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Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Świdnicy wkrótce rozpoczyna budowę trzeciego schroniska dla bezdomnych. Idea spotkała się z falą krytyki ze strony części
radnych oraz okolicznych mieszkańców, którzy boją się uciążliwych sąsiadów. Prokuratura
Rejonowa prowadzi postępowanie w sprawie przeterminowanej żywności, a na wyraźny
wzrost problemów z bezdomnymi w mieście zwraca uwagę Straż Miejska.
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Nie udało się z dodatkowym oświetleniem.
Będzie ograniczenie prędkości?
Wielokrotnie w tym miejscu dochodziło do groźnych wypadków,
zwłaszcza z udziałem pieszych. Radny
miejski Mariusz Kuc zaapelował do zarządcy drogi o zamontowanie dodatkowego oświetlenia. Jego prośba zo-

stała jednak odrzucona. Czy sytuacja z
bezpieczeństwem na ulicy Przemysłowej ulegnie poprawie?
Mariusz Kuc już pod koniec zeszłego roku zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo pieszych w tym miejscu.

foto: D. Gębala

Ograniczenie prędkości na
ul. Przemysłowej powinno
poprawić bezpieczeństwo
pieszych.

wykonania dodatkowego punktowego
- Jadący tam kierowcy zgłaszają probleoświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej
my z widocznością przechodniów znajnr 382 – argumentuje Grzegorz Kodujących się na przejściach. Takie
walkowski, dyrektor ds. utrzysytuacje mają miejsce szczególnie
mania DSDiK.
w godzinach porannych i wieRadny Kuc nie zamierza
czornych, co powoduje duże
odpuszczać w kwestii popraniebezpieczeństwo – tłumawienia bezpieczeństwa na
czył w swojej interpelacji
tym odcinku drogi. Podczas
radny Kuc.
styczniowej sesji Rady MiejDo złożonego wniosku
skiej, lokalny samorządowiec
świdnickiego radnego odnioMariusz Kuc
złożył kolejną interpelację, w
sła się Dolnośląska Służba Dróg
której apeluje o ograniczenie prędi Kolei we Wrocławiu zarządca drokości. - Po otrzymaniu negatywnej odgi - Informuję, że przeanalizowano sześć
powiedzi od Dolnośląskiej Służby Dróg i
przejść dla pieszych zlokalizowanych
Kolei we Wrocławiu na moją interpelację
w ciągu ul. Przemysłowej w Świdnicy.
w sprawie doświetlenia przejść dla piePrzejścia wyznaczone są w terenie zaszych w obrębie tej ulicy, apeluję o ograbudowanym, ich oznakowanie jest komniczenie prędkości dla poruszających się
pletne, a wzajemna widoczność relacji
tam pojazdów do 50 km/h. Nadmienię
kierujący – pieszy na wszystkich przejjeszcze, że tylko w grudniu ubiegłego roku
ściach jest zachowana w stopniu bardzo
na przejściach dla pieszych miały miejsce
dobrym. Należy podkreślić, że każde z
dwa groźne wypadki, w których mocno
tych przejść zlokalizowane jest w rejonie
ucierpieli piesi – tłumaczy Mariusz Kuc.
lamp oświetlenia ulicznego. W związDG
ku z powyższym obecnie nie planujemy

Śródrynkowe kamienice
odzyskały dawny blask

Czwarte
urodziny

Kolejne kamienice na świdnickim
Rynku przeszły totalną metamorfozę. Zakończyły się prace związane z
rewitalizacją zabytkowej części bloku
śródrynkowego.
Budynki komunalne – Rynek 38 i
Wewnętrzna 3,5,7 zyskały nową elewacje, stolarkę okienną, wyremontowane
zostały również ich dachy. Środki na
zrealizowanie celu zostały pozyskane
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łącznie Świdnica otrzymała
ponad 8 milionów złotych. Środki z puli
zostały rozdysponowane także na przebudowę teatru oraz odbudowę tarasu

Mojej
Świdnicy!
Pierwszych 10 czytelników,
którzy odwiedzą naszą
redakcję

widokowego w Parku Młodzieżowym.
Było to wsparcie bezzwrotne i pochodziło z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. – Rusztowania zostały już zdemontowane, prace odebrane. I tak zmieniamy na lepsze, krok po kroku, Świdnicę. W ramach dużego unijnego programu rewitalizacji uruchomiliśmy nowe
centrum dla organizacji pozarządowych
i piękną, nowoczesną informację turystyczną. Wsparcie środków rządowych
pozwoliło kontynuować prace i odnowić
elewacje budynków – mówi prezydent
Świdnicy, Beata Moskal–Słaniewska.
DG

w środę, 16 lutego,
otrzyma od nas symboliczne
upominki.

Czekamy na Was
w godz. 9.00-14.00.
Serdecznie zapraszamy!

112 - Ogólny numer alarmowy
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja

986 – Straż Miejska
994 - Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe

Świdnica
biuletyn informacyjny
www.mojaswidnica.pl
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reklama

Świdnicki magistrat przypostwo serca, doświadczenia i umiejęto świetnych produktach i usługach
mina o akcji „Wspieram lokalnie –
ności. W ich i swoim imieniu dzięku„made in Świdnica” ma szansę doŚwidnica Przedsiębiorcom”. Prowajemy za każde polubienie, komentarz
trzeć do osób, które być może w
dzisz biznes w naszym mieście lub
i udostępnienie posta #Wspieramprzyszłości staną się klientami nanajbliższej okolicy? Zaprezentuj się
Lokalnie. Dzięki temu informacja
szych świdnickich przedsiębiorców
klientom całkowicie
– mówi Anna Skrzypacz, dybezpłatnie.
rektor Wydziału Funduszy ZeAby dołączyć do
wnętrznych i Rozwoju Gospoakcji, należy przygotodarczego Urzędu Miejskiego w
wać wizytówkę swojej
Świdnicy, który odpowiada za
firmy, która zostanie
realizację projektu.
opublikowana na faSzczegółowych informacebookowej
stronie
cji na temat akcji „Wspieram
Świdnica
PrzedsięLokalnie – Świdnica Przedbiorcom, w grupie Zasiębiorcom” udziela Justyna
kupy w Świdnicy oraz
Lembryk – tel.: 74/ 856 29 77
na oficjalnej stronie
lub 605 762 069, e-mail: j.lemmiasta: www.um.swidbryk@um.swidnica.pl.
nica.pl.
DG
Firmy
biorące
udział w akcji promocyjnej otrzymają także
Zasady są proste:
specjalnie
przygoto▪ Zrób zdjęcia (max 5) powaną naklejkę „Wspiekazujące Twoją działalność
ram lokalnie – Świdi Ciebie samego przy pracy.
nica Przedsiębiorcom”
▪ Napisz o sobie (max 1000
- do przyklejenia na
znaków), podając: nazwę
szybę wystawową lub
firmy, imię i nazwisko wław innym widocznym
ściciela, adres firmy, numiejscu firmy. – Pokameru telefonu, asortyment,
zujemy nie tylko lokaladres www, stronę na facene biznesy, które warto
booku.
wspierać na co dzień,
▪ Wyślij to wszystko na:
ale przede wszystkim
j.lembryk@um.swidnica.pl.
ludzi, którzy je tworzą
„Wspieram lokalnie – Świdnica Przedsiębiorcom” to dobra forma promocji swojego biznesu.
– wkładając w to mnó-

reklama

Dołącz do akcji „Wspieram lokalnie
– Świdnica Przedsiębiorcom”

IX GIEŁDA
MINERAŁÓW
11-12 LUTEGO 2022
reklama

reklama

galeria-swidnicka.pl
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Świdniccy radni solidarni z Ukrainą

Podczas styczniowej sesji Rady
Miejskiej radni jednogłośnie przyjęli
stanowisko dotyczące solidarności
z obywatelami Ukrainy. Inicjatorem wprowadzenia do porządku obrad stanowiska był przewodniczący
rady, Jan Dzięcielski.
- Mieszkańcy Świdnicy z niepokojem śledzą sytuację na granicy Ukrainy i Rosji. Historia agresji
z roku 2014 pokazuje,
że zagrożona jest
suwerenność niepodległego państwa. Nie możemy
bezczynnie tego
obserwować i godzić się na kolejną
aneksję. Społe- Jan Dzięcielski, przeczeństwo ukra- wodniczący Rady Miejińskie ma pełne skiej.

prawo samo decydować o
swojej przyszłości. Mając
na uwadze nasze przyjacielskie relacje z Niżynem i Iwano-Frankowskiem, wyrażamy z
Wami jedność w poczuciu realnego
zagrożenia i popieramy Wasze
aspiracje, by dołączyć do Wspólnoty Unii Europejskiej. Deklarujemy pomoc i
zaangażowanie
w tym trudnym
czasie. Jednocześnie
apelujemy o pokój – czytamy w stanowisku Rady Miejskiej.

Apel wystosowano do:
▪ burmistrza Iwano-Frankowska: Ruslan Martsinki
▪ sekretarza rady Iwano-Frankowska: Synyshyn Viktor Ivanovych
▪ burmistrza Niżyna: Kodola Oleksandr Mykhaylovych
▪ sekretarza rady Niżyna: Khomenko Yuriy Yuriyovych

Mer Niżyna na Ukrainie, miasta partnerskiego Świdnicy, w opublikowanym na facebooku poście podziękował władzom naszego miasta i Radzie Miejskiej za gest solidarności. – W imieniu społeczności Niżyna jestem szczerze wdzięczny prezydent Beacie Moskal-Słaniewskiej,
przewodniczącemu Rady Janowi Dzięcielskiemu i członkom rady za wsparcie i solidarność z
narodem ukraińskim – przekazał podziękowania mer, Oleksandr Kodola.

foto: D. Gębala

Na wiatach przystanków autobusowych widnieją plakaty związane z
tematyką profilaktyki antyalkoholowej skierowane do dzieci i młodzieży.
To efekt warsztatów plastycznych pt.
„Alkoholizm oczami seniora” zorganizowanych przez Dzienny Dom „Senior-WIGOR”.
Do warsztatów ogłoszono nabór
wśród świdnickich seniorów, którzy
przez dwa miesiące spotykali się, by
z pomocą wolontariuszy z III Liceum
Ogólnokształcącego w Świdnicy wykreować obraz w technice kolażu, zawierający wymowny przekaz o zgubnych skutkach nałogu alkoholowego.
Ostatecznie spośród siedmiu prac,
do druku wybrano interpretację Jana
Walczaka. Projekt pod nazwą „Alko-

holizm oczami seniora” autorstwa
arteterapeutki Katarzyny Kamianowskiej został sfinansowany ze środków
Urzędu Miejskiego w Świdnicy w ramach lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym
skutkom spożywania alkoholu. - Jako
specjalistę do spraw uzależnień zaproszono mgr Joannę Macutkiewicz.
Warsztaty prowadziły mgr sztuki Katarzyna Kamianowska oraz mgr Jolanta Rosińska. Do komisji konkursowej
zaproszono uznaną świdnicką artystkę
Kamilę Karst, Joannę Macutkiewicz,
Małgorzatę Czajkowską oraz uczniów
klasy artystycznej z III LO w Świdnicy
– relacjonują pracownicy Dziennego
Domu „Senior-WIGOR”.
DG

Plakaty autorstwa Jana Walczaka można zobaczyć na wybranych przystankach autobusowych.
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► W ramach zagospodarowania terenu ma powstać nie tylko skatepark
o powierzchni około 800 m2,
ale również elementy małej architektury takie jak ławki i kosze na
odpady, oświetlenie terenu wraz z monitoringiem oraz dojście dla pieszych.

