final-
nie wdrapaliśmy się na trzeci stopień 
podium, tracąc najmniej goli spośród 
wszystkich uczestników i dokładając 
nagrodę indywidualną dla najlepszego 
bramkarza dla Sebastiana Matusza-
ka. Organizacja turnieju była bardzo 
dobra, a poziom wysoki. Tym bardziej 
cieszy udany występ podopiecznych 

Patryka Paszkowskiego i Szymona 
Goździejewskiego i to, że po słabszym 
początku turnieju, udało nam się wró-
cić do gry i wskoczyć na bardzo wysokie 
obroty. Najlepszym naszym meczem był 
ten z gospodarzami imprezy – Tatra-
nem Hostinne (2:1), którym zabraliśmy 
zwycięstwo w całym turnieju. Weekend 
się kończy, a my wracamy do dalszej 
pracy na treningach, bo wciąż można 
grać lepiej. Podczas turnieju rozgry-
wanego w Czechach swoją cegiełkę do 
sukcesu dołożyli absolutnie wszyscy i 
każdy z naszych dzielnych zawodników 
spisał się na medal – relacjonują dzia-
łacze świdnickiego klubu. 

Komplet wyników biało-zielonych:
▪ Police nad Metuji – IgnerHome Polo-
nia-Stal Świdnica 1:0
▪ Jaromer – IgnerHome Polonia-Stal 
Świdnica 0:3
▪ Mlade Buky – IgnerHome Polonia-Stal 
Świdnica 1:0

Dominik Piła 
podpisał 
kontrakt 
z Lechią Gdańsk 

Dominik Piła był jednym z gości stycz-
niowego turnieju charytatywnego, zor-
ganizowanego przez fundację „Łączy nas 
Football”.
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Szare Wilki szykują się do rundy rewanżowej 
cie pierwszej rundy wznowił treningi, 
ale w sumie dotąd grał niewiele. Przed 
ligowym meczem z Olimpem ŚKPR za-
gra trzy sparingi. We wtorek, 18 stycz-
nia o godzinie 19.30 zagra w Świdnicy 
z drugoligowym SPR-em Oleśnica, 
natomiast w sobotę, 22 stycznia w ra-
mach turnieju w Świdnicy zmierzy się 
z wiceliderem I ligi Borem Oborniki Śl. 
(10.00) oraz jedenastym zespołem cze-
skiej I ligi TJ Nachod (14.00). O 12.00 
Czesi zagrają z Borem.

Terminarz II rundy:
▪ 12. kolejka (29-30.01): ŚKPR – Olimp 
Grodków (sobota, 18.00)
▪ 13. kolejka (12-13.02): Szczypiorniak 
Gorzyce Wielkie – ŚKPR
▪ 14. kolejka (26-27.02): ŚKPR – AZS UZ 
Zielona Góra (sobota, 18.00)
▪ 15. kolejka (5-6.03): ŚKPR – Tęcza Ko-
ścian (sobota, 18.00)
▪ 16. kolejka (12-13.03): Real Astromal 
Leszno – ŚKPR
▪ 17. kolejka (26-27.03): ŚKPR – Trójka 
Nowa Sól (sobota, 18.00)
▪ 18. kolejka: (2-3.04): UKS EUCO Dzie-
wiątka Legnica – ŚKPR
▪ 19. kolejka (23-24.04): ŚKPR – Grun-
wald Poznań(sobota, 18.00)
▪ 20. kolejka (30.04-1.05): Zew Świebo-
dzin – ŚKPR
▪ 21. kolejka (7.05): ŚKPR – GOKiS Kąty 
Wrocławskie (sobota, 18.00)
▪ 22. kolejka (14.05): ŚKPR - Bór Joynet 
Oborniki Śl.

DG
Świdniczanie plasują się aktualnie na 11. miejscu w tabeli. Jednak większość spotkań rundy 
rewanżowej zagrają u siebie, co niewątpliwe będzie ich atutem. 

Czeska przygoda zakończona 
na podium!

▪ Kopidlno – IgnerHome Polonia-Stal 
Świdnica 0:5
▪ Tatrak Hostinne – IgnerHome Polonia-
-Stal Świdnica 1:2
▪ MFK Trutnov – IgnerHome Polonia-
-Stal Świdnica 1:1
▪ Bila Tremesna – IgnerHome Polonia-
-Stal Świdnica 1:5
Klasyfikacja końcowa:
1. Police nad Metuji
2. Tatrak Hostinne
3. IgnerHome Polonia-Stal Świdnica
4. Mlade Buky
5. MFK Trutnov
6. Jaromer
7. Bila Tremesna
8. Kopidlno

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica: Se-
bastian Matuszak, Mateusz Janowski, 
Kazimierz Harendarz, Antoni Duplak, 
Sebastian Glebkowicz, Radosław Ko-
walski, Piotr Wyskiel, Kajetan Dzień vel 
Rakoczy.

Oprac.

Występ w turnieju to bezcenne doświadczenie dla młodych piłkarzy. 
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Dopisała frekwencja, dobra po-
goda i sportowa rywalizacja w duchu 
fair play. Po rocznej przerwie spowo-
dowanej sytuacją epidemiczną, tym 
razem bez żadnych problemów uda-
ło się zorganizować 5. Świdnicki Bieg 
Noworoczny ZUPBADURA. W niedzie-
lę, 9 stycznia na specjalnej trasie zlo-
kalizowanej wokół osiedla Zawiszów, 
zameldowało się kilkuset zawodników 
i zawodniczek. Tym samym zainaugu-
rowano sezon biegowy w nowym roku.

Tradycyjnie już start i meta zlokali-
zowane były przy hali sportowo-wido-
wiskowej im. Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no. Na starcie jako pierwsze zameldo-
wały się dzieci, które rywalizowały na 
dystansach od 100 metrów do 2 km. 
Następnie do rywalizacji przystąpili 
starsi lekkoatleci i lekkoatletki. Dla bie-
gaczy przygotowano dwa dystanse (5 i 
10 km). Na dystansie 5 kilometrów wśród 
mężczyzn, bezkonkurencyjny okazał się 
Andrzej Witek (00:15:30). Drugie miej-
sce zajął Dariusz Szczepanik (00:16:56), 
a na najniższym stopniu podium upla-
sował się Mariusz Franczak (00:17:16). 
W kategorii kobiet jako pierwsza linię 
mety przekroczyła Beata Michałków 
(00:17:27), która wyprzedziła Sonię Ro-

Pierwsze dwa sety derbowego 
starcia z Chełmcem podopieczne Ma-
cieja Leńskiego i Wojciecha Ząbka ro-
zegrały koncertowo, ale chwila dekon-
centracji w końcówce trzeciej partii 
pozwoliła odrodzić się wałbrzyszan-
kom, które doprowadziły do tie-bre-
aka i swojego zwycięstwa.

– To było wielkie święto siatkówki 
kobiecej na Dolnym Śląsku. Po niezwykle 
emocjonującym meczu, dobrym spotka-
niu w wykonaniu obu drużyn przegry-
wamy z Chełmcem Wałbrzych 2:3. Jak to 
przystało na derby, emocje sięgały zeni-
tu i trzymały do samego końca. W hicie 
kolejki to zespół z Wałbrzycha zachował 
więcej zimnej krwi. Gratulujemy dopisa-
nia kolejnych dwóch punktów do ligowej 
tabeli – mówi Damian Dąbrowski, pre-
zes świdnickiego klubu.

MKS IgnerHome Volley Świdnica – 
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 

2:3 (25:20, 25:23, 23:25, 22:25, 8:15)

IgnerHome Volley: Woźniak, Pietrusz-
ka, Mielczarek, Kołodziejczak, Węgrzyn, 
Dynowska, Kwolek, Gałązka, Zembo-
wicz

Komplet wyników 13. kolejki (6-8.01):
▪ MKS Dąbrowa Górnicza – 
Volley Chrząstowice 2:3 
(24:26, 21:25, 25:22, 25:20,16:18)
▪ NTSK-AZS Nysa – SPS Panki 1:3 (19:25, 
17:25, 25:19, 17:25)
▪ MKS II Kalisz – Sari Żory 3:2 
(22:25, 25:23, 25:27, 25:22, 15:6)
▪ Sokół 43 Katowice – AZS-AWF 
Wrocław 3:0 (25:20, 25:16, 25:20)

DG

Sezon biegowy otwarty! 

W imprezie wzięło udział ponad 600 miłośników biegania. 

Świdniczanki przegrały 
wygrany mecz…

Po 13 seriach gier biało-zielone wciąż zaj-
mują czwarte miejsce w ligowej tabeli. 
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zumkiewicz (00:20:28) i Karolinę Mali-
nowską (00:20:36). Na dystansie 10 ki-
lometrów najszybszy był Kamil Makoś 
(00:31:32). Na drugim miejscu uplasował 
się Jacek Stadnik (00:32:15), a jako trzeci 
finiszował Jan Kaczor (00:32:54). W ka-
tegorii pań najszybciej trasę przebiegła 
Anna Czerw (00:37:43). Drugie miejsce 

zajęła Ewelina Wieczorek (00:39:47), a 
podium uzupełniła Danuta Piskorowska 
(00:40:37). Na mecie na wszystkich za-
wodników czekały pamiątkowe medale 
oraz ciepły posiłek. Głównym organi-
zatorem imprezy była Świdnicka Grupa 
Biegowa.

     DG

Drugi raz 
popłynęli 
na maksa

65050 metrów – taki dystans 
wspólnymi siłami pokonało 44 
śmiałków, którzy stanęli w szranki 
wydarzenia „DRUGIE 30 minut na 
MAKSA. Popłyńmy razem na rekord 
Świdnicy”. Do wyniku osiągniętego 
przed rokiem trochę zabrakło (69 
200 metrów w 2020 roku), ale naj-
ważniejsza była dobra zabawa!

Areną pływackiego happenin-
gu przygotowanego przez Świdnicki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji i klub Że-
lazna Świdnica była pływalnia przy 
ulicy Równej. Idea zawodów była bar-
dzo prosta. Każdy z uczestników miał 
za zadanie przepłynięcie jak najdłuż-
szego dystansu w czasie 30 minut, 
przy czym zaliczane były tylko pełne 
długości basenu. Na starcie stawiły 
się 44 osoby: 29 panów i 15 pań. In-
dywidualnie lepsze okazały się panie. 
Zwyciężyła Dominika Sasin (2250 
metrów) przed Mają Lęgą (2050 me-
trów i Natalią Lęgą (2025 metrów). 
Wśród panów najlepszy wynik uzy-
skali: Patryk Cichoń (2025 metrów), 
Tomasz Karch (2000 metrów) i Mar-
cin Markiewicz (1975 metrów).

oprac.

Koszykarze Domino Polonii Świd-
nica bez większych problemów poko-
nali MKS Szczawno Zdrój, czyli czer-
woną latarnię w ligowej tabeli. Biało-
-zieloni wygrali z lokalnym rywalem 
aż 100:79.

Dzięki zwycięstwu, podopiecz-
ni Pawła Domardzkiego wskoczyli na 
czwarte miejsce w ligowej tabeli, które w 
ostatecznym rozrachunku dałoby awans 
do grupy mistrzowskiej. Do końca rudny 
zasadniczej pozostały jeszcze trzy kolej-
ki. Kolejnym rywalem koszykarzy Domi-
no Polonii Świdnica będzie KKS Siechni-
ce (15.01 wyjazd) i Chrobry XXI Kłodzko 
(19.01 wyjazd). W ostatnim spotkaniu za-
planowanym na 22 stycznia, świdnicza-
nie podejmą na własnym terenie ekipę 
Exact Systems Śląsk Wrocław.
Domino Polonia Świdnica – MKS Ba-

sket Szczawno Zdrój 100:79 
(23:18, 22:18, 26:24, 29:19)

Domino Polonia Świdnica: Kosmala 27, 
Pałac 15, Słobodzian 11, Sieńko 10, Rejek 
10, Czyrek 7, Soboń 8, Poradzisz 3, Kacz-
marczyk 2, Liuras 3, Hałdaś 4, Cisek.
MKS Basket Szczawno Zdrój: Niziński 
36, Stochmiałek 13, Adranowicz 15, Suli-
kowski 2, Ewiak 5, Wasilewicz 2, Warmił-

Planowe zwycięstwo 
z ligowym outsiderem

ło, Sapiechowski, Jakushev 5, Rasztar 1.
Komplet wyniki 12. kolejki (8-9.01)
▪ KS Basket Legnica – UKS Gimbasket 
Wrocław 82:34
▪ Centrum Medyczne Magnolia KKS 
Siechnice – Chrobry XXI Kłodzko 88:69
▪ ZZKK Orzeł Ziębice – Exact Systems 
Śląsk Wrocław 73:68

DG

Najskuteczniejszym zawodnikiem gospoda-
rzy był Tomasz Kosmala, zdobywca 27 punk-
tów.  
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Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowiska:

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

OFERUJEMY:
• zatrudnienie w renomowanej międzynarodowej 
  firmie o ugruntowanej pozycji na rynku pracy;
• zatrudnienie na pełny etat;
• współudział w produkcji od podstaw całego, 
  złożonego wyrobu;
• duże możliwości rozwoju w obrębie jednej firmy -

  produkcja „od konstrukcji do gotowego produktu” 
  na indywidualne zamówienia klienta;
• udział w szkoleniach i kursach; 
• dodatkowe ubezpieczenie medyczne.
Od wszystkich kandydatów oczekujemy 
zaangażowania w pracy, rzetelności i 
odpowiedzialności. 

 SPOSÓB ZŁOŻENIA SWOJEGO PODANIA O PRACĘ:
prosimy przesłać swoje CV wraz z listem motywacyjnym, 

pod podany adres firmy z dopiskiem „OFERTA PRACY”. 
Firma WAGONY ŚWIDNICA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo 

do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

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

SPAWACZ z uprawnieniami spawania 
blach spoinami czołowymi 

w metodzie MAG (135)
Osobom chętnym do pracy w zawodzie 

spawacza oferujemy możliwość uzyskania 
niezbędnych uprawnień. 

OPERATOR SUWNICY 
z uprawnieniami IS lub IIS 

Osobom chętnym do pracy na stanowisku 
suwnicowy oferujemy możliwość 

uzyskania niezbędnych uprawnień  

MALARZ KONSTRUKCJI STALOWYCH
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PRZECINACZ GAZOWY
• wymagane doświadczenie pracy ręcznym 
  palnikiem acetylenowo-tlenowym
• wymagana znajomość rys. technicznego

SPECJALISTA ŚLUSARZ 
- pracujący brygadzista w Dziale 

Utrzymania Ruchu 
wymagane: 
• doświadczenie: min. kilkuletnie jako ślusarz 
  lub na podobnym stanowisku – mile widziane 
  doświadczenie w przemyśle ciężkim 
• umiejętność czytania dokumentacji 
  techniczno-ruchowej: mechanicznej, 
  hydraulicznej, pneumatycznej,
• umiejętność pracy w zespole, mile widziane 
  predyspozycje do zarządzania zespołem

Adres siedziby firmy: 
Wagony Świdnica sp. z o.o. 

ul. Strzelińska 35 58-100 Świdnica
lub e-mail: rekrutacja@gbrx.com

GIĘCIARZ z doświadczeniem 
pracy na prasach krawędziowych
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