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Ważne numery:

Muzeum Dawnego Kupiectwa 
zaprasza na nową wystawę czaso-
wą „Wieża Ratuszowa – powstanie, 
katastrofa, odbudowa”. Ekspozy-
cja poświęcona jest 55. rocznicy 
katastrofy budowlanej, do której 
doszło 5 stycznia 1967 roku. W jej 
wyniku świdnicki Rynek na blisko 
45 lat pozbawiony został swojego 
symbolu.

Przygotowana wystawa ukazuje 
historię powstania wieży ratuszowej, 
jej późniejsze burzliwe losy, w tym 
katastrofę, następnie plany i kon-
cepcje odbudowy, a w końcu samą 
odbudowę. Zwiedzający będą mogli 
zobaczyć także ciekawe artefakty 
odnalezione podczas prac arche-
ologicznych poprzedzających prace 
budowlane, m.in.: denar Ludwika I 
Jagiellończyka z 1525 roku, cegłę z 
odciskiem łapy psa, fragmenty śre-
dniowiecznych naczyń glinianych, 
czy puszkę z aktem erekcyjnym pod 

odbudowę wieży, która zosta-
ła wmurowana w cokół wieży 
w maju 1994 roku podczas Dni 
Świdnicy. Dopełnieniem ekspo-
zycji są materiały prasowe, stare 
widokówki i grafiki oraz orygi-
nalne cegiełki, z których dochód 
miał być przeznaczony na odbu-
dowę wieży.

Godziny otwarcia muzeum: 
wtorek–piątek 10:00-16:00, sobo-
ta–niedziela 11:00–17:00. Ostat-
nie wejście na pół godziny przed 
zamknięciem, ceny biletów: nor-
malny - 8 zł, ulgowy - 5 zł, karnet 
muzeum + wieża: normalny - 11 
zł, ulgowy – 6 zł. W piątek wstęp 
bezpłatny.

DG

Widać już pierwsze efekty prac 
wykonywanych w ramach przebudo-
wy ulicy Polna Droga. Przypomnijmy, 
że inwestycja obejmie odcinek ulicy 
od ronda na skrzyżowaniu z ulicą 
Wałbrzyską do wiaduktu kolejowego. 

W pierwszej kolejności wymienio-
no sieci uzbrojenia podziemnego. Ist-
niejący kolektor deszczowy, będący w 
złym stanie, został zlikwidowany i za-
stąpiony nowym. Dokumentacja pro-
jektowa zakłada także wybudowanie 
kanału technologicznego, dzięki któ-
remu będzie mógł być uruchomiony 

monitoring obejmujący obszar skate-
parku oraz bosmanatu. Zaprojekto-
wano także nowe energooszczędne 
oświetlenie drogowe, w tym po stro-
nie zabudowań wysokie doświetlają-
ce jezdnię i chodniki oraz po stronie 
zalewu Witoszówka - niskie oświe-
tlające drogę rowerową i bulwar. Zie-
leń wysoka odgradzająca jezdnię od 
brzegu zbiornika zostanie zachowana. 
Chodnik znajdujący się wzdłuż zbior-
nika wodnego ma zostać poszerzony 
do 4 m i będzie dostępny tylko dla 
pieszych. Wzdłuż ścieżki postawione 

zostaną nowe ławki i kosze na śmieci. 
Przy skateparku zaprojektowano par-
king dla 40 samochodów osobowych. 
Powstaną nowe chodniki prowadzące 
do strefy sportowej, w planach jest 
również przebudowa schodów.

Parking przed bosmanatem został 
już powiększony. Powstało 148 miejsc 
do parkowania, w tym dla osób niepeł-
nosprawnych. Dodatkowo posadzo-
ne zostaną drzewa i krzewy ozdob-
ne. Jezdnia zyska nową nawierzchnię 
asfaltową, wzdłuż niej wydzielona 
ma być dwukierunkowa droga rowe-
rowa. Na wysokości bosmanatu po-

wstać mają dwie zatoki autobusowe. 
Po stronie zabudowań wydzielono 
miejsca do parkowania wzdłuż jezdni 
w postaci zatoki. Mają również zostać 
wprowadzone elementy poprawiające 
bezpieczeństwo ruchu oraz pieszych. 
Trzy przejścia dla pieszych wyniesio-
ne ponad powierzchnię jezdni będą 
stanowić element spowalniający po-
jazdy. Wszystkie przejścia na drodze 
głównej będą posiadały dodatkowe 
oświetlenie, które w nocy poprawi wi-
doczność pieszego.

DG

Przebudowa Polnej Drogi 
idzie pełną parą

Planowany termin zakończenia prac to druga połowa 2022 roku.

Piesi mogą już korzystać z nowego chodnika wzdłuż zalewu. 
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Unikatowa wystawa poświęcona 
wieży ratuszowej 

► Wystawę można 
zwiedzać w godzinach 

otwarcia muzeum do 24 
kwietnia 2022 r.

codzienna 
porcja informacji 

na

mojaswidnica.pl
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SPRZEDAM

Bystrzyca Górna 
- pow. 5200m/0,52 ha

DZIAŁKĘ 
BUDOWLANĄ

tel. kontaktowy 

600 374 775
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Opoczka - 3,11 ha

Bystrzyca Grn. - 3,90 ha

DZIAŁKI ROLNE
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Zapisz się na „Świdnicki 
Bieg Bez Oponki”

W biegu mogą wziąć udział wszyscy, 
niezależnie od wieku. Zapisywać można 
się za pośrednictwem strony interne-
towej do 28 lutego lub do wyczerpania 
puli startowej wynoszącej 250 miejsc. 
Organizator zastrzega sobie jednak moż-
liwość zwiększenia lub zmniejszenia li-
mitu miejsc. Za udział w wydarzeniu nie 
jest pobierana opłata. Uczestnicy biegu 
otrzymają opaski na głowę z logo wyda-
rzenia. Jej odbiór będzie możliwy od 9 
marca w Informacji Turystycznej w Świd-
nicy, Rynek 39-40, w godzinach od 10.00 
do 18.00 przez wszystkie dni tygodnia.

Warunkiem ukończenia biegu jest 
udokumentowanie aktywności od 1 do 8 
marca, w dowolnej aplikacji i przesłanie 
danych przebytego dystansu w formie 
zdjęcia, trasy, mapy, itp. w komenta-
rzu wydarzenia na portalu społeczno-
ściowym  https://www.facebook.com/
events/1080707216114428 lub na adres 
mailowy:  a.todorowska@um.swidnica.pl.

1 marca to Światowy Dzień Walki z 
Otyłością. Jest to czas, kiedy zagadnienie 
nadwagi i otyłości jako istotny i poważny 
problem XXI wieku, nabiera szczegól-
nego znaczenia. Otyłość dotyczy coraz 
większej liczby osób w różnym wieku i 
zyskuje miano „globalnego problemu”. 
Dlatego nie siedź w domu, postaw na 
zdrowie!

oprac.

Przed nami już trzecia edycja wirtualnego biegu pn. 
„Świdnicki Bieg Bez Oponki”. W pierwszym tygodniu mar-
ca, w czasie jednego treningu należy pokonać dystans 5 km. 
Sam decydujesz, kiedy i jaką wybierzesz aktywność. Może 
to być bieg, bieg na bieżni, nordic walking lub spacer. Co 
ważniejsze, to może być Twój pierwszy krok do zgubienia 
zbędnych kilogramów i wejścia na ścieżkę zdrowego stylu 
życia. Wszystko w ramach Świdnickiego Tygodnia Walki z 
Otyłością.
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Przed nami kolejna edycja Ksią-
żęcych Rajdów organizowanych 
przez Lokalną Organizację Tury-
styczną „Księstwo Świdnicko-Jawor-
skie”. - W tym roku planujemy naprze-
mienne wycieczki krajoznawcze oraz 
trekkingowe. Gwarantujemy dobrą 
zabawę oraz poznawanie ciekawych 
miejsc. Nad całością i sprawną reali-
zacją naszych wycieczek tradycyjnie  
już  będzie czuwał Mariusz Wojcie-
chowski – przewodnik sudecki z wie-
loletnim doświadczeniem – mówi Iga 
Czwartacka-Dobrzyńska z Księstwa 
Świdnicko-Jaworskiego. 

- W ramach otwarcia tegorocznej 
edycji rajdów zapraszamy na wyciecz-

W ramach programu InPost Gre-
en City po 16 największych polskich 
miastach InPost – lider wśród plat-
form dostaw dla e-commerce w Eu-
ropie, nawiązuje współpracę z mia-
stami średniej wielkości. Kolejnym 
partnerem została Świdnica. Przez 
oferowanie mieszkańcom nowocze-
snych usług ekologicznej sieci Pacz-
komatów® oraz działania na rzecz 
poprawy jakości powietrza i ochro-
ny klimatu, program wspiera rozwój 
miast zgodnie z ideą „Smart City”.

Program InPost Green City jest 
częścią długofalowej strategii firmy 
InPost, która obejmuje liczne inicja-
tywy proekologiczne, m.in. stopnio-
wą wymianę w miastach partnerskich 
floty dostawczej na samochody elek-
tryczne (do końca 2024 roku połowa 
floty będzie elektryczna). W program 
wpisane są również przedsięwzięcia 
tj. zainstalowanie czujników powie-
trza, nasadzenie roślinności oczysz-
czającej powietrze (na dachach Pacz-

Ekologiczna i nowoczesna 
przestrzeń dla mieszkańców

ciech Kądziołka, rzecznik prasowy 
InPost.

- To budujące, że świat biznesu 
aktywnie włącza się w działania pro-
ekologiczne, czego firma InPost jest 
doskonałym przykładem. To nie tylko 
konkretne działania, ale wspólne sta-
rania o zmianę mentalności naszych 
mieszkańców i rozbudzanie w nich 
poczucia odpowiedzialności za stan 
środowiska naturalnego – dodaje Be-
ata Moskal-Słaniewska, prezydent 
Świdnicy.

Oprócz Świdnicy w programie In-
Post Green City są już Kraków, Łódź, 
Częstochowa, Kielce, Wałbrzych, Zie-
lona Góra, Sopot, Rybnik, Rzeszów, 
Białystok, Bobrowniki, Chełm, Rze-
szów, Gorzów Wielkopolski, Bytom 
oraz Wrocław. W ramach partnerstwa 
ze średnimi miastami, w program włą-
czyły się m.in. Starachowice, Suwałki, 
Konin, Pabianice, Nowy Sącz, Piła oraz 
Tarnobrzeg.

oprac.

Plan wycieczki:
▪ 08:00 - Zbiórka i wyjazd 
   z pl. Św. Małgorzaty w Świdnicy
▪ 10:00 - Przyjazd do Kletna
▪ 12:00-  Zwiedzanie Jaskini 
   Niedźwiedziej
▪ 14:00 - Przejazd do Barda
▪ 15:00 - Zwiedzanie miasta
▪ 16:00 - Czas wolny
▪ 18:00 - Przyjazd do Świdnicy

komatów® będzie rósł rozchodnik), 
a także wykorzystanie innowacyjnej 
kostki antysmogowej do brukowania 
podłoża przy nowo instalowanych 
Paczkomatach®.

- Jesteśmy dumni, że Świdnica do-
łączyła do Programu InPost Green City. 

Wiemy, że razem możemy skuteczniej 
dbać o środowisko. Wizję naszej współ-
pracy opieramy na poprawie jakości 
życia, a także dostarczaniu najwyższej 
jakości usług lokalnej społeczności. W 
tym obszarze istotne jest dla nas part-
nerstwo z samorządami - mówi Woj-

Weź udział w wyjątkowej 
wycieczce 

kę na Ziemię Kłodzką! Odwiedzimy 
Bardo oraz jedną z najpiękniejszych i 
największych jaskiń krasowych w Pol-
sce – Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie.  
Zapisy rozpoczną się w sobotę, 26 lu-
tego i tradycyjnie odbywać się będą w 
siedzibie Informacji Turystycznej na 
świdnickim Rynku (czynne codziennie 
od 10:00 do 18:00), telefonicznie (tel. 
74  852 02 90) lub poprzez e-mail (it@
um.swidnica.pl). Koszt wyjazdu: 90 
zł dorośli / 85 zł dzieci – zachęca Iga 
Czwartacka-Dobrzyńska. - Dla osób, 
które nie będą mogły uczestniczyć w 
tym terminie, zapraszamy na kolejny 
wyjazd, który odbędzie się 23 kwietnia 
i już teraz mogę zdradzić, że będzie to 

wycieczka objazdowa – dodaje Marcin 
Kistela z Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej „Księstwo Świdnicko-Jawor-
skie” 

Podczas wypraw uczestnikom zawsze towarzyszy dobry humor i chęć odkrywania nowych miejsc. 
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Na tropie 
skarbów. Przed 
nami marcowa 
giełda staroci 

W niedzielę, 6 marca odbędzie 
się Świdnicka Giełda Staroci, Numi-
zmatów i Osobliwości. Do ścisłego 
centrum miasta ponownie zawitają 
miłośnicy przedmiotów, których w 
sklepach kupić już nie można.

Giełda Staroci od prawie pięćdzie-
sięciu lat gromadzi w każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca tłumy świdniczan 
oraz przyjeżdżających z całego Dol-
nego Śląska kolekcjonerów, łowców 
okazji i miłośników rzeczy, których w 
sklepach już dostać nie można. Stałe 
spotkania mają w Świdnicy kolekcjo-
nerzy numizmatów, pocztówek, biro-
filiści i filateliści. Kupić można na niej 
meble, dzieła sztuki i biżuterię, stare 
zegary oraz akcesoria i części służące 
do przywracania starym przedmiotom 
ich dawnego blasku. Godziny funkcjo-
nowania giełdy 8.00-14.00.