Teren rekreacyjny przy ul. Prądzyńskiego na Osiedlu Młodych być
może wzbogaci się o kolejne atrakcje
sportowe dla mieszkańców. W sąsiedztwie kortu tenisowego miasto
ma w planach budowę drugiego w
Świdnicy skateparku. Zanim jednak
nastąpi realizacja inwestycji, prezydent Beata Moskal-Słaniewska
zachęca mieszkańców, szczególnie
amatorów sportów wyczynowych, o
wyrażenie opinii na jego temat.
Nowy skatepark zaprojektowany
został z myślą o rosnącej liczbie osób
uprawiających sporty wyczynowe w
Świdnicy. Będzie to nowoczesny, bezpieczny i komfortowy obiekt wielofunkcyjny, odpowiadający aktualnym
standardom, o zróżnicowanej trudności, dostosowany do jazdy na deskorolce, rolkach i rowerach oraz hulajnogach, dla różnych grup wiekowych
użytkowników. Autorem projektu jest
Paweł Głyda. Na uwagę zwraca różnorodność przeszkód, a szczególnie
bowl, który wymaga nieco innej techniki jazdy niż na klasycznych rampach.
– Zachęcam mieszkańców do wypełnienia ankiet i podzielenia się z nami swoją opinią na temat propozycji budowy

wizualizacja: UM Świdnica

Seniorzy przestrzegają Skatepark na Osiedlu
Młodych? Ruszają
młodzież przed
konsultacje społeczne
alkoholizmem

drugiego skateparku w Świdnicy. Zależy nam, żeby spełniał on oczekiwania
jego użytkowników. Wiemy, że obecny
skatepark przy zalewie Witoszówka to
za mało, biorąc pod uwagę jego popularność, dlatego też chcemy zbudować
drugi, w innej części miasta. Odciąży
to już istniejący obiekt i zaoferuje nowe
przeszkody dla amatorów sportów wyczynowych – mówi Beata Moskal–Słaniewska, prezydent Świdnicy.
Ankiety oraz koncepcja skateparku
dostępne są na stronie www.um.swidnica.pl. – Czekamy na państwa opinie
do 20 lutego bieżącego roku. Ponadto,
ankiety w formie papierowej będą także wyłożone przy urnie, na parterze
budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49. Wyniki
konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od
daty ich zakończenia. Zamieszczone
zostaną na tablicy informacyjnej Urzędu, stronie internetowej miasta oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Prezydent Miasta Świdnicy przedstawi również wyniki konsultacji Radzie
Miejskiej – tłumaczy Mateusz Jadach
z Biura Prezydenta Miasta Świdnica.
oprac.

aktualności

W Polsce mieszka 38 mln 179 tysięcy 800 osób. W ciągu ostatniej dekady liczba ta zmniejszyła się o 332
tys. Zmalała liczba osób w wieku produkcyjnym, przybyło natomiast osób w
wieku poprodukcyjnym. To oznacza, że
nasze społeczeństwo się starzeje – tak
wynika ze wstępnych danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i
Mieszkań przeprowadzonych w ubiegłym roku.
Przypomnijmy, że w okresie od 1
kwietnia do 30 września 2021 r. w Polsce odbył się spis powszechny przeprowadzony przez GUS. Udział w takim
spisie jest obowiązkowy, a jego przeprowadzenie ma na celu dostarczenie władzy publicznej informacji o obywatelach
i warunkach, w jakich żyją.
Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań, w Polsce 31 marca 2021 r.
mieszkało 38179,8 tys. osób (48,5% populacji stanowili mężczyźni, a 51,5% kobiety). W porównaniu z wynikami spisu
z 2011 liczba ludności zmniejszyła się o
ok. 332 tys., (o 0,9%). Liczba kobiet uległa zmniejszeniu o 187,8 tys. (tj. 0,9%), a
mężczyzn – o 144,4 tys. (o 0,8%).

Co piąty mieszkaniec Polski
ma ponad 60 lat
Wstępne wyniki spisu wskazują, że
w okresie 2011-2021 miały miejsce duże
zmiany w strukturze ludności według
ekonomicznych grup wieku. W okresie
międzyspisowym zmniejszył się odse-

tek ludności w wieku przedprodukcyjnym – z 18,7% w 2011 r. do 18,2% w 2021
r., a także w wieku produkcyjnym – z
64,4% w 2011 r. do 60,0% w 2021 r. Odnotowano większy spadek udziału osób
w wieku produkcyjnym mobilnym w
ludności ogółem (o 2,4 proc.) niż udziału osób w wieku produkcyjnym niemobilnym (o 2,0 proc.). Wyraźnie zwiększył
się natomiast udział ludności w wieku
poprodukcyjnym – z 16,9% do 21,8%,
tj. o prawie 5 punktu proc. Oznacza to,
że w ciągu dekady przybyło ponad 1,8
miliona osób w grupie wieku 60/65 i
więcej, a tym samym już ponad co piąty
mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat.

Przybyło nowych mieszkań
Wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
wskazują, że 31 marca 2021 r. na terenie
kraju usytuowanych było prawie 15,2
mln mieszkań, które zlokalizowane były
w około 6,8 mln budynków. W porównaniu z wynikami Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań
2011 liczba mieszkań wzrosła o prawie
1,7 mln, tj. o 12,6%, a liczba budynków
zwiększyła się o prawie 800 tys., tj. o
13,3%. Powierzchnia mieszkań pozostających do dyspozycji ludności według
stanu na 31 marca 2021 r. wyniosła 1121,3
mln m2 i w stosunku do wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań 2011 zwiększyła się o prawie
175 mln m2 (tj. o 18,5%).

foto: KWP

Polskie społeczeństwo Hybrydowe radiowozy
starzeje się
trafią do Świdnicy

Ekologiczne radiowozy będą dostosowane do pełnienia służby patrolowej.

Już wkrótce na ulice miast województwa dolnośląskiego wyjadą
dodatkowe, nowoczesne radiowozy.
Dzięki połączeniu środków finansowych samorządów lokalnych i Komendy Głównej Policji zakupiono nowe Toyoty Corolla z napędem hybrydowym.
Pojazdy są ekologiczne i specjalnie
dostosowane do pełnienia służby patrolowej. Kilka z nich trafi również do
świdnickiej komendy.
Przystosowane do służby w policyjnych barwach samochody marki Toyota
Corolla w wersji kombi, wyposażone w
silniki benzynowe o pojemności 1,8 litra
z napędem hybrydowym i mocy blisko
100 koni mechanicznych, będą na co
dzień wykorzystywane przez funkcjonariuszy z prewencji lub ruchu drogowego

z komend miejskich i powiatowych.
- Wszystkie pojazdy wyposażone są
w szereg systemów bezpieczeństwa jazdy.
Auta posiadają również wzmocnioną instalację elektryczną, a oświetlenie i sygnalizacje uprzywilejowania oparto na energooszczędnej technologii LED. Zakup 24
nowoczesnych i ekologicznych samochodów możliwy był dzięki połączeniu środków finansowych z samorządów lokalnych oraz Komendy Głównej Policji. Koszt
jednego auta to ponad 109 tysięcy złotych
– informuje asp. szt. Łukasz Dutkowiak,
z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu.
Poza Świdnicą, nowe radiowozy trafią
również do Głogowa, Kłodzka, Oleśnicy,
Oławy, Polkowic, Strzelina, Trzebnicy,
Zgorzelca, Wałbrzycha oraz Wrocławia.
DG

DG

Niech staną zegary, zamilkną telefony,
Dajcie psu kość, niech nie szczeka, niech śpi najedzony (…)
Włóżcie żałobne wstążki na białe szyje gołębi ulicznych,
Policjanci na skrzyżowaniach niech noszą czarne rękawiczki.
Nie potrzeba już gwiazd, zgaście wszystkie, do końca,
Zdejmijcie z nieba księżyc i rozmontujcie słońce,
Wylejcie wodę z morza, odbierzcie drzewom cień.
Teraz już na nic nie przydadzą się.

Pamięci

Sebastiana Banaszczyka
- kolegi, przyjaciela, wielowymiarowego artysty
i pięknej ludzkiej duszy.
Z wyrazami współczucia dla Rodziny i Bliskich
- koledzy z roku i cała aktorsko-reżyserska brać.
Seba - zapamiętamy Cię na zawsze.

Panu

Józefowi Przybyłowi
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci żony

Teresy
reklama

składają koledzy
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Barbara Elmanowska:
praca nad książką wymaga
samodyscypliny

Kiedy zaczęła Pani swoją
przygodę z pisarstwem?

- Muszę przyznać, że dosyć późno, bo
miałam wtedy chyba 26 lat. Studiowałam wówczas filologię polską i tak
to się zaczęło. Pierwsze były wiersze,
w międzyczasie opowiadania i dwie
sztuki teatralne, z czego jedną udało się
wystawić na scenie teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury.

Ktoś Panią szczególnie zainspirował?

Wiemy, że obecnie jest Pani w
trakcie pisania powieści. Możemy uchylić rąbka tajemnicy?

- Powieść od zawsze była moim wielkim marzeniem, które z mozołem realizuję. Zaczęłam pisanie od poezji, a w
wierszu myśli się inaczej, bo tam liczy
się pojedyncze słowo i właściwie można
trzy dni spędzić nad jednym utworem.
Można pisać poezję przy braku czasu.
W prozie trzeba myśleć bardziej globalnie i to jest ta różnica. Musimy przestawić cały mózg na inne postrzeganie
świata, języka, pracy nad tekstem. Wypadałoby do niego też codziennie usiąść
i to przez wiele miesięcy. Teraz pracuję
nad powieścią psychologiczno-obyczajową, której tłem jest rozpad związku
dwóch kobiet. Akcja dzieje się nad morzem, w bardzo hermetycznej miejscowości. Jest tam też trochę retrospektywy. W powieści dominuje związek
z przeszłości jednej z nich. Bohaterka
analizuje, sięga w głąb siebie, zastana-

reklama

- Do samego pisania nie, to już jest
gdzieś w środku i domaga się po prostu
działania. Ale jest dużo pisarek i pisarzy, których podziwiam i czytam z dużą
przyjemnością. Inga Iwasiów na przykład, szczególnie jeśli chodzi o język.
Manuela Gretkowska. Agnieszka Kłos.

Ja nie czytam literatury dla samej fabuły, ale właśnie dla języka. Język musi
mieć to coś: zmysłowość, ale to też nie
zawsze. Posiadam książki o holocauście,
które są napisane bardzo pięknym językiem, a przecież jest to literatura bardzo trudna. Na pewno Wirginia Woolf,
Gombrowicz, Iwaszkiewicz, Nałkowska,
Myśliwski. Ale nie mogę powiedzieć, że
konkretna autorka czy konkretny autor
wpłynęli na moje pisanie.

Barbara Elmanowska podczas warsztatów literackich wspiera świdnickich twórców.

wia się, kim jest i w jakim miejscu życia
się znajduje.

Zapowiada się ciekawie. Naszych czytelników interesuje
też pewnie, jak w ogóle pisarz
pracuje nad książką.

- Sama praca nad książką jest ciężka
i wymaga na pewno samodyscypliny.
Zwłaszcza, że nie mogę oddać się całkowicie temu zajęciu, jest jeszcze praca zarobkowa. Poza tym muszę mieć
ciszę i spokój do pisania, no i komfort
psychiczny. Teraz, gdy towarzyszą mi
różne życiowe zawirowania, pisanie
uprawiam z doskoku i stało się ono
wyjątkowo trudne, a w tej pracy najważniejsza jest systematyczność. Jeśli
chodzi o tworzenie postaci i fabuły, to
wszystko rozpisuję sobie na kartkach.
Nawet mieszkanie mojej bohaterki i
znajdujące się tam meble. Bo może okazać się, że na dalszych stronach coś nie
będzie się zgadzać z tym, co napisałam
na początku, a przecież nie jestem w
stanie po pewnym czasie wszystkiego pamiętać. Dlatego dla mnie bar-

SPRZEDAM
DZIAŁKĘ
BUDOWLANĄ
Bystrzyca Górna

- pow. 5200m/0,52 ha

DZIAŁKI ROLNE
Opoczka - 3,11 ha
Bystrzyca Grn. - 3,90 ha
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Debiutowała w 2006 roku esejem „Zawsze fragment”, zdobywając
I miejsce w konkursie literackim.
Świdniczanka znana jest szerszej publiczności przede wszystkim z prowadzonych przez siebie warsztatów
literackich oraz spotkań z czytelnikami. Jest autorką książek: „Świdnicki szlak kobiet” oraz „Czarny pegaz”,
wydanych przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Świdnicy. Barbara Elmanowska opowiada o swojej najnowszej książce, o tym, jak w ogóle
zacząć pisać i czego potrzebuje młody stażem pisarz, by swoich dzieł nie
chować do szuflady.

dzo istotne jest zapisywanie tego, co
umieszczam w książce. Najlepiej pisze
mi się w nocy, gdy świat cichnie.

Jakie wskazówki może przekazać Pani osobom, które chcą
rozpocząć swoją przygodę z
pisaniem. Na co powinny w
szczególności zwrócić uwagę?

- Na pewno trzeba najpierw dużo czytać i widzieć literaturę trochę z innego punktu, bardziej od kuchni. Ważne
jest też doświadczenie życiowe. Jako
młoda dziewczyna, bez żadnego bagażu
dobrych i złych chwil czy doświadczeń
właśnie, nie byłabym w stanie napisać
większej prozy. Trzeba wejść w emocje
bohaterów, tworzyć cały świat, mieć
świadomość wielu elementów, które się
na to składają i to jest niezwykle trudne. Pisarze w ogóle dzielą się na dwie
grupy: tych, którzy muszą mieć bagaż
doświadczeń, który będzie bazą do refleksji nad życiem w ogóle i tych, którzy
siądą w bibliotece i wymyślą cały świat
w swoich książkach. Ja muszę doświadczyć. Jak pomyślę, że miałabym 20 lat
temu napisać powieść, to byłoby ciężko.
Nie miałabym z czego jej złożyć po prostu lub pisałabym coś infantylnego.

Wróćmy jeszcze do prowadzonych przez Panią warsztatów
literackich. Każdy może wziąć
w nich udział?

- Cykl warsztatów to w sumie 12 spotkań w roku. W tym roku podzieliliśmy
je na dwie grupy: licealistów i dorosłych.
Warsztaty kończymy w grudniu, a w
styczniu nakładem Miejskiej Biblioteki
Publicznej ukazuje się zbiór utworów
uczestników. W poprzednich latach była
to proza i poezja. W tym roku skupiamy
się wyłącznie na pisaniu opowiadań. Do
grupy można dołączyć w każdej chwili,
zajęcia są bezpłatne. Zapraszam osoby piszące, które chcą pogłębiać swoje
umiejętności warsztatowe oraz poszerzać świadomość.
JB

aktualności

Świdnickie schronisko
świętuje 5-lecie działalności

foto: D. Gębala

◄ Załoga
schroniska
podczas spotkania z władzami miasta
przedstawiła
szczegółowe
sprawozdanie
z przeprowadzonych
działań.

Na przestrzeni zaledwie pięciu lat
schronisko udzieliło pomocy blisko
trzem tysiącom zwierząt. Przeważnie
psom i kotom, zdarzały się również
dzikie zwierzęta, a nawet egzotyczny
waran! Fundacja Mam Pomysł, która
od początku zarządza obiektem, przy
okazji jubileuszu podsumowała swoje
działania na rzecz ratowania i opieki
nad bezpańskimi zwierzętami.
- Tylko w ubiegłym roku schronisko
przyjęło 667 podopiecznych, z czego do
adopcji trafiło 322, a właściciele odebrali 189 zgub. Były psy i koty po zmarłych
opiekunach, zabezpieczane z policją w
związku z prowadzonymi postępowaniami karnymi, czy po wypadkach drogowych. Zwierzęta były leczone, poddawane niezbędnym zabiegom sterylizacji,
kastracji, czipowane i diagnozowane
– wylicza Adrianna Kaszuba, prezes
zarządu Fundacji Mam Pomysł. - Mamy
bardzo młody i ambitny zespół. Chciałabym w tym miejscu bardzo podziękować

swoim współpracownikom. Bez waszego
zaangażowania i pasji nie doszlibyśmy
do tego miejsca w którym dziś jesteśmy.
- O budowie schroniska dla zwierząt w Świdnicy mówiło się co najmniej
od 20 lat. Planowano różne lokalizacje i
formy finansowania. Niektóre z tych pomysłów niestety nie były zbyt dobre. Na
początku pierwszej kadencji podjęłam
decyzję, że wybudujemy schronisko. Lokalizacja przy ul. Pogodnej okazała się
idealna. Była odpowiednia przestrzeń
do zagospodarowania terenu, tak aby
przybywające tu zwierzęta oraz ich opiekunowie mogli się czuć komfortowo. Następnie musieliśmy przemyśleć kwestię,
kto będzie tym miejscem zarządzał. W
wyniku ogłoszonego konkursu wybraliśmy Fundację Mam Pomysł, która spełniła wszystkie oczekiwania. Przez okres
pięciu lat nasza współpraca układa się
bardzo dobrze – opowiada prezydent
Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.
DG
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Do niedawna niechlubne miejsce na mapie Świdnicy zmieni się w jeden z najpiękniejszych
miejskich zakamarków.

Zaułek Świętokrzyski powstał w
średniowieczu i był najkrótszą drogą
łączącą świdnicki Rynek z kościołem
dominikanów. Jest to wysokie przejście pod kamienicą, sklepione krzy-

żowo, 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. Wykonawcą przebudowy przejścia w Zaułku Świętokrzyskim jest firma EMBUD z Kątek. Remont
będzie kosztował 1 254 980,34 zł.

Czym są modzele?
Mogą powodować ból, utrudniać chodzenie i wyglądają
nieestetycznie. Zazwyczaj są dość duże i wystają powyżej poziomu
skóry. Posiadają wyraźnie powiększone struktury papilarne, a ich
masa zrogowaciała jest stosunkowo luźna. Modzele, bo o nich mowa,
to przypadłość spowodowana przeważnie pod wpływem nadmiernego
tarcia i nacisku. W jaki sposób należy je usunąć?
Modzele zazwyczaj umiejscowione są
na śródstopiu lub palcach stóp. Mogą występować samodzielnie bądź z zawartością
odcisku. Najczęstszą przyczyną powstawania modzeli jest tzw. płaskostopie poprzeczne, czyli deformacja, w której kości
śródstopia rozeszły się i opadły, co spowodowało, że obciążenie stóp rozkłada się
nieprawidłowo, a skóra, broniąc się przed
nadmiernym naciskiem, produkuje coraz
więcej warstwy rogowej. Bardzo narażona
na przeciążenia i modzele jest stopa wydrążona. Największy nacisk występuje wówczas pod głowami kości śródstopia. Natomiast na palcach stóp modzele pojawiają
się od strony przyśrodkowej palucha, od
strony bocznej palca małego, na opuszkach
i na powierzchni grzbietowej stawów mię-

DG

foto: Fundacja Mam Pomysł

Sypiący się tynk i nieprzyjemne
zapachy. Długimi latami miejsce to
odstraszało lokalnych mieszkańców
i odwiedzających Świdnicę turystów.
Na szczęście już wkrótce się to zmieni. Rozpoczął się długo wyczekiwany
remont Zaułka Świętokrzyskiego.
Zgodnie z umową, prace potrwają do
15 czerwca tego roku.
Planowany zakres robót obejmie
m.in. remont elewacji bocznej budynku Rynek 23A i oficyny, sklepienia,
czterech rozpór pomiędzy budynkami, wykonanie ażurowej bramy na
przedłużeniu ściany szczytowej budynku ul. Świętokrzyska 2 oraz wykonanie oświetlenia przejścia, montaż monitoringu i nowej nawierzchni
posadzki przejścia. – 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, rozpoczęliśmy prace – tłumaczy prezydent
Świdnicy, Beata Moskal–Słaniewska.
– Miejsce to zupełnie się przeobrazi i
będzie takie, jakie powinno być, aby
móc współtworzyć miejską wizytówkę.
Bardzo się cieszę z tego projektu i nie
ukrywam, że to zadanie bardzo leżało
mi na sercu.

foto: D. Gębala

Rozpoczął się remont
Zaułka Świętokrzyskiego

Figa poleca się
do adopcji

Choć jest typem indywidualistki, to jednak z ochotą spędza czas z
człowiekiem. Stres spowodowany
życiem w schroniskowym boksie
wpływa negatywnie na jej zdrowie.
Figa czym prędzej powinna rozpocząć nowy etap swojego życia u
boku kochających właścicieli.
- Figa to typowa niezależna kobieta, jest zainteresowana człowiekiem, lecz nie ma potrzeby ciągłego
spędzania z nim czasu. Potrafi odejść
i się nami nie interesować, rzeklibyśmy, że ceni sobie prywatność. Dla
Figi pobyt w schronisku jest bardzo
stresujący, pomimo sporej dawki karmy mokrej i suchej, sunia nie może
przybrać na wadze, stąd widoczna
niedowaga. Dlatego chcielibyśmy, aby
jak najszybciej znalazła dom. Mimo
tego, że to typowa psia indywidualistka, to jest łagodna i miła, chętnie
spaceruje i lubi pieszczoty z człowiekiem, ale tylko wtedy, kiedy ona ma
na to ochotę. Uważamy, że odnajdzie
się na domowej kanapie oraz na wyprawach z nowym właścicielem. Sunia tylko czeka, aż ktoś da jej szansę
na nowe życie, poza bramą schroniska – tłumaczą wolontariusze świdnickiego schroniska.
Schronisko dla Zwierząt w Świdnicy, ul. Pogodna 3, telefon kontaktowy: 733 093 663, 531 496 442, kontakt@schroniskoswidnica.pl.

dzypaliczkowych. Usuwanie zrogowaceń
zaleca się co około 6-8 tygodni. Przy istniejących deformacjach odpowiedni będzie
dobór ortez i wkładek indywidualnych. Należy pamiętać, że modzele trzeba usuwać
umiejętnie - do tzw. elastycznej skóry. Nie
powinno usuwać się za dużo zrogowaciałego naskórka, ponieważ w ten sposób można
spowodować dolegliwości bólowe. Zgrubiały naskórek w miejscach przeciążeń zabezpiecza przed uciskiem kości stopy, a z drugiej strony amortyzuje działanie podłoża.
-Happy Feet oraz Błażej Piątkowski
dziękują wszystkim, którzy 13 stycznia, podczas dnia otwartego, odwiedzili nasz gabinet.
Oprócz typowo podologicznych problemów,
zmierzyliśmy się z przypadkiem zapalenia
trzeszczek. Odwiedziła nas osoba ze stopami
wydrążonymi. Mieliśmy również do czynienia z pacjentem ze stopami z płaskostopiem
poprzecznym. Jedno jest pewne, takie nagłaśnianie zawodu podologa i fizjoterapeuty
jest bardzo ważne. Schorzenia kręgosłupa
często generują zmiany w stopach i odwrotnie. Dlatego wszystkich zaniepokojonych
stanem swoich stop zapraszam na konsultacje – mówi Joanna Bober z gabinetu Happy
Feet.
Na wizytę można umówić się
telefonicznie, za pomocą
Facebooka i Messengera.

Świdnica, ul. Chrobrego 6
(parter, domofon 11)
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Paliwo potaniało,
ale czy dla wszystkich?

nych kierowców, gorzej sytuacja ma
się z transportem publicznym. Jak
informuje Tomasz Kurzawa, prezes
MPK Świdnica, mimo rządowych obniżek, świdnickie przedsiębiorstwo
za ostatnią dostawę paliwa musiało
zapłacić więcej.
Obniżki cen paliw opiewające
nawet do 70 groszy na litrze. Tak
od początku lutego wygląda krajobraz na polskich stacjach benzynowych. Brzmi nieźle? Niestety, nie dla
przedsiębiorców. Po obniżce podatku VAT, stacje wykorzystały dogodny moment i podwyższyły marżę. W
ten sposób, choć cena brutto z podatkiem VAT spadła, to jednak cena
netto (czyli bez podatku VAT) od lutego jest wyższa niż jeszcze miesiąc
temu. Wobec tego przedsiębiorcy
zmuszeni są płacić więcej za paliwo.
Do obecnej sytuacji odniósł się Tomasz Kurzawa, prezes MPK Świdnica. – Podrożało nam paliwo po tzw.
obniżkach rządowych. Dla porównania dwie ostatnie dostawy: dzisiejsza
w cenie netto 4,69 zł za litr, a jeszcze 21 stycznia cena wynosiła 4,55 zł.
Dostawa po obniżkach jest dla nas
droższa, ponieważ przedsiębiorcy i
tak rozliczają się w kwotach netto,
odprowadzając VAT do budżetu.

Urząd Miejski w Świdnicy
uruchomił specjalną infolinię
74/856 28 68. Jest ona aktywna
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Po zarejestrowaniu się w centralnym
systemie i wyznaczeniu terminu
szczepienia należy zadzwonić, aby
ustalić szczegóły transportu. To
dobre rozwiązanie zwłaszcza dla
starszych mieszkańców miasta.
W Świdnicy jest trzynaście punktów szczepień: Ars Medica - ul. Konopnicka 4, Kolmed - ul. Kolejowa 8,
Beata Trzcińska-Larska - ul. Kopernika 34A, BHMED - ul. Strzelińska 6,
Ar-Vita - ul. Kliczkowska 37, Medyk
- ul. Gdyńska 25A, Eskulap - ul. Zamenhofa 47, Mieszko - ul. Mieszka
I 10, Apteka Gemini - ul. Grodzka 1,
Apteka Franciszkańska - Rynek 1/1A,
Apteka Słoneczna - ul. Kazimierza
Wielkiego 1A, Apteka Świerkowa - ul.
Głowackiego 28, Apteka Victoria - ul.
Ceglana 2.

foto: pixabay.com

Ceny paliw dla przedsiębiorców wzrosły.

rządu sprawił, że w niektórych miejscach benzyna i olej napędowy potaniały nawet o kilkadziesiąt groszy.
To dobra wiadomość dla indywidual-

foto: D. Gębala

We wtorek, 1 lutego w życie weszła długo zapowiadana obniżona
stawka podatku VAT na paliwa. Zamiast 23% wynosi on 8%. Taki ruch

Bezpłatny
transport na
szczepienia
przeciwko
Covid-19

DG

Wszystko wskazuje na to, że już w
marcu tego roku uruchomiona zostanie linia kolejowa pomiędzy Wrocławiem a Świdnicą przez Sobótkę. To dobra informacja dla wszystkich mieszkańców naszego miasta i regionu.
– Na trasie Wrocław – Sobótka –
Świdnica zakończono prace związane
z łącznością bezprzewodową. Wykonawca kończy działania związane z
zapewnieniem zasilania. Na peronach
odbudowanych przystanków zamontowane zostały wygrodzenia. W kolejnych tygodniach – w ostatnim etapie
prac – przewidziano montaż wiat oraz
oznakowania. Planowane jest wznowienie ruchu towarowego przez Kobierzyce do Wrocławia. Takie rozwiązanie
pozwoli utrzymać dojazd dla transportu kamienia z okolic Sobótki. Na odcinku Sobótka – Świdnica będzie wykonane wzmocnienie nasypu. Wykonawca
obecnie deklaruje zakończenie prac w
marcu – tłumaczy Mirosław Siemieniec, rzecznik PKP PLK.
Czas podróży wyniesie około godziny w zależności od liczby zatrzy-

Uruchomienie linii kolejowej nr 285 będzie dodatkową opcją dla podróżujących do Wrocławia.

codzienna porcja informacji na

foto: D. Gębala

Kiedy pojedziemy pociągiem
do Wrocławia przez Sobótkę?

mań. Na trasie między Wrocławiem
a Świdnicą podróżni skorzystają z
14 przystanków z nowymi peronami: Wrocław Wojszyce, Wrocław
Partynice, Bielany Wrocławskie,
Domasław, Kobierzyce, Wierzbice Wrocławskie, Pustków Żurawski,
Rogów Sobócki, Sobótka, Sobótka
Zachodnia, Szczepanów, Marcinowice, Pszenno, Świdnica Przedmieście. Przystanki są dostosowane do
potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Podróżni mogą
liczyć na jasne oświetlenie oraz
oznakowanie i gabloty informacyjne. Na peronach będą wiaty i ławki.
Przewidziano stojaki na rowery. Inwestycja o wartości blisko 217 mln zł,
„Rewitalizacja linii kolejowej nr 285
na odcinku Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771
Świdnica Przedmieście – Świdnica
Miasto” jest współfinansowana ze
środków unijnych EFRR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
JB

mojaswidnica.pl
11-24.02.2022 r. |
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W Świdnicy powstanie kolejne s
Pomysł budzi wiele kontrowersj
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Świdnicy rozpoczyna budowę trzeciego schroniska
dla bezdomnych. Idea spotkała się z falą krytyki ze strony części radnych oraz okolicznych mieszkańców, którzy boją się uciążliwych sąsiadów. Prokuratura Rejonowa prowadzi postępowanie w sprawie
przeterminowanej żywności, a na wyraźny wzrost problemów z bezdomnymi w mieście zwraca uwagę
Straż Miejska. Radny Marcin Wach, przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady
Miejskiej w Świdnicy, opowiada o aktualnej, niepokojącej sytuacji w świdnickim schronisku.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej
przedstawiał Pan sprawozdanie z prac kierowanej przez
pana komisji z poprzedniego
roku. Najwięcej miejsca w tym
sprawozdaniu zajmuje sprawa
schroniska dla bezdomnych,
które na terenie Świdnicy prowadzi Towarzystwo im. św. Brata Alberta. Dlaczego akurat ten
temat zajął komisji tyle czasu?

- Do komisji co roku trafia wiele spraw
nie ujętych wcześniej w planie pracy, a
które zgłaszają nam mieszkańcy. Zajmujemy się też sprawami, które dla nas jako
radnych są ważne. Początkiem tej sprawy był artykuł, który ukazał się na jednym ze świdnickich portali, dotyczących
wystąpienia, skierowanego na ręce prezydent miasta w sprawie odkupienia za
1% wartości od miasta niedokończonej
budowy hospicjum przy ul. Leśnej przez
Towarzystwo im. św. Brata Alberta. Według wniosku, który rzeczywiście wpłynął do Urzędu Miejskiego, miałoby tam
powstać Centrum Pomocy Bliźniemu z
trzecim już schroniskiem dla bezdomnych w Świdnicy. Po publikacji artykułu
zaczęli zgłaszać się do mnie byli pracownicy schroniska.

Z jakiego powodu?

-Alarmowali o fatalnej sytuacji, jaka panuje w świdnickich placówkach. Komisja
zawsze podchodzi do takich spraw bardzo
ostrożnie, jednak w tym przypadku świadkowie nie opierali się wyłącznie na swoich
doświadczeniach, przywoływali liczne
kontrole, np. sanepidu. Komisja wystąpiła
zatem z prośbą o udostępnienie protokołów pokontrolnych do Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy
z kontroli przeprowadzonych w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta koło w
Świdnicy przy ul. Westerplatte 51.

I te protokoły zostały Państwu
udostępnione. Co członkowie
komisji w nich przeczytali?

- Zastrzeżenia sanepidu dotyczyły
przede wszystkim sposobu zakupu (brak
zakupów) i przechowywania żywności w
placówce. Brakowało między innymi pełnej dokumentacji, która umożliwiałaby
identyfikację dostawców żywności. Dalej
– w pomieszczeniach, w których przechowywana jest żywność, było brudno.
Kurz, pajęczyny, popękane płytki, brudne, popękane ściany, brudne urządzenia
chłodnicze, urządzenia kuchenne, nawet
deski do krojenia. Podczas jednej z kontroli w chłodniach i magazynach stwierdzono znaczną ilość, około 50 kg podczas
tej jednej kontroli, przeterminowanej
żywności, w tym dużą ilość mięsa i wędlin. Kolejne zamrożone 20 kg mięsa nie
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nie ma żadnych możliwości, by
skontrolować placówkę?

Umowę sprzedaży działki na której znajduje się drugie schronisko, podpisano 13 listopada 2014
roku. Ostateczna cena sprzedaży nieruchomości przy ul. Leśnej, zgodnie z rejestrem aktów notarialnych wyniosła 8434,42 zł (w tym: podatek VAT oraz koszty dodatkowe). Udzielono bonifikaty
w wysokości 99%. Przypomnijmy, że ówczesnym prezydentem Świdnicy był Wojciech Murdzek.

posiadało żadnych oznaczeń. W kuchni i
ciągach komunikacyjnych stały pojemniki z resztkami żywności. Brudne mopy,
szczotki, brud w szatni pracowniczej,
gdzie też zresztą znalazły się produkty
żywnościowe. Opis jest długi, przytaczam tylko najważniejsze fakty. Ten protokół zszokował nas jako radnych.

A jaka była reakcja sanepidu?

- Oczywiście zalecenia pokontrolne i
mandat w wysokości 700 zł dla ówczesnego kierownika schroniska przy ulicy
Westerplatte.

Jak Państwo zareagowaliście?

- Po omówieniu informacji zawartych w
protokołach, komisja jednogłośnie podjęła decyzję o powiadomieniu prokuratury
o możliwości popełnienia czynów zabronionych przewidzianych w kodeksie
karnym, w tym chociażby przestępstwa
z art. 160 § 1 k.k. przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło w Świdnicy wobec mieszkańców schroniska oraz
personelu. 9 września 2021 roku zawiadomienie zostało złożone w prokuraturze. Odrębne zawiadomienie dotyczące
przeterminowanej żywności złożył też
świdnicki MOPS. Dodam od siebie, że cały
czas mówimy o żywieniu zbiorowym, jeśli podobna sytuacja miałaby miejsce w
żłobku, przedszkolu czy szkole, to mówiłyby o tym wszystkie krajowe media.

Jakie są efekty tych powiadomień?

- Do dziś komisja nie dostała żadnej informacji zwrotnej z prokuratury. Sprawę
omawiałem też z prezydent miasta, do
której skierowaliśmy, jako komisja szereg
pytań. Wiem, że także do prezydent Beaty
Moskal-Słaniewskiej kierowano skargi i
zgłoszenia ze strony byłych pracowników.
Oficjalnie zapytaliśmy zatem o to, czy

umowa pomiędzy Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta koło w Świdnicy
a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
pozwala na przeprowadzenie audytu w
towarzystwie i zapoznanie się z fakturami VAT za żywienie podopiecznych świdnickiego MOPS-u. Fragment odpowiedzi przytoczę w całości, bo jest to bardzo
ważny wątek w całej sprawie: „w Gminie
Miasto Świdnica w latach 2018-2019 cztery razy były ogłaszane konkursy na realizację zadania publicznego pn. „schronienie”, jednak żadne z ogłoszeń nie spotkało
się z odpowiedzią Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta Koło w Świdnicy.
Obecny Wykonawca (TPBA) wykazał zainteresowanie dopiero w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez dyrektora MOPS. Tryb
zamówień publicznych charakteryzuje
się tym, że wykonawca otrzymuje wynagrodzenie za wykonaną usługę, a zamawiający jest ograniczony w możliwości
ingerowania w sposób jego wykonania.
W przedstawionej powyżej sytuacji dokumenty związane z zakupem żywności
dla mieszkańców schroniska mogą zostać
udostępnione przez podmiot prowadzący
ośrodek wsparcia jedynie z własnej woli.”

Mówiąc zatem wprost – miasto, które korzysta z usług towarzystwa, umieszczając tam
bezdomnych z terenu miasta,

- Dokładnie tak. Można domniemywać,
że towarzystwo unika podpisywania
umów, które dają zleceniodawcy możliwość kontroli. Patrząc na takie postępowanie z punktu czysto komercyjnego,
nikogo to nie dziwi, jednak komisja nie
może na to tak patrzeć. Placówki dla bezdomnych nie powinny być stricte dochodowymi podmiotami gospodarczymi, a
zysk nie powinien być w nich głównym
motywem działania. To absolutnie zaprzecza idei schronisk. Sumując wszystkie fakty, sytuacja wygląda następująco
- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata
Alberta koło w Świdnicy podpisuje umowy na opiekę nad osobami bezdomnymi
z wieloma podmiotami z całego kraju.
Osoby te są przywożone do naszego miasta i przebywają w schronisku. Wszyscy
się zgodzimy, że pomagać trzeba, tylko
w tym przypadku muszę głośno powiedzieć, jaką cenę płacą za to mieszkańcy
Świdnicy. Tylko w pierwszej połowie
2021 r. Straż Miejska interweniowała w
stosunku do osób dotkniętych problemem
bezdomności 264 razy, interwencje policji przy ul. Westerplatte to codzienność.

Mieszkańcy dostrzegają ten
problem, szczególnie w lecie.
Wiele z tych osób, które zimę
spędzają w schronisku, w ciągu lata opuszcza placówkę. I…
mieszka w parkach, zaułkach,
koczuje na ulicach.

- Dzieje się tak przede wszystkim w momencie opuszczenia przez podopiecznego schroniska z powodu powrotu do
nałogu, gdyż zasadą jest, że w schronisku jest zakaz używania alkoholu. Taki
człowiek nie wraca do swojej rodzimej
miejscowości, tylko zostaje w naszym
mieście. Widzimy wtedy bezdomnych
żebrzących pod dużymi sklepami, śpiących na przystankach czy w bramach.
Na ul. Leśnej niejednokrotnie dochodziło
do niebezpiecznych sytuacji z podopiecznymi towarzystwa, poruszającymi się na
wózkach inwalidzkich środkiem jezdni.
To świadczy o tym, że pozbawieni są jakiejkolwiek opieki. Zresztą o tej kwestii
czy o braku jakiejkolwiek pracy resocja-

- Z informacji pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych sygnałów czy uwag, które w ostatnim czasie docierały do Urzędu Miejskiego i MOPS-u, wynika, że
pewne kłopoty we współpracy ze świdnickim schroniskiem
występują w sposób regularny. Wszelkie uwagi i skargi osób
bezdomnych, zarówno ustne jak i pisemne, spotykały się z reakcją z naszej strony, jednak, niestety nie zawsze mogliśmy liczyć na przychylność i prawidłowe działania ze strony prezesa
świdnickiego stowarzyszenia, nadzorującej działalność placówki
przy ul. Westerplatte – mówi Beata Moskal-Słaniewska – prezydent Świdnicy.

aktualności

schronisko dla bezdomnych.
ji wśród mieszkańców i radnych
- Pani Kowalczyk, była prezes, obecnie
dyrektor schroniska, zwracała się z wnioskiem o przekazanie rozpoczętej budowy
przy ulicy Leśnej na potrzeby schroniska.
Otrzymała odmowę, moim zdaniem słusznie. Pomimo tego, że miasto nie przekazało działki za jeden procent Towarzystwu
Pomocy im. św. Brata Alberta, a działania
komisji pokazały mieszkańcom miasta, w
jakich warunkach mieszkają podopieczni,
trzecia placówka Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta koło w Świdnicy
zostanie wybudowana. 8 grudnia 2021
r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiotem zamówienia jest
„Budowa schroniska dla osób bezdomnych wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną”. Obiekt powstanie na działce
nr. 2685/10 obręb 0005 - zachód. Podobno
jest już wybrany wykonawca.

Będzie więc kolejny obiekt i
więcej bezdomnych na terenie
Świdnicy?

- Niestety, można się tego obawiać. Komisja tej sprawy nie uważa za zamkniętą. Będziemy interweniować u odpowiednich służb, w centrali towarzystwa
i we władzach kościelnych, na których,
moim zdaniem, spoczywa moralny obowiązek sprawowania nadzoru nad tego
typu placówkami, skoro patronem jest
jeden z polskich świętych.

Czy dotarły do Pana sygnały
poparcia dla budowy trzeciego
schroniska w naszym mieście ?

- Od momentu zajęcia się tematem towarzystwa nie było takich sygnałów, były
inne negatywne, zwłaszcza od mieszkańców, których ten temat dotyka bezpośrednio, jednak nie nadaje się to do publikacji.
Nasza redakcja zwróciła się
do Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta Koło
w Świdnicy z pytaniami
o planowaną budowę
trzeciego
schroniska
dla bezdomnych na
terenie miasta. Odpowiedzi udzieliła Gabriela Kowalczyk, Dyrektor
Zarządzający świdnickiego
schroniska.

Czy Towarzystwo Pomocy im.
św. Brata Alberta Koło w Świdnicy planuje budowę trzeciego
schroniska dla bezdomnych
przy ul. Leśnej w Świdnicy?

- Trzecie schronisko powstanie przy ul.
św. Brata Alberta 5, a nie na ul. Leśnej.

Jakie funkcje będzie pełnił
nowo powstały ośrodek?

- To nowe schronisko na 30 miejsc będzie przeznaczone dla zdrowych kobiet,
ponieważ obecnie kobiety przebywają

Przypomnijmy, że 24 września ubiegłego roku Prokuratura Rejonowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązku służbowego przez
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Świdnicy.
W sierpniu 2021 r zawiadomienie złożył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie wcześniej pracownicy jednostki odkryli

przeterminowane produkty. Z dokumentacji kontrolnej zgromadzonej przez świdnicki sanepid wynika, że sporządzanie posiłków dla podopiecznych schroniska miało odbywać się wcześniej. - Śledztwo w sprawie trwa, przeprowadzane są cały czas
czynności dowodowe. Na ten moment nikomu nie postawiliśmy
zarzutów - mówi prokurator rejonowy, Marek Rusin.

Straż Miejska ma pełne ręce roboty
W ubiegłym roku w stosunku do osób
bezdomnych skierowano 55 wniosków o
ukaranie do Sądu Rejonowego w Świdnicy.
W siedmiu przypadkach zastosowano tryb przyspieszony, co skutkowało
nałożeniem łącznie kar 169 dni aresztu.
Sprawy kierowane do sądu dotyczyły
głównie wykroczeń związanych z: spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych, nieobyczajnymi wybrykami (chodzi o zachowania społecznie
nieakceptowalne), zakłócaniem spokoju, porządku publicznego, spoczynku
nocnego, wywoływaniem zgorszenia w
miejscach publicznych, używaniem słów
wulgarnych, zanieczyszczaniem miejsc
publicznych, utrudnianiem lub uniemożliwianiem korzystania z urządzeń
przeznaczonych do użytku publicznego.
W 2021 roku strażnicy miejscy podjęli
180 interwencji w związku z popełnionym wykroczeniem przez osoby bezdomne, zakończone zastosowaniem
środka oddziaływania wychowawczego
w postaci pouczenia.
1. W związku z prowadzonymi
czynnościami 38 bezdomnych zostało
umieszczonych do wytrzeźwienia w Policyjnym Dozorze Osób Zatrzymanych.
2. Wielokrotnie funkcjonariusze jednostki spotykali się z przypadkami, w
których istniało realne zagrożenie życia lub zdrowia osób bezdomnych, lub
osoby te uskarżały się na poważne dolegliwości zdrowotne. W takich właśnie
przypadkach 21 razy na miejsce był wzywany zespół ratownictwa medycznego.
w schronisku z usługami opiekuńczymi, a przepisy nakazują, by były w innym
ośrodku, a nie wspólnie
z osobami wymagającymi sług opiekuńczych.
To tak, jak przepisy nie
pozwalają na pobyt w
schroniskach matek z
dziećmi, chociaż jeszcze 5
lat temu mogły przebywać
wspólnie z innymi kobietami.

Kiedy rozpocznie się ewentualna budowa?

- Budowa rozpocznie się jeszcze w lutym.

Ile będzie kosztowała budowa
nowego schroniska?

- Budowa nowego schroniska będzie
kosztowała około 3 miliony złotych, z czego 80 % daje państwo w ramach dotacji.

Ilu podopiecznych znajduje się
aktualnie pod opieką Towarzystwa Pomocy im. św. Brata

foto: użyczone / Straż Miejska

Tymczasem
słyszymy,
że
schronisko ma zamiar rozszerzyć swoją działalność. Głośne
są zapowiedzi, że budowany
jest kolejny obiekt.

Trwa śledztwo w sprawie przeterminowanej żywności

foto: użyczone / Straż Miejska

lizacyjnej mówili nam byli pracownicy.
To niedopuszczalne.

3. Osoby bezdomne bardzo często
przebywają na klatkach schodowych
budynków wielorodzinnych. Proceder
ten występuje głównie w okresie, gdy
na zewnątrz występują niskie temperatury. W związku z występowaniem poważnych uciążliwości dla mieszkańców
(nieprzyjemny zapach, zanieczyszczanie tych miejsc fekaliami, zaśmiecanie)
przyjęto 38 takich zgłoszeń. W każdym
przypadku bezdomnym oferowana jest
daleko idąca pomoc, jednak w większości przypadków osoby te nie wyrażają na
nią zgody.
4. Funkcjonariusze w sposób ciągły
monitorują miejsca przebywania osób
bezdomnych. W roku 2021 takich kontroli przeprowadzono 167. Wielokrotnie
były prowadzone wraz z pracownikami

Alberta w Świdnicy?

- Aktualnie pod opieką Towarzystwa
Pomocy im. św. Brata Alberta w Świdnicy znajduje się około 140 osób, maksymalnie może to być 150 osób, ale ta
liczba się zmienia.

Jakie działania prowadzi państwa towarzystwo w ramach
opieki nad osobami bezdomnymi? Jaką ofertę wsparcia
gwarantujecie państwo?

- Oferta wsparcia jest bardzo szeroka, od
podstawowego - chleb i dach nad głową,
do specjalistycznej pomocy w uzyskaniu
renty, emerytury, zasiłków, dostępu do lekarza, wykupu leków, podjęcia terapii, nie
tylko odwykowej, opieki duszpasterskiej,
rozrywki, rekreacji (tylko na trzeźwo,
pijanym nie wolno przebywać w schroniskach), pomagamy naprawić zerwane
więzi rodzinne, rozwijać zainteresowania, uzyskać mieszkanie, pracę, itp. Można o tym trochę poczytać na: www.bratalbert.org/czym_sie_zajmujemy.html

MOPS. W ich czasie strażnicy dostarczali bezdomnym produkty żywnościowe,
ciepłe napoje oraz maseczki.
5. W czterech przypadkach strażnicy
odwieźli osoby bezdomne do ich macierzystych gmin. Osoby te wcześniej zostały umieszczone w świdnickim schronisku
przez właściwe do miejsca zamieszkania
ośrodki pomocy społecznej, jednak ze
względu, że nie przestrzegały obowiązujących w schroniskach regulaminów zostały z nich wydalone. Sytuacje te dotyczyły zarówno osób sprawnych jak i osób
o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym również poruszających się na
wózkach inwalidzkich). Nie mając żadnej
innej możliwości, osoby te rozpoczynały
koczowanie w różnych miejscach naszego miasta. W tych czterech przypadkach
osoby te zwróciły się do strażników z
prośbą o udzielenie pomocy w powrocie
do swych gmin macierzystych. Pracownicy MOPS w Świdnicy nawiązali kontakt
z właściwymi jednostkami pomocy społecznej i przy użyciu naszych pojazdów
osoby te zostały tam przetransportowane i przekazane pod opiekę tamtejszych
pracowników socjalnych.
- Należy jednoznacznie stwierdzić,
że przeważająca część opisanych powyżej interwencji dotyczyła byłych lub obecnych podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta koło w Świdnicy
– schronisko przy ulicy Westerplatte oraz
przy ulicy św. Brata Alberta w Świdnicy –
podkreśla Edward Świątkowski zastępca
komendanta, świdnickiej Straży Miejskiej.
Informacje udostępnione przez Straż Miejską

Pomocy im. św. Brata Alberta
Koło w Świdnicy, pełni Pani
obecnie? Jaki jest pani zakres
obowiązków.

- Ja do czasu wyboru ks. Tomasza Zająca pełniłam dwie funkcje: Prezesa i
Dyrektora Zarządzającego. To tak, jak
gdyby pani prezydent była jednocześnie przewodniczącą Rady Miejskiej.
Jest to możliwe, ale bardzo obciążające,
łączy ponadto funkcje uchwałodawcze i wykonawcze. W naszym Kole w
Świdnicy od 25 października 2021 r. te
dwie funkcje zostały rozdzielone. Prezes ma funkcje reprezentacyjne (podpisuje umowy zewnętrzne, uchwały
Zarządu, uchwały Koła) i uchwałodawcze (zwołuje i prowadzi zebrania
członków towarzystwa, przewodniczy
obradom Zarządu), na mnie spoczywa
bieżące zarządzanie pracownikami (to
ponad 30 osób), finansami i majątkiem oraz wykonywanie uchwał Zarządu i Uchwał Koła.

Jaką funkcję w Towarzystwie
11-24.02.2022 r. |
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Świdniczanie po raz trzydziesty
otworzyli swoje serca
165 wolontariuszy zbierających
pieniądze na ulicach, licytacje w teatrze, rajdowe emocje zagwarantowane dzięki 7. Moto Orkiestrze, a
także szalona zabawa Świdnickich
Morsów. Za nami 30. jubileuszowy
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Podczas tegorocznego finału połączone siły sztabu Świdnicy i
Marcinowic uzbierały łącznie ponad
200 tysięcy złotych. Aktualna zadeklarowana kwota na zakończenie
ogólnopolskiego finału to 136 282 325
zł.
– W imieniu sztabu #3677 Świdnica/Gmina Marcinowice serdeczne
dziękuję darczyńcom i wolontariuszom, dzięki którym popłynął strumień
miłości i pieniędzy. Ukłony dla naszej
„orkiestry terenowej” w Gminie Marcinowice pod dowództwem kapitana
Dawida Sobczyka – mówi szef świdnickiego sztabu, Mariusz Kozłowski.

Trzydziesta jubileuszowa „Orkiestra” zabrzmiała dla zapewnienia
najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Była to
pierwsza zbiórka dedykowana dziecięcej okulistyce, jednak nie pierwsze
działanie WOŚP związane z ratowa-

niem wzroku najmłodszych pacjentów.
– Dziękuję całej ekipie Świdnickiego Ośrodka Kultury za wszelką pomoc
w sprawnej organizacji sztabu, przygotowaniu i przeprowadzeniu finału
WOŚP w Świdnicy. Wszyscy – od ekipy
porządkowej po panią dyrektor – zostali dotknięci wirusem WOŚP. Wielkie
dzięki dla prezydent Beaty Moskal–
Słaniewskiej za wsparcie materialne i
sceniczne. Podziękowania za zaangażowanie i pomoc logistyczną dla zastępcy
prezydenta Szymona Chojnowskiego.
Niskie ukłony dla dyrektora Jacka Piekunko i Wydziału Promocji UM. Dziękuję Stowarzyszeniu G4 Sport Club za
fantastyczną VII Moto Orkiestrę, która
znowu zagrała naprawdę głośno i zasiliła sztab dużymi kwotami. To „orkiestra w orkiestrze”. Samodzielna, zgrana
ekipa od lat wspierająca WOŚP. Gorące
podziękowania dla Świdnickich Morsów i Świdnickiej Grupy Biegowej za
organizację pokazowego morsowania
na świdnickim Rynku. Dziękuję zarządowi Galerii Świdnickiej. Galeria jest
co roku naszym orkiestrowym niezawodnym partnerem. Studio orkiestrowe zorganizowaliśmy w Świdnickim
Ośrodku Kultury. Obsługę techniczno-informatyczną zapewnił niezawodny Michał Siedlecki – Weber Group.
Niskie ukłony! Szaleństwo sceniczne
zarządzane przez wspaniały team w
składzie: Viola Sobczak, Grzegorz Godula, Misia Pamuła, Piotr Pamuła
przy wsparciu Dawida Michalskiego
i wielu wspaniałych harcerek i harcerzy z Hufca ZHP Świdnica. Ich entuzjazm, radość i wielka energia wraz ze
szczodrością darczyńców zaowocowały
wspaniałym wynikiem licytacji. Dziękuję braci harcerskiej, która niezawodnie wspiera nas przy liczeniu pieniędzy, pakowaniu, opisywaniu kopert z
pieniędzmi i niezliczonej ilości innych
drobnych lecz niezbędnych i bezcennych działań. Gorące podziękowania
dla artystów, którzy uświetnili swoimi
występami naszą transmisję. Podzię-

Energetyczna rozgrzewka, wspólna przebieżka wokół Rynku oraz oczywiście morsowanie – tak
tegoroczny finał WOŚP uczciła grupa „Świdnickich Morsów”. Zorganizowana przez nich impreza przyciągnęła pod Galerię Fotografii rzeszę ciekawskich osób. Punktualnie o godz. 12.00
pierwsi miłośnicy lodowatej wody zanurzyli się w specjalnym zbiorniku przygotowanym przez
świdnickich strażaków ochotników. Organizatorzy pomyśleli nie tylko o zapewnieniu atrakcji
osobom lubiącym zimne kąpiele. Pojawiła się również mobilna sauna!
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Na ogromne brawa podczas tegorocznego finału zasłużyli wolontariusze, którzy mimo porywistego wiatru dzielnie kwestowali na ulicach Świdnicy.

kowania dla lokalnych mediów relacjonujących działania świdnickiego
sztabu WOŚP. Wolontariuszy karmili:
Restauracja Wieża, Tremonti, Chillout, Zakłady Przemysłu Cukierniczego
Śnieżka-Invest Sp. z o.o. w Świebodzi-

cach, Wytwórnia Wód Mineralnych
„MINERAL” z Gorzanowa, Cukiernia
KASIA, Lech Bokszczanin – catering
dla wolontariuszy, Klub Senior+ z ul.
Malinowej w Świdnicy – podsumowuje szef świdnickiego sztabu.

Przez kilka godzin w teatrze odbywały się licytacje. Nad ich przebiegiem czuwała niezawodna
ekipa świdnickiego sztabu.

Miłośnicy motoryzacji po raz kolejny udowodnili, że mają wielkie serca! Mimo katastrofalnej
pogody, organizatorzy VII Świdnickiej Moto Orkiestry stanęli na wysokości zadania. W dniu
finału przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego odbywały się pokazowe przejazdy rajdówkami i
licytacje atrakcyjnych gadżetów, a zmarznięci goście mogli liczyć na ciepłe napoje.

reklama

reklama

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia południe
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021
r. poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały nr XVI/157/20 z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy
– Kolonia południe, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu miejscowego wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko,
w dniach od 21.02.2022 r. do 14.03.2022 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, pok. nr 209, od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.30 do 15.00 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy pod adresem: http://um.swidnica.pl.
Świdnica, dnia 04.02.2022r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04.03.2022 r. w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, w sali Urzędu Stanu Cywilnego o godz. 14:30.
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,PREZYDENTA
kto kwestionuje ustaleniaMIASTA ŚWIDNICY
przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Prezydenta Miasta Świdnicy na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii
wyłożeniuw do
wglądu
projektu
miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Krajowej 49, 58-100 Świdnica, lub w formie oelektronicznej,
tym publicznego
za pomocą środków
komunikacji
elektronicznej,
w
szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: um@um.swidnica.pldla
lub przez
platformę
ePUAP, z– Kolonia południe
obszaru
Świdnicy
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.03.2022 r.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3

Informuję, że:

października
2008
r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
Administratorem
danych
osobowych
środowiska
oraz oMiasta
ocenach
oddziaływania
na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu
jest Prezydent
Świdnicy
z

ul. Armii Krajowej
49. 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
z dnia
do siedzibą
uchwałyprzy
nr XVI/157/20

Składający uwagę ma prawo do
żądania od administratora dostępu
publicznego
wglądu
ww.osobowych,
projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
do podanych
danych
ich sprostowania, ograniczenia w dniach od 21.02.2022 r. do 14.03.2022 r.
w siedzibie
Urzędu
Miejskiego
przetwarzania,
a także
prawo wdoŚwidnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, pok. nr 209, od poniedziałku do
przenoszenia
kontakt:
1500 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy pod adresem:
piątku
w godz. danych
od 830– do
iod@um.swidnica.pl.
Administrator
http://um.swidnica.pl.
przetwarza dane osobowe w celu
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
wypełnienia obowiązku prawnego
04.03.2022
w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Świdnicy, w sali Urzędu Stanu Cywilnego o godz. 14:30.
ciążącego r.na
administratorze(art.
Zgodnie
ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia
6 ust. z1 art.
lit. c18RODO)
w sprawie
przyjmowania
uwag miejscowego
do
przyjęte
w projekcie planu
lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
sporządzanych
miejscowych
Uwagi
mogą być wnoszone
na piśmie do Prezydenta Miasta Świdnicy na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul.
planów
zagospodarowania
Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji
przestrzennego. Całość informacji
elektronicznej,
w szczególności
na temat przetwarzania
danychza pomocą poczty elektronicznej na adres email: um@um.swidnica.pl lub przez
platformę
ePUAP,
podaniemna imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
osobowych,
znajdaz Państwo
stronie: http://um.swidnica.pl.
nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.03.2022 r.
Prezydent Miasta Świdnicy
Beata Moskal - Słaniewska

Informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 49. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – kontakt: iod@um.swidnica.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia
11-24.02.2022 r.
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w sprawie przyjmowania uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Całość informacji
na temat przetwarzania danych osobowych, znajda Państwo na stronie: http://um.swidnica.pl.

Prezydent Miasta Świdnicy
Beata Moskal - Słaniewska

reklama

Obszar objęty opracowaniem mpzp dla obszaru Świdnicy- Kolonia - południe

ogłoszenie

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia południe, zawiadamiam o wyłożeniu do
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Nie bądź obojętny.
Wesprzyj seniorów
w potrzebie
Jeśli znasz w swoim najbliższym
otoczeniu samotnego seniora w wieku 65 lat i więcej, który ze względu na
stan zdrowia ma problemy w samodzielnym funkcjonowaniu, a którego
chciałbyś wspierać lub którego już
wspierasz, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Świdnicy zaprasza do
udziału w programie pomocy sąsiedzkiej: Korpus Wsparcia Seniorów 2022.
- W związku z planowanym przystąpieniem przez miasto do Programu
Korpus Wsparcia Seniorów 2022 r.,
zwracamy się z apelem do osób, które
jako wolontariusze lub pomocni sąsiedzi zechcą objąć wsparciem seniorów –
zachęca Violetta Kalin, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Świdnicy.

Jakiego wsparcia mogą
potrzebować seniorzy:
▪ wspólne spędzanie czasu, w tym
spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, pomoc seniorom
przebywającym na kwarantannie itp.;
▪ pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora
lub pomoc w dowiezieniu seniora na
wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty, pomoc w
realizacji recept;
▪ pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia;
▪ pomoc w załatwieniu prostych

spraw urzędowych, pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu;
▪ informowanie o dostępie do
ogólnopolskich „telefonów zaufania”
dla seniorów;
▪ pomoc w wyprowadzeniu psa;
▪ pomoc w sprawach związanych z
utrzymaniem porządku w domu;
▪ pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych i innych artykułów podstawowej potrzeby, zakup
oraz dostarczanie ciepłych posiłków;
▪ wsparcie seniorów w formie
okolicznościowych
(świątecznych)
paczek z artykułami żywnościowymi i
higienicznymi.
Wolontariusze i pomocni sąsiedzi,
którzy podejmą się wsparcia seniorów, będą mogli ubiegać się o zwrot
kosztów związanych z dojazdem do
seniorów lub dowozem seniorów np.
do lekarza, zwrot kosztów za bilety
miejskie, a także zostaną objęte ubezpieczeniem OC od odpowiedzialności
cywilnej w związku z obrotem gotówką oraz ubezpieczeniem NNW.
Osoby zainteresowane świadczeniem wsparcia seniorom proszone
są o bezpośredni kontakt z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świdnicy, Małgorzatą
Maciejewską pod nr. telefonu: 723423-264 lub 74 852 13 27 wew. 75, od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 14.00.

Mistrzowie rękodzieła
zaprezentowali swoje
prace

foto: D. Gębala

Piękne obrazy, kolorowe wianki,
kartki, figury czy własnoręcznie wykonane pluszaki. Za nami pierwsze
świdnickie Targi Talentów, Twórczości i Rękodzieła, które w dniach 3-4
lutego odbyły się w klubie Bolko. W
sumie zaprezentowało się trzynastu
wystawców.

Wydarzenie zorganizowane przez
Świdnicki Ośrodek Kultury było niepowtarzalną okazją, aby poznać twórczość zdolnych mieszkańców naszego
miasta i regionu, którzy dotychczas
rzadko chwalili się swoimi wyjątkowymi pracami.

Wydarzenie spotkało się ze sporym zainteresowaniem mieszkańców Świdnicy.
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DG

Rusza rekrutacja
do świdnickich
przedszkoli

Zapisy do świdnickich miejskich
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, w tym „zerowych” oraz klas
pierwszych w szkołach podstawowych
na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie
się 14 lutego. Do wszystkich jednostek
rekrutacja odbędzie się w systemie
elektronicznym.
Wnioski będzie można wypełnić
korzystając ze stron:
▪ www.swidnica.przedszkola.vnabor.pl
– dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych/ zerowych
▪ www.swidnica.podstawowe.vnabor.pl
– dla klas pierwszych
Rodzice będą wypełniać wniosek w
systemie elektronicznym, wskazując w
nim trzy wybrane przez siebie jednostki i określając kolejność – od najbardziej
do najmniej preferowanej. Następnie
wypełniony i wydrukowany z systemu
wniosek trzeba będzie złożyć w placówce pierwszego wyboru.
1. We wszystkich samorządowych
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i „zerowych” obowiązuje pięć
ogólnokrajowych kryteriów ustawowych:
▪ dziecko z rodziny wielodzietnej (3+) –
100 pkt;
▪ dziecko z niepełnosprawnością – 100
pkt;
▪ dziecko, którego rodzice lub rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością – 100 pkt;
▪ dziecko, które wychowuje tylko jeden
z rodziców – 100 pkt;
▪ dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej – 100 pkt.
Poza kryteriami ustawowymi, w
rekrutacji obowiązują również kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej w Świdnicy:
▪ dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun
prawny samotnie wychowujący pracują lub studiują w trybie dziennym
lub prowadzą gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą
– 20 pkt;

▪ rodzeństwo zgłaszanego dziecka korzysta już z usług danej palcówki – 15
pkt;
▪ zgłaszanych będzie jednocześnie do
tej samej placówki dwoje i więcej dzieci – 10 pkt;
▪ dziecko korzystać będzie z usług placówki w czasie przekraczającym 8 godzin – 5 pkt.
2. Do klas pierwszych publicznych
szkół podstawowych, którym ustalono
obwód, przyjmuje się dzieci zamieszkałe w tym obwodzie, na podstawie
zgłoszenia rodziców. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej
szkoły podstawowej mogą być przyjęci
do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa
nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym są
brane pod uwagę kryteria określone w
uchwale Rady Miejskiej w Świdnicy:
▪ rodzeństwo kandydata uczęszcza do
tej samej szkoły podstawowej – 10 pkt;
▪ co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic samotnie wychowujący pracuje w obwodzie
szkoły – 7 pkt;
▪ na terenie obwodu szkoły zamieszkują
krewni dziecka, deklarujący wspieranie rodziców w zapewnieniu opieki – 4
pkt.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną
wywieszone w jednostkach oświatowych 3 marca br. Do 9 marca rodzice
powinni potwierdzić swoją decyzję o
wyborze danej placówki pisemnie w
jej siedzibie. 11 marca zostaną opublikowane ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Szczegółowych
informacji dotyczących procedury
rekrutacyjnej udzielają dyrektorzy
placówek oraz pracownicy Wydziału
Edukacji Urzędu Miejskiego pod nr tel.
74 856 28 38 – przedszkola i oddziały
„zerowe” oraz 74 856 29 55 – szkoły
podstawowe.
oprac.

Polscy podróżnicy
i odkrywcy patronami SP 105

Podczas styczniowej sesji Rady
Miejskiej radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 105 w Świdnicy
imienia Polskich Podróżników i Odkrywców.
Przypomnijmy, że do 2008 r. Szkoła Podstawowa nr 5 nosiła imię Kornela Makuszyńskiego. Jednak po połączeniu ze Szkołą Podstawową nr 10
placówka jako jedyna w mieście pozostawała bez patrona. – To bardzo ważny moment w naszej długiej i zawiłej
historii. Od teraz w pracy wychowawczej przyświecać nam będą wytrwałość
i hart ducha Polaków konsekwentnie
dążących do osiągnięcia założonego
celu. Ludzi dzielnych i niestrudzonych
w swojej codziennej pracy, a także niezłomnych w realizacji swoich życio-

wych marzeń – mówi dyrektor szkoły
Małgorzata Pielach.

Uroczystość nadania imienia
w późniejszym terminie
- Choć czas pandemii nakazuje
zachowywać bezpieczny dystans, to
nadanie szkole imienia symbolicznie
scala naszą całą społeczność. Z uwagi
na zdalny tryb pracy szkoły, nasza zaplanowana na 3 marca bieżącego roku
uroczystość nadania imienia szkole nie
może się wtedy odbyć. Jej nowy termin
po ustaleniu z rodzicami i uczniami
zostanie państwu niezwłocznie przekazany, ale już dziś serdecznie zapraszam wszystkich na uroczyste święto
naszej szkoły – tłumaczy dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 105.
DG

kultura

Poza zabawą zajęcia miały także funkcje edukacyjną.

foto: MBP Świdnica

Podczas ferii
nie było nudy!

Wycieczki po mieście naszpikowane ciekawymi informacjami o
historii Świdnicy, wspólna zabawa z
questem, warsztaty plastyczne oraz
zabawy literackie. Miejska Biblioteka
Publiczna zagwarantowała wszystkim uczestnikom zajęć pełen wachlarz atrakcji. Przez dwa tygodnie
ferii zimowych każdy młody świdniczanin znalazł coś dla siebie.
Pierwszy tydzień ferii minął na
spacerach organizowanych przez bibliotekarki z Wypożyczalni dla Dzieci
i Młodzieży. - Dzieci odkrywały świdnickie detale na zabytkowych budynkach, poznały piernikowe opowieści
ze świdnickich uliczek oraz miejskie
legendy. Podziwiały również okoliczne murale. W piątek, 4 lutego dzieci
przeszły jeden z najnowszych questów
„Podróż w czasie ze świdnicką biblioteką”. - relacjonuje Ewa Cuban, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świdnicy. Natomiast drugi tydzień
ferii to przede wszystkim warsztaty i zabawy literacko-plastyczne we
wszystkich filiach biblioteki. - W filii nr 1 na ul. Wrocławskiej tematem
wiodącym były koty. Dzieci rozmawiały o kotach – bohaterach książek

Przyjaciele
biblioteki
polecają

Dzięki zajęciom dzieci rozwijały swoje zdolności manualne.

Podczas spacerów dzieci poznawały historię świdnickich murali.

foto: MBP Świdnica

Uczestniczki warsztatów własnoręcznie
wykonały podobizny kotów.

foto: MBP Świdnica

foto: MBP Świdnica

Ola Baranowska
– autorka bloga
podróżniczego
„Tam moja przestrzeń”

dla dzieci, poznawały ciekawostki o
tych zwierzętach, a także tworzyły
ich podobizny z różnych materiałów.
Filia nr 2 na osiedlu Młodych zaprosiła najmłodszych na kosmiczne gry i
zabawy pod czujnym okiem profesora
Astrokota, a filia nr 5 na ul. Morelowej
2a zaproponowała dzieciom tworzenie
masek, breloczków, zakładek i wspólną zabawę. Mimo obostrzeń, zgodnie z
którymi odbywały się wszystkie zajęcia, chętnych nie brakowało. Na każde
zajęcia obowiązywały zapisy i przez
całe dwa tygodnie mieliśmy komplet
najmłodszych chętnych do uczestnictwa w organizowanych spacerach,
warsztatach i zabawach – opowiada
dyrektor biblioteki.

Korzystając z odrobiny wolnego czasu, sięgnęłam po książkę zupełnie nie znanej mi dotychczas autorki, jaką jest B.A.
Paris. „Terapeutka” to jedna
wielka tajemnica. Mroczne sekrety, wzajemne podejrzenia i
zbrodnia doskonała. W małym
ekskluzywnym ogrodzonym ze
wszystkich stron osiedlu mieszkańcy robią wszystko, by kłamstwo nie ujrzało światła dziennego. Każdy bohater coś ukrywa przed drugim, każdy z nich
ma wiele do stracenia. Z każdą
kolejną przeczytaną stroną coraz więcej osób było według
mnie podejrzanych. Autorka
doskonale manipuluje czytelnikiem, rzuca nowe podejrzenia,
kieruje uwagę za każdym razem w inną stronę sprawiając,
że gubimy się w podejrzeniach
i nie wiemy, co jest prawdą, a
co kłamstwem. B. A. Paris mile
mnie zaskoczyła. Styl autorki sprawia, że książkę czyta się
bardzo szybko. Nie pamiętam,
kiedy ostatnio pochłonęłam jakąś pozycję w takim tempie.

DG

Trwają Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Z tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy
zaprasza do obejrzenia wystawy pt.
„Start”, która prezentuje wspaniałych polskich sportowców ostatnich
100 lat.
Wystawa została przygotowana
przez Biuro Programu „Niepodległa”
jako materiał popularnonaukowy,
który opowiada o ciekawych faktach

i wybitnych postaciach związanych
z historią polskiego sportu. - Na
specjalnych planszach możemy przeczytać o sukcesach m. in. Justyny
Kowalczyk, Adama Małysza, Kamila
Stocha, Janusza Kusocińskiego, Ireny
Szewińskiej, Ryszarda Szurkowskiego, Huberta Wagnera i wielu innych –
zachęca Ewa Cuban, dyrektor świdnickiej biblioteki.
DG

foto: D. Gębala

Polscy mistrzowie bohaterami
wyjątkowej wystawy

Wystawę można obejrzeć w godzinach pracy
biblioteki w holu na drugim piętrze.
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wieści z powiatu

Już wkrótce Amelce Sołtyska Wirek
zostanie podany
stanie przed sądem
najdroższy lek świata

JB

foto: użyczone

W połowie lutego oskarżona stanie przed sądem. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.

W połowie lutego przed Sądem
Rejonowym w Świdnicy stanie Teresa M., sołtyska Wirek, która na początku kwietnia 2021 roku przypięła
do haka holowniczego swojego czworonoga i ciągnęła za samochodem w
stronę domu.
Prawdopodobnie przestępstwo to
nie wyszłoby na jaw, gdyby nie świadkowie, którzy zaalarmowali policję. Ta
odnalazła psa przywiązanego z powrotem do budy, z licznymi, głębokimi ranami. Czworonóg został natychmiast
odebrany, a pomocy medycznej udzielił mu weterynarz. Zaraz po zdarzeniu
kobieta została zatrzymana przez policję. Natomiast ranny zwierzak trafił do
schroniska dla zwierząt prowadzonego

przez Fundację Mam Pomysł. Po przesłuchaniu kobiety, prokurator przedstawił jej zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad 6-letnim
psem. Podejrzana do czynu przyznała
się częściowo, twierdząc, że nie chciała
się nad czworonogiem znęcać. Prokurator zastosował wobec 59-latki środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 6 tysięcy
złotych oraz dozór policji, który został uchylony w listopadzie 2021 roku.
Pomimo skandalicznego zachowania,
które wstrząsnęło lokalną opinią publiczną i odbiło się szerokim echem w
całym kraju, Teresa M. nie zrezygnowała z pełnionej przez siebie funkcji.
JB

Wiek to tylko liczba

Rodzice Amelki są bardzo szczęśliwi, że ich córka rozpocznie leczenie.

Gdzie wykonać testy
na Covid-19 w aptece?
Wszystko wskazuje na to, że zapowiadany przez Ministerstwo Zdrowia projekt możliwości darmowego
testowania na Covid-19 w aptekach
okazał się falstartem. W powiecie
świdnickim liczącym ok. 160 tysięcy
mieszkańców taką możliwość oferują
jedyni trzy punkty i wszystkie zlokalizowane są poza Świdnicą.
W czwartek, 27 stycznia opublikowano rozporządzenie dające możliwość wykonywania badań diagnostycznych jakimi niewątpliwie są testy na Covid-19 przez farmaceutów.
W sumie od 1 lutego taką gotowość
zgłosiło blisko 200 aptek, w tym trzy
z powiatu świdnickiego: w Strzegomiu (apteka Królewska ul. Legnicka
14W), w Świebodzicach (apteka „Pod
Lipami” ul. Stefana Żeromskiego 7-9),
i Żarowie (apteka Królewska ul. Armii
Krajowej 44). Przypomnijmy, że każdy
może wykonać bezpłatny test antygenowy w aptece, laboratorium lub
mobilnym punkcie pobrań, które bio-

rą udział w programie. Nie ma ograniczenia liczby testów, które mogą być
wykonane u jednej osoby.

W jaki sposób mogę wykonać
test antygenowy?
Jeśli masz objawy Covid-19, miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub masz w pracy kontakt
z dużą liczbą osób, znajdź miejsce, w
którym możesz zrobić bezpłatny test
i udaj się tam. Badanie przeprowadzi
farmaceuta lub pracownik medyczny,
a wynik poznasz na miejscu.
Minimum dwie godziny przed badaniem:
▪ nie spożywaj posiłków
▪ nie pij
▪ nie żuj gumy
▪ nie płucz jamy ustnej i nosa
▪ nie myj zębów
▪ nie przyjmuj leków
▪ nie pal papierosów.

Wyposażone w aparaty, różnorodną garderobę i godną podziwu
kreatywność, członkinie Klubu ABC
Seniora w Bystrzycy Dolnej zorganizowały profesjonalną sesję fotograficzną.
Przeszło dwa lata temu członkinie
klubu skorzystały z fachowych porad
w ramach warsztatów fotograficznych. Klubowicze nie tylko zgłębili
wiedzę dotyczącą obsługi aparatu fotograficznego, podstaw technicznych
wykonywania zdjęć czy zgrywania
materiału z aparatu czy smartfona na

komputer. Uczyli się również swobody w robieniu poprawnych zdjęć w
różnych sytuacjach, a przede wszystkim w zorganizowanej sesji fotograficznej pozowali sobie nawzajem jako
modelki i modele. – Dwa lata później
dzielne seniorki z gminy Świdnica postanowiły samodzielnie przygotować
nie tylko stroje, ale całą sesję zdjęciową. Jak same podkreślały, inspiracją do
tego działania byli „seniorzy wolni od
metryki” – opowiada Janusz Waligóra,
rzecznik Urzędu Gminy Świdnica.
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foto: D. Gębala

co nie widać nadziei na jego refundację przez NFZ. – Wyniki Amelki są
dobre, jest zdrowa, dlatego bardzo się
cieszymy. Wiemy, kiedy mamy zaplanowane podanie terapii genowej: odbędzie się to jeszcze w tym tygodniu,
o ile wyniki Amelki się nie zmienią.
Mamy to szczęście, że Amelka będzie
30. dzieckiem w Lublinie, które otrzyma szansę na lepsze życie. Jesteśmy
dozgonnie wdzięczni, bo to dzięki wam
otrzymała tę szansę – informują rodzice dziewczynki.

Wspólne robienie zdjęć wywołało wśród seniorek sporo pozytywnej energii.

foto: UG Świdnica

Amelka Gmyrek ze Strzegomia
to mała wojowniczka, której przyszło
zmierzyć się z ciężką, zagrażającą życiu chorobą, czyli z rdzeniowym zanikiem mięśni. Od ponad roku trwał
wyścig z czasem o zdrowie dziewczynki, na szczęście zakończony sukcesem.
Wkrótce dziewczynka otrzyma najdroższy lek świata, na który
zbierano pieniądze. Jego cena, czyli
ponad 9 milionów złotych, znacząco przekracza możliwości finansowe
wielu polskich rodzin. Niestety, póki

wieści z powiatu

Mieszkańcy powiatu zagrali
w orkiestrze i nawrzucali Owsiakowi!
Blisko 140 milionów złotych wskazuje licznik w momencie publikacji tego artykułu (od red. 11.02) na stronie Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 30. finał przeszedł już do historii, ale emocje wciąż są żywe. Czy uda się w tym roku pobić
rekord? Tradycyjnie w pomoc przy zbiórce środków na leczenie dzieci włączyły się gminy z powiatu świdnickiego.
Świebodzice

Strzegom

Wietrzna pogoda pokrzyżowała
nieco szyki organizatorom finału
w Strzegomiu, ale
i tak sztab zebrał
pokaźną
sumę,
która zasili konto
fundacji.
Strzegomska orkiestra
zakończyła granie
z wynikiem 32 tys.
300,93 zł.

Dzięki staraniom świebodzickiego sztabu, który jak co roku przygotował wiele atrakcji dla
mieszkańców, udało zebrać się ponad 61 tys. zł.
Kwota ta pochodzi m.in.
z licytacji fantów oraz z
puszek wolontariuszy.

Żarów

Dobromierz

Jak
każdego
roku mieszkańcy gminy Żarów przyłączyli
się do wsparcia
tej
szlachetnej akcji. I tak,
dzięki ich zaangażowaniu
oraz wsparciu
wolontariuszy
i
wszystkich,
którzy byli tego
dnia razem, do
WOŚP-owej
puszki
trafiło
łącznie 35 tys.
692,81 zł, środki z eskarbonki
3 tys. 444 zł i
waluta obca. Atrakcje wszystkim uczestnikom orkiestrowego grania zapewniło
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. A było w czym wybierać! Można
było zakupić pyszne ciasta upieczone przez członkinie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żarowie, nabyć gadżety w loterii prowadzonej przez pracowników
Biblioteki Publicznej oraz świąteczne i walentynkowe dekoracje przygotowane
przez Radę Rodziców ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie i
Bajkowe Przedszkole.

Także w Roztoce odbył się jubileuszowy 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Sztab utworzono przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w
Roztoce pod przewodnictwem Justyny Krzywania, przy współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji oraz pozostałymi placówkami oświatowymi z gminy Dobromierz. Udało się zebrać łącznie kwotę 7 tys. 860,36 zł.

Jaworzyna Śląska

Marcinowice

Kiermasze
ciast,
kwesty,
turnieje sportowe – między
innymi
takie
atrakcje przygotowali organizatorzy
tegorocznego 30.
finału w gminie
Jaworzyna Śląska.
Łącznie
uzbierano
20
tys. 351,41 zł. Nie było łatwo.
Szeregi wolontariuszy przetrzebił nam koronawirus. Przeszkodziła nam też pogoda, przez którą wolontariusze mieli niełatwą kwestę, musieliśmy odwołać bieg w Jaworzynie Śląskiej i inne aktywności.
Ostatecznie jednak, dzięki waszej ofiarności, pracy sztabu i wolontariuszy, hojności i przychylności sponsorów oraz zwykłej, ludzkiej życzliwości udało nam się
zebrać 20 tys. 351,41 zł! – relacjonują przedstawiciele sztabu.

Połączony
ze
Świdnicą
sztab z Tworzyjanowa w
gm. Marcinowice w tym
roku
zebrał
imponującą
kwotę 40 tys.
703,44 zł! - To
wasza zasługa
- darczyńców,
piekących, licytujących,
jeżdżących
i
wszystkich,
którzy pomimo
pogody wyszli
do naszej mobilnej puszki i pomimo kwarantann byli z nami on-line. Ogromna
duma z kwoty, jaką udało nam się uzbierać w ciągu ostatnich siedmiu finałów.
To 197 tys. 686 zł. A dzięki tym środkom zostanie uratowanych dzieci – podsumowuje Dawid Sobczyk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach.
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Walka była i to tak naprawdę najważniejsze. Grając w dziewięcioosobowym (!) składzie z powodu chorób
i kwarantann, na inaugurację rundy
rewanżowej w I lidze ŚKPR Świdnica przegrał we własnej hali z Olimpem Grodków 27:31 (13:15). Rywalom
należą się gratulacje, chociaż pozostał żal, że nie chcieli zgodzić się na
przełożenie meczu, by dać szansę
obu drużynom zagrać w optymalnych
składach.
Szatnię Szarych Wilków zaatakowały choroby i kwarantanny. Ostatecznie do gry gotowych było raptem dziewięciu zawodników, w tym
tylko jeden bramkarz. W protokole
znalazł się jeszcze wprawdzie Dominik Danis, ale tak naprawdę tylko
po to, by zrobić namiastkę „tłoku”
na ławce. Było jasne, że na parkiet
nie wyjdzie z powodu kontuzji. Goście zameldowali się również w dość
skromnym zestawie jedenastu, ale
zdrowych graczy.
Świadomi konieczności oszczędzania sił świdniczanie nie zagrali
na takiej intensywności jak zwykle.
Nie było szaleńczego tempa i szybkich środków, a skromne rotacje
składem ograniczały się do dwóch

nominalnych skrzydłowych. W mecz
lepiej weszli przyjezdni, obejmując
prowadzenie 6:2 w dziewiątej minucie. ŚKPR potrafił jednak dość
szybko odrobić straty i nawet kilka
razy wyjść na jednobramkowe prowadzenie. Do przerwy jednak o dwa
gole więcej mieli szczypiorniści z
Grodkowa (13:15). Kluczowe dla losów spotkania okazały się pierwsze
minuty po zmianie stron. W 39. minucie goście odskoczyli na sześć trafień (21:15) i chociaż Szare Wilki kilka
razy zrywały się do pogoni, to były
w stanie zbliżyć się maksymalnie
na dwie bramki. Ostatecznie Olimp
zwyciężył 31:27. Warto nadmienić, że
z sześciu meczów 12. kolejki odbyły
się tylko cztery. Spotkania w Zielonej
Górze i Legnicy zostały przełożone z
powodu podobnych problemów, z jakimi borykała się świdnicka drużyna.
Na zmianę terminów wyraziły jednak
zgodę drużyny przyjezdne.
ŚKPR Świdnica – Olimp Grodków
27:31 (13:15)
ŚKPR: Mirga – Wojtala 11, Chmiel 5,
Etel 5, Starosta 3, Wołodkiewicz 2, Pęczar 1, Jaroszewicz, Ingram

Mimo ogromnych braków kadrowych szczypiorniści ŚKPR-u stoczyli wyrównany bój.

12. kolejka (30.01):
▪ Tęcza Kościan – Grunwald Poznań
27:34 (9:16)
▪ UKS EUCO Dziewiątka Legnica –
Zew Świebodzin (mecz przełożony)
▪ Trójka Nowa Sól – GOKiS Kąty Wro-

cławskie 17:26 (7:10)
▪ Real Astromal Leszno – Bór Joynet
Oborniki Śl. 25:25 (12:14), k.2:4
▪ AZS UZ Zielona Góra – Szczypiorniak Gorzyce Wielkie (mecz przełożony na 9.04)
Oprac.

Bez polotu na koniec sezonu

W zaległym spotkaniu 10. kolejki siatkarki MKS IgnerHome Volley
Świdnica przegrały w delegacji z rozpędzoną ekipą SPS Panki w trzech
krótkich setach. Biało-zielone na dwie
kolejki przed końcem rozgrywek zajmują piąte miejsce w ligowej tabeli.
Ekipa z Panek w tym sezonie wybitnie nie leży podopiecznym Macieja
Leńskiego i Wojciecha Ząbka. Przypomnijmy, że w pierwszej konfrontacji obu
ekip lepsze okazały się zawodniczki ze
Śląska, które wygrały w październiku w
Świdnicy 3:1. Podobny przebieg miało
także spotkanie, które odbyło się w sobotę, 5 lutego. Aktualnie trzecia ekipa
tabeli nie dała większych szans świdniczankom, wygrywając do 18, 17 i 20. Wobec tej porażki IgnerHome Volley stracił
matematyczne szanse na zajęcie miejsca
na podium rozgrywek II ligi. - Nie było
to dobre spotkanie w wykonaniu naszego
zespołu. Przy dobrze dysponowanym ze-

spole z Panek, który przed tym meczem
miał pięć wygranych z rzędu, musieliśmy
wspiąć się na wyżyny, aby przywieźć do
Świdnicy punkty – opowiada Damian
Dąbrowski, prezes świdnickiego klubu.
SPS Panki – MKS IgnerHome Volley
Świdnica 3:0 (25:18, 25:17, 25:20)
Tabela po 16. kolejkach:

1. MKS Chełmiec Wodociągi W-ch 16 38 44:18
2. Energa MKS II Kalisz
16 34 42:24
3. SPS Panki
16 33 39:24
4. UKS Sokół AZS AWF 43 Katowice
16 31 39:27
5. MKS IgnerHome Volley Ś-ca 16 27 33:28
6. MUKS Sari Żory
16 25 31:31
7. NTSK-AZS Nysa
15 19 25:30
8. KS Volley Light System Chrząstowice
16 12 19:40
9. AZS AWF Hummel Wrocław 15 10 19:40
10. MKS Nowak-Mosty Dąbrowa Górnicza
16 8 17:46
DG

Dwie bramki dla świdniczan zdobył Robert Myrta. Trafienie z rzutu karnego zaliczył także
Wojciech Szuba.

Choć był to tylko sparing, to
oba zespoły do konfrontacji podeszły maksymalnie skoncentrowane.
W starciu sąsiadów z ligowej tabeli
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica
pokonała w sobotę, 5 lutego Słowianina Wolibórz 3:1.
Dla podopiecznych Grzegorza
Borowego była to już czwarta gra kontrolna przed startem rundy wiosennej
sezonu 2021/2022. Przypomnijmy, że
wiceliderzy IV ligi grupy dolnośląskiej
skonfrontowali się dotychczas na wyjazdach z Karkonoszami Jelenia Góra
(zwycięstwo 3:0) i Śląskiem Wrocław
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(CLJ, porażka 3:2) oraz u siebie z Granitem Roztoka (6:3).
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica –
Słowianin Wolibórz 3:1 (0:1)
Polonia-Stal: Kot, Telicki, Paszkowski, Kasprzak, Stachurski, Sowa, Kozachenko, Szuba, Kusio, Pasek, Tragarz,
Trzyna, Migas, Myrta i dwóch zawodników testowanych
Świdniczanie kolejny sparing rozegrają w sobotę, 12 lutego. Na sztucznej
murawie boiska ŚOSiR-u zmierzą się z
III-ligową Cariną Gubin. Pierwszy gwizDG
dek arbitra o godz. 12.00.

Świdniczanki legitymują się bilansem 9 zwycięstw i 7 porażek.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Kontrolna potyczka
z ligowym rywalem

foto: D. Gębala

Zdziesiątkowana wataha walczyła
dzielnie… ale zabrakło sił

Ferie z Zimową
Akademią Sportu

Koszykarze rozpoczynają
rywalizację w rundzie
mistrzowskiej

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 w trakcie Zimowych Igrzysk Olimpijskimi w Pekinie 2022 – podkreślają
przedstawiciele Zimowej Akademii
Sportu. Stanowiskom sportowym towarzyszy wystawa historyczna dotycząca zimowych igrzysk olimpijskich
i startów Polaków z trakcyjnymi eksponatami.
DG
foto: D. Gębala

Zimowa Akademia Sportu zawitała w progi hali im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno na Zawiszowie. Na
przełomie stycznia i lutego najmłodsi świdniczanie mieli niepowtarzalną
okazję poznać z bliska zimowe dyscypliny sportowe.
Wstęp i udział w zawodach był
bezpłatny, a swoich sił spróbować
mógł każdy. Atrakcji nie brakowało.
Uczestnicy zabawy mogli postrzelać z broni laserowej, rozegrać mecz
hokeja lub minihokeja, wsiąść na saneczki, poszusować deską snowboardową, a w specjalnym symulatorze
narciarskim zmierzyć się ze stromym, ośnieżonym stokiem. – Każda

sport

Zabawa z zimowymi dyscyplinami sprawiła dzieciom sporo frajdy.

W dobrych humorach do decydującej fazy sezonu przystąpią koszykarze Domino Polonii Świdnica.
Biało-zieloni po skutecznej końcówce rundy zasadniczej zasygnalizowali
rywalom, że są w stanie powalczyć z
każdym.
Do drugiego etapu rozgrywek
świdniczanie przystąpią z bilansem 3
zwycięstw i 3 porażek (do wyniku wliczają się mecze z pierwszej rundy, z zespołami, które awansowały do topowej
ósemki). W efekcie daje to aktualnie
trzecie miejsce w tabeli. Większą ilością punktów mogą pochwalić się tylko
koszykarze z Gorzowa Wielkopolskiego i Siechnic. Czy podopieczni trenera
Pawła Domaradzkiego będą w stanie
sprawić jeszcze kilka miłych niespo-

dzianek? Odpowiedź na to pytanie poznamy w nadchodzących tygodniach.
1. kolejka: Domino Polonia Świdnica – BC
Swiss Krono Żary – 13 lutego, godz. 17.00
2. kolejka: Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów
– Domino Polonia Świdnica – 19 lutego
3. kolejka: Domino Polonia Świdnica – Zastal
Fatto Deweloper Zielona Góra – 26 lutego,
godz. 18.00
4. kolejka: UKS SMS Karpacz – Domino Polonia Świdnica – 5 marca
5. kolejka: BC Swiss Krono Żary – Domino Polonia Świdnica – 12 marca
6. kolejka: Domino Polonia Świdnica – Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów – 19 marca
7. kolejka: Zastal Fatto Deweloper Zielona
Góra – Domino Polonia Świdnica – 26 marca
8. kolejka: Domino Polonia Świdnica – UKS
SMS Karpacz – 2 kwietnia
DG

Zimowa Olimpiada w Świdnicy!
Rozpoczyna się XXVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Zimowych, której gospodarzem
będzie województwo dolnośląskie.
Świdnickie lodowisko będzie gościć
uczestników trzech dyscyplin.
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży jest corocznym wydarzeniem
sportowym, adresowanym do najlepiej
zapowiadających się zawodników z całej Polski. W programie tegorocznych

zawodów znajdzie się 14 dyscyplin:
biathlon, curling, hokej na lodzie, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie (tor długi i short track), narciarstwo
(alpejskie, klasyczne – biegi, skoki i
kombinacja norweska), sporty saneczkowe, snowboard. W gronie zimowych
dyscyplin znalazła się także koszykówka – jej obecność wynika z cyklu szkolenia i kalendarza rozgrywek w tym
sporcie. Na Dolnym Śląsku sportowcy

będą rywalizować w Jakuszycach, Karpaczu, Zieleńcu, Dusznikach-Zdroju,
Świdnicy, Jeleniej Górze, Stroniu Śląskim, Świdnicy i Wałbrzychu. Poza województwem dolnośląskim rozgrywane
będą zawody łyżwiarzy szybkich na
nowym torze w Tomaszowie Mazowieckim. Skoki narciarskie i kombinację norweską ugości Zakopane, a hokeiści spotkają się w Tychach i Bytomiu.
oprac.

Sportowcy jakich dyscyplin
będą rywalizować
w Świdnicy?
2 Short track
17-20 lutego
2 Łyżwiarstwo figurowe
24-28 lutego
2 Curling
2-4 marca

reklama

foto: D. Gębala

Świdniczanie pierwszy mecz zagrają u siebie. Rywalem biało-zielonych będzie BC Swiss Krono
Żary.
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PŁYTKI CERAMICZNE
PODŁOGI

DZIERŻONIÓW
UL. RZEŹNICZA 4

reklama

LUTY 2022

reklama

PANELE
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