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Przejrzyj na oczy!

Dorota
Wiśniewska:
współpraca
spółdzielni
z miastem
jest naprawdę
dobra
str. 6

Już w najbliższą niedzielę, 30 stycznia odbędzie się jubileuszowy 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna zbiórka pod hasłem „Przejrzyj na oczy!” prowadzona
będzie dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.
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Stworzenie cyklu dwunastu, publikowanych comiesięcznie felietonów historyczno-kulinarnych pod
nazwą „Świdnicki stół” oraz nagranie
dwunastu kompozycji muzyki instrumentalnej zwieńczonych wydarzeniem audiowizualnym – to projekty,
które zrealizowane zostaną w tym
roku w ramach stypendium prezydent Świdnicy, Beaty Moskal-Słaniewskiej w dziedzinie kultury. Ich
ideą jest pomoc świdniczanom w zrealizowaniu ciekawych przedsięwzięć,
związanych z twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.
Penelopie Rybarkiewicz–Szmajduch na przygotowanie dwunastu
felietonów historyczno-kulinarnych
przyznano 5400 zł. Każdy z odcinków
będzie przedstawiał jedno danie, które mogło pojawić się w powszednim
posiłku mieszczan. Opierając się na
dostępnej literaturze, odtworzone
zostanie menu dawnych świdniczan.
Badając dolnośląskie tradycje kulinarne i stare książki kucharskie, autorka
opowie, jak mogła na naszych terenach wyglądać codzienna i odświętna

Urząd Skarbowy
udziela porad
w zakresie
Polskiego Ładu
Masz wątpliwości i chcesz
się skonsultować ze specjalistą?
W dni robocze, w godzinach od
8.00 do 19.00 pracownicy Urzędu
Skarbowego w Świdnicy udzielają informacji o nowych rozwiązaniach podatkowych zawartych w
Polskim Ładzie.
Informacje można uzyskać
osobiście, korzystając z usługi rezerwacji na stronie internetowej
wizyta.podatki.gov.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu
74 856 14 72.

foto: UM Świdnica

Poznaliśmy stypendystów
w dziedzinie kultury

Na zdjęciu od lewej: wiceprezydent Szymon Chojnowski, prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, Penelopa Rybarkiewicz-Szmajduch, Patryk Dorobek i Joanna Trojan-Skała, kierownik referatu kultury Urzędu Miejskiego.

kuchnia. Każdy z odcinków będzie zawierał część praktyczną, czyli przepis
i opis gotowych dań wzbogaconych o

fotografie. Penelopa Rybarkiewicz–
Szmajduch pracuje w Świdnickim
Ośrodku Kultury. Przez 8 lat tworzy-

ła cotygodniowe felietony kulinarne „Czary Penelopy”, od marca 2020
roku pisze felietony „Wszystko będzie dobrze”, które publikowane są na
stronach ŚOK-u oraz „Lema podróże
kulinarne” z okazji stulecia urodzin
Stanisława Lema. Tworzy hasła reklamowe, pisze wiersze, teksty piosenek
nagrywanych w Świdnickim Ośrodku
Kultury. Kolekcjonuje przedwojenne
książki kucharskie i starą porcelanę.
Patryk Dorobek na nagranie materiału muzycznego „Common Swift”,
czyli dwunastu kompozycji muzyki instrumentalnej otrzyma 5400 zł. Ukażą
się one w serwisach streamingowych
o zasięgu ogólnoświatowym oraz wydane zostaną na analogowym nośniku
w ilości ok. 100 egzemplarzy. Zwieńczeniem projektu będzie organizacja
wydarzenia audiowizualnego. Patryk
Dorobek jest członkiem zespołu Luna
Park. Współpracował przy organizacji
wielu imprez kulturalnych, m.in.: „Jam
Session z zespołem Luna Park”, „Setka
w teatrze”, „Light-rockowe zaduszki
Ślężańskie” czy „Truskawka Teatr”.
Oprac.

Noworoczne spotkanie z kombatantami
Po raz kolejny samorządowcy z terenu powiatu, miasta i gminy spotkali się
z członkami Związków Kombatanckich
i Żołnierskich Ziemi Świdnickiej. Tradycyjne, noworoczne spotkania z kombatantami to doskonała okazja do podsumowań minionego roku oraz zaplanowanie działań na najbliższą przyszłość.
We wtorek, 18 stycznia w sali świdnickiego Park Hotelu spotkali się samorządowcy, hierarchowie kościelni,
przedstawiciele służb mundurowych,
harcerze, uczniowie oraz członkowie i

sympatycy związków kombatanckich.
Wyjątkowe wydarzenie krótkim występem artystycznym uświetnili soliści III Liceum Ogólnokształcącego w
Świdnicy. W spotkaniu wzięli udział
wicestarosta świdnicki Zygmunt Worsa, prezydent Świdnicy Beata Moskal–
Słaniewska, wiceprezydent Świdnicy
Szymon Chojnowski, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Dzięcielski, wójt
gminy Świdnica Teresa Mazurek oraz
przewodnicząca Rady Gminy Regina
Adamska – Mam nadzieję, podobnie jak

państwo, że ten rok będzie dla nas choć
trochę lepszy. Wszyscy chcielibyśmy
wrócić do czasów, kiedy nie trzeba będzie
naciągać maseczek na twarz, będziemy
mogli bez obaw, strachu spotykać się w
większym gronie i wrócić do tych spotkań, które wy tak bardzo lubicie, choćby w waszych siedzibach. Póki co bardzo
państwa proszę o to, żeby być uważnym,
aby o siebie dbać i nie narażać się niepotrzebnie – apelowała Beata Moskal–
Słaniewska, prezydent Świdnicy.
DG

DG

Zwycięzcami naszej zabawy,
której stawką były dwa podwójne
zaproszenia na spektakl „Miłosna
pułapka”, zostali: Aneta Ślemp oraz
Tomasz Wie.
Dziękujemy
wszystkim
za
udział w konkursie.
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Rozstrzygnięcie
konkursu

Uroczystość była okazją do wspólnych rozmów i wymiany różnych spostrzeżeń.
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Zmodyfikowany rozkład jazdy ułatwi przemieszczanie się użytkownikom komunikacji miejskiej.

przez ul. Westerplatte/Składową (z
pominięciem osiedla Zarzecze). Dotyczy to przejazdów w godzinach obsługi pracowniczej w rejonie ul. Strzelińskiej,
▪ linia nr 6 – wprowadzono dodatkowe przejazdy na trasie E. Plater
– Kopernika – Strzelińska,
▪ linia nr 50 i 52 – zwiększono ilość
kursów wykonywanych z zajazdem do
centrum „E. Leclerc”.
– Przypominamy również, że w
związku z prowadzonym remontem
ul. Sikorskiego, obsługa przystanków przy ul. Pogodnej w godzinach
zmian pracowniczych realizowana
jest przez linię nr 7, jako przedłużenie kursów z przejazdem przez osiedle Zawiszów. Linia 30 kończąca bieg
przy ul. Sikorskiego dojeżdżać będzie
do przystanku przy ul. Strzegomskiej
(centrum „E. Leclerc”). W okresie ferii zimowych, czyli od 31 stycznia do
13 lutego obowiązywać będzie rozkład
jazdy dla dni powszednich wakacyjno-feryjnych – informuje Magdalena Dzwonkowska, rzecznik prasowy
UM Świdnica. Szczegółowy rozkład
jazdy jest wyeksponowany na przystankach komunikacji miejskiej oraz
na stronie internetowej: mpk.swidnica.pl/index.php/rozklad-podstawowy/.
DG
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będą wykonywane z przejazdem przez
ul. Kraszowicką),
▪ linia nr 10 będzie obsługiwała
połączenia do Modliszowa na trasie
Świdnica – Pogorzała – Modliszów,
▪ linia nr 1 – dla wybranych kursów
został zastosowany wariant przejazdu
bezpośredniego do ul. Strzelińskiej

facebook mojaswidnica.pl

SPRZEDAM
DZIAŁKĘ
BUDOWLANĄ
Bystrzyca Górna

- pow. 5200m/0,52 ha

DZIAŁKI ROLNE
Opoczka - 3,11 ha
Bystrzyca Grn. - 3,90 ha
tel. kontaktowy

600 374 775
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Od poniedziałku, 31 stycznia
wprowadzone zostaną korekty w
rozkładach jazdy autobusów miejskich na liniach 1, 6, 10, 30, 50 i 52.
Duża ich część została zaktualizowana na wniosek pasażerów.
▪ linia nr 30 zaprzestaje kursowania do Modliszowa (wszystkie kursy

reklama

Zmiany w funkcjonowaniu
komunikacji miejskiej
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Donald, czyli wyjątkowa pizzeria
w wyjątkowym miejscu
Na pewno są ludzie, którzy mierzą sukces inną miarą. Przede wszystkim kwestią finansów i zasobnością swojego
portfela. My razem z żoną podchodzimy do tego akurat inaczej. Wiadomo, że
pieniądze są ważne. Człowiek pracuje,
aby mieć lepiej w życiu. Choć my nie jesteśmy żadnymi filantropami.

Dlaczego akurat Donald?

Pizzeria Kazimierza Garleja od lat cieszy się dobrą opinią.

nie zmieniać. Nie należy też zmieniać
branży, „nie skakać” z jednego biznesu w drugi, bo najczęściej prowadzi to
donikąd. Nie wolno także szarżować
z cenami. Ma ona bardzo duże zna-

foto: D. Gębala

Ulica Wałbrzyska, jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych Świdnicy. To właśnie tutaj
znajduje się najstarsza pizzeria w
mieście. Chyba każdy choć raz skosztował wyjątkowych wypieków z „Donalda”. W światowy dzień pizzy, który
wypada 17 stycznia, odwiedziliśmy
Kazimierza Garleja, który od ponad
35 lat z powodzeniem prowadzi swój
mały biznes. – Gdy jestem w lokalu i
siedzą młodzi ludzie, którzy rozmawiają przez telefon i mówią, że siedzą
w Donaldzie, to jest mi bardzo miło.
Mieszkańcy rozpoznają nasz lokal –
opowiada z uśmiechem na twarzy.
Kazimierz Garlej prowadzi pizzerię wraz ze swoją żoną Jolantą od
ponad 35 lat przy ul. Wałbrzyskiej 5.
– Kiedy otwieraliśmy naszą pizzerię,
rynek był straszliwie przetrzebiony i
tak naprawdę nie było nic. Prawie każdy, kto próbował lukę w jakiejkolwiek
branży „wypełnić” utrzymywał się na
rynku – mówi Kazimierz Garlej. Zapytany o przepis na wieloletni sukces
prowadzonego biznesu odpowiada
krótko: – Przede wszystkim trzeba się
trzymać sprawdzonego przepisu i nic

czenie dla rynku. Trzeba być miłym i
uprzejmym. Należy doceniać każdego
człowieka, który do nas przychodzi, bez
względu na to, czy jest stary czy młody.
Jednak czy można to nazwać sukcesem?

– W przeszłości i zresztą do tej pory
bardzo lubię kreskówki o Kaczorze Donaldzie. Stąd pomysł na nazwę naszej
pizzerii. Postać Kaczora Donalda jest
niby bardzo nerwowa i jest „narwańcem”, ale przy okazji ma bardzo dobre
serce. W przeszłości przed lokalem
mieliśmy reklamę z Donaldem, który
trzymał w swoich rękach pizzę. Gdy
jestem w lokalu i siedzą młodzi ludzie,
którzy rozmawiają przez telefon i mówią, że siedzą w Donaldzie, to jest mi
bardzo miło, że mieszkańcy rozpoznają
nasz lokal – opowiada pan Kazimierz.
Warto podkreślić, że od lat przy ul.
Pułaskiego funkcjonuje również pizzeria Daisy, którą prowadzi brat Kazimierza Garleja.

Poznawaj miasto z questami!
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2 „Podróż w czasie ze świdnicką biblioteką” – wyprawa prezentuje
historię świdnickiej biblioteki oraz
miejsca z nią związane. Start Questu
na ul. Franciszkańskiej, na skwerze
przy świdnickiej bibliotece – przy pomniku z dzikami. Opiekunem Questu
jest Miejska Biblioteka Publiczna im.
Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy.
Questy można przemierzać na
dwa sposoby:
▪ z ulotką papierową: wydrukuj
ulotkę z portalu www.questy.org.pl
(wpisz nazwę interesującej wyprawy)
lub odbierz ulotkę w jednym z punktów: Centrum Informacji Turystycznej
i Kulturalnej w Świdnicy (Rynek 3940), Miejska Biblioteka Publiczna im.
Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy
foto: D. Gębala

Zachwyć się zabytkami okolic
Rynku w Świdnicy, poznaj historię
miejskiego piwowarstwa i wyrusz w
fascynującą podróż w czasie ze świdnicką biblioteką! To wszystko jest
możliwe dzięki Questom – edukacyjnym grom terenowym, przygotowanym przez świdnickie instytucje
we współpracy z Fundacją Calamita.
Dobra zabawa gwarantowana, a na
pierwszych questowiczów czekają
miłe upominki.
Wraz z początkiem nowego roku
Świdnica przygotowała trzy Questy o
zróżnicowanej tematyce:
2 „I małe jest piękne – detale
świdnickiej architektury” – wyprawa, której opiekunem jest Urząd Miejski w Świdnicy, przedstawia wybrane
zabytki okolic Rynku, a w
szczególności detale architektoniczne, które decydują o jego unikatowym
charakterze. Trasa rozpoczyna się przed katedrą
świdnicką na placu św.
Jana Pawła II.
2 „Świdnica miastem
piwowarskich tradycji” –
Quest przybliża historię
piwowarstwa w Świdnicy, którego początki sięgają XIII wieku. Prowadzi
w miejsca, w których do
dzisiaj widać związek z
branżą piwną. Wyprawa
zaczyna się na świdnickim Rynku przy fontannie
Neptuna. Opiekunem Questu jest Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy.

DG

Pracownicy urzędu oraz instytucji kulturalnych zaangażowali się w promocję questów.

(ul. Franciszkańska 18), Muzeum Dawnego Kupiectwa w
Świdnicy (Rynek 37), Urząd
Miejski w Świdnicy (ul. Armii
Krajowej 49)
▪ z bezpłatną aplikacją
mobilną „Questy – Wyprawy
Odkrywców”, dostępną dla
systemu Android i iOS (zainstaluj aplikację, załóż konto
użytkownika i wyszukaj interesujący Quest)
Aby przejść quest, należy uważnie czytać zawarte w
nim wskazówki i rozwiązywać
zagadki. Zebrane na trasie

wyprawy litery lub cyfry będą niezbędne do uzyskania hasła końcowego
i otrzymania questowego skarbu. – Do
wspólnej zabawy zapraszamy nie tylko
świdniczan, którzy dzięki questom lepiej poznają swoją małą ojczyznę, ale
również turystów i gości odwiedzających Świdnicę. To świetna propozycja
spędzenia czasu dla grup szkolnych i
rodzin z dziećmi. Warto choć na chwilę oderwać się od komputera, zostawić
samochód, ruszyć w teren i wspólnie
poszukać questowego skarbu – mówi
Szymon Chojnowski, zastępca prezydent Świdnicy.
Oprac.

aktualności

Pod koniec listopada ubiegłego
roku na remontowanym odcinku
alei Niepodległości odkopano fundamenty dawnej twierdzy, które
kolidują z budową kanalizacji deszczowej. Po konsultacji z konserwatorem zabytków i analizie różnych
wariantów ominięcia historycznych
pozostałości, ostatecznie podjęto
decyzję o rozebraniu fragmentów
twierdzy.
Ze względu na pozostałości bastionu i budynku wojskowego, które
są wpisane na listę zabytków, konieczne jest wydanie decyzji na rozbiórkę przez konserwatora zabytków,
a następnie otrzymanie pozwolenia na
rozbiórkę przez wojewodę dolnośląskiego. W związku z tym pod koniec
grudnia zawarto umowę z firmą Art–
Bud na przygotowanie materiałów dla
konserwatora zabytków oraz sporządzenie projektu rozbiórki fundamentów dla wojewody. Przewiduje się, że
cała procedura może potrwać kilka
tygodni.
Przypomnijmy, że ulica wyposażona zostanie w nowe oświetlenie drogowe, kanalizację deszczo-

foto: UM Świdnica

Pozostałości dawnej twierdzy
powodem wstrzymania prac

W związku z planowaną rozbiórką fundamentów, termin zakończenia prac na tym etapie ulegnie zmianie.

wą, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy
oraz zatokę postojową, a istniejąca
konstrukcja jezdni zostanie wzmocniona i zamieniona na asfaltobetonową. Równocześnie wykonywane
będą prace renowacyjne przy murze
obronnym, podczas których wymie-

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy,
że w dniu 23 stycznia 2022 r. zmarła
Pani dr

Kilkuset
procentowe
podwyżki cen
gazu rykoszetem
uderzają
w najuboższych

Barbara Zieńczuk.

nione zostaną uszkodzone elementy
balustrady i odnowione spoinowanie
powierzchni muru. Całość przebudowy zaplanowanej w tym etapie będzie
kosztować ponad 5 milionów 800 tysięcy złotych.
Oprac.

Codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl

Caritas Diecezji Świdnickiej
prowadzi obecnie sześć jadłodajni
dla ubogich, gdzie przygotowywane są posiłki dla ponad 1300 osób
dziennie. Ze względu na ogromny
wzrost cen gazu (o ponad 300%)
organizacja stanęła przed dylematem zaprzestania gotowania dla
biednych. Wyjściem z patowej sytuacji jest zebranie dodatkowych
środków.
– Obecnie prowadzimy rozmowy z gminami i poszukujemy sposobów rozwiązania tej dramatycznej sytuacji. Tarcze proponowane
przez rząd na chwilę obecną nie
obejmują działalności Caritas. W
tym miesiącu brakuje w zakresie
prowadzenia jadłodajni ok. 30 tysięcy złotych – mówi ks. Radosław
Kisiel. W niedzielę, 6 lutego przeprowadzona zostanie w kościołach zbiórka dobrowolnych datków. Przypomnijmy, że jadłodajnie
prowadzone przez Caritas Diecezji
Świdnickiej poza Świdnicą znajdują się również w Dzierżoniowie,
Bielawie, Piławie Górnej, Nowej
Rudzie i w Wałbrzychu.
JB

Od wielu lat współpracowała z Przychodnią Mieszko w Świdnicy
prowadząc Poradnię Endokrynologiczną.
Żegnamy Lekarza niezwykle oddanego swojej pracy i swoim pacjentom.
Żegnamy naszą Koleżankę i Wspaniałego Człowieka.
Pozostanie w naszej pamięci na zawsze.
Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Zarząd i współpracownicy
Przychodni „MIESZKO” w Świdnicy

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej...
Z ogromnym smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pani

Wiesławy Kłos.

W dniach żałoby łączymy się w bólu z rodziną.
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu ogromnej straty
składają

reklama

Dyrektor i pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy

28.01.-10.02.2022 r. |

Świdnica

5

wywiad

Dorota Wiśniewska: współpraca spółdzielni
z miastem jest naprawdę dobra

Największa świdnicka spółdzielnia, która zrzesza około ośmiu tysięcy mieszkańców, ma nowego prezesa.
Rada Nadzorcza zdecydowała o powołaniu na tę funkcję Doroty Wiśniewskiej. O wizjach rozwoju, trudach pracy
i planach na przyszłość rozmawiamy z
nową prezes Spółdzielni Mieszkaniowej.

- Chciałabym zaznaczyć, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy posiada
w swoim zasobie 135 budynków mieszkalnych, 72 lokale użytkowo-handlowe oraz 480 garaży. Ponadto zarządzamy wspólnotami mieszkaniowymi
oraz utworzyliśmy spółdzielcze biuro
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Administrując tak duży zasób mieszkaniowy (6360 mieszkań),
spotykamy się nie tylko z problemami
technicznymi, ale również z trudnymi
sytuacjami ludzkimi. W związku z tym
jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że do
każdej sprawy trzeba podejść indywi-

- Uważam, że współpraca jest dobra,
ponieważ wszystkie problemy, które występują, np. z utrzymaniem czystości czy
infrastrukturą, staramy się „na roboczo”
rozwiązywać. Wymieniamy się mailami,
rozmawiamy telefonicznie. Często organizujemy spotkania, podczas których
omawiamy bieżące sprawy. Współpraca
Spółdzielni Mieszkaniowej z miastem
jest naprawdę dobra.

foto: UM Świdnica

Wiadomo, że prezes spółdzielni często boryka się nie tylko z
problemami technicznymi, ale
także społecznymi i komunikacyjnymi. Spółdzielnia zrzesza
wielką grupę mieszkańców, a
zarządzanie wiąże się z podejmowaniem decyzji, czasem też
trudnych. Nie boi się Pani konfrontacji z potencjalnymi niezadowolonymi mieszkańcami?

Jak układa się współpraca Spółdzielni Mieszkaniowej z lokalnymi instytucjami?

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Dorota Wiśniewska wraz z członkiem Rady Nadzorczej Krystianem Wereckim spotkała się już z prezydent Świdnicy.

dualnie. Nie jest to dla mnie nowe wyzwanie, któremu bym nie podołała.

Jakie ma Pani plany względem
spółdzielni na najbliższy okres?
Jakich inwestycji możemy się
spodziewać? Budowy nowych
miejsc parkingowych? Remontów klatek schodowych?

- Z uwagi na obecną sytuację gospodarczą w kraju, rosnące ceny materiałów budowlanych oraz problem z wyło-

nieniem wykonawców zamierzamy się
skupić na zaplanowanych remontach
bieżących. Natomiast zadań inwestycyjnych podejmiemy się, gdy będzie
możliwość pozyskania środków unijnych, jak np. przy remoncie budynku
przy ul. Siostrzanej. Jeśli chodzi o plan
remontów, to będziemy chcieli iść dalej
w kierunku wymiany instalacji gazowych, wodociągowych, elektrycznych,
kanalizacyjnych, remontów klatek
schodowych itp. W przypadku miejsc
parkingowych, to rzeczywiście jest to
spory problem. Jesteśmy w kontakcie
z dyrektorem Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej, Maciejem Glebą.
Niebawem będziemy mieli spotkanie.
Będziemy chcieli wspólnie znaleźć rozwiązanie. Być może jakieś przekazanie
gruntów z miasta, żeby utworzyć nowe
parkingi dla mieszkańców.

Z jakimi problemami muszą się
zmierzyć spółdzielnie mieszkaniowe w najbliższej przyszłości?

- Przede wszystkim z podwyżkami, które
stanowią największy problem. Wzrosty
cen są tak naprawdę niezależne od spółdzielni, to wszelkiego rodzaju media. Cały
czas analizujemy koszty. Na szczęście, jeśli chodzi o zadłużenia, to nie ma jakiejś
dużej rozbieżności między poprzednimi
latami a obecnymi. Mimo wszystko będziemy się starali analizować koszty,
żeby ograniczać wydatki. Liczymy się z
tym, że ludziom jest coraz trudniej.

Czy epidemia wpłynęła na
działalność administracji spółdzielni?

- Obecnie zdecydowaliśmy się ograniczyć bezpośredni kontakt. Proponujemy i polecamy naszym spółdzielcom,
aby kontaktowali się z nami telefonicznie bądź mailowo. W przypadku gdy
jest to sprawa, która naprawdę wymaga bezpośredniego spotkania, wówczas
pracownik merytoryczny spotyka się z
członkiem spółdzielni i sprawę stara się
rozwiązać. Niestety, ale pandemia nie
ułatwia nam pracy.
DG

Zmiany zasad obsługi klientów
Urzędu Miejskiego w Świdnicy
W trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo mieszkańców, w związku ze
wzrostem ilości zakażeń i zachorowań
w całej Polsce świdnicki magistrat
zachęca do korzystania z innych, nieosobistych form kontaktu z Urzędem
Miejskim w Świdnicy.
Od środy, 26 stycznia, do odwołania
osobista obsługa klientów urzędu możliwa będzie jedynie po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym wizyty z
pracownikiem właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej urzędu z
zachowaniem reżimu sanitarnego. Dotyczy to również spraw meldunkowych
i dowodów osobistych. Na parterze
budynku wyznaczone zostanie stanowisko do obsługi. Kasa urzędu będzie
nieczynna, za wyjątkiem dokonywania opłat związanych z załatwianiem
spraw obywatelskich i spraw z zakresu
rejestracji stanu cywilnego. – Prosimy
o dokonywanie płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Korespondencję do urzędu można wrzucić
do przygotowanej na ten cel skrzynki
zlokalizowanej przy wejściu do budynku – mówi Magdalena Dzwonkowska,
rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w
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Świdnicy. Na bieżąco załatwiane będą
sprawy dotyczące sporządzania aktów
zgonów i aktów urodzeń. Pracownicy
Urzędu Stanu Cywilnego przyjmować
będą osobiście bez konieczności telefonicznego umawiania. – Apelujemy
do państwa i jednocześnie zachęcamy
do korzystania z innych form kontaktu
z urzędem – za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub telefonicznie. Wiele
spraw można zrealizować poprzez platformę ePUAP czyli Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej
lub przy wykorzystaniu usługi e-Urząd.
Podjęte działania ograniczające przepływ osób mają zapewnić ciągłość działania Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Liczymy na zrozumienie i zastosowanie
się do wskazanych zaleceń – tłumaczy
Magdalena Dzwonkowska.
Z pracownikami Urzędu Miejskiego
w Świdnicy można kontaktować się:
▪ telefonicznie – centrala urzędu
74/ 856 28 00 lub bezpośrednio z poszczególnymi wydziałami (wykaz na
stronie urzędu www.um.swidnica.pl),
▪ e-mail – um@um.swidnica.pl,
▪ poprzez platformę https://eurzad.
um.swidnica.pl/.

aktualności

Sypiący się tynk i uciążliwe zapachy. Długimi latami miejsce to straszyło lokalnych mieszkańców i odwiedzających Świdnicę turystów. To na szczęście już wkrótce się zmieni. Firma
EMBUD z Kątek wygrała przetarg na
przebudowę przejścia w Zaułku Świętokrzyskim. Najkorzystniejsza oferta
opiewała na kwotę 1 254 980,34 zł.
– Przejście ulicą Świętokrzyską –
samo centrum miasta. To miejsce nie
przynosi nam chluby, nie jesteśmy z
niego dumni, w tej chwili jest tutaj paskudnie… Niektórzy mówią, że jest to
miejski nielegalny szalet – niestety, tak
się też zdarza. Dużo tu śmieci i odpadów,
a przede wszystkim stan budynków, które okalają przejście, jest niezbyt dobry.
Żeby doprowadzić do remontu tego miejsca niezbędna była współpraca aż czterech właścicieli. Rozmowy na ten temat
podjęliśmy dwa lata temu, a w tym roku,
po wyborze wykonawcy, rozpoczynamy
prace – mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal–Słaniewska.

Zgodnie z zawartą umową prace potrwają do 15 czerwca bieżącego roku.

Planowany zakres robót obejmie
m.in. remont elewacji bocznej budynku
Rynek 23A i oficyny, sklepienia, czterech

foto: D. Gębala

Wybrano wykonawcę przebudowy
Zaułku Świętokrzyskiego

rozpór pomiędzy budynkami, a także
wykonanie ażurowej bramy na przedłużeniu ściany szczytowej budynku ul.

Świętokrzyska 2 oraz wykonanie oświetlenia przejścia, montaż monitoringu i
nowej nawierzchni posadzki przejścia.
Wykonano już badania stratygraficzne
i program prac konserwatorskich oraz
ekspertyzę stanu technicznego konstrukcji części budynków.
Zaułek Świętokrzyski powstał w
średniowieczu i był najkrótszą drogą
łączącą świdnicki Rynek z kościołem
dominikanów. Jest to wysokie przejście pod kamienicą, sklepione krzyżowo, dzielone masywnymi gurtami
odciążającymi, zakończonymi na ścianie niewielką konsolką z aplikowanym
ornamentem. Znajduje się tam również
barokowy kapliczny wykusz z fragmentem kopułowego przykrycia. Na tyłach
kamienicy datowanej na początek XV
wieku przesklepione przejście przechodzi w ażurowe łuki odporowe biegnące
pomiędzy ścianami dwóch naprzeciwległych budynków. Wykonane badania
stratygraficzne wykazały, że tynki barokowe uległy zniszczeniu. Zaułek został
w latach 30. XX wieku poddany generalnemu remontowi i usunięto wtedy
barokowe malatury oraz częściowo
tynki, zastępując je tynkami o wysokich parametrach twardości, jednakże
sztywnymi, nie poddającymi się pracy i
o słabej dyfuzyjności.
DG

Samorządowcy
mojaswidnica.pl przekonują do wspólnego
startu w wyborach
codzienna porcja informacji na

Karnowski - prezydent Sopotu, Jacek
Sutryk - prezydent Wrocławia, Dorota
Zmarzlak - wójt Izabelina, Beata Moskal–Słaniewska - prezydent Świdnicy, Arkadiusz Chęciński - prezydent
Sosnowca, Katarzyna Gołębiowska–
Jarek - wójt gminy Dąbrowa, Artur
Kozioł - burmistrz Wieliczki, Krzysztof Kosiński - prezydent Ciechanowa,
Mirosław Lech - wójt Korycina, Rafał
Trzaskowski - prezydent Warszawy,
Tadeusz Truskolaski- prezydent Białegostoku oraz Roman Szełemej - prezydent Wałbrzycha. – Niestety, ostatnie
lata rządów to destrukcja i destabilizacja
samorządności w Polsce. A każdy kolejny
pomysł Jarosława Kaczyńskiego odbiera
podmiotowość mieszkańcom wspólnot
lokalnych. Najwyższy czas na zmianę,
czas na TAK! dla na ludzi odpowiedzialnych i dbających o silną Polskę i silny
samorząd. To także czas na TAK! Dla realnego współrządzenia kobiet i mężczyzn
w polskim parlamencie i samorządzie –
podkreśla Beata Moskal–Słaniewska,
prezydent Świdnicy.
DG

foto: użyczone

reklama

Przedstawiciele zarządu „Ruchu
Samorządowego Tak! Dla Polski”, 11
stycznia spotkali się z liderami głównych ugrupowań opozycyjnych w polskim parlamencie. Samorządowcy z
największej organizacji zrzeszającej
prezydentów, wójtów i burmistrzów
ze wszystkich województw mówią
wprost: rozmawiamy z siłami prodemokratycznymi, by doprowadzić do
wspólnego zwycięstwa w kolejnych
wyborach. Samorządowcy w ten sposób chcą bronić interesów swoich
mieszkańców.
„Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski” to największa organizacja zrzeszająca ponad 300 polskich samorządowców
ze wszystkich województw. Założyciele
ruchu reprezentują regionalne organizacje samorządowe zrzeszające m.in.
5 marszałków województw, 51 prezydentów, 60 burmistrzów i 51 wójtów i
reprezentujące łącznie ponad 22 mln
Polek i Polaków. W rozmowach z liderami Platformy Obywatelskiej, Polskiego
Stronnictwa Ludowego, Nowej Lewicy i
Ruchu Polska 2050 prowadzili: Jacek

Samorządowcy spotkali się w sejmie z liderami partii opozycyjnych.
28.01.-10.02.2022 r. |
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Odpady po przesyłkach.
Jak je prawidłowo
segregować?
Znaczna część odpadów po paczkach i przesyłkach powinna zostać
wyrzucona do odpowiedniego pojemnika, przeznaczonego do segregacji odpadów komunalnych, co umożliwi ich późniejszy recykling.

Co i gdzie wyrzucać?
▪ karton (nawet ten z naklejoną
taśmą) - pojemnik na papier
▪ papier opakowaniowy (czysty i
suchy) - pojemnik na papier
▪ bibuła – pojemnik na odpady
zmieszane
▪ foliowe wypełniacze pojemnik na metale i tworzywa
sztuczne
▪ folia bąbelkowa - pojemnik na
metale i tworzywa sztuczne
▪ styropian opakowaniowy pojemnik na metale i tworzywa
sztuczne

Ograniczanie produkcji odpadów
Jak ograniczyć produkowanie odpadów zgodnie z zasadą 6R, która promuje zdrowy dla środowiska styl życia, konsumpcji dóbr i traktowania
odpadów:
2 Przemyśl (z j. ang.: rethink) - czy
danej rzeczy potrzebujesz; podejmuj
odpowiedzialne wybory konsumenckie, np. kupuj lokalne, certyfikowane
produkty.
2 Odmawiaj (z j. ang.: refuse) - zapakowania zakupów w torbę foliową w
sklepie, jednorazowych słomek do picia, jednorazowych sztućców itp.

2 Ograniczaj (z j. ang.: reduce) - nie
kupuj nowych przedmiotów, jeśli możesz tego uniknąć; ograniczaj kupowanie produktów w opakowaniach,
np. zamiast tego kupuj na wagę do
własnych pojemników i woreczków,
unikaj opakowań wielomateriałowych. Nie marnuj jedzenia, kup tyle,
żeby niczego nie zmarnować.
2 Wykorzystuj ponownie (z j. ang.:
reuse) - nadaj przedmiotom drugie
życie; nie potrzebujesz - oddaj, wykorzystaj używane, wymieniaj się przedmiotami z rodziną, przyjaciółmi.

2 Naprawiaj (z j. ang.: recover) - korzystaj z usług lokalnych rzemieślników i punktów naprawy elektroniki,
zapytaj znajomych, jak naprawić coś
samodzielnie.
2 Segreguj (z j. ang.: recycle) - odpady właściwie! Nie wyrzucaj elektrośmieci do pojemników na odpady zmieszane i nie wystawiaj ich
do altany śmietnikowej, korzystaj
z PSZOK-u. Przeterminowane leki
oddaj do apteki, kompostuj odpady
organiczne w przydomowym kompostowniku.

▪ folią typu stretch - pojemnik
na metale i tworzywa sztuczne
▪ nieoklejone torebki i
opakowania foliowe - pojemnik
na metale i tworzywa sztuczne
▪ papierowe koperty (czyste i
suche) - pojemnik na papier
▪ koperty z foliowym okienkiem
(po oderwaniu okienka) pojemnik na papier
▪ bąbelkowe koperty - pojemnik
na odpady zmieszane
▪ taśma klejąca - pojemnik na
odpady zmieszane
▪ sznurek - pojemnik na odpady
zmieszane
▪ folia kurierska z dużymi
papierowymi naklejkami
- pojemnik na odpady
zmieszane.

Urząd Miejski w Świdnicy Wydział Gospodarki Odpadami
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica,
tel. (+48) 74 856 29 21, (+48) 74 856 29 36
e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl
www.czystaswidnica.pl

Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z o.o.
ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica,
tel./fax (+48) 74 85 22 104
e-mail: biuro@zomswidnica.pl
www.zomswidnica.pl

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Świdnica, ul. Metalowców 4
Odpady przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty, tel. nr 74 852 21 04, 885 066 505.
PSZOK czynny jest w godzinach: od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 17:00, w soboty: od 10:00 do 14:00.
Harmonogram odbioru wszystkich odpadów komunalnych znajduje się na stronie www.czystaswidnica.pl w zakładce „wywóz odpadów”.
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Nowe pojazdy świdnickich strażaków kosztowały w sumie ponad 2 miliony złotych.

25 000,00 zł wkład gminy Świdnica. Samochody ciężkie są nieodzowne, gdy
strażacy muszą walczyć z dużymi pożarami, stanowią zapas wody na potrzeby
działań gaśniczych. Nowa Scania zastąpi 16-letni ciężki samochód ratow-

niczo-gaśniczy z JRG PSP Świebodzice,
który trafi do strażaków ochotników z
gminy Świdnica – mówi zastępca komendanta powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Świdnicy.
DG

reklama

lak, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Świdnicy.
Podczas uroczystości w Komendzie PSP w Świdnicy oficjalnie przekazano dwa samochody ratowniczo-gaśnicze zakupione przy współfinansowaniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, wojewody
dolnośląskiego i marszałka województwa dolnośląskiego.
Średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN wyposażony w nowoczesny akumulatorowy zestaw ratownictwa technicznego został przekazany
Jednostce Ratowniczo Gaśniczej PSP
w Świdnicy. - Wartość pojazdu z wyposażeniem to 998 760,00 zł z czego
100 000,00 zł stanowił wkład gminy Świdnica. Ze względu na większą
uniwersalność nowego pojazdu będzie
on pełnił nie tylko funkcję samochodu
ratownictwa technicznego, ale będzie
mógł być użyty również przy każdym
pożarze na terenie naszego powiatu.
Nowy MAN zastąpi 17-letni lekki samochód ratownictwa technicznego, który
trafi do strażaków ochotników z Kłaczyny w gminie Dobromierz – tłumaczy Łukasz Grzelak.
Ciężki samochód ratowniczogaśniczy Scania z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i
ekologicznych trafił do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świebodzicach.
Wartość pojazdu z to 1 079 640,00 zł,
z czego 100 000,00 zł stanowił wkład
Starostwa Powiatowego w Świdnicy i

reklama

reklama

Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Świdnicy wzbogaciła się o dwa nowe wozy ratowniczo-gaśnicze oraz samochód operacyjny. – Nowoczesny sprzęt usprawni
naszą pracę – zapewnia mł. bryg. Łukasz Grzelak, zastępca komendanta
powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.
W listopadzie zeszłego roku do
komendy dotarł samochód operacyjny Jeep Compass, który będzie służył
funkcjonariuszom do dowożenia Grupy Operacyjnej Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
na miejsce poważnych zdarzeń, jakie
mogą mieć miejsce na terenie powiatu świdnickiego. Wykorzystywany będzie także przez funkcjonariuszy sekcji kontrolno-rozpoznawczej, którzy
przeprowadzają kontrole budynków
oraz obiektów pod kątem przestrzegania przepisów ppoż. oraz odbiorów obiektów. - Jeep Compass zastąpił przeszło 17-letniego Forda Focusa,
który zostanie przekazany strażakom
ochotnikom z Gminy Świdnica. Nowy
pojazd kosztował 149 750,00 zł, a jego
zakup był możliwy dzięki wsparciu
gmin z terenu powiatu świdnickiego:
gminy Dobromierz, gminy Świdnica, gminy Strzegom, miasta Świdnica, gminy Żarów, gminy Marcinowice i firmy Eneris na łączną kwotę 79
000,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 70 750,00 zł stanowił wkład Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego
PSP – wylicza mł. bryg. Łukasz Grze-

foto: D. Gębala

Nowe wozy strażaków gotowe do akcji
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Przejrzyj n
Już w najbliższą niedzielę, 30 stycznia odbędzie się jubileuszowy 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Tegoroczna zbiórka pod hasłem „Przejrzyj na oczy!” prowadzona będzie dla zapewnienia najwyższych standardów
diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.
30., jubileuszowa, „Orkiestra” będzie pierwszą zbiórką dedykowaną
dziecięcej okulistyce. Nie są to jednak
pierwsze działania WOŚP związane
z ratowaniem wzroku najmłodszych
pacjentów. Fundacja od 20 lat prowadzi Program Zapobiegania i Leczenia
Retinopatii Wcześniaków, w ramach
którego przebadano blisko 255 tysięcy dzieci, a wzrok uratowano 10,6 tys.
dzieci. Oddziały i pododdziały okulistyki dziecięcej oraz wydzielone łóżka dziecięce w oddziałach okulistyki
dla dorosłych działają w 25 ośrodkach
w 17 miastach Polski. W całym kraju
są też poradnie okulistyki dziecięcej,
które również wymagają wyposażenia
w nowoczesny sprzęt okulistyczny.
Rokrocznie na oddziałach okulistyki
dziecięcej hospitalizowanych jest kilkanaście tysięcy pacjentów. Jednymi z
najczęstszych powodów, dla których
dzieci trafiają do specjalistów z zakresu okulistyki, są – poza pogorszeniem
ostrości wzroku – jaskra, zaćma, różnego rodzaju urazy, anomalie rozwojowe i nowotwory. Wiele tych schorzeń
wymaga wykonania zabiegów operacyjnych – w 2019 roku przeprowadzono ich blisko 650, z czego najwięcej,
ponad 25%, stanowiły operacje guzów.
Specjaliści uwagę zwracają również na
krótkowzroczność wśród dzieci i młodzieży, która w coraz większej liczbie
krajów przybiera charakter epidemiczny, co ma bezpośredni związek
z nadmiernym korzystaniem z urządzeń elektronicznych.

śródgałkowego, synoptofory do pomiaru kąta zeza, urządzenia OCT do
bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń
siatkówki, czy wyposażenie sal operacyjnych, jak choćby mikroskopy i
stoły operacyjne. Celem 30. finału
jest także uruchomienie pierwszego
w Polsce centrum symulacji operacji
okulistycznych, dzięki któremu specjaliści zajmujący się dziećmi będą
mogli uczyć się odpowiednich ruchów
i technik chirurgii wewnątrzgałkowej,
co przełoży się na poprawę jakości wykonywanych operacji. Jednym z kluczowych zakupów ma być angiograf
dwupłaszczyznowy, który pozwala na
leczenie siatkówczaka – najczęstszego
nowotworu złośliwego gałki ocznej u
dzieci. Sprzęt ten umożliwia zastosowanie najnowocześniejszej i najskuteczniejszej metody leczenia nowotworu: chemioterapii dotętniczej.

Świdnica gotowa!
Podobnie jak przed rokiem centrum świdnickiego finału WOŚP będzie sala widowiskowa w Świdnickim
Ośrodku Kultury, gdzie punktualnie o
godz. 12.00 rozpocznie się transmisja

Jaki sprzęt będzie kupować
„Orkiestra”?
Wśród urządzeń, które najczęściej
wskazywane są przez szpitale jako
niezbędne do sprawnego diagnozowania i leczenia pacjentów okulistycznych, znajdują się m.in. oftalmoskopy
do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka
oka, tonometry do pomiaru ciśnienia
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Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska jak co roku aktywnie wspiera finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

aktualności

Świdniccy sztabowcy od kilku tygodni pracowali nad przygotowaniem tegorocznego finału.

live na facebookowym profilu Świdnica Rynek z Tradycjami oraz na naszym
fan page’u Moja Świdnica. Na deskach
świdnickiego teatru będą prowadzone
wszystkie licytacje, które poprowadzą
Grzegorz Godula i Violetta Sobczak.
Nie zabraknie również występów wokalnych w wykonaniu lokalnych artystów oraz innych niespodzianek.
- Już 30 lat gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Przed nami
kolejny wielki finał. Świdnica oczywi-

foto: D. Gębala

na oczy!

ście jest już gotowa. Bardzo serdecznie
zapraszamy w niedzielę 30 stycznia w
różne miejsca miasta. Od rana zapraszam bardzo gorąco na Moto Orkiestrę,
która odbędzie się w rejonie ul. Pileckiego. Tam nasi fantastyczni chłopcy,
kierowcy i ich ryczące maszyny będą
czekać na wszystkich gości. Natomiast
przez cały dzień w świdnickim teatrze
będzie działał nasz sztab główny. Tam
będzie można licytować, ogrzać się,
jeśli się jest wolontariuszem czy do-

wiedzieć się, jaki jest aktualny stan
zbiórek. Mamy też specjalną atrakcję.
Będzie można z orkiestrą morsować!
Nie trzeba wyjeżdżać poza miasto, bowiem na Rynku przed Galerią Fotografii stanie specjalny basen. Zapraszam
wszystkich, którzy nie boją się zimnej
wody. Mam nadzieję, że jak co roku pokażemy nasze serce, wrażliwość i odpowiemy na apel Jurka Owsiaka. Kolejny
raz wrzucimy pieniądze do puszek albo
wpłacimy na konto i, że finał będzie jak
zawsze rekordowy w naszym mieście –
zapowiada Beata Moskal-Słaniewska,
prezydent Świdnicy.
– Przed nami 30. finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gramy
od lat w niezmienionym składzie. Jest
z nami mini sztab w Marcinowicach
oraz Moto Orkiestra, które kwestują i
prowadzą licytacje na rzecz świdnickiego sztabu. Gorąco zachęcamy do
przekazywania fantów na licytacje.
Gadżety można przynosić do Świdnickiego Ośrodka Kultury lub do komendy
Hufca ZHP. Mamy już wiele zgromadzonych fantów, ale każdą dodatkową
rzecz przyjmiemy z ogromną radością,
aby zamienić to w pieniądze i wpłacić
na konto WOŚP-u – mówi Mariusz
Kozłowski, szef świdnickiego sztabu
- Tak jak rok temu wspólnie z firmą Weber Group zrobimy medialne
show w sali widowiskowej Świdnickiego Ośrodka Kultury. Nasz finał będzie
można obserwować zarówno w internecie, jak i na żywo. Czekają nas licytacje i występy muzyczne. Będzie się działo! Zachęcamy wszystkich darczyńców,
jak i licytujących do aktywnego udziału
w akcji 30 stycznia! Każda złotówka się
liczy – zachęca Szymon Chojnowski,
wiceprezydent Świdnicy.

foto: D. Gębala

Moto Orkiestra po raz siódmy!

VII Świdnicka Moto Orkiestra odbędzie się w godz. 10:00-15:00 przy ul. Rotmistrza Witolda
Pileckiego i Kosynierów. Motoryzacyjne emocje zagwarantowane!

Przy okazji świdnickiego finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tradycyjnie nie może zabraknąć
Moto Orkiestry. Event z roku co roku
spotyka się z coraz większym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców i
już na stałe wpisał się w krajobraz „serduszkowego” kwestowania. Organizatorzy z pewnością przygotują mnóstwo
atrakcji dla przybyłych gości.
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Fundacja Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy wspiera
świdnickie dzieci i ich rodziców

z Pododdziałem Intensywnej Terapii
Dziecięcej oraz Oddział Otolaryngologiczny. Tylko w ostatniej dekadzie
Fundacja WOŚP zasiliła nasze oddziały
w sprzęt o łącznej wartości ponad 300
tysięcy zł. Otrzymane urządzenia medyczne znacząco podniosły jakość opieki sprawowanej nad najmłodszymi pacjentami, zwiększając szanse na ratowanie ich zdrowia i życia – podkreśla
Łukasz Czajkowski, kierownik Działu
Funduszy Zewnętrznych, Projektów
Rozwojowych i Marketingu.
JB

Same działania fundacji to od lat
przede wszystkim wyposażanie oddziałów szpitalnych w najnowocześniejszy sprzęt. Takie wsparcie otrzymał także szpital Latawiec w Świdnicy.
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Świdnicy otrzymuje
wsparcie od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już od 1. finału „Orkie-

stry”, który miał miejsce w 1993 roku.
Przez wszystkie lata działalności, Fundacja WOŚP wsparła nas jeszcze wielokrotnie, przekazując specjalistyczny
sprzęt na oddziały udzielające świadczeń małym pacjentom naszego szpitala, tj. Oddział Fizjologii i Patologii Noworodka z Pododdziałem Intensywnej
Terapii Noworodka, Oddział Dziecięcy

nego przez Jurka Owsiaka i jego organizację.

płuc, wodę w płucach oraz zaburzenia
elektrolitowe, a później nietolerancję
laktozy oraz drgawki padaczkowe. Dziś
już wiem, że niewielki procent dzieci z
zespołem RDS przeżywa. Maksiu natychmiast został podłączony do Infant
Flow. To wtedy pierwszy raz usłyszałam od nieżyjącego już dr. Zieńczuka,
że syn był pierwszym dzieckiem korzystającym z tego urządzenia, ponieważ
tydzień wcześniej udało się je pozyskać
z WOŚP-u. Gdyby nie infant, synek
musiałby zostać podłączony do respiratora, który oprócz wspomagania
oddechu, powoduje szereg groźnych
dla zdrowia komplikacji i powikłań.
Maksia umieszczono w inkubatorze,
również podarowanym przez orkiestrę.
Dlatego od lat całą rodziną wspieramy
WOŚP. Oby grał nam do końca świata i
jeden dzień dłużej.

foto: D. Gębala

Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, szpital zaopatrzył się, m.in. w inkubatory.

foto: D. Gębala

Nieprzerwanie od 30 lat w Polsce w styczniu odbywa się wielki finał charytatywnej akcji, która swym
zasięgiem obejmuje cały świat. W
tym roku ponownie zagra orkiestra
złożona z ludzkich serc, by wspomóc
dziecięcą okulistykę.
- Wcześniej w ogóle nie myśleliśmy
o tym, żeby zakładać fundację, a pierwsza zbiórka pieniędzy była organizowana w oparciu o potrzeby kardiochirurgii
dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie. To właśnie tam istniała
fundacja, która już od pewnego czasu
zbierała pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Kiedy
ogłosiliśmy w telewizyjnym programie
„Róbta co chceta” zaproszenie do pierwszego finału, myśleliśmy o jednorazowym happeningu i wielkiej zabawie,
która miała przynieść wymierne korzyści. Ale jakie? Tego nikt nawet nie przewidywał. Sukces pierwszego finału pozwolił na podział zebranych pieniędzy
między wszystkie ośrodki kardiochirurgii dziecięcej w Polsce. Tym samym akcja nabrała znaczenia ogólnopolskiego,
a nasze pierwsze zakupy w sposób istotny wpłynęły na poprawę pracy polskich
kardiochirurgów dziecięcych – opowiada o początkach istnienia WOŚP-u, jeden z założycieli fundacji, Jurek
Owsiak.

Nowoczesne urządzenia niejednokrotnie
ratowały życie najmłodszych świdniczan.

Historie maluchów
z serduszkiem WOŚP-u w tle
Przyjście na świat dziecka jest
dla rodziców niebywałym szczęściem. Niestety, czasami maluch rodzi się chory i wymaga specjalistycznej opieki, a także wsparcia nowoczesnego sprzętu. Od 30 lat polskie
oddziały szpitalne mogą liczyć na
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jak ważna zatem jest coroczna akcja fundacji, pytamy rodziców dzieci,
które korzystały ze sprzętu zakupio-

Justyna: niech orkiestra gra
do końca świata
- Maks przyszedł na świat w 38.
tygodniu ciąży, poprzez cesarskie cięcie. Niestety, zaraz po porodzie rozwinął się u niego RDS, czyli zespół
zaburzenia oddychania. U syna zdiagnozowano także wrodzone zapalenie

foto: użyczone

Sylwia: sprzęt z serduszkiem
uratował moją córkę

Dzięki sprzętowi zakupionemu przez WOŚP, malutki Maks uniknął groźnych dla zdrowia komplikacji i powikłań.
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- Od małego wrzucałam pieniądze
do puszki. Na początku – żeby mieć serduszko. Później żeby pomagać. Wierzyłam i wierzę w akcje WOŚP. Wydawało
mi się, że nigdy sprzęt ten nie będzie
mi potrzebny, a potem moja córka urodziła się w 26. tygodniu ciąży. Na sali

wcześniaków większość sprzętu było z
logiem WOŚP, inkubatory, pompy leków, monitory oddechu. Miałam wrażenie, że gdyby tego sprzętu nie było,
to połowa dzieci tam będących, nie
miałaby szansy na ratunek, no bo jak?
Jestem wdzięczna całym sercem, bo
sprzęt zakupiony przez WOŚP pozwolił
uratować mojej córce życie. Dodatkowo
skorzystaliśmy z badania słuchu, które
również było ufundowane przez WOŚP.

Agata: fotele na wagę złota
- Z córką wylądowaliśmy z zapaleniem płuc w Świdnicy. Dziecko niespełna 2-letnie. Na Latawcu WOŚP zapewnił fotele rozkładane do spania. Była nas
cała sala z małymi dziećmi. Dzięki temu,
że były leżanki, każdy rodzic mógł być
przy swoim dziecku bez „kombinowania”. Byliśmy wypoczęci oraz wyspani,
więc kolejny dzień z małym dzieckiem
nie był męczący z oczami na zapałki.
Mam porównanie do spania na krześle
też przy pobycie dziecka w szpitalu. To
wydaje się nic wielkiego, ale pobyt 9 dni
w szpitalu i spanie na podłodze czy na
krześle byłby utrapieniem. Wspieraliśmy orkiestrę, wspieramy i będziemy
wspierać - tłumaczy Agata.
JB

aktualności

Trwa remont Sikorskiego
do końca marca tego roku. - Największe utrudnienia powstały na skrzyżowaniu z ulicą Strzegomską, ponieważ
wprowadzona została tam tymczasowa segregacja ruchu, w wyniku której
kierowcy muszą zmienić pas ruchu i
pojechać wyznaczonym korytarzem.
W związku z tym prosimy o szczególną
ostrożność i uwagę. O terminach wprowadzania kolejnych etapów organizacji
ruchu drogowego będziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem –
tłumaczy Magdalena Dzwonkowska,
rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego
w Świdnicy. Trasa objazdowa odcinka
jednokierunkowego wyznaczona została po przebiegu drogi wojewódzkiej

foto: D. Gębala

Wprowadzony został kolejny etap
organizacji ruchu drogowego związany z przebudową ulicy Sikorskiego.
Ruch pojazdów na odcinku, od skrzyżowania z ul. Strzegomską (wjazd do E.
Leclerc) do ul. Langiewicza, odbywa się
jednym pasem, wyznaczonym po stronie szkoły. W związku z tym odcinek
ul. Sikorskiego od Ronda Solidarności
do ul. Langiewicza jest nieprzejezdny.
Podczas tego etapu prac rozpoczęły się główne roboty drogowe
związane z budową nowej konstrukcji jezdni i pozostałych chodników po
stronie obszaru centrum handlowego.
W zależności od warunków pogodowych planuje się, że prace te potrwają

Kierowcy podróżujący tą częścią miasta muszą uzbroić się w cierpliwość.

nr 382 („mała obwodnica”) i drogą krajową nr 35 w stronę centrum miasta.
Wprowadzone zostały również zmiany w funkcjonowaniu komunikacji
miejskiej. Obsługa przystanków przy
ul. Pogodnej, w godzinach zmian pracowniczych, realizowana jest przez
linię nr 7, jako przedłużenie kursów z
przejazdem przez osiedle Zawiszów.
Linia 30 kończąca bieg przy ul. Sikorskiego dojeżdża do przystanku przy ul.
Strzegomskiej (centrum „E. Leclerc”).
Ulica Sikorskiego jest jedną z ważniejszych arterii Świdnicy. Natężenie
ruchu jest tam bardzo duże. Dodatkowo na terenach przyległych powstają
nowe osiedla mieszkaniowe, rozbudowuje się strefa przemysłowa przy
ul. Pogodnej. Z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg 2021 Świdnica otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 877
193 zł na remont ostatniego, mocno
zdewastowanego fragmentu tej drogi.
Zadanie realizuje firma wyłoniona w
przetargu, czyli Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z
o.o. Jego koszt to ponad 2 miliony 900
tysięcy złotych. Planowany termin zakończenia prac to połowa czerwca.
DG

Protestuj, tańcz, powstań! Świdniczanki
po raz kolejny zatańczą przeciwko przemocy
przez Eve Ensler. Elementem wspólnym jest taniec, ponieważ, tańcząc, kobiety mają „rządzić” swoim ciałem. My
po raz kolejny zapraszamy wszystkich
– panie i panów do wspólnego tańca.
Tak jak w całej Polsce spotykamy się
14 lutego, tym razem w Galerii Świdnickiej. Będziemy tańczyć, ale będzie to
tez okazja do zapoznania się z narzędziami i instytucjami, które wspierają
pokrzywdzone kobiety. Przyłącz się do
nas i zatańcz z nami – zachęca Violetta Mazurek, koordynatorka świdnickiej akcji.
DG

foto: D. Gębala

„Nazywam się Miliard/One Billion Rising” to wyjątkowa akcja w
formie tańca, skierowana przeciwko
wszelkim aktom przemocy wobec
kobiet i dziewcząt. Co roku na świecie do protestu przyłącza się ponad
200 krajów. Po raz kolejny do akcji
włączą się także świdniczanki, które w poniedziałek, 14 lutego o godz.
18.00 zatańczą w Galerii Świdnickiej.
Wyjątkowa kampania społeczna
z roku na rok zyskuje coraz większą
popularność. Elementem wspólnym
jest taniec, ponieważ, tańcząc, kobiety mają „rządzić” swoim ciałem. – Od
czterech lat Świdnica bierze udział w
ogólnoświatowej akcji – „Nazywam się
Miliard” – ogólnoświatowej kampanii
społecznej przeciw przemocy wobec
kobiet, zapoczątkowanej w 2011 roku

► W ubiegłorocznej edycji świdniczanki
zatańczyły wspólnie na Rynku.
28.01.-10.02.2022 r. |
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Pierwsze urodziny Policjanci otrzymali
nowe nieoznakowane
Endomamy
sprawiła, w 2020 roku radni przyjęli
program leczenia niepłodności metodą in vitro. Dzięki temu w grudniu
ubiegłego roku w szpitalu Latawiec
na świat przyszli bliźniacy. Warto
również przypomnieć, że to z inicjatywy fundacji na terenie Świdnicy
rozlokowano tzw. różowe skrzyneczek, które ułatwiają dostęp do artykułów higienicznych podczas miesiączki.

radiowozy

DG

foto: UM Świdnica

Nie zabrakło podsumowań, planów na przyszłość oraz pysznego
tortu! W piątek, 14 stycznia w Centrum Organizacji Pozarządowych
swoje pierwsze urodziny obchodziła
świdnicka fundacja Endomama.
Najważniejszym celem fundacji jest niesienie pomocy kobietom
chorym na endometriozę, ale zakres
działań Endomamy jest o wiele szerszy. Przypomnijmy, że to determinacja i zaangażowanie Anny Gromek

Na zdjęciu członkinie fundacji Endomama, od lewej: Urszula Malawska, Anna Gromek, Edyta
Malik i Justyna Gąsior.

Dorcia bardzo potrzebuje
nowego domu
Ma niespełna rok i jak na swój
młodzieńczy wiek przeżyła już zdecydowanie zbyt wiele. Dorcia jest
bardzo nieśmiała i ostrożna, jednak
przy bliższym poznaniu z pewnością
otworzy się na nowych właścicieli.
– Jak widać na zdjęciu, Dorcia
niestety nie jest „nakolankową” przyjaciółką, która radośnie przyjdzie się
przywitać. Ma niespełna rok i według
nas nie zaznała za dużo dotyku człowieka, nie zna go. Koteczka jest bardzo
nieśmiała i ostrożna w kontakcie. Nie
zauważyliśmy, by inicjowała sama
jakąkolwiek interakcję, odsuwa się
od dotyku i boi się. Kotka potrzebuje wyrozumiałego domu, który da jej dużo czasu i cierpliwości oraz przede wszystkim
spokoju. Dlatego szukamy
dla niej domu bez dzieci, by
kicia spokojnie mogła otworzyć się przed nowym opiekunem. Uważamy, że jest to
możliwe, ale tylko w spokojnym i cichym domu. Niestety,
w schronisku jest to niemożliwe,
ponieważ kotka stresuje całym
otoczeniem. Zdecydowanie pobyt
w klatce jej nie służy. Mimo wszystko

Dorcia nie atakuje i nie syczy. Dlatego jesteśmy pewni, że w odpowiednim
domu i czasie stanie się wspaniałą kocią przyjaciółką, tylko potrzebuje szansy – tłumaczą wolontariusze świdnickiego schroniska.
Schronisko dla Zwierząt w Świdnicy, ul. Pogodna 3, telefon kontaktowy: 733 093 663, 531 496 442, kontakt@schroniskoswidnica.pl.

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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foto: Fundacja Mam Pomysł

foto: D. Gębala

Przekazanie radiowozów odbyło się w piątek, 14 stycznia na terenie Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

Funkcjonariusze świdnickiej komendy mają do dyspozycji nowe nieoznakowane pojazdy służbowe, które będą znacznym wzmocnieniem
technicznym w codziennej służbie.
Pozyskanie nowych samochodów
było możliwe dzięki współpracy z
władzami samorządowymi, które w
połowie sfinansowały zakup. Druga
część środków pochodziła z budżetu
policji.
– Kluczyki do radiowozów wraz
z życzeniami bezawaryjnej eksploatacji przekazała funkcjonariuszom
prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska. Dzięki bardzo dobrej
współpracy z samorządami lokalnymi,
radiowozy policyjne są sukcesywnie
uzupełniane o kolejne pojazdy. Otrzymane samochody są niewątpliwie
ważnym elementem mającym wpływ

na funkcjonowanie świdnickiej policji,
będąc kolejnym wzmocnieniem technicznym dla funkcjonariuszy w ich
codziennej służbie – mówi Magdalena
Ząbek, oficer prasowy KPP Świdnica.
Podczas spotkania prezydent Świdnicy przekazała również komendantowi
powiatowemu policji w Świdnicy, mł.
insp. Andrzejowi Dobiesowi zakupione przez miasto maskotki komisarza
Lwa. Posłużą one policjantom do łagodzenia negatywnych emocji u dzieci będących świadkami negatywnych
zdarzeń. - Komisarz Lew jest bardzo
dobrze znany dzieciom. Budzi wyłącznie pozytywne emocje i jest bardzo
pomocny podczas akcji profilaktycznych prowadzonych przez policjantów
wśród najmłodszych – dodaje Magdalena Ząbek.
DG

Pijany pchał wózek
z 2-letnią córką. Prokurator
postawił mu zarzut

Do pięciu lat pozbawienia wolności grozi mężczyźnie, który w
nocy z 19 na 20 stycznia w Świdnicy
na ulicy Kliczkowskiej pchał wózek
ze swoją 2-letnią córką, będąc kompletnie pijanym. 29-latek usłyszał
prokuratorskie zarzuty.
Przypomnijmy, że patrolujący
ten rejon miasta policjanci zauważyli zataczającego się mężczyznę,
który szedł zygzakiem, prowadząc
wózek, w którym znajdowało się
małe dziecko. Badanie przeprowadzone przez mundurowych wykazało, że ma on prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Jak się okazało,
dziewczynka była przemarznięta,
ponieważ ojciec nie zadbał o jej ciepłe ubrania. – Dziewczynką zajęli się
policjanci i natychmiast pojechali z
nią do szpitala, aby sprawdzić, czy
nic jej się nie stało. Mężczyznę, któ-

ry w takim właśnie stanie ,,opiekował się” swoją córeczką, zatrzymano
i obecnie funkcjonariusze wyjaśniają
wszystkie okoliczności tej sytuacji.
Sprawdzają między innymi też, czy
tego typu sytuacje mogły mieć miejsce w przeszłości –mówi rzeczniczka KPP Świdnica, Magdalena Ząbek.
Mężczyzna usłyszał zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo.
Prokuratura powiadomiła także Sąd
Rodzinny, który sprawdzi, czy opieka
nad dziewczynką sprawowana jest w
sposób należyty i odpowiedzialny. –
Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.
Zastosowaliśmy wobec niego dozór
policyjny – mówi prokurator rejonowy Marek Rusin. 29-latkowi grozi
nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
JB

kultura

e
l
e
i
c
a
j
y
z
r
P
Ferie zimowe z biblioteką
biblioteki
polecają

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zaprasza dzieci
w wieku 7-10 lat na moc niesamowitych wrażeń podczas zimowych ferii! Wszystkie zajęcia
odbywać się będą zgodnie z aktualnymi zaleceniami sanitarnymi. Dziecko na zajęcia zapisuje
rodzic lub opiekun prawny osobiście. Liczba miejsc jest ograniczona.

31 stycznia – 4 lutego

2 Biblioteczny spacerownik, czyli wolnym krokiem z bi-

blioteką – spacery organizowane
przez Wypożyczalnię dla Dzieci
i Młodzieży (ul. Franciszkańska
18). Więcej informacji pod nr. telefonu: 74 640 09 42.
- Na początek wolnym krokiem
odkryjemy legendy, które skryły się
wśród zabytkowej świdnickiej bryły.
Następnie powolutku będziemy się rozkoszować piernikowymi opowieściami
między świdnickimi uliczkami. Dalej
niespiesznie z głową zadartą ku górze
będziemy podziwiać malunki na murze. Na końcu naszej podróży cofniemy
się w czasie, by odkryć stare dzieje biblioteki. Ferie w bibliotece rozpoczynamy cyklem spacerów ulicami starego
miasta. Przez pięć dni będziemy przemierzać zakamarki Świdnicy. Na trasie
będą na uczestników czekały opowieści, zagadki, zadania do wykonania i
mnóstwo wspaniałej zabawy. Każdy

upominki, oczywiście z kocim motywem – zapewnia Małgorzata
Andrzejewska, kierownik filii nr 1.

IE W BIBLIOTECE
FER

spacer zakończymy w bibliotece gorącą
herbatą i wspólnym czytaniem - zapowiada Monika Turzańska, kierownik
Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży

7 lutego – 11 lutego

2 Koci Świat – na zajęcia zaprasza filia nr 1 (ul. Wrocławska 44).
Więcej informacji pod nr. telefonu: 74
640 09 51.
- Będziemy rozmawiać o kotach bohaterach książek dla dzieci, poznawać ciekawostki o kotach, tworzyć je: z
włóczki, ze starych książek, z rolek po
papierze, stworzymy też wspólny plakat - wielką kocią rodzinę. A na zakończenie ferii wykonamy walentynkowe

2 Kosmiczne ferie – na zajęcia zaprasza filia nr 2 (ul. Słobódzkiego 21).
Więcej informacji pod nr. telefonu: 74 640 09 50.
-3, 2, 1... startujemy z odlotowymi feriami! Zapraszamy dzieci
na kosmiczne gry i zabawy. Odkryjemy, jak powstają kratery na
księżycu, spróbujemy zamknąć
kosmiczną mgławicę w słoiku, wykonamy własne projektory konstelacji gwiazd, a na koniec sprawdzimy, czyja rakieta doleci na najdalszą planetę. A to wszystko pod
czujnym okiem profesora Astrokota
– mówi Anna Sobczyk z filii nr 2 świdnickiej biblioteki.

2 Tworzymy i się bawimy – na
zajęcia zaprasza filia nr 5 (ul. Morelowa 2A). Więcej informacji pod nr.
telefonu: 74 852 46 22.
- Będziemy tworzyli i wesoło się
bawili. Co stworzymy? Maski, breloczki, zakładki i wiele innych różności! opowiada Iwona Wiśniewska, kierownik filii nr 5.
Wszystkie zajęcia odbywać się
będą zgodnie z aktualnymi zaleceniami sanitarnymi. Liczba miejsc ograniczona - obowiązują zapisy pod podanymi numerami telefonów.

foto: Miejska Biblioteka Publiczna

O literaturze przy stole do ping-ponga
Takiego wydarzenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy jeszcze nie było! W
piątek, 14 stycznia odbyło się spotkanie „Ping-pong myśli: pisarstwo a nowe media”.
- Kamila Paradowska i Barbara Elmanowska, grając w tenisa stołowego, rozmawiały o
pisaniu powieści oraz możliwościach promowaniu literatury w nowych mediach. O pisarstwie,
tworzeniu powieści „Woliera” opowiadała Barbara, natomiast o nowoczesnych mediach Kamila,
projektantka treści, trenerka pisania. Spotkanie
minęło w bardzo sympatycznej atmosferze, goście
zobaczyli filmy promocyjne zrealizowane przez
Kamilę, a całość dopełniła możliwość degustacji
kawy i herbaty – relacjonuje Marta Wojciechowska, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świdnicy.
Red.

Wyposażone w rakietki do tenisa stołowego Barbara Elmanowska i Kamila Paradowska opowiadały o swoich doświadczeniach z literaturą.

Zaprojektuj pieczęć
biblioteki i wygraj!
Miejska Biblioteka Publiczna w
Świdnicy ogłasza konkurs na wyłonienie najlepszego graficznego projektu – pieczęci okolicznościowej.
Konkurs ogłoszono w ramach obchodów 75-lecia świdnickiej biblioteki.
- Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do mieszkańców miasta. Wygrany projekt będzie
wykorzystywany jako biblioteczna
pieczęć okolicznościowa. Pieczęć powinna być czytelna, łatwa do zapa-

Mariusz Buczma –
świdnicki fotograf
„Stulatek, który wyskoczył przez
okno i zniknął”. Brzmi absurdalnie, ale czy nie niemożliwie? Allan Karlsson - człowiek, który,
zdawałoby się powinien powoli
doczekać na kanapie do swego
końca, nagle wstaje, wyskakuje przez okno w domu starców i
zmienia swoje życie. No właśnie czy zmienia je? Czy tylko rusza w
kolejną podróż… To książka opisująca na przemian niesamowite
przygody tytułowego stulatka z
przeszłości czy teraźniejszości.
To powieść, która uczy nas, że
można żyć tak po prostu i podejmować decyzje bez obaw o konsekwencje, kierując się prostymi
zasadami. To książka napisana z
tak wielkim dystansem i poczuciem humoru, że ból brzucha i
szczęki jest nieunikniony. Wydawnictwo potrafi pozytywnie
namieszać w niejednej głowie.
Więc nie wahaj się! Skacz przez
okno w domu starców i podążaj
za Allanem! Zobaczysz, ile przeżyjesz niezwykłych i niezapomnianych chwil.

ZAPROJEKTUJ
OKOLICZNOŚCIOWĄ
PIECZĘĆ

i wygraj!

miętania, wzbudzać pozytywne emocje i łatwo identyfikować się z naszą
z biblioteką – tłumaczy Ewa Cuban,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. Prace konkursowe należy przesyłać na adres mailowy
sekretariat@mbp.swidnica.pl
do 18 lutego. Pełny tekst regulaminu
oraz więcej informacji znajduje się
na stronie internetowej www.mbp.
swidnica.pl.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świdnicy ogłasza konkurs
na projekt
pieczęci okolicznościowej
Konkurs ma charakter otwarty,
jest skierowany do mieszkańców miasta

Prace należy wysyłać do 18.02.2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28.02.2022 r.

Więcej informacji:
na stronie www biblioteki mbp.swidnica.pl
lub pod numerem telefonu: 74 640 09 46

DG
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Udało się zebrać pieniądze
na lek dla Amelki!

Sołtys Marian Gębski.

Sołtys Magdalena Famuła.

foto: UG Świdnica

W środę, 19 stycznia w świetlicy w Bystrzycy Górnej odbyły się
ponowne wybory włodarza wsi. W
wyniku głosowania mieszkańców
(38 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”, 1
głos nieważny) nowym sołtysem
Bystrzycy Górnej został Marian
Gębski. Zebranie było także okazją
do podziękowań złożonych na ręce
Zbigniewa Siwaka przez członków
Rady Sołeckiej oraz stowarzyszeń
działających na terenie Bystrzycy
Górnej. Marian Gębski, otrzymał
symboliczny sierp, przekazywany
zgodnie z tradycją z kadencji na
kadencję kolejnym sołtysom.

Podobna sytuacja miała miejsce
także w Lubachowie. Tam z funkcji zrezygnowała Aneta Dzamara-Szakiel. 20 stycznia mieszkańcy
wsi ponownie w tej kadencji wybierali nowego sołtysa. W głosowaniu
tajnym na dwóch kandydatów oddano 45 głosów, w tym 44 ważne i
1 głos nieważny. Ostatecznie zwyciężyła Magdalena Famuła, zdobywając 35 głosów, a Adriana Wołosz-Sołtys – 9 głosów.
JB
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W sobotę, 15 stycznia pod Galerią Świdnicką, wolontariuszki sprzedawały książeczkę
„9 wyzwań” stworzoną na potrzeby zbiórki.
Wydawnictwo opowiada historię Amelki w
walce o najdroższy lek świata.

foto: D. Gębala

Blisko 200 śmiałków wzięło udział w charytatywnym morsowaniu
dla Amelki. Amatorzy lodowatej wody spotkali się w niedzielę, 16
stycznia przy zbiorniku wodnym w Mściwojowie (powiat jaworski).

9 mln zł. Dzięki niesamowitemu zrywowi ludzi dobrych serc, Amelka
ma szansę nie tylko na leczenie, ale
też odzyskanie sprawności w nóżkach. - Kochani, nie wiemy, co mamy
powiedzieć. Niemożliwe nie istnieje.
Mamy 100% zbiórki. Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że to już koniec, że udało
się zebrać całą kwotę dzięki wam. Bez

was Amelka nie dostałaby szansy na leczenie. Dziękujemy wszystkim za te 14
miesięcy walki: za zbieranie nakrętek,
wszystkie ciasta, prowadzenie grupy
na facebooku, za wszystkie licytacje,
za wpłaty na konto i udział we wszystkich akcjach – mówi Patrycja Gmyrek,
mama Amelki.
DG

Wylicytuj charytatywną
poduszkę i wesprzyj WOŚP
Pani Janiny Szelewskiej, 97-letniej mieszkanki Milikowic nie trzeba chyba nikomu przedstawiać.
Seniorka na początku pandemii ruszyła z pomocą dla medyków, szyjąc
w swoim domu maseczki ochronne. Cała akcja spotkała się z niesamowitym odzewem społecznym, a
działalność naszej seniorki odbiła
się szerokim echem nie tylko w polskich, ale i zagranicznych mediach.
Przypomnijmy, że podczas 29.
finału starsza pani przekazała na licytację kopertę na chusteczki, która została wylicytowana za ponad
500 zł oraz fartuszek i kapcie, które zostały wylicytowane aż za 3000
zł! W tym pani Janina postanowiła
wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i uszyła własnoręcznie piękną, czerwoną poduszkę
w kształcie serca, haftowaną dwustronnie – z jednej strony został wyhaftowany cel aukcji, czyli 30. finał
WOŚP, natomiast z drugiej strony
został wyhaftowany zmodyfikowany przez babcię Janinę cytat Adama
Mickiewicza „Miej serce i patrzaj w
serce” na „Miej serce i kochaj sercem”. – Poduszka jest absolutnie wyjątkowa i niepowtarzalna, a co więcej, zostało w nią włożone ogromne
serce starszej kobiety, która chciała
zrobić coś dobrego i dołożyć swoją
cegiełkę do 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – czytamy
w opisie aukcji.
JB

foto: Allegro

foto: UG Świdnica

W dwóch sołectwach gminy
Świdnica: Lubachowie i Bystrzycy
Górnej odbyły się wybory nowych
włodarzy wsi. Rezygnację z funkcji złożyli Aneta Dzamara-Szakiel
oraz Zbigniew Siwak.

Ogromna mobilizacja setek wolontariuszy i tysięcy ludzi dobrej
woli sprawiła, że niezwykle trudny
cel został osiągnięty. W nieco ponad
rok udało się uzbierać 9 mln zł, dzięki którym Amelka Gmyrek zostanie
poddana terapii ratującej życie.
Historia małej Amelki ze Strzegomia poruszyła tysiące osób. Dwuipółletnia dziewczynka cierpi na SMA –
rdzeniowy zanik mięśni. Niestety, rokowania nie są optymistyczne, a jedyną szansą na zatrzymanie choroby jest
terapia genowa, która kosztuje ponad

foto: D. Gębala

Lubachów
i Bystrzyca
Górna mają
nowych
sołtysów

Mimo sędziwego wieku pani Janina wciąż nie zapomina o innych ludziach znajdujących się w
potrzebie.

wieści z powiatu

Jeszcze w tym roku wybudują
nowoczesny posterunek
w Świdnicy mł. insp. Andrzej Dobies,
wójt gminy Marcinowice Stanisław
Leń, przewodniczący Rady Gminy
Artur Fiołek oraz kierownik posterunku policji w Marcinowicach asp.
sztab. Remigiusz Strzelczyk. Zgodnie z podpisaną umową, na inwestycję
zaplanowano niespełna 3 miliony złotych. Założenia projektowe obejmują
budowę w systemie modułów dwóch
parterowych budynków z przeznaczeniem na funkcję budynku administracyjnego posterunku policji i garażu z magazynem wraz z zagospodarowaniem terenu.
oprac.

foto: UG Marcinowice

Marcinowiccy policjanci przygotowują się do budowy nowego posterunku. W tym celu zorganizowane
zostało spotkanie w nowo wybudowanej siedzibie funkcjonariuszy w
Prochowicach – pierwszej powstałej
w systemie modułowym 3D jednostce w Polsce. Podobny obiekt jeszcze w
tym roku zostanie wybudowany przy
ulicy Juliana Tuwima w Marcinowicach. Umowę na realizację inwestycji
podpisał komendant wojewódzki policji we Wrocławiu, nadinsp. Dariusz
Wesołowski.
Wizyta z mundurowymi w Prochowicach miała na celu zapoznanie
z funkcjonalnością budynku, zastosowanymi rozwiązaniami, szczegółami
technicznymi i organizacyjnymi pracy posterunku. W spotkaniu udział
wzięli komendant powiatowy policji

► Wizyta w Prochowicach była dobrą
okazją do zaznajomienia się z tego
rodzaju budownictwem.

W ZPS "Karolina" od ponad 160 lat produkowana jest porcelana stołowa.

HM Investment sp. z o.o., będąca
właścicielem Gerlach S.A., dokonała
przejęcia większościowego pakietu
udziałów w Zakładach Porcelany Stołowej Karolina sp. z o.o.
Dokumenty przejęcia podpisano we wtorek, 11 stycznia. Głównym
celem transakcji jest spodziewana
synergia działań i efektów dla obu
spółek, który pozwoli uczynić z siedziby w Jaworzynie Śląskiej jedno z
głównych centrów produkcyjnych
współpracujących długoterminowo
z marką Gerlach. To kolejny etap realizacji strategii rozwoju Gerlacha,
zawartej w przesłaniu marki: „Gerlach. Ułatwiamy życie”. - Dwa przedsiębiorstwa z ugruntowaną pozycją
na polskim rynku: Gerlach z ponad
260-letnią tradycją w tworzeniu naj-

foto: UM Jaworzyna Śląska

Zakłady Porcelany
Żarów stawia na
bezpieczeństwo pieszych
Stołowej „Karolina”
z nowym udziałowcem
większościowym

wyższej jakości sztućców, naczyń oraz
noży kuchennych oraz marka Karolina z ponad 160-letnim stażem w
produkcji porcelany białej oraz FBC,
łączą swoje siły, aby korzystać z doświadczeń i przełożyć je na rozwój obu
stron. Oparcie współpracy na silnych
relacjach handlowych oraz uznaniu
konsumentów to gwarancja umocnienia pozycji marek na rynku polskim
oraz rynkach zagranicznych. Szeroka
i atrakcyjna oferta obu marek, które
mocno stawiają na najwyższą jakość
wyrobów ma pomóc w jeszcze lepszym
realizowaniu potrzeb konsumentów
i elastycznym dopasowywaniu się do
dynamicznie zmieniającego się rynku
– informuje Piotr Piechota, prezes
ZPS „Karolina”.
Oprac.

Na terenie Żarowa powstaną
bezpieczne przejścia dla pieszych.
Burmistrz Leszek Michalak oraz
zastępca burmistrza Przemysław
Sikora podpisali umowy na realizację zadania „wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych” i już niebawem ruszą pierwsze prace wykonawcze.
W ramach zadania wykonanych
zostanie łącznie osiem przejść dla
pieszych, w miejscach, gdzie jest
duże natężenie ruchu. Będą to 4
przejścia przy Szkole Podstawowej
w Żarowie na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego, 1 Maja i Sikorskiego,
2 przejścia na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i Sikorskiego, przejście
na ul. Mickiewicza oraz przejście na
ul. Armii Krajowej za skrzyżowaniem
z ul. Piastowską. Inwestycje z pewnością wpłyną na poprawę bezpieczeństwa. - Wszystkie przejścia dla
pieszych, które zostaną przebudowane, usytuowane są w miejscach,
w których występuje wzmożony ruch
samochodowy. Kilka z tych przejść
znajdują się również w pobliżu szkół
podstawowych na terenie Żarowa.

Dlatego złożyliśmy wniosek o dofinansowanie przebudowy tej infrastruktury – mówi burmistrz Leszek
Michalak. - Głównym celem zadań,
na które podpisaliśmy umowy, jest
przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na
przejściach dla pieszych i zwiększenie ochrony uczestników ruchu - w
tym przypadku pieszych. Inwestycja zakłada wykonanie bezpiecznych
przejść dla pieszych, a w ramach prac
przejścia będą doświetlone i oznakowane, dobudowane zostaną również
chodniki doprowadzające do przejścia. Wszystkie zadania realizowane
będą w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg, z którego pozyskaliśmy 80% dofinansowania – tłumaczy
zastępca burmistrza Przemysław Sikora. Realizacja wszystkich inwestycji ma potrać do końca maja. Łączny
koszt budowy bezpiecznych przejść
dla pieszych to kwota blisko 300 tys.
złotych, dofinansowanie w wysokości 280 tys. złotych zostało przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg.
oprac.

Rogoźnica i Stanowice
z wiatami
przystankowymi

Dwuletnie starania sołectw Rogoźnica i Stanowice dotyczące posadowienia na miejscowych dworcach
PKP wiat przystankowych przyniosły
wreszcie skutek. Teraz pasażerowie
już nie muszą czekać na przyjazd pociągów pod gołym niebem.
To dla pasażerów niezwykle ważna inwestycja. Szczególnie w okresie

zimowym, gdy temperatura często
spada poniżej zera, pada śnieg i wieją
porywiste wiatry. O wiatę w Rogoźnicy
starał się radny i sołtys Paweł Gołąb,
w przypadku Stanowic - radny Piotr
Szmidt i sołtys Zdzisława Dmytrarz.
W tej sprawie w PKP interweniowały
też władze samorządowe Strzegomia.
oprac.
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W meczu ostatniej kolejki rundy
zasadniczej koszykarze Domino Polonii Świdnica pokonali młodziutką
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sach spotkania zadecydowała trzecia
kwarta, w której świdniczanie wygrali różnicą 16 punktów, a nie do
zatrzymania pod koszem rywali był
Tomasz Kosmala, który w całym spotkaniu zanotował aż 35 punktów.
Domino Polonia Świdnica – Exact
Systems Śląsk Wrocław 78:69 (20:27,
21:23, 23:7, 14:12)
Domino Polonia Świdnica: Kosmala 35,
Soboń 14, Słobodzian 11, Pałac 7, Sieńko
6, Cisek, Kaczmarczyk, Czyrek, Liuras,
Kałużyński, Poradzisz
Exact Systems Śląsk Wrocław: Piętowski 13, Kaźmierczak 5, Ozga 9, Leniec 10,
Gładek 10, Ptak, Stanisławski 5, Krysiewicz 9, Musiał 2, Sosiński 6

Pozostałe wyniki 14. kolejki, (22.01):

▪ UKS Gimbasket Wrocław – MKS Basket
Szczawno Zdrój 71:94
▪ ZZKK Orzeł Ziębice – Chrobry XXI
Kłodzko 77:66
▪ KS Basket Legnica – Centrum Medyczne Magnolia KKS Siechnice 66:109

Tomasz Kosmala po raz kolejny okazał się najskuteczniejszym koszykarzem Domino Polonii
Świdnica.

Zuzanna Oleksiuk
powołana do kadry
narodowej judoków
Mieszkanka Bukowa, Zuzanna
Oleksiuk otrzymała powołanie do
kadry narodowej judoków juniorek
młodszych. To wielkie osiągnięcie dla
mieszkanki gminy Żarów.

Dwa sparingi
z wiceliderem I ligi
Wobec kłopotów zdrowotnych
zespołu z Nachodu nie odbył się planowany na sobotę, 22 stycznia turniej
z udziałem trzech drużyn. W zamian
Szare Wilki dwukrotnie zmierzyły
się z Borem Oborniki Śląskie.
Sparingi z wiceliderem I ligi były
bardzo dobrym przetarciem przed
rozpoczęciem rundy rewanżowej i
domowym starciem z Olimpem Grodków (sobota, 29 stycznia, godz. 18.00,
hala sportowo-widowiskowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno). Oba spotkania padły łupem gości: 24:37 i 27:28.
Zdecydowanie lepiej świdniczanie

ekipę Śląska Wrocław 78:69. Dzięki
temu biało-zieloni zapewnili sobie
awans do grupy mistrzowskiej. O lo-

Zuzia na co dzień trenuje w barwach klubu AKS Strzegom i reprezentuje
swoją gminę podczas różnych zawodów
sportowych. - Gratulujemy młodej zawodniczce i życzymy dalszych sukcesów

Tabela końcowa rundy zasadniczej, grupa A:
1. KKS Siechnice
26 14 12-2
2. KS Basket Legnica
24 24 10-4
3. Domino Polonia Świdnica
23 14 9-5
4. Śląsk Wrocław
22 14 8-6
5. ZZKK Orzeł Ziębice
22 14 8-6
6. Chrobry XXI Kłodzko
21 14 7-7
7. Basket Szczawno Zdrój
16 14 2-12
8. UKS Gimbasket Wrocław
14 14 0-14
DG

foto: UM Żarów

Urząd Miejski w Świdnicy zaprasza do składania wniosków o
przyznanie nagród i wyróżnień za
wyniki sportowe oraz osiągnięcia
w działalności sportowej za 2021
rok.
Zgodnie
z
uchwałą
nr
XIII/160/11 z dnia 29 grudnia 2011
roku Rady Miejskiej w Świdnicy,
mogą zostać przyznane:
▪ nagrody i wyróżnienia za
osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników – mieszkańców Świdnicy lub członków klubu sportowego,
podmiotu prowadzącego w innej
formie działalność sportową, mających siedzibę na terenie Świdnicy,
▪ nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe w klubach i podmiotach prowadzących w innej formie działalność sportową, mających siedzibę
na terenie Świdnicy,
▪ nagrody i wyróżnienia dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, biorąc pod uwagę
znaczenie tych osiągnięć dla społeczności świdnickiej.
Wnioski o nagrody i wyróżnienia dla trenerów i zawodników
mogą dotyczyć określonych osiągnięć lub całokształtu działalności
sportowej.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą wystąpić:
▪ macierzysty klub sportowy
lub podmiot prowadzący w innej
formie działalność sportową,
▪ właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy,
▪ komisja Rady Miejskiej w
Świdnicy właściwa do spraw sportu,
▪ komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Świdnicy właściwa
do spraw sportu,
▪ osoba zainteresowana.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii
Krajowej 49, pokój 1a, w terminie
do 28 lutego tego roku. Formularze
dostępne są na stronie sport.swidnica.pl/nagrody-sportowe.

Domino Polonia Świdnica
melduje się w grupie
mistrzowskiej

na matach Polski i Europy. Wierzymy, że
Zuzia zaskoczy nas jeszcze nie raz i zdobędzie najwyższe trofeum w tej dyscyplinie sportowej, z czego z całego serca jej
życzymy – mówią urzędnicy z Żarowa.

Sprawdzenie formy
na tle renomowanego
rywala z pewnością
wpłynie korzystnie
na świdnicki zespół.

spisali się w drugim sparingu. Podopieczni Krzysztofa Terebuna przez
większość czasu kontrowali przebieg
meczu, jednak chwilowy brak koncentracji przy skuteczniejszej grze gości
sprawił, że to jednak przyjezdni okazali się lepsi o jedną bramkę.
ŚKPR Świdnica – Bór Oborniki Śl.
24:37 (14:20); 27:28 (19:11)

ŚKPR: Wiszniowski, Shupik – Wojtala 10,
2, Pęczar 4, 4, Starosta 3, 4, Stadnik 2, 0,
Wołodkiewicz 2, 2, Chmiel 1, 10, Rzepecki 1, 0 Jaroszewicz 1, 0, Etel 0, 4, Bal
Oprac.

foto: D. Gębala

Ruszył nabór
wniosków
na nagrody
dla sportowców

foto: D. Gębala

sport

sport

Wszyscy uczniowie będą mieli niepowtarzalną okazję sprawdzić się w różnych zimowych dyscyplinach.

foto: W. Kurek

Szóstka bez konkurencji

Większość zawodniczej zwycięskiej ekipy na co dzień trenuje siatkówkę w MKS IgnerHome
Volley Świdnica.

Dziewczęta z SP 6 w Świdnicy wygrały zawody klas 7-8 szkół podstawowych w ramach „Współzawodnictwa
szkolnego 2021-2022”. Turniej organizowany przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji odbył się w czwartek, 20
stycznia w hali sportowo-widowiskowej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno.
- Do imprezy zgłosiły się trzy reprezentacje świdnickich podstawówek,
grając każdy z każdym do dwóch wygranych setów. Siatkarki z SP 6 łatwo
zwyciężyły najpierw z drużyną SP 105
(25-8, 25-19) a następnie z zespołem
SP 1 (25-7, 25-6). Tym samym zawodniczki szóstki awansowały do dalszych
szczebli rozgrywek. W meczu o drugie

miejsce pomiędzy SP 105 i SP 1 zwyciężyły dziewczęta z SP 105 (25-11, 2517) – relacjonuje Waldemar Kurek ze
świdnickiego OSiR-u.
Na zakończenie turnieju drużyny
otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz
medale. Wyróżnione zostały też najlepsze zawodniczki: Julia Kryśko (SP
1), Maja Długołęcka (SP 6) oraz Zuzanna Waryas (SP 105).
Końcowa klasyfikacja (z punktacją do
współzawodnictwa):
▪ SP 6 – 10 pkt.
▪ SP 105 – 8 pkt.
▪ SP 1 – 7 pkt.

DG

ardową, a w specjalnym symulatorze
narciarskim zmierzyć się ze stromym,
ośnieżonym stokiem. – Każda z zimowych dyscyplin olimpijskich jest dyscypliną niszową, razem tworzą atrakcję.
Prezentując wszystkie w jednym miejscu, postanowiliśmy przybliżyć je dzieciom w atrakcyjnych formach aktywności, tak aby mogli spróbować rywalizacji.
Chcemy, aby poczuli zimowe dyscypliny,
szczególnie przed Zimowymi Igrzyskami
Olimpijskimi w Pekinie 2022 – podkreślają przedstawiciele Zimowej Akademii
Sportu, którzy w Świdnicy pojawili się
już w listopadzie ubiegłego roku. Wówczas gościli w Szkole Podstawowej nr
105, a w zawodach wystartowali czwartoklasiści z niemal wszystkich świdnickich szkół.
Stanowiskom sportowym towarzyszy wystawa historyczna dotycząca zimowych igrzysk olimpijskich i
startów Polaków z trakcyjnymi eksponatami.
oprac.

Arcyważne zwycięstwo
MKS IgnerHome
Volley Świdnica
Runda zasadnicza rozgrywek
wkracza w decydującą fazę i nie ma
już miejsca na niespodziewane potknięcia. Wiedzą o tym doskonale
siatkarki MKS IgnerHome Volley
Świdnica. Biało-zielone, które wciąż
liczą się w walce o miejsca premiowane awansem do baraży, pokonały
na wyjeździe Volley Chrząstowice
3:1. Dzięki temu arcyważny komplet
punktów wrócił do Świdnicy.

Volley Chrząstowice – MKS IgnerHome Volley Świdnica 1:3
(25:27, 25:19, 20:25, 17:25)
Pozostałe wyniki 14. kolejki (15.01):

▪ AZS-AWF Hummel Wrocław – MKS II Kalisz 1:3 (25:22, 19:25, 17:25, 15:25)
▪ Sari Żory – NTSK-AZS Nysa 3:1 (19:25,
25:19, 25:11, 25:15)
▪ SPS Panki – MKS Dąbrowa Górnicza 3:1
(25:19, 25:27, 25:12, 25:15)
▪ MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych –
Sokół 43 Katowice – mecz 5.02
DG

Dwójka biało-zielonych
w kadrze DZPN!
Na przełomie stycznia i lutego
(30.01 – 4.02) w Jagniątkowie odbędzie się zgrupowanie sportowe
zawodników reprezentacji Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej
rocznika 2010. W grupie znalazło
się dwóch piłkarzy IgnerHome Polonii-Stali Świdnica.
Mowa o Mateuszu Politańskim
i Alim Nadzie, na co dzień piłka-

rzom walczącym o punkty w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej. Podopieczni trenerów Mariusza Krupczaka i Szymona Krupczaka mają
za sobą znakomitą jesień podczas
której zakończyli najbardziej prestiżowe dolnośląskie rozgrywki jedynie za plecami Śląska Wrocław i
Parasola Wrocław.
oprac.

reklama

Sporty zimowe pod dachem hali?
To możliwe, co więcej, można przy
tym znakomicie się bawić i na „sucho” spróbować swoich sił w curlingu, biathlonie, hokeju, czy jeździe na
nartach zjazdowych. Na dwa dni pełne atrakcji w hali sportowo-widowiskowej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno dzieci i młodzież zapraszają Urząd
Miejski w Świdnicy i Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Zimowa Akademia Sportu zawita
do Świdnicy w poniedziałek i wtorek (31
stycznia i 1 lutego). W poniedziałek przewidziano dwie sesje: od godziny 9.00 do
12.00 i od 13.00 do 15.00, natomiast we
wtorek od godziny 9.00 do 15.00, gdy
spróbujemy wyłonić mistrzów poszczególnych konkurencji. Wstęp i udział w
zawodach jest bezpłatny. Swoich sił
spróbować może każdy. Atrakcji nie
zabraknie. W biathlonie będzie można
postrzelać z broni laserowej, rozegrać
mecz hokeja lub minihokeja, wsiąść na
saneczki, poszusować deską snowbo-

foto: DG

Niespodzianka na początek ferii!
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