DG

Giełda cieszy dużą popularnością wśród 
mieszkańców Świdnicy.  
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10 lutego w wieku 57 lat zmarł 
Ryszard Chmiel, artysta-plastyk, 
mieszkający na co dzień w Lutomi.

Ryszard Chmiel swoją przygodę 
z rysunkiem rozpoczął po narodzi-
nach córki. Tak powstały pierwsze 
prace, które przez lata zdobywa-
ły coraz większą popularność. Kil-
ka z nich posłużyło do stworzenia 
okładki płyty Martyny Jakubowicz. 

To choroba zakaźna, która w 
szczególności jest niebezpieczna dla 
młodych psów i często może skoń-
czyć się śmiercią. Niestety, w ostat-
nim czasie nie udało uratować się 
jednego z podopiecznych świdnic-
kiego schroniska dla bezdomnych 
zwierząt, który zmagał się z parwo-
wirozą. Z obawy przed rozprzestrze-
niającym się wirusem, fundacja Mam 
Pomysł uruchomiła zbiórkę pienię-
dzy na zakup niezbędnej surowicy 
odpornościowej.

Ta wysoce zakaźna choroba do-
tyka głównie szczenięta oraz psy w 
starszym wieku. Jednak w sytuacjach 
osłabienia odporności, np. w wyniku 
stresu lub przebiegu innej choroby, 
może dojść do zachorowania w każ-
dym wieku. – Nasza praca to nie tylko 
ładne obrazki naszych przemiłych pod-
opiecznych. W kwarantannie, izolatce 
dzieją się często prawdziwe tragedie 
pupili. Nowym dramatem jest par-
wowiroza. Młody, nieco ponad roczny 
pies trafił do nas zakażony tą wysoce 
zakaźną, śmiertelną chorobą wiruso-
wą. Walczyliśmy o jego życie, jednakże 
psiak, pomimo podjętej walki, się pod-
dał… Kolejny zarażony pies aktualnie 
przebywa na izolatce, gdzie ma poda-
wane kroplówki z roztworów glukozy 
i płynów elektrolitowych, aby zapobiec 
odwodnieniu. Czeka nas długa wal-
ka o życie tego pacjenta, póki co wal-
czy, ale rokowania są bardzo ostrożne 

– mówi Adrianna Kaszuba, prezes 
zarządu Fundacji Mam Pomysł i kie-
rownik schroniska w Świdnicy. – Le-
czenie parwowirozy składa się z kilku 
etapów. Oprócz kroplówek stosuje się 
także surowicę odpornościową. Nasi 
pracownicy pokonują setki kilome-
trów, by przywieźć niezbędną surowi-
cę dla niego i ewentualnie następnych 
zarażonych psów. Podawana surowi-
ca „uzbraja” psiego pacjenta w odpo-
wiednią ilość potrzebnych przeciwciał. 
Koszt takiego zakupu to około 500 zł, 
a nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ile 
psów jeszcze na to zachoruje. Parwo-
wiroza najczęściej atakuje niezaszcze-
pione, młode i osłabione psy. Aktualny 
zapas wystarczy nam na kilkanaście 
psów. W schronisku mieszka ich ponad 
80. Walka o chorych podopiecznych 
to pierwsza część, druga to profilak-
tyka: surowice, doszczepianie, środki 
ochronne, dezynfekcja. A do schroni-
ska dociera właśnie miot szczeniąt. 
Prosimy Was o wsparcie finansowe w 
tym trudnym okresie, mamy nadzie-
ję zwalczyć wirusa jak najmniejszym 
kosztem zdrowia naszych podopiecz-
nych. Potrzebujemy Waszej pomocy, 
nasze psiaki liczą na Was… Podaruj 
nam chociażby złotóweczkę i udostęp-
nij zbiórkę! – apelują przedstawiciele 
fundacji Mam Pomysł. Wpłat na zbiór-
kę można dokonywać na stronie: po-
magam.pl/dcgrnw.

DG

Zmarł Ryszard Chmiel, 
artysta-plastyk

Twórczość Ryszarda Chmiela wy-
chodziła poza granice naszego kraju: 
prace artysty można było podziwiać 
na wystawach m.in. w Niemczech i 
Czechach. Nietuzinkowa kreska oraz 
dobór barw sprawiał, że jego rysunki 
stały się bardzo charakterystyczne. 
W sumie stworzył kilkaset prac.

JB
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Parwowiroza 
w schronisku. 
Ruszyła zbiórka 
pieniędzy na 
zakup surowicy

Aby uniknąć kolejnych zachorowań, niezbędny jest zakup surowicy odpornościowej. 
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Już po raz kolejny świdniczan-
ki i świdniczanie przyłączyli się do 
międzynarodowej kampanii One Bi-
lion Rising – „Nazywam się Miliard”. 
W poniedziałek, 14 lutego w Gale-
rii Świdnickiej ochotnicy wykonali 
symboliczny taniec przeciwko prze-
mocy wobec kobiet.

Akcja One Bilion Rising to nie tylko 
taniec przeciwko przemocy. To wiele 

Zatańczyli przeciwko 
przemocy wobec kobiet

zagadnień, które na równi głoszone są 
wraz ze sprzeciwem wobec przemocy 
kobiet. Przemoc to nie tylko ataki fi-
zyczne, to również trudności w egze-
kwowaniu alimentów czy też zależność 
finansowa. Po raz pierwszy kobiety na 
całym świecie wspólnie protestowały 
14 lutego 2013 roku. W kolejnych la-
tach akcja rozwijała się, przyłączały 
się do niej kobiety z kolejnych krajów, 

miast i wsi, poruszając takie tematy 
jak: przemoc ekonomiczna, przemoc 
na tle rasowym, nadużycia ze względu 
na płeć, przemoc spowodowana przez 
wojny, korupcję czy instytucje. – Myślę, 
że ten taniec, który już od czterech lat 
wykonujemy w Świdnicy, pokazuje, jak 
ważna jest ta akcja i pokazuje również 
to, że są narzędzia, które pozwalają ko-
bietom bronić się przed przemocą. Co 
roku w Polsce ofiarami przemocy pada 
750 tysięcy kobiet i jest prawdopodobnie 
jedynie 40 proc. zgłoszonych przypad-
ków. Pamiętajmy, że obok nas za ścianą 
u sąsiada dzieją się różne złe rzeczy i 
nie wolno być obojętnym i nie wolno nie 

reagować – mówiła Violetta Mazurek, 
koordynator świdnickiego wydarzenia. 
– Bardzo się cieszę, że przyszłyście tu ze 
swoimi córkami i już teraz uczycie je, że 
nie wolno być obojętnym, że trzeba re-
agować. Myślę, że to nasz wspólny duży 
grzech – bycie obojętnym. Nie musi być 
podbitego oka, aby dostrzec sygnał, że 
kobieta jest krzywdzona w swoim domu, 
który powinien być dla niej najbez-
pieczniejszym miejscem. To jest taniec 
w takiej intencji, abyśmy my wszyscy 
nie byli obojętni i reagowali – podkre-
śliła Beata Moskal–Słaniewska, prezy-
dent Świdnicy.

DG

W wydarzeniu wzięło udział ponad 30 mieszkanek Świdnicy.

Poprzez taniec kobiety chcą wyrazić swój sprzeciw wobec przemocy.
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Od 1 marca zaczną obowiązywać 
łagodniejsze zasady bezpieczeń-
stwa. Rekomendowana jest zasada 
DDM, czyli utrzymywanie dystansu 
społecznego min. 1,5 m, częste my-
cie rąk i ich dezynfekcja oraz za-
krywanie ust i nosa (obowiązek w 
przestrzeniach zamkniętych). To 
podstawowe czynności, które po-
zwalają ograniczyć ryzyko zakażenia 
koronawirusem. 

Jak poinformowano w rządowym 
komunikacie, przestaną obowiązywać 
m.in. wszystkie limity osób – w tym 
w sklepach, restauracjach, miejscach 
kultury, transporcie, a także podczas 
spotkań i imprez. Ponownie zostaną 
otwarte dyskoteki, kluby i inne miej-
sca udostępnione do tańczenia.

Izolacja w przypadku zakażenia 
COVID-19

Jeśli zachorujesz, bez zmian bę-
dziesz musiał poddać się izolacji. Izo-
lacja to odosobnienie osoby zakażonej 
COVID-19 z pozytywnym wynikiem 
testu. Trwa ona 7 dni, jeżeli nie wystą-
piły u Ciebie objawy COVID-19. Lekarz 
POZ może podjąć decyzję o koniecz-
ności jej przedłużenia, jeżeli Twój stan 
zdrowia będzie tego wymagał. Inne 
zasady izolacji obowiązują Cię, jeśli 
wykonujesz zawód medyczny, jesteś 
żołnierzem lub funkcjonariuszem. 
Twoja izolacja trwa wtedy:

- 7 dni (od dnia uzyskania pierw-

Rząd znosi restrykcje 
covidowe

szego dodatniego wyniku testu w kie-
runku SARS-CoV-2),

- 5 dni ( jeżeli wynik testu wykona-
ny nie wcześniej niż w piątej dobie jest 
negatywny).

Kwarantanna dla współdomow-
nika osoby zakażonej COVID-19

Kwarantanna to odosobnienie 
osoby zdrowej z powodu ryzyka za-
każenia. Istnieje ono, jeśli mieszkasz z 
osobą, która jest zakażona koronawi-
rusem. Jeśli mieszkasz z osobą chorą, 
Twoja kwarantanna trwa tyle, ile izo-
lacja Twojego współdomownika. Przez 
30 dni od zakończenia choroby osoby, 
które zakończyły izolację lub hospita-
lizację, nie zostaną objęte kwarantan-
ną z powodu zamieszkiwania z osobą 
objętą izolacją.

Co ważne:
- jeśli jesteś zaszczepiony i uzy-

skałeś negatywny wynik testu, zosta-
niesz zwolniony z kwarantanny,

- jeśli nie jesteś zaszczepiony, mo-
żesz zostać zwolniony z kwarantanny 
w przypadku uzyskania negatywnego 
wyniku testu po zakończeniu izolacji 
osoby, z którą mieszkasz.

Kwarantanna przyjazdowa  
(dla osób bez ważnego UCC)

Kwarantanna obowiązuje Cię tak-
że, kiedy wracasz z zagranicy (tylko 
w sytuacji, kiedy nie masz ważnego 
UCC) i trwa 7 dni.

Jakie atrakcje będą czekały na mieszkańców Świdnicy? 
 dwa baseny rekreacyjne, 
 basen sportowy, 
 brodzik dla dzieci, 
 wodny plac zabaw,
 armatki wodne,
 dzika rzeka, 
 kula generująca fale, 
 gejzery powietrzne, 
 ścieżka pontonowa,
 przyrządy do masażu,
 tryskające dysze,
 60-metrowa zjeżdżalnia rurowa,
 15-metrowa zjeżdżalnia jednotorowa.

MIGAWKA Z MIASTA

Nowy basen rośnie w oczach 
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Członkinie fundacji Endomama 
ponownie wsparły pacjentki Od-
działu Ginekologiczno-Położniczego 
świdnickiego szpitala oraz przeka-
zały różową skrzyneczkę na Oddział 
Dziecięcy dla mam, które przebywa-
ją z dzieckiem na oddziale.

– Dzięki kolejnej, wspaniałej ini-
cjatywie fundacji, działającej z myślą 
o kobietach i w trosce o ich komfort, 
pacjentki naszego Oddziału Gineko-
logiczno-Położniczego zyskały zioło-
we herbaty i bezpłatny dostęp do 
środków higieny intym-
nej. Przekazane dary 
są do dyspozycji 
pacjentek hospi-
tal izowanych 
w oddziale. 
S z e r z e n i e 
d o s t ę p n o -
ści do pod-
stawowych 
środków hi-
gienicznych 
dla każdej 
kobiety jest 
głównym celem 
inicjatywy. Cie-
szymy się, że dotar-
ła ona właśnie do 

Kolejny piękny 
gest fundacji 
Endomama

nas. Serdecznie dziękujemy fundacji 
za okazane wsparcie – mówią medy-
cy ze świdnickiego szpitala.

Każdy może wesprzeć fundację
– Dzięki darowiznom, które 

otrzymujemy od naszych darczyń-
ców, mogłyśmy wesprzeć pacjentki 
świdnickiego szpitala Latawiec. Bar-
dzo dziękujemy za okazane wsparcie 
oraz za to, że razem z nami czynią 
dobro. Pomóż nam pomagać dalej! 

Zachęcamy do wsparcia fun-
dacji. Darowiznę można 

przekazać na konto 
naszej fundacji na 

poniższe dane: 
Fundacja En-
domama, nu-
mer rachunku 
b a n k o w e g o : 
79 1090 2369 
0000 0001 
4750 3493, 
tytułem: Da-

rowizna – za-
chęca Anna 

Gromek, prezes 
fundacji.

DG
Dzięki fundacji, pacjentki szpitala mają 
niezbędne rzeczy pod ręką.
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Recykling zaczyna się w domu, kiedy rozdzielamy surowce wtórne od reszty odpadów. To jednak dopiero początek wie-
loetapowego procesu, który prowadzi do powstania zupełnie nowych produktów. Dowiedz się, co dzieje się z odpadami i 
przekonaj się, że ich segregowanie ma sens.

promocja

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

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”.

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

Etap I: odbiór i transport
Pierwszy przystanek dla Twoich odpadów to domowe pojemniki. 

W naszym mieście opróżnia je Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. 
oraz Eneris Surowce S.A. Wielu mieszkańców obawia się, że właśnie 
na tym etapie odpady mieszane są w jednej śmieciarce. To jednak nie 
jest prawdą. Poszczególne frakcje odbierane są w odrębne dni, 
zgodnie z harmonogramem. Jeśli firma stwierdzi, że w po-
jemniku do segregacji nie jest prowadzona selektywna 
zbiórka odpadów, zostanie on odebrany z odpadami 
zmieszanymi. 

Etap II: sortownia i  recykler
Odpady przewożone są do recyklerów, czyli 

przedsiębiorstw specjalizujących się w recyklingu kon-
kretnych odpadów. W każdym przypadku proces odzy-
skiwania surowców wtórnych przebiega nieco inaczej, 
jednak pewne elementy są wspólne. Odpady zawsze są 
odpowiednio sprawdzane, opisywane oraz ważone. Na-
stępnie trafiają na specjalną taśmę, gdzie poddawane są 
szczegółowemu sortowaniu, a w dalszym ciągu przy-
gotowywane do przetworzenia. W przypadku tworzyw 
sztucznych uzyskuje się z reguły tzw. regranulat, a z 
metali przydatny stop. Ze szkła powstaje stłuczka, z 
papieru wytwarzana jest celulozowa masa, a z biood-
padów – kompost lub biogaz. Odpady zmieszane rów-
nież podlegają sortowaniu, aby jak najmniej z nich 
trafiło ostatecznie na składowisko. Pamiętajmy jed-
nak, że zmieszanie surowców wtórnych z innymi 
rodzajami odpadów utrudnia ich przetworzenie. 
W niektórych przypadkach powoduje to znisz-
czenie materiału, co ma miejsce np. przy zmie-
szaniu makulatury i odpadów opakowanio-
wych z papieru z odpadami organicznymi. 
Właśnie dlatego tak ważna jest segregacja 
w naszych domach.

Etap III: produkcja
Wymienione półprodukty wyko-

rzystywane są do wyrobu całkowicie 
nowych artykułów. Z tworzyw sztucz-
nych powstają np. meble ogrodowe, 
zabawki, długopisy czy osłony do 
wykładzin oraz dywanów. Odzyskane 
tworzywa cieszą się dużym zainte-
resowanie również wśród producen-
tów ram okiennych z PVC i ekranów 

przeciwhałasowych. Następnym wartościowym surowcem jest 
szkło, które może być przetwarzane wielokrotnie. Po przeto-
pieniu stłuczki szklanej, oprócz słoików oraz butelek powstają 
między innymi szklanki, kieliszki i szklane dekoracje. Recykling 
szkła znalazł również swoje zastosowanie w branży budow-

lanej do produkcji np. materiałów z włókien szklanych, 
kafelków oraz kuchennych blatów. Dużą użyteczność 

ma również masa celulozowa, którą odzyskuje się z 
papieru. To właśnie z niej wytwarza się gazety, ze-
szyty, książki oraz artykuły higieniczne (np. chu-
steczki higieniczne, papier toaletowy). Co więcej, 
z tego surowca mogą być produkowane opako-
wania na jajka, filtry do kawy, klosze i abażury, a 
nawet maseczki ochronne. Opłacalne jest również 
przetwarzanie bioodpadów. Poprzez ich kompo-

stowanie powstaje naturalny nawóz dla roślin, bar-
dziej bezpieczniejszy niż chemiczne substytuty. Z 

bioodpadów wytwarza się również biogaz jako pali-
wo do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Etap IV: dystrybucja
Ostatnim procesem w tym zamkniętym obie-

gu jest dystrybucja. Nowe, wartościowe produkty z 
przetworzonych surowców trafiają do sprzedaży lub 
są w odpowiedni sposób użytkowane.

Segregując odpady, nie zawsze jesteśmy świa-
domi, że rozpoczynamy tym samym zaawanso-

wany proces recyklingu, w który zaangażowane 
są również inne osoby, firmy i instytucje. Nale-

ży jednak pamiętać, że w trosce o środowisko 
o wiele ważniejsze staje się ograniczanie 

wytwarzania odpadów. Ściągając ze skle-
powej półki produkt, warto zastanowić 

się, czy na pewno jest on nam potrzeb-
ny oraz w miarę możliwości wybierać 

te generujące mniej odpadów. 

Segregacja odpadów 
i co dalej? 
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SKLEP ZOOLOGICZNY
w Galerii Świdnickiej
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Do świdnickich policjantów zgło-
sił się 90-latek, który padł ofiarą 
oszustów. Mężczyzna dostał propo-
zycję odzyskania zainwestowanych 
w przeszłości pieniędzy, skorzystał 
z oferty i zainstalował program do 
zdalnego kierowania urządzeniem, w 
rezultacie stracił ponad 180 tysięcy 
złotych. Funkcjonariusze ostrzega-
ją i apelują o zachowanie rozwagi i 
ostrożność!

W poniedziałek, 14 lutego na po-
licję zgłosił się 90-letni mieszkaniec 
naszego powiatu, który został oszu-
kany. Jak wynikało z relacji seniora, w 
ubiegłym tygodniu zadzwonił do nie-
go nieznany mu mężczyzna i powie-
dział, że może odzyskać zainwesto-
wane w przeszłości pieniądze. 90-la-
tek przypomniał sobie, że kilka lat 
temu rzeczywiście zainwestował kil-
kaset dolarów.  – Rozmówca przeka-
zał informację, że chodzi właśnie o te 
pieniądze i że odsetki od tej kwoty uro-
sły aż do 45 tys. dolarów i szkoda, żeby 
przepadły. Namówił więc seniora, żeby 
skorzystał z tej oferty, poinformował 
także, że, chcąc wypłacić zgromadzone 
środki, 90-latek musi najpierw przelać 
równowartość tej kwoty, tak by spełnić 
wszelkie formaliści względem Urzędu 
Skarbowego, a także zapłacić podatek 
od wzbogacenia. Konsultant zapewnił 
również, że po wpłacie kwoty przez se-

Kolejny senior padł ofiarą 
oszustwa. Policja apeluje 
o ostrożność 

niora – zostanie mu ona natychmiast 
zwrócona. By dopełnić pozostałych 
formalności na e-maila 90-latka zo-
stał też przesłany link, którego „klik-
nięcie” spowodowało, że senior zgo-
dził się i nieświadomie zainstalował 
na swoim urządzeniu oprogramowa-
nie umożliwiające zdalne sterowanie 
systemem operacyjnym przez inter-
net. Po jego zainstalowaniu oszust 
uzyskał dostęp do tego, co działo się 
na komputerze 90-latka – informuje 
rzeczniczka policji, Magdalena Zą-
bek. Kiedy starszy pan zalogował się 
na swoje konto, odkrył, że brakuje na 
nim oszczędności. Pieniądze zostały 
przesłane na inny rachunek. Mężczy-
zna stracił ponad 180 tysięcy złotych. 
- Po raz kolejny apelujemy o rozwagę 
podczas wykonywania operacji finan-
sowych. Pamiętajmy, że oszuści cały 
czas modyfikują swoje metody, których 
celem jest wyłudzenie pieniędzy. Nigdy 
pod żadnym pozorem nie instalujmy 
proponowanych nam przez nieznajo-
mych programów na swoich urządze-
niach. Poprzez takie aplikacje oszuści 
mają łatwy dostęp do naszego pulpitu, 
a tym samym do dysponowania na-
szymi pieniędzmi. Zachowajmy zdro-
wy rozsądek, a wobec obcych bądźmy 
nieufni – przestrzega oficer prasowy 
KPP Świdnica.

red.

Urząd Miejski w Świdnicy uru-
chomił specjalną infolinię 74/856 28 
68. Jest ona aktywna od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 8:00 
do 15:00. Po zarejestrowaniu się w 
centralnym systemie i wyznaczeniu 
terminu szczepienia należy zadzwo-
nić, aby ustalić szczegóły transpor-
tu. To dobre rozwiązanie zwłaszcza 
dla starszych mieszkańców miasta.

W Świdnicy jest trzynaście punk-
tów szczepień: Ars Medica - ul. Ko-
nopnicka 4, Kolmed - ul. Kolejowa 8, 
Beata Trzcińska-Larska - ul. Koper-
nika 34A, BHMED - ul. Strzelińska 
6, Ar-Vita - ul. Kliczkowska 37, Me-
dyk - 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.
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Bezpłatny transport 
na szczepienia 
przeciwko Covid-19

Strażacy z OSP Świdnica pomagają senio-
rom w zapewnionym przez miasto, bezpłat-
nym transporcie na szczepienia przeciwko 
Covid-19.
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czącego się gracza na ryn-
ku. Co do samych wyników 

przetargu, to jesteśmy 
zadowoleni z faktu, że 
w zwycięskiej ofercie 
uzyskaliśmy lepsze od 
wymaganych terminy 

gwarancji całopojazdo-
wej oraz baterie. Ich po-
jemność będzie większa od 
zastosowanych w naszych 
pierwszych elektrykach tej 

marki i jednocześnie będzie większa 
wydajność baterii w przeliczeniu na 
dystans, jakie będą mogły przejechać 
nasze pojazdy bez ładowania – mówi 
Tomasz Kurzawa, prezes Zarządu 
MPK Świdnica

– To wielka satysfakcja, że Świd-
nica już niedługo będzie miała 
w pełni odnowiony i ekolo-
giczny transport publiczny. 
To wielka zasługa opera-
tywności i zaangażo-
wania prezesa Tomasza 
Kurzawy i pracowników 
spółki MPK. Skuteczne 
pozyskiwanie dofinanso-
wania, szczególnie unij-
nego, to efekt bacznego 

obserwowania uruchamianych pro-
gramów i dobrych wniosków – mówi 
Beata Moskal–Słaniewska, prezy-
dent Świdnicy.

Autobusy będą wyposażone w 
system zliczania pasażerów, co po-
zwoli lepiej tworzyć rozkłady i pla-
nować kursy, komfort pasażerom 
gwarantować będzie elektryczna, nie 
spalinowa, klimatyzacja, a kierowcy 
do dyspozycji będą mieć kamery z 
monitorami w miejsce zewnętrznych 
lusterek wstecznych. Standard po-
zostałych elementów wyposażenia 
będzie nie gorszy niż w pierwszych 
Volvo.

Pojazdy kosztować będą 16,6 
miliona złotych i mają zostać do-
starczone do końca maja 2023 roku. 
Finansowanie oparte jest o dotację i 
niskooprocentowany kredyt z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska. Ze środków NFOSiGW MPK 
Świdnica Sp. z o.o. dokupi jeszcze 
dwa dodatkowe pantografy wraz z 
trafostacjami zlokalizowanymi przy 
bardzo ważnych węzłach komu-
nikacyjnych miasta – ul. E. Plater i 
planowanym przy ul. Kolejowej za 
Centrum Przesiadkowym. Zajezdnia 
przy ul. Inżynierskiej wzbogaci się 
o dodatkowe 6 stanowisk plug in do 
ładowania nocnego. - Doświadczenia 
pierwszego roku eksploatacji autobu-
sów Volvo 7900 Electric pokazały, że 
dobrze mieć do dyspozycji tzw. łado-
warki mobilne mniejszej mocy, które 
idealnie się nadają w pracach serwi-
sowych przy elektrobusach – tłuma-
czy Witold Tomkiewicz. 

Autobusy wraz z infrastrukturą 
planowane do zakupu w ramach 

Zielonego Transportu Pu-
blicznego są warte łącznie 

21 milionów złotych brut-
to, z czego dotacja z NFO-
ŚiGW wyniesie 11.827.500 
zł,  niskooprocentowana 
pożyczka - 5.122.500 zł, 

pozostała kwota to środki 
własne.

DG

Sześć elektryków zasili tabor MPK
Ogłoszony przez Miejskie Przed-

siębiorstwo Komunikacyjne w Świd-
nicy przetarg dotyczący zakupu sze-
ściu elektrycznych autobusów został 
rozstrzygnięty. Nowe pojazdy marki 
Volvo mają pojawić się na świdnic-
kich ulicach już w przyszłym roku.

MPK Świdnica od oferentów ocze-
kiwało w przetargu fabrycznie no-
wych autobusów niskopodłogowych o 
długości 12 metrów, przystosowanych 
do przewozu osób niepełnospraw-
nych. Preferowane według punktacji 
określonej w warunkach zamówienia 
były pojazdy zaopatrzone w baterie o 
pojemności co najmniej 360 kWh, na 
które producent da gwarancję utrzy-
mania 80% pojemności energetycz-
nej przez co najmniej 102 miesiące, a 
układ napędowy zapewni zużycie po-
niżej 0,8 kWh na jeden kilometr. - Do 
ogłoszonego pod koniec ubiegłego roku 
przetargu stanęło trzech gigantów: 
EvoBus produkująca pod marką Mer-
cedes, hiszpański Solaris produkujący 
pod Poznaniem i szwedzkie Volvo ma-
jące fabrykę we Wrocławiu. Po otwar-
ciu ofert nastąpiła ich dokładna ana-
liza, a poszczególne składniki oferty: 
cena, gwarancja, liczba miejsc, pojem-
ność baterii itp. otrzymały punktację 
zgodną z warunkami określonymi w 
przetargu. We wtorek, 22 lutego ogło-

szony został zwycięzca: prze-
wagą 5,95 punktu zwycięży-
ło Volvo – wylicza Witold 
Tomkiewicz, rzecznik 
prasowy MPK Świdnica. 

- Ucieszyło nas duże 
zainteresowanie naszym 
przetargiem. Widać, że 
spójna polityka zielonego 
transportu i jasne wizje 
rozwoju czynią z nas li-

Przypomnijmy, że w 2020 roku producent dostarczył do Świdnicy dwa 12-me-
trowe autobusy marki Volvo 7900 Electric. Dzik i Gryf, bo tak decyzją miesz-
kańców zostały nazwane, mogą łącznie pomieścić ponad 140 pasażerów, w 
tym 62 na miejscach siedzących.

Już w przyszłym roku po ulicach naszego miasta będzie kursowało łącznie osiem w pełni elek-
trycznych autobusów marki Volvo. Pasażerowie będą mogli  cieszyć się udogodnieniami, cichą 
jazdą, a przede wszystkim czystszym powietrzem.
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Tomasz Kurzawa, prezes 
Zarządu MPK Świdnica

Beata Moskal–Słaniewska, 
prezydent Świdnicy
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- W ramach zadania, na które otrzy-
maliśmy dofinansowanie, zrealizowali-
śmy projekt „Tu i teraz”, czyli poradnic-
two indywidualne z psychoonkologiem, 
psychoonkologiem klinicznym, pielę-
gniarką.  Realizacja zadania bezpośred-
nio wpłynęła na poprawę zdrowia psy-
chicznego osób zmagających się z cho-
robami nowotworowymi, pomogła zro-
zumieć chorobę, jej przebieg, skutki dla 
osoby chorującej oraz jej otoczenia. Po-
radnictwo pomogło odnaleźć się w sytu-
acji choroby, w pracy nad minimalizacją 
negatywnych skutków, jakie ona niesie 
za sobą w kontekście psychiki pacjenta 
czy budowaniu całego systemu wsparcia, 
zarówno wewnętrznego - poczucie war-
tości, optymizm, kreatywność, poczucie 
humoru - jak i zewnętrznego - rodzina, 
bliscy, przyjaciele, współpracownicy. Do-
datkowo przeprowadziliśmy warsztaty 
,,Jak zdrowo myśleć?’’, które traktujemy 
przede wszystkim jako terapię krótko-
terminową, łatwą do samodzielnego 
stosowania, niedrogą i skierowaną do 
szerokiej grupy odbiorców. Będziemy ją 
kontynuować w 2022 r. Pierwotna wer-

Nie zwalniają tempa

sja będzie wzbogacona o warsztaty pla-
styczne oraz od przedłużoną formułę z 
jednodniowej na dwudniową – wylicza 
Joanna Gadzińska, wolontariuszka fun-
dacji. 

Nowy rok to także nowe do zre-
alizowania projekty. Fundacja już od 
marca realizować będzie cykl spotkań, 
w których chętni uczestnicy wyplatać 
będą mogli makramy. Poprowadzi je 
Katarzyna Hrynacz. 

- Zapraszamy serdecznie na bezpłat-
ne warsztaty pt. „Zdrowie jest w głowie”, 
czyli „co warto wiedzieć, by wzmacniać  i 
wspierać naturalny proces zdrowienia”, 
warsztaty z elementami terapii simonto-
nowskiej prowadzone przez Magdalenę 
Tumasz i Joannę Delegiewicz Bezpłat-
ny Warsztat Terapii Simontonowskiej 
dla osób chorujących onkologicznie oraz 
przewlekle i ich bliskich. Finansowany ze 
środków własnych Fundacji  Uczestnicy 
Terapii Simontonowskiej otrzymują na-
rzędzia do pracy nad sobą, służące lepsze-
mu radzeniu sobie z trudnymi emocjami 
i stymulowaniu naturalnej odporności 

poprzez pracę z umysłem. Terapia Si-
montonowska to poznawczo – behawio-
ralny model psychoterapii, stworzony 
przez lekarza onkologa i radioterapeutę 
dr. Carla Simontona. Celem programu 
jest lepsze funkcjonowanie emocjonal-
ne i wzrost zaangażowania chorego w 
proces zdrowienia oraz wprowadzenie 
zmian w stylu życia, podnoszących jego 
jakość i służących zdrowieniu – dodaje 
Joanna Gadzińska.

A już w maju (21-22.05) odbędą się 
warsztaty „Zdrowie jest w głowie”, które 
zorganizowane zostaną w Andrzejówce. 

Szczegóły poszczególnych projektów poniżej:
2 Warsztaty wyplatania makramy
Cykl spotkań w godzinach  10.00-14.00, 16.00-19.00, zostanie zrealizowany w 
marcowe środy, tj. 9, 16, 23 i 30 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządo-
wych, Świdnica, ul. Długa 33, sala nr 1 
▪ 9 marca (środa)
godz. 10:00-14:00 prowadząca: Katarzyna Hrynacz
▪ 16 marca (środa)
godz. 16:00-19:00 prowadząca: Katarzyna Hrynacz
▪ 23 marca (środa)
godz. 16:00-19:00 prowadząca: Katarzyna Hrynacz
▪ 30 marca (środa)
godz. 16:00-19:00 prowadząca: Katarzyna Hrynacz
2 Warsztaty „Zdrowie jest w głowie”
Harmonogram:
▪ 7, 14, 21, 28 marca 2022 - godz.15:00-18:00 (poniedziałki)
▪ 4, 11, 18, 25 kwietnia 2022- godz. 15:00-18:00 (poniedziałki)
▪ 2, 9 maja 2022 - godz. 15:00 - 18:00 (poniedziałki)
*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów podanego harmonogramu

Dolnośląska Fundacja Onkologiczna ze Świdnicy to po-
zarządowa organizacja, której celem nadrzędnym  jest nie-
sienie pomocy pacjentom i ich rodzinom poprzez różnego 
rodzaju wsparcie. Jej wolontariusze właśnie podsumowali 
miniony rok i przedstawiają plany na obecny.

Joanna Gadzińska, 
wolontariuszka fundacji
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Na Dolnym Śląsku rusza projekt 
„(Po)łączą nas góry” dedykowany 
osobom z niepełnosprawnościa-
mi. To krok milowy dla społecznej 
turystyki górskiej w regionie, ale 
i w skali kraju. Uczestnicy wezmą 
udział w inwentaryzacji sudeckich 
szlaków pod kątem dostępności dla 
osób z dysfunkcją ruchu i otrzymają 
bezpłatne szkolenia, a także opiekę 
wytchnieniową. Powstanie strona 
internetowa z mapami przetesto-

„(Po)łączą nas góry!” to krok milowy 
na rzecz turystyki górskiej dla osób 
z niepełnosprawnościami

będą zapewnieniu opieki wytchnie-
niowej osobom niesamodzielnym, 
tak by odciążyć opiekunów. „(Po)
łączą nas góry!” to także bezpłatne 
szkolenia dla uczestników i wolon-
tariuszy obejmujące m.in. zasady sa-
voir-vivre’u w kontakcie z osobami z 
niepełnosprawnościami czy zajęcia 
z udzielania im pierwszej pomocy. 
Organizatorzy chcą stworzyć pierw-
szą w Polsce sieć łączącą podmio-
ty związane z turystyką społeczną 
i opieką wytchnieniową z całego 
kraju. – W planach mamy zorganizo-
wanie wydarzeń ogólnopolskich, by 
podzielić się wiedzą i dobrymi prak-
tykami dotyczącymi turystyki spo-
łecznej – dodaje Świerczyńska.

Trwa nabór do projektu dla  
wolontariuszy i uczestników

Aby stać się częścią projektu, na-
leży wysłać zgłoszenie za pomocą 
formularza zamieszczonego na stro-
nie internetowej fundacji lub dzwo-
niąc pod numer +48 531 866 532. 
Aby wspomóc akcję „Łączą nas góry”, 
można wpłacać datki za pośrednic-
twem strony internetowej Fundacji 
Ładne Historie. Chętni mogą również 
dorzucać się do puszek w schroni-
skach górskich takich jak Andrzejów-
ka, Zygmuntówka, na Wielkiej Sowie i 
w Browarze Miedzianka.

Oprac.Górskie wycieczki to wspaniała okazja do integracji. 

wanych szlaków górskich i szczegó-
łowymi wskazówkami dla turystów 
z niepełnosprawnościami oraz ich 
rodzin.

Fundacja Ładne Historie już od 
trzech lat organizuje górskie wy-
cieczki integracyjne dla osób z nie-
pełnosprawnościami – intelektual-
nymi i fizycznymi – oraz ich bliskich. 
Turystyka górska to szczególna for-
ma rehabilitacji i rekreacji. Tylko w 
2021 roku z programu „Łączą nas 

góry” skorzystały 74 osoby z niepeł-
nosprawnościami wśród 127 wolon-
tariuszy, pokonując wspólnie ponad 
92 kilometry. W tegorocznym se-
zonie zaplanowanych jest 10 wycie-
czek, które dzięki projektowi zyskają 
zupełnie nowy wymiar.

Sudety w sieci, wspólne  
testowanie tras i nowe  
kompetencje

„(Po)łączą nas góry!” to posze-
rzenie działań w ramach programu 
„Łączą nas góry” o zaangażowa-
nie uczestników i wolontariuszy w 
proces inwentaryzacji sudeckich 
szlaków, a także wsparcie kompe-
tencyjne i sieciowanie. – Wraz koń-
cem sezonu zimowego, wspólnie z 
uczestnikami i wolontariuszami, 
przetestujemy 15 tras górskich w Su-
detach pod kątem ich dostępności, ale 
i wyznaczymy zupełnie nowe trasy 
– mówi Sylwia Świerczyńska, koor-
dynatorka projektu. Mapy górskich 
tras opracowane pod kątem osób 
z niepełnosprawnościami i ich ro-
dzin, wraz z opisami i praktycznymi 
wskazówkami, umieszczone zostaną 
na dedykowanej stronie interneto-
wej. Na ten moment zainteresowani 
mogą skorzystać z opisanych tras 
w Górach Suchych, Bystrzyckich 
i Stołowych. Dodatkowo działania 
Fundacji Ładne Historie poświęcone 
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Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza 5 mar-
ca do klubu Bolko na koncert zespołów Bwhisky, 
Hard Rider i Hortus. Każda z tych grup składa 
się w mniejszej lub większej części z przedsta-
wicieli powiatu świdnickiego. Oprócz tego łączy 
ich zamiłowanie do rockowych brzmień z do-
mieszką hard i heavy.

Bilety w przedsprzedaży w cenie 15 zł (20 zł 
w dniu wydarzenia) oraz dodatkowe informacje 
dostępne są już na stronie Świdnickiego Ośrodka 
Kultury: http://sok.com.pl/truskawka-1-blyski-
-hard-rider-hortus-rock/.

oprac.

Zagrają rocka w klubie Bolko
Bwhisky (Świdnica) działają od niedawna 
i robią autorskie, polskie i anglojęzyczne 

numery w rockowym klimacie. Skład: 
Bartosz Bednarz (bas), Piotr Krakowski 
(gitara), Kacper Kwiatkowski (perkusja), 

Szymon Wiraszka (wokal).

Hard Rider (Świebodzice/Wałbrzych) to muzyczna 
fuzja klasycznych brzmień hard rocka i heavy 
metalu. Występowali m.in. w półfinale Muzycznej 
Bitwy Radia Wrocław. Skład: Michał Kopecki (wokal), 
Mateusz Skłodowski (gitara), Paweł Wolski (bas), Filip 
Szczepański (gitara), Tony Slonkin (perkusja).

Hortus (Świdnica/Boguszów) to mikstura hard rocka 
i heavy metalu. Brali m.in. udział w projekcie „Setka w 
teatrze” organizowanym przez ŚOK, z którego pocho-
dzą 3 nagrania live wideo. Skład: Anna Mądrzak (wokal), 
Szymon Beszterecha (gitara), Dawid Stachacz (perkusja), 
Wojciech Kokoszka (bas).
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Do nietypowej interwencji świd-
nickich strażników miejskich doszło 
w sobotę, 19 lutego. Patrol został wy-
słany wieczorem na Rynek po tym, 
jak operator monitoringu wizyjnego 
zwrócił uwagę na mężczyznę, który 
wszedł do fontanny i przez dłuższy 
czas z niej nie wychodził. Okazało się, 
że dobrze znany funkcjonariuszom 
bezdomny zasnął…   

- Choć o tej porze roku w fontan-
nach nie ma wody, operator monito-
ringu natychmiast przekazał tę infor-
mację dyżurnemu Straży Miejskiej w 
Świdnicy. Po kilku minutach funkcjo-
nariusze byli już na miejscu. W niecce 

Bezdomny 
urządził sobie 
drzemkę 
w fontannie 

Mężczyzna za swój kolejny występek odpowie przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

fontanny zastali śpiącego Damiana S. 
Mężczyzna jest bezdomny, pochodzi z 
powiatu jaworskiego i wielokrotnie był 
karany sądownie w związku z narusza-
niem prawa. Ze względu na notoryczne 
nadużywanie alkoholu nie może zostać 
umieszczony w schronisku dla bezdom-
nych. Nigdy nie był też zainteresowany 
jakąkolwiek pomocą ze strony strażni-
ków i pracowników MOPS-u. Damian 
S. został umieszczony do wytrzeźwie-
nia w Policyjnej Izbie Zatrzymań – 
opowiada Edward Świątkowski, za-
stępca komendanta świdnickiej Straży 
Miejskiej. 

DG
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Sala widowiskowa Świdnickiego 
Ośrodka Kultury w piątek, 18 lutego 
wypełniła się do ostatniego miejsca. 
Wszystko za sprawą wyjątkowego re-
citalu „Dzielmy się nadzieją” w wyko-
naniu formacji „Rozśpiewane dzie-
ciaki z Gminy Świdnica”. Uzdolniona 
wokalnie młodzież wraz ze swoimi 
muzycznymi mentorami wykonała 
piosenki z kolejnych edycji warszta-
tów.

W dniach od 16 do 21 sierpnia 2021 
roku i od 31 stycznia do 5 lutego tego 
roku, grupa młodzieży z placówek 
oświatowych gminy Świdnica praco-
wała pod kierunkiem instruktorów 
Anny Lutz, Dariusza Jarosa, Tadeusza 

„Dzielmy się nadzieją”. 
Znakomity recital 
zwieńczył gminne 
warsztaty wokalne

Jest niezwykłe łagodny wobec 
ludzi. Jest też wspaniałym towarzy-
szem pieszych wycieczek. Chętnie 
wykonuje polecenia, nie niszczy i 
zachowuje czystość. Walter zdecy-
dowanie powinien zmienić schroni-
skowy boks na kochający dom.

– Walter jest psem, któ-
ry wzbudza pozytywne 
emocje od pierwszego 
kontaktu. Brązowy, 
duży miś łakną-
cy kontaktu z 
c z ł o w i e k i e m . 
Pies jest nie-
zwykle łagod-
ny w stosunku 
do ludzi, więc 
nie ma powo-
du obawiać się 
jego rozmiarów. 
Należy jednak 
pamiętać, że jego 
wielkość sprawia, że 
posiada dużą siłę. Pies foto: Fundacja Mam Pomysł

Szarwaryna przy współpracy Joanny 
Jaros, Lidii Obidzińskiej i Pawła Zają-
ca nad materiałem wokalnym, tanecz-
nym i tekstowym związanym z reali-
zacją przedstawienia. Gmina Świdnica 
znana jest z wielu talentów wokalno-
-muzycznych uczniów, dlatego w 2012 
roku narodził się pomysł, by ten wielki 
potencjał wykorzystać i ukierunkować 
na dalszy rozwój. Przychylność wójt 
gminy Teresy Mazurek, której bliskie 
sercu są wszelkie działania na rzecz 
młodego pokolenia, sprawiła, że od 10 
lat realizowana jest ta pożyteczna for-
ma wypoczynku w Szkolnym Schroni-
sku Młodzieżowym w Lubachowie. 

DG

Dzięki warsztatom młodzież z gminy Świdnica może rozwijać swoją pasję i talent. 
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Walter czeka 
na nowy dom

zachowuje czystość i nie ma problemu 
z niszczeniem rzeczy, które znajdą się 
w jego zasięgu. Futrzak codziennie z 
radością wita pracowników merda-
niem ogona. Polecamy go do domu ze 
starszymi dziećmi. Walter ciągnie na 

smyczy, nie przepada za innymi 
psami. Koty chętnie pogo-

ni. Preferowany dom 
bez innych zwierząt 

–  opisują wolon-
tariusze świdnic-

kiego schroni-
ska.

Schronisko 
dla Zwierząt w 
Świdnicy, ul. 
Pogodna 3, te-
lefon kontak-

towy: 733 093 
663, 531 496 442, 

kontakt@schroni-
skoswidnica.pl.

Ponad 12 tysięcy zdjęć z całego 
świata oceniło siedmioosobowe jury 
w ramach 11. edycji prestiżowego 
konkursu Leica Street Photo. Osta-
tecznie wybrano 20 prac i zdobywcę 
nagrody Grand Prix. Od soboty, 19 lu-
tego najlepsze zdjęcia „street photo” 
można obejrzeć w świdnickiej wieży 
ratuszowej.

Street photo to jeden z najpopular-
niejszych i najciekawszych gatunków 
fotografii, który ma na świecie wielu 
fanów. Jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć 
niezwykłe zdjęcia „z ulicy”, powinien 
przyjrzeć się wyjątkowej wystawie lau-

Najlepsze zdjęcia „z ulicy” do 
obejrzenia w wieży ratuszowej

reatów 11. edycji konkursu Leica Stre-
et Photo, czyli najstarszego konkursu 
fotografii ulicznej w Polsce. Najlepsze 
uliczne zdjęcia ubiegłego roku wybra-
ło 7-osobowe jury w składzie: David 
Rojkowski (LFI), Maciej Zieliński (Fo-
topolis/Digital Camera Polska), Patryk 
Wiśniewski (Leica Camera Poland) 
oraz dwóch uznanych fotoreporterów: 
Wojciech Grzędziński i Alexandr Ze-
mlinaczenko – dwukrotny laureat Pu-
litzera. W tym roku nagroda Grand Prix 
i aparat Leica Q2 trafi w ręce indone-
zyjskiego fotografa Thaiba Chaidara.

DG

◄ Wystawę, 
której głównym 
organizatorem 
jest Świdnicki 
Ośrodek Kultury, 
można obejrzeć 
na pierwszym 
piętrze wieży 
ratuszowej do 19 
marca.

foto: D. Gębala
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Może się wydawać, że tłem 
historycznym księdza książ-
ki jest epoka średniowiecza, 
zwłaszcza w kontekście uży-
wanych w niej terminów. Po-
tem jednak okazuje się, że 
zostało ono wyniesione do 
kosmosu i połączone z tech-
nologiami z teraźniejszości i 
przyszłości.

- Rzeczywiście, występują w niej nazwy 
związane ze średniowieczem, ale też i 
elementy fantastyki. Główny bohater, 
czyli tytułowy rycerz, właśnie kończy 
studia na wydziale astronawigacji, by 
wreszcie objąć swoje dziedzictwo. Stop-
niowo przed czytelnikiem odsłaniam ży-
cie kosmicznego imperium zbudowanego 
na fundamencie błogosławionej niewiary 
w dobrodziejstwa postępu. Jest to książka 
poniekąd polemiczna, choć nie chciałem, 
żeby to było głównym tematem narracji, 
by nie tworzyć polemicznego produktu, 
natrętnie propagującego jedynie słuszną 
ideologię. W zasadzie książka opowiada 
o ludziach, którzy stają przed wyborami, 
mają dylematy moralne. Moim celem jest 
podważenie paradygmatu oświecenio-
wego. Mówi on o tym właśnie, że jeste-
śmy lepsi niż ci, którzy byli przed nami, 
a my stoimy na ich głowach, co tak na-
prawdę jest kłamstwem.

Kłamstwem?
- Tak, ponieważ wcale nie jesteśmy lep-
si czy mądrzejsi od ludzi, powiedzmy, z 
XI wieku. Mamy tylko więcej informa-
cji, które w większości są nam zupełnie 
nieprzydatne. Współczesny człowiek 
nie jest w stanie tego ogarnąć i nie ma 
bardzo często całościowego światopo-
glądu. Bardzo łatwo nim manipulować. 

Bohaterem tytułowym książki 
jest młody człowiek, student 
astronawigacji, który w swo-
im postępowaniu kieruje się 
przyjętymi przez siebie nor-
mami, ale także wiarą. Wielu 
z nas może odnaleźć siebie w 
zapisanych na kartach książki 
stronach.

- Stąd jej uniwersalność. Każdy może w 
niej odnaleźć siebie, ale także problemy, z 
którymi borykają się bohaterowie. Jest to 
powieść nieco utopijna, ponieważ przed-
stawia świat paradoksalny ze współcze-
snego, przeciętnego punktu widzenia. 
Bezpodstawnie zakładamy, że nasza cy-
wilizacja rozwija się w sposób prawidło-
wy, naturalny i bardzo puszymy się swo-

imi osiągnięciami. Osobiście uważam, że 
złotym wiekiem ludzkości było właśnie 
średniowiecze ze swoim stosunkiem do 
życia. Moglibyśmy zachować jego ducha, 
korzystać z różnych technologii, ale nie 
podniecać się tym.  Bo przecież są one 
nam potrzebne, ale nie czynią nas lep-
szymi. Ważniejsze są umiejętności, rze-
miosło czy sztuka, bo kiedy uciekamy się 
do technologii, a nie musimy, czynimy 
się gorsi, głupsi i słabsi.

Skąd w ogóle pomysł na taką 
książkę? 

- Sam jej zamysł, uniwersum, poja-
wiło się w mojej głowie mniej więcej 

w 5 klasie podstawówki. Oczywiście, 
był to świat „pacański”, chłopięcy z 
mnóstwem przemocy. Jako nastolatek 
dwukrotnie próbowałem to opisać, ale 
brakowało mi wiedzy i doświadczenia  
życiowego, zrozumiałem to i na długo 
porzuciłem te próby. 

Można powiedzieć, że, aby 
książka mogła powstać, po-
trzebny jest czas.

- Rzeczywiście w moim przypadku tak 
dokładnie było. Ciągle w mojej głowie 
powstawały historie w tym uniwer-
sum, nawiązania. Jednak dopiero po 
czterdziestce złożyłem wszystkie prze-

Ks. Piotr Nikolski: 
złotym wiekiem ludzkości 
było średniowiecze ze swoim 
stosunkiem do życia 

myślenia i pomysły w logiczną całość. 
Tak, by móc to napisać i żeby miało 
to swoją wiarygodność i spójność. Na 
pewno wraz z upływem czasu pomo-
gła mi znajomość człowieka, jego za-
chowań, a także zdobyte wykształce-
nie i doświadczenie duszpasterskie. 
Pisałem etapami, nie zawsze po kolei 
i zanim skończyłem pierwszą część, 
już miałem połowę drugiego tomu. W 
trakcie prac oczywiście dopracowy-
wałem szczegóły, różne linie. Dzisiaj 
widzę już, że pewne rzeczy mogłem 
opisać inaczej. 

Zatem możemy się spodzie-
wać kontynuacji przygód ry-
cerza Fredegara?

- Zaplanowane mam trzy lub cztery 
tomy, aktualnie pracuję już nad dru-
gą częścią. Już wiem, co ma się w niej 
znaleźć i z grubsza mogę sobie wyobra-
zić, ile to zajmie. Z kolejnymi tomami 
mam koncept jedynie, jaka to ma być 
linia, ale w trakcie rozwoju wszystko 
się rozgałęzia, dochodzą nowe wątki i 
elementy, wszystko ewaluuje.

Zdaje się, że ta książka jest 
skierowana do wąskiego gro-
na czytelników.

- Niekoniecznie. Obserwacje odbioru 
świadczą o tym, że wielu czytelników 
obojga płci i w różnym wieku znajdzie 
tu coś dla siebie. Poza miłośnikami 
fantastyki, książka może być ciekawa 
dla osób interesujących się historią, bo 
zawiera mnóstwo odniesień historycz-
nych; wojskowością, gdyż jest w niej 
niemało batalistyki i rozmaitych broni, 
nie brakuje też polityki i wątków uczu-
ciowych. No i oczywiście pazur pole-
miczny. Dla każdego coś miłego. Choć 
zapewne nie do końca.

Piotr Nikolski, urodzony w 1970 
r. w Moskwie. Absolwent Chrze-
ścijańskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie. Kapłan Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Prawo-
sławnego od 1997. Proboszcz Parafii 
prawosławnej św. Mikołaja w Świd-
nicy od roku 2006. Doktor teologii. 
Autor książki teologicznej „Św. Jan 
od Krzyża wobec prawosławnej tra-
dycji ascetycznej” i szeregu tłuma-
czeń literatury ascetycznej z języka 
rosyjskiego oraz artykułów nauko-
wych. 

JB

Wydana w październiku 2021 r. książka ks. Piotra Nikolskiego „Przypadki rycerza Fredegara von Stettena” to powieść z 
gatunku fantastyki z polemiką światopoglądową w tle. Jak autor przygotowywał się do jej napisania, skąd czerpał inspirację 
i dokąd właściwie zmierza nasz świat, opowiada ks. Piotr Nikolski.
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Ks. Piotr Nikolski zachęca do zapoznania się z treścią jego książki.
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kultura

Lech Bokszczanin   
– wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Świdnicy

„O tyranii. Dwadzieścia lekcji 
z dwudziestego wieku”. Książ-
ka, którą powinien znać każdy, 
która pokazuje w bardzo prosty 
sposób, jak wygląda dążenie do 
tyranii i jak temu przeciwdzia-
łać. Tymothy Snyder napisał ją 
w 2016 roku dla Amerykanów, 
ale jej treść można przenieść 
do każdego innego państwa.

Przyjaciele 
biblioteki 
polecają

31 marca mija termin nadsyłania 
prac na Ogólnopolski Konkurs na Au-
torską Książkę Literacką – Świdni-
ca 2022. - To jubileuszowa, piętnasta 

edycja konkursu, więc spodziewamy 
się jeszcze więcej propozycji prac – 
mówi Ewa Cuban – dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Świdnicy. 

W związku z obchodami Roku 
Bolka II Małego w Świdnicy, Miej-
ska Biblioteka Publiczna zaprasza do 
udziału w akcji „Rękopis dla Bolka”. 

- Idea jest bardzo prosta i polega na 
stworzeniu unikatowego „egzempla-
rza” Rapsodii Świdnickiej autorstwa 
Władysława Jana Grabskiego – w for-
mie rękopisu. Na oznakowanej karcie 
papieru dostępnej w siedzibie głównej 
biblioteki, a także w każdej z filii oso-
by chętne będą mogły ręcznie przepisać 
wskazany przez bibliotekarkę lub bi-
bliotekarza fragment książki. Następ-
nie wszystkie karty zostaną zebrane 
przez bibliotekę, oprawione, opisane 

jako unikatowy rękopis i podpisane 
przez wszystkich biorących udział w 
akcji z imienia i nazwiska. Efekt koń-
cowy pracy zostanie wyeksponowany 
w bibliotece oraz w instytucjach i pla-
cówkach, które włączą się w akcję. Do 
udziału w wydarzeniu zaproszeni zo-
staną uczniowie szkół, osoby związane 
ze Świdnicą oraz ze świdnicką kultu-
rą. To niepowtarzalna okazja, żebyśmy 
wspólnie stworzyli coś unikatowego! 
Więcej informacji na stronie: www.
mbp.swidnica.pl – zachęca Ewa Cu-
ban, dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Świdnicy. 

red.

W odpowiedzi na liczne prośby 
czytelników, od 21 lutego w budynku 
głównym oraz we wszystkich filiach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej funk-
cjonują terminale płatnicze. 

Dzięki temu czytelnicy mogą pła-
cić bezgotówkowo za korzystanie z 
usług dostępnych w bibliotece, takich 
jak ksero czy wydruki komputerowe 
(w Wypożyczalni Naukowej i Czytelni 
Czasopism). W ten sam sposób moż-
na uiszczać opłaty za nieterminowy 
zwrot wypożyczonych zbiorów ze 

wszystkich działów (w Wypożyczalni 
Multimediów). Jest to wygodna for-
ma płatności, powszechnie stosowa-
na w wielu miejscach. - Liczymy, że 
możliwość płatności bezgotówkowych 
usprawni obsługę naszych czytelników 
i zostanie pozytywnie odebrana przez 
wszystkich korzystających z usług bi-
blioteki – mówi Ewa Cuban, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świd-
nicy.

red.

Rękopis dla Bolka 

Zasady:
2 Przepisywanie Rapsodii rozpoczynamy od pierwszego no-
wego (całego) zdania na stronie.
2 Jeśli ostatnie zdanie na stronie jest niezakończone, przepisz 
je aż do kropki, nawet jeśli zakończenie jest na drugiej stronie.
2 Podczas przepisywania Rapsodii zachowaj wyznaczone 
marginesy.
2 Przepisuj Rapsodię, używaj trwałego atramentu (nie używaj 
ołówków, flamastrów i zmazywalnych długopisów).
2 Podczas przepisywania Rapsodii nie dopisuj innych treści 
niż w oryginalnym tekście.
2 Podczas przepisywania zachowuj akapity (1,5cm). Dodatko-
wo każdy akapit rozpoczynaj w nowej linijce.

2 Podczas przepisywania konieczne jest, aby zmieścić się na 
oznakowanej liniaturą kartce – ważne, by strona oryginału 
zmieściła się na stronie rękopisu (może pozostać kilka „wol-
nych” linijek).
2 Numer i nazwa rozdziału będzie przepisana przez bibliote-
karzy na oddzielnej kartce.
2 Na stronie z nowym rozdziałem przepisuj tylko tekst powie-
ści (bez nazwy i numeru rozdziału).
2 Nie podpisuj się na przepisanej stronie. Wszyscy autorzy 
zostaną wymienieni na ostatniej stronie przez bibliotekarzy 
(podpis zbiorczy).
2 Zapisz numer strony, którą przepisujesz - ołówkiem na od-
wrocie (awers).

                Drogi Czytelniku!
 

Dołącz do akcji "Rękopis dla Bolka"!

Idea jest bardzo prosta, stwórzmy unikatowy „egzemplarz” Rapsodii
Świdnickiej autorstwa Władysława Jana Grabskiego, w formie rękopisu. 

 

Na oznakowanej karcie papieru przepisz wskazany przez bibliotekarkę
lub bibliotekarza fragment książki ręcznie. 

 

Następnie wszystkie karty zostaną zebrane przez bibliotekę, oprawione,
opisane jako unikatowy rękopis i podpisane przez wszystkich biorących
udział w akcji. Efekt końcowy pracy zostanie wyeksponowany 
w bibliotece.

 

Do akcji zaproszone zostaną osoby związane ze Świdnicą

oraz ze świdnicką kulturą.

 

To niepowtarzalna okazja, żebyśmy wspólnie stworzyli coś unikatowego!

Więcej o akcji: www.mbp.swidnica.pl

Terminale płatnicze stanowią spore udogodnienie dla wszystkich czytelników. 

Terminale płatnicze 
w świdnickiej bibliotece
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Konkurs na Autorską 
Książkę Literacką 

- Rokrocznie dostajemy ok. 50-60 
publikacji, które są poddawane ocenie 
przez specjalnie powołane jury, które-
mu od początku przewodniczy Karol 
Maliszewski. Celem konkursu jest moż-
liwość profesjonalnego wydania zgło-
szonej do konkursu autorskiej książki 
literackiej w oryginalnej, atrakcyjnej 
graficznie i edytorsko formie. Serdecz-
nie zapraszamy do wzięcia udziału w 
konkursie – opowiada dyrektor świd-
nickiej biblioteki. Nagroda główna to 
3000 zł dla autora oraz wydruk książ-
ki, której część otrzymuje zwycięzca, a 
reszta bezpłatnie jest dystrybuowana 
wśród czytelników biblioteki i miesz-
kańców Świdnicy. Regulamin oraz 
więcej szczegółów można znaleźć na 
stronie: www.mbp.swidnica.pl.

red.Ubiegłorocznym zwycięzcą konkursu został Mateusz Andała. 
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wieści z powiatu

Kolejne inwestycje drogowe w 
Gminie Jaworzyna Śląska otrzyma-
ły dofinansowanie w wysokości 3,76 
mln zł ze środków Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg (RFRD). Środki 
przyznano na przebudowę ul. Cegla-
nej w Jaworzynie Śląskiej oraz budo-
wę drogi w Pasiecznej. 

„Przebudowa wraz z rozbudową 
drogi gminnej nr 111247D ul. Ceglanej 
w Jaworzynie Śląskiej” to długo ocze-
kiwana inwestycja, o którą wielokrot-
nie zabiegali radni Sylwester Terpic i 
Artur Nazimek.  Wskutek prac popra-
wie ulegnie infrastruktura drogowa o 
długości ok. 250 mb od skrzyżowania 
z ul. Wolności do torów wraz z chod-
nikami. Na wysokości budynków Ce-
glana nr 2, 4, 6  na wydzielonej strefie 
powstaną miejsca postojowe do par-
kowania równoległego, na wysoko-
ści Ceglanej nr 8 oraz przy istniejącej 
zabudowie garażowej, łącznie z za-
gospodarowaniem terenu gminnego 
pomiędzy garażami a torami - po-
wstaną miejsca postojowe do parko-
wania prostopadłego. Nawierzchnia 
parkingów zostanie wyłożona kostką 
betonową. Prace zakładają także wy-

3,7 miliona złotych 
na inwestycje drogowe

Ul. Ceglana

tys. zł - stanowić będzie dofinansowa-
nie z RFRD. Realizacja przedsięwzię-
cia  zwiększy poziom bezpieczeństwa 
na drodze publicznej. 

Drugie zadanie „Budowa drogi 
gminnej w obrębie 0007 Pasieczna w 
Gminie Jaworzyna Śląska” obejmuje 
budowę drogi o długości 362 mb wraz 
z ciągami pieszo-rowerowymi oraz 
chodnikami. Całkowity koszt inwesty-
cji to blisko 2,7 mln zł, z czego 70%  - 1 
milion 867,656 tys. zł -  stanowić bę-
dzie dofinansowanie z RFRD.

Realizacja inwestycji spowoduje 
udrożnienie 16,3 ha gruntów inwe-
stycyjnych w Strefie Przemysłowej, w 
tym 3,6 ha zakupionych przez WSSE 
„Invest – Park” Sp. z o.o., w celu bu-
dowy inkubatorów przedsiębiorczości 
oraz gruntów, które zostaną udostęp-
nione przedsiębiorcom z sektora MŚP 
pod budowę inwestycji typu „Green-
field” oraz w celu wsparcia rozwoju 
przedsiębiorczości w Gminie Jawo-
rzyna Śląska. 

Rozpoczęcie realizacji obu inwe-
stycji zaplanowano w 2022 roku. 

oprac.
Pasieczna

konanie sieci kanalizacji deszczowej 
wraz odwodnieniem drogi i części 
utwardzonego terenu pomiędzy ga-
rażami a torami oraz kanalizacji sa-
nitarnej na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Wolności do wysokości budynku 
Ceglana nr 8.

Całkowity koszt   inwestycji to 2,7 
mln zł, z czego 70% - 1 milion 892,015 

Miliony dla 
Marcinowic, 
Świebodzic 
i Jaworzyny 
Śląskiej

Premier Mateusz Morawiecki 
zatwierdził listy zadań powiato-
wych i gminnych do dofinansowa-
nia ze środków Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg w ramach 
naboru wniosków na 2022 rok. 
Limit na dofinansowanie zadań 
realizowanych przez samorządy 
województwa dolnośląskiego wy-
niesie 156,3 mln zł: 52,6 mln zł na 
zadania powiatowe i 103,7 mln zł 
na zadania gminne. 

Przyznane środki zostaną 
przeznaczane na budowę, przebu-
dowę lub remont dróg i mostów. 
W powiecie świdnickim najwięk-
sze dofinasowanie otrzymają gmi-
ny Marcinowice (ponad 4,3 mln), 
Świebodzice (4,1 mln) i Jaworzyna 
Śląska (3,76 mln). Powiat świdnicki 
otrzyma 2,4 mln złotych dotacji na 
remont drogi powiatowej nr 2885D 
na odcinku Bystrzyca Górna-Boja-
nowice. Całkowity koszt zadania to 
3 049 898,00 zł.

DG

Zbudują 
nową salę 
gimnastyczną. 
Szukają 
wykonawcy

Uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Grodziszczu w końcu 
będą mogli ćwiczyć w pełnowy-
miarowej sali gimnastycznej w 
miejscu nauki, a nie, jak dotąd, 
w sąsiedniej miejscowości. Urząd 
Gminy Świdnica po uzyskaniu 
dotacji szuka wykonawcy tej nie-
zwykle ważnej inwestycji.

– O budowę w pełni wyposa-
żonej, bezpiecznej sali sportowej z 
prawdziwego zdarzenia staraliśmy 
się od kilku lat i wreszcie nadszedł 
czas, kiedy mamy tę możliwość. 
Czekamy na oficjalne przekazanie 
promesy, na podstawie której środ-
ki finansowe zostaną wprowadzo-
ne do budżetu gminy, a następnie 
przygotowany zostanie przetarg. 
Sama budowa zgodnie z planami 
rozpocznie się już w 2022 roku – 
mówił w listopadzie 2021 r. zastęp-
ca wójta gminy Świdnica Bartło-
miej Strózik. I wszystko wskazuje 
na to, że inwestycja w zaplanowa-
nym terminie ma szansę na reali-
zację. W rozpisanym przez urząd 
przetargu firmy swoje oferty mogą 
składać do 7 marca. Przypomnij-
my, że gmina Świdnica otrzymała 
9 955 000 zł dofinansowania ze 
środków rządowych. Pieniądze te 
przeznaczone zostaną na: budowę 
sali gimnastycznej w Grodziszczu, 
budowę remizy OSP w Gogołowie 
oraz modernizację boiska w Pszen-
nie.

JB

Poparzenia II i III stopnia obej-
mujące dużą część ciała – z takimi 
obrażeniami śmigłowcem LPR-u do 
szpitala przetransportowany został 
76-letni mężczyzna, w którego miesz-
kaniu 15 lutego w Strzegomiu wybuchł 
pożar. Gdyby nie natychmiastowa re-
akcja policjantów, życia seniora praw-
dopodobnie nie udałoby się uratować.

Do zdarzenia doszło w budynku 
wielorodzinnym przy ulicy Niepodle-
głości. W jednym z mieszkań znajdu-
jących się na pierwszym piętrze, zaj-
mowanym przez 76-letniego mężczy-
znę mającego problem ze wzrokiem, 
wybuchł pożar. Jako pierwsi na pomoc 
poszkodowanemu ruszyli policjanci z 
komisariatu ze Strzegomia, którzy we-
szli do zadymionego lokalu i na rękach 
wynieśli 76-latka. Gdyby nie natych-
miastowa reakcja mundurowych, życia 
mężczyzny prawdopodobnie nie uda-
łoby się uratować.

JB

Policjanci wynieśli z pożaru 76-latka

Funkcjonariusze z  Komisariatu Policji w Strzegomiu st. sierż. Piotr Wroński oraz sierż. Patryk 
Dolecki jako pierwsi dotarli na miejsce zdarzenia.
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cudu… Na zawsze pozostanie-
cie głęboko w naszych sercach 
za to, co zrobiliście! Trzymaj-
cie kciuki, aby Amelka teraz 
szybko dochodziła do siebie po 
podaniu leku i szybko zdoby-
wała nowe umiejętności, aby-
śmy mogli cieszyć się i chwalić 
efektami terapii – opowiadają 
szczęśliwi rodzice. 

SMA (ang. spinal muscu-
lar atrophy), czyli rdzeniowy 
zanik mięśni, to ciężka choro-
ba rzadka, w której z powodu 
wady genetycznej stopniowo 
obumierają neurony w rdze-
niu kręgowym odpowiadające 
za skurcze i rozkurcze mięśni. 
Brak impulsów nerwowych 
sprawia, że mięśnie szkiele-
towe nie są pobudzane, słab-
ną i stopniowo zanikają, co 
może prowadzić do częścio-
wego albo całkowitego para-
liżu. Choroba dotyka osób w 
różnym wieku, jednak w po-
nad 70% przypadków pierw-
sze objawy SMA pojawiają się 
w niemowlęctwie albo wcze-
snym dzieciństwie. Do czasu 
wprowadzenia nowoczesnych 
metod opieki oddechowej i le-
czenia farmakologicznego SMA 
była najczęstszą genetyczną 
przyczyną śmierci dzieci do 
drugiego roku życia. Szacuje się, 
że obecnie w naszym kraju żyje 

około 1000 chorych na SMA, a co roku 
rodzi się około 45–55 dzieci, u których 
w pewnym momencie życia pojawi się 
rdzeniowy zanik mięśni. 30–40 z nich 
będzie miało ostrą postać SMA.

JB

wieści z powiatu

Chorobą tej dziewczyn-
ki przez kilkanaście miesię-
cy żył cały powiat świdnicki. 
Wolontariusze dwoili się i 
troili, by jak najszybciej po-
móc rodzicom w zebraniu 
astronomicznej kwoty po-
nad 9 milionów złotych na 
leczenie Amelki. Udało się. 
Mała strzegomianka właśnie 
otrzymała preparat!

Zolgensma to preparat 
przeznaczony do leczenia 
rdzeniowego zaniku mięśni, 
dostępnym na rynku od 2019 
roku, a w Unii Europejskiej od 
maja 2020 roku. Niestety, po-
mimo obietnic, nadal nie zo-
stał wpisany na listę refunda-
cyjną Ministerstwa Zdrowia. 
Stąd konieczność zbierania 
olbrzymich środków na wła-
sną rękę. W przypadku Amel-
ki liczył się czas: by podać lek, 
dziecko nie mogło przekro-
czyć wagi 13,5 kg. Na szczę-
ście udało się i dziewczynka 
otrzymała właśnie preparat 
w Dziecięcym Szpitalu Kli-
nicznym w Lublinie. – Amelka 
właśnie dostała lek Zolgen-
sma, zwany najdroższym le-
kiem świata jako 30. dziecko 
w Polsce. Do dziś pamiętam 
ten wzrok ludzi na informację, 
że zbieramy 9,5 miliona zło-
tych na terapię genową naszej 
córeczki. Patrzyli na nas, jakbyśmy 
żartowali i nie wierzyli. Druga część 
wspierała nas od początku, do końca 
wierząc, że to się uda, nawet wtedy, 
kiedy my mieliśmy momenty zwąt-
pienia. To uczucie, które towarzyszy-

ło nam przez całą zbiórkę, jest nie do 
opisania. I tak oto po 14 miesiącach 
stał się cud. To właśnie wy pokazali-
ście, że niemożliwe nie istnieje. Mi-
liony serc zjednoczyło się dla naszej 
myszki i dokonaliście prawdziwego 

Amelka otrzymała 
najdroższy lek świata!

Rozpoczęcie terapii spowolni postępującą chorobę Amelki.
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Brukarze, betoniarze, dekarze, 
elektrycy, masażyści, inżyniero-
wie, kelnerzy, barmani, kierowcy, 
kosmetyczki, kucharze, magazy-
nierzy, mechanicy, nauczyciele, 
psycholodzy, przedstawiciele han-
dlowi, księgowi i sprzątaczki – to 
najbardziej poszukiwane zawody 
w powiecie świdnickim, ale też na 
Dolnym Śląsku.

„Barometr zawodów” jest pro-
gnozą zapotrzebowania na pra-
cowników w 2022 r.  Sytuacja w 
niektórych zawodach może się 
zmienić w zależności od uwarun-
kowań rynkowych. Jest to drugi 
rok, w którym ze względu na sytu-
ację pandemiczną wszystkie panele 
badawcze prowadzone były w for-
mie zdalnej. Tradycyjnie w badanie 
zaangażowane były wszystkie po-
wiatowe urzędy pracy naszego wo-
jewództwa i uczestniczyło w nim 
ponad 100 praktyków związanych z 
rynkiem pracy, którzy mają bieżący 
kontakt z osobami bezrobotnymi, 
poszukującymi pracy jak i z lokal-
nymi przedsiębiorcami i pracodaw-
cami. Badanie na Dolnym Śląsku 
przeprowadzone zostało w dniach 
od 22 września do 25 października 
2021. W wygenerowanej dla woje-
wództwa prognozie na rok 2022 
znalazło się 50 zawodów deficyto-
wych, tj. 2 więcej niż rok wcześniej 
i kolejny rok z rzędu nie wskazano 
zawodów nadwyżkowych. Pojawi-
ło się również 5 nowych zawodów 
deficytowych, a zabrakło 3, które 
wskazane były jako deficytowe na 
rok 2021. W skali województwa naj-
większe deficyty nadal występują w 
branży budowlanej, wśród kierow-
ców samochodów ciężarowych, czy 
też w zawodzie pielęgniarki. W tym 
roku uczestnicy prawie wszystkich 
paneli wskazywali braki wśród ka-
dry nauczycielskiej oraz policji. W 
części tych zawodów występuje 
luka kadrowa, jak w przypadku pie-
lęgniarek, nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu, czy kierowców sa-
mochodów ciężarowych. W wielu 
zawodach osoby będące w reje-
strach urzędu posiadają zdezaktu-
alizowane kwalifikacje, nie posia-
dają doświadczenia zawodowego, 
czy też uprawnień zawodowych. W 
wielu przypadkach barierą podjęcia 
zatrudnienia jest nieznajomość ję-
zyków obcych. 

JB

Najbardziej 
poszukiwane 
zawody 
w powiecie 
świdnickim

codzienna 
porcja informacji 

na

mojaswidnica.pl

Funkcjonariusze 
z nowym radiowozem  

w wersji kombi z napędem hybrydo-
wym o pojemności 1,8 l i mocy 98 KM.

Samochód charakteryzuje się ni-
skim zużyciem paliwa, cichą pracą sil-
nika oraz niską emisją spalin. Koszto-
wał blisko 110 tysięcy złotych i został 
w połowie sfinansowany ze środków 
budżetu gminy Żarów oraz środków 
budżetu państwa. To pierwszy tego 
typu radiowóz policyjny w powiecie 
świdnickim. - Zakup nowego radio-
wozu to była nasza wspólna sprawa, 
samorządu i policji. Nowy nabytek z 
pewnością poprawi komfort pracy po-
licjantów, dzięki czemu żarowscy funk-
cjonariusze będą mogli jeszcze lepiej 
pełnić swoją codzienną służbę na rzecz 
bezpieczeństwa naszych mieszkańców. 
Na zakup nowego radiowozu przeka-
zaliśmy dokładnie 54.949,94 złotych ze 
środków budżetu gminy Żarów – mó-
wił burmistrz Leszek Michalak.

Oprac.
Nowe auto to nie tylko bezpieczeństwo pracy policjantów, ale również możliwość szybszego 
reagowania na zagrożenia.
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Policjanci z Komisariatu Policji 
w Żarowie będą patrolować gminę 
w nowym radiowozie. Nowoczesny 

policyjny wóz, który oficjalnie został 
przekazany do ich użytku w ponie-
działek, 21 lutego to Toyota Corolla 
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Na świdnickim lodowisku roz-
poczęły się zmagania w ramach w 
XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w Sportach Zimowych. 
Jako pierwsi swoje nieprzeciętnie 
umiejętności zaprezentowali  zawod-
nicy short tracka. Poza łyżwiarstwem 
szybkim na tafli rywalizować będą 
jeszcze przedstawiciele łyżwiarstwa 
figurowego i curlingu.

Ogólnopolska Olimpiada Mło-
dzieży to jedna z najważniejszych i 
najbardziej prestiżowych sportowych 
imprez w roku. Gęste sito kwalifikacji 
sprawia, że do finałowych zawodów 
kwalifikują się tylko najlepsi z najlep-
szych młodych sportowców kategorii 
juniorskich. O medale i punkty wal-
czą dla siebie, ale też dla województw, 
które reprezentują. Nasze miasto go-
ści OOM w Sportach Zimowych już po 
raz piąty, ostatni raz w 2016 roku. Po-
wierzenie przez Dolnośląską Federa-
cję Sportu współorganizacji aż trzech 
zawodów jest dowodem uznania i za-
ufania do władz miasta i gospodarza 
lodowiska – Świdnickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. – Witamy wszyst-
kich zawodników, sztaby trenerskie i 
sympatyków sportów na świdnickim 
lodowisku. Ze swojej strony życzę uda-
nych zawodów rozgrywanych w duchu 
fair play i bez żadnych kontuzji. Mam 
nadzieję, że za cztery lata we Włoszech 
ktoś z zawodników startujących dziś w 
Świdnicy, dostąpi zaszczytu reprezen-
towania barw Polski podczas zimowych 

Igrzysk Olimpijskich – mówił podczas 
ceremonii otwarcia Jerzy Żądło, wice-
prezydent Świdnicy.

W short tracku rywalizowano w 
kategorii juniorów i juniorów młod-
szych na dystansach 500, 777, 1000 i 
1500 metrów oraz sztafetach i mik-
stach na dystansach 2000 m. W rywa-
lizacji województw najlepsze okazało 
się podlaskie przed opolskim i war-
mińsko-mazurskim. Wśród klubów 
równych sobie nie miała Juvenia Bia-
łystok. Druga lokata przypadła AZS 

Opole, a trzecia Orłowi Elbląg. Najlep-
szymi zawodnikami zawodów zostali: 
Magdalena Zych (AZS Opole) oraz Ję-
drzej Borowiecki (Orzeł Elbląg).

Obok Świdnicy, miastami współ-
gospodarzami XXVIII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w Sportach Zi-
mowych są: Duszniki Zdrój, Stronie 
Śląskie, Szklarska-Poręba – Jakuszyce, 
Karpacz, Zieleniec, Jelenia Góra, Wał-
brzych, Tychy, Bytom, Zakopane i To-
maszów Mazowiecki.

DG

Sporych emocji dostarczył ko-
lejny mecz Świdnickiego Klubu Pił-
ki Ręcznej. Podopieczni Krzysztofa 
Terebuna w czwartek, 17 lutego wal-
czyli jednak głównie z własnymi sła-

bościami. Mimo ambitnej walki i sza-
lonej pogoni w drugiej połowie prze-
grali z akademikami z Zielonej Góry 
31:39 (10:18).

Zimowa olimpiada 
na świdnickim lodowisku

Program zawodów:
2 Łyżwiarstwo figurowe
Piątek, 25.02
▪ 12.00 – Ceremonia otwarcia
▪ 12.45-17.00 – zawody (soliści, solist-
ki, pary taneczne)
Sobota, 26.02
▪ 10.00-17.15 – zawody (soliści, solist-
ki, pary taneczne)
Niedziela, 27.02
▪ 9.30-12.45 – zawody (soliści, solistki)
▪ 13.15 – Ceremonia dekoracji i za-
kończenia zawodów
Pełen program: http://oomdolnyslask.
pl/sports/lyzwiarstwo-figurowe/
2 Curling
Środa, 2.03
▪ 8.00 – 1. kolejka spotkań dziewcząt
▪ 10.15 – Ceremonia otwarcia
▪ 11.15 – 1. kolejka spotkań chłopców
▪ 13.30 – 2. kolejka spotkań dziewcząt
▪ 16.45 – 2. kolejka spotkań chłopców
▪ 19.00 – 3. kolejka spotkań dziewcząt
Czwartek, 3.03
▪ 8.00 – 3. kolejka spotkań chłopców
▪ 11.15 – półfinały
▪ 14.45 – finały i mecze o 3. Miejsce
▪ 16.45 – dekoracja drużyn
▪ 18.00 – 1. kolejka par mieszanych
Piątek, 4.03
▪ 8.30 – 2. kolejka par mieszanych
▪ 12.30 – 3. kolejka par mieszanych – 
finałowa
▪ 14.30 – dekoracja par mieszanych i 
zakończenie zawodów
Pełen program: http://oomdolny-
slask.pl/sports/curling/

Na starcie w short tracku stanęło 64 zawodników i zawodniczek reprezentujących siedem wo-
jewództw i dziewięć klubów.
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Szare Wilki przegrały 
po szalonej walce 

Mecz obfitował w twarde starcia. 

To było naprawdę dziwne spotka-
nie. Nie stało ono może na olśniewa-
jąco wysokim poziomie, ale na brak 
emocji kibice nie mogli narzekać. Były 
nagłe zwroty akcji, dwa razy na parkiet 
polała się krew, było też aż czterna-
ście dwuminutowych kar i jedna czer-
wona kartka. Na dokładkę aż czterech 
graczy gości nabawiło się w tym me-
czu urazów. – Nasi bramkarze wyglą-
dają po tym meczu jak po gali MMA 
– skwitował po meczu trener rywali 
Ireneusz Łuczak. Z podbitym okiem i 
rozciętym policzkiem zawody kończył 
Jakub Siedlecki, a Aleksander Osajda 
doznał krwotoku z nosa. W ŚKPR-ze 
obyło się bez strat, ale marne to po-
cieszenie, skoro z kompletu punktów 
cieszyli się rywale.

O losach spotkania zaważyła bar-
dzo słaba pierwsza połowa w wyko-
naniu świdniczan, po której przegry-
wali aż 10:18. Po zmianie stron Szare 
Wilki ruszyły do odrabiania strat i 
dość szybko zbliżyły się na pięć bra-
mek (13:18), ale w kolejnych minutach 
znów dominowali goście. W 47. minu-
cie ŚKPR był jeszcze w gorszej sytu-
acji niż po pierwszej połowie, bo tra-

cił aż dziewięć bramek (21:30). Nagle 
jednak coś drgnęło. Zmiana systemu 
gry w obronie sprawiła, że akademicy 
zupełnie stracili głowę. Kolejne sześć 
minut ŚKPR wygrał 7:0 i na tablicy 
pojawił się wynik 28:30. Świdnicki ze-
spół odżył i chyba za bardzo chciał, 
bo w kluczowym momencie, gdy było 
o włos od przełamania, znów zaczął 
seryjnie popełniać błędy. W efekcie 
straty ponownie zaczęły rosnąć. Ekipa 
z Zielonej Góry wróciła do ośmiu bra-
mek przewagi i ostatecznie zasłużenie 
wygrała. Najlepszymi zawodnikami 
meczu uznano Olgierda Etela (ŚKPR) 
i Cypriana Kociszewskiego (AZS). Na-
stępne spotkanie Szare Wilki znów 
zagrają w Świdnicy. 5 marca podejmą 
Tęczę Kościan.

ŚKPR Świdnica – AZS Zielona Góra 
31:39 (10:18)

ŚKPR: Shupyk, Mirga, Wiszniowski 
– Chmiel 10, Wołodkiewicz 5, Etel 4, 
Pęczar 4, Redko 4, Rzepecki 2, Wojtala 
1, Bal 1, Starosta, Jaroszewicz, Miśkie-
wicz, Ingram, Galik.

Oprac.
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W drugim spotkaniu rundy 
mistrzowskiej koszykarze Domi-
no Polonii Świdnica musieli uznać 
wyższość lidera tabeli. Podopieczni 
Pawła Domaradzkiego polegli w Go-
rzowie Wielkopolskim, przegrywając 
z ekipą Onlajnersów 94:55.

Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 
– Domino Polonia Świdnica 94:55 

(23:19, 23:15, 20:5, 28:16)

Domino Polonia: Słobodzian 14, Sień-
ko 12, Kaczmarczyk 8, Poradzisz 6, 

Z Gorzowa Wielkopolskiego 
na tarczy

Kolejnym rywalem biało-zielonych będzie Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra.

Rejek 5, Soboń 5, Kosmala 5, Czyrek, 
Połeć, Liuras, Hałdaś, Cisek
Onlajnersi: Jachimowski 16, Latecki 
16, Jelski 17, Kiedrowicz 12, Zawadzki 3, 
Kaczmarek 2, Jercha 1, Bury 2, Cheba 
8, Brodziuk 3, Dreczkowski 8, Grze-
gorczyk 6.

Pozostałe wyniki 2. kolejki (19.02):
UKS SMS Karpacz – Centrum Me-
dyczne Magnolia KKS Siechnice 42:128 
BC Swiss Krono Żary – KS Basket Le-
gnica 49:95

DG
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Maciej Dobrowolski, uczeń 8 kla-
sy w Szkoły Podstawowej w Bystrzy-
cy Górnej, to kolejna osoba wyróż-
niona stypendium sportowym w I se-
mestrze roku szkolnego 2021/2022. 
Na swoim koncie ma już złoty medal 
w walkach Pointfighting.

Czym jest Pointfighting? To for-
ma walki, gdzie dwaj zawodnicy wal-
czą ze sobą w celu zdobycia większej 
ilości punktów używając prawidło-
wych, lekkich i dobrze kontrolowa-
nych technik ręcznych i nożnych. W 
ubiegłym roku podczas Pucharu Pol-

Z bardzo dobrej strony na tle III-
-ligowca zaprezentowali się piłkarze 
IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. 
Podopieczni Grzegorza Borowego w 
kolejnym meczu kontrolnym zremi-
sowali na własnym terenie z Cariną 
Gubin 2:2.

Świdniczanie intensywnie przy-
gotowują się do startu rundy wiosen-
nej. Starcie z 11 drużyną III ligi, grupy 
III, które odbyło się w sobotę 12 lutego 
było już piątym sparingiem tej zimy.

– Świetne doświadczenie dla na-
szego zespołu, był to mecz rozegrany 
w szybkim tempie. Jak na beniaminka 
III ligi, gubinianie prezentują się na-
prawdę solidnie. Z racji tego, że Cari-
na mogła sobie pozwolić na grę dwoma 
jedenastkami, musieliśmy sobie radzić 
z 90-minutowym wysokim pressin-
giem przeciwnika. Wychodziło nam to 
czasami dobrze, czasami gorzej, więc 

wiemy nad czym musimy pracować. 
Poziom III-ligowy to inna szybkość 
myślenia i działania. W tym kierunku 
będziemy szli, aby stawać się coraz lep-
szą drużyną, a mamy naprawdę jeszcze 
sporo niewykorzystanego potencjału – 
komentuje Grzegorz Borowy, trener 
IgnerHome Polonii-Stali Świdnica.

Ignerhome Polonia-Stal Świdnica – 
Carina Gubin 2:2 (1:0)

IgnerHome Polonia-Stal: Kot, Koza-
chenko, Kasprzak, Salamon, Paszkow-
ski, Sowa, Szuba, Tragarz, Zygadło, 
Myrta, Stachurski, Trzyna, Kusio, Mi-
gas oraz zawodnik testowany.

Oprac.

Kolejny utalentowany 
sportowiec z gminy Świdnica

ski kadetów młodszych i starszych 
Maciek zdobył złoty medal w wal-
kach Pointfighting. Organizatorem 
zawodów był Polski Związek Kickbo-
xingu. Kolejne dwa medale wywalczył 
podczas zawodów Taekwon-Do Po-
lish Open Cup. Zmagania odbyły się 
20 listopada 2021 r. w Opolu. Wystar-
tował jako najmłodszy rocznik kate-
gorii wiekowej kadetów. Medalowe 
występy zaliczył w układach formal-
nych zdobywając złoto oraz brąz w 
walkach semi-contact.

Oprac.

Maciej Dobrowolski wykazuje duży potencjał sportowy. 
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Pożyteczny sparing biało-zielonych

► Forma świdniczan 
zwyżkuje przed 

restartem rozgrywek. fo
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We wrześniu 2021 roku ruszyła budowa nowej 
fabryki Frito Lay (grupa PepsiCo) w Świętem 
koło Środy Śląskiej, a wraz z nią rekrutacja m.in. 
do działu produkcji i technologii. O rozmowę 
poprosiliśmy Pawła Plesnara, Kierownika Pro-
dukcji w nowym zakładzie. Paweł doskonale zna 
obszar produkcji i technologii, pełnił podobną 
rolę w fabryce PepsiCo w Grodzisku Mazowiec-
kim. Wcześniej pracował w tym zakładzie na 
stanowisku Kierownika Projektów i Kierownika 
Magazynu. Odpowiadał również za produkcję 
w fabryce PepsiCo w Tomaszowie Mazowieckim. 

Paweł, kogo szukasz do swojego zespo-
łu, dla kogo praca w Twoim zespole bę-
dzie ciekawa?

Pracę w naszej fabryce polecam wszystkim, którzy 
pasjonują się nowoczesną technologią, bo produk-
cja chipsów ziemniaczanych i chipsów tortilla marki 
Doritos to wbrew pozorom bardzo zaawansowa-
ny proces. Już na etapie przygotowania surowca. 
Kukurydza jest sortowana ziarnko po ziarnku, a 
ziemniaki kontrolowane sztuka po sztuce przez 
system wizyjny Przykładowo na etapie krojenia 
ziemniaków, kroimy je z dokładnością do setnych 
milimetra, a każdy chips przed pakowaniem zostaje 
sfotografowany i system wizyjny odrzuca wyroby, 
które znajdują się poza specyfikacją. Do paczek tra-
fia wyrób wyłącznie najwyższej jakości. 
Dodając do tego zaawansowane systemy ważenia 
produktu, pakowania i autopaletyzacji, zwieńczone 
w pełni zautomatyzowanym magazynem, otrzy-
mujemy szerokie możliwości samodoskonalenia 
równolegle z optymalizacją procesów na każdym 
etapie produkcji. Jestem przekonany, że każdy znaj-
dzie coś dla siebie bez względu na to czy pasjonuje 
się: mechaniką, automatyką, technologią czy zarzą-
dzaniem zespołami.

Czy jest to proces manual-
ny czy zautomatyzowany? 

Nowoczesna technologia idzie 
tu w parze z zaawansowaną au-
tomatyzacją zarówno samego 
procesu produkcji, pakowania 
jak i magazynowania. Proces jest 
w dużej mierze ustandaryzowany i 
zaawansowany niemniej cały czas go 
doskonalimy. Zwolennicy Lean Manufac-
turing i koncepcji Kaizen znajdą u nas wiele wy-
zwań, bowiem w DNA Pepsico zaszyte jest ciągłe 
doskonalenie procesów. 

A w jaki sposób zespół produkcji dba o 
jakość produktów? 

Jakość naszych wyrobów sprawdzana jest na bie-
żąco na każdym etapie produkcji. Różnorodność 
i mnogość pomiarów laboratoryjnych i możli-
wości optymalizowania parametrów maszyn 
bazując na danych online otwiera możliwości 
wykorzystania oraz poszerzania wiedzy naszym 
technologom. 

Czy możesz przytoczyć dane, które ob-
razują skalę produkcji w nowej fabryce? 

Nasza wydajność będzie bardzo wysoka. Plan jest 
taki, aby po uruchomieniu pierwszych linii w lutym 
2023 roku, z fabryki wyjeżdżało do 6 ton wyrobu 
gotowego na godzinę. To 1 mln paczek dziennie. 
Do 2025 ilość ta zostanie podwojona.Zatem już kil-
ka dni produkcji wystarczy, aby zaopatrzyć w prze-
kąski województwo dolnośląskie. Poza rynkiem 
lokalnym, produkty z fabryki będą wysyłane do ta-
kich krajów jak: Niemcy, Czechy, Holandia, a nawet 
Włochy czy Cypr.

Liczby są rzeczywiście impo-
nujące! Czy możesz ujawnić 
jakieś ciekawostki związane z 
produkcją chipsów? 

Pracując w fabrykach Pepsico (Fri-
to Lay) w Grodzisku Mazowieckim 

i Tomaszowie Mazowieckim mia-
łem przyjemność oprowadzania go-

ści z branży, ale też nieznających naszej 
technologii.

Wrażenie zawsze było piorunujące, a pytań mnó-
stwo. Do najczęściej zadawanych należy pytanie o 
to jak często wymieniamy olej w smażalnicach? I 
tu zdziwienie budzi odpowiedź – nigdy! Olej dole-
wany jest na bieżąco, gdyż w procesie wytwarzania 
chipsy absorbują odpowiednią dawkę oleju, a tym 
samym zmniejsza się ilość oleju w smażalnicach.  
Kolejna ciekawostka: chips idealny, zgodnie z ory-
ginalnym przepisem, nie powinien być grubszy niż 
ok. 1,4 mm! Przeciętnie z jednego ziemniaka można 
zrobić aż 36 chipsów!

A czym wyróżniać się będzie nowa fabry-
ka od pozostałych? 

Będzie to najbardziej ‘zielony’, czyli ekologiczny za-
kład PepsiCo w Europie; własna fotowoltaika w bu-
dynku biurowym, najlepsza w swojej klasie oczysz-
czalnia ścieków, czy też punkty zasilania samocho-
dów elektrycznych na parkingu. Ale najważniejszy 
cel to osiągnięcie neutralności klimatycznej przez 
zakład do 2035 roku. 
W sferze stricte produkcyjnej warto wspomnieć o 
jednym z najciekawszych moim zdaniem rozwiązań, 
jakim jest odzysk ciepła z pary wodnej powstającej 
podczas smażenia plastrów ziemniaka. Odzyskuje-
my ciepło oparów i wykorzystujemy je np. do ogrze-
wania strefy biurowej. Innym przykładem odpowie-

dzialnego podejścia PepsiCo jest optymalne wyko-
rzystywanie wody do produkcji. Każdy litr wody w 
naszej produkcji ma co najmniej 3 życia. Zaczynamy 
od strefy czystej, gdzie dawkujemy minimalną nie-
zbędną ilość wody do zapewnienia ciągłości procesu 
produkcyjnego, a następnie przekazujemy tę wodę 
do innych celów tj.: hydrotransport surowców, mycia 
wstępne, lubrykacja przenośników itp.
Spora część kandydatów aplikuje do nas właśnie 
dlatego, że jesteśmy firmą, która angażuje się w 
proces budowy bardziej zrównoważonego syste-
mu produkcji żywności. 

Jakie cechy i umiejętności powinni mieć 
kandydaci, którzy znajdą zatrudnienie w 
nowej fabryce PepsiCo? 

W procesie rekrutacji oceniamy nie tylko wiedzę 
i doświadczenie, ale przede wszystkim potencjał 
oraz wartości, jakimi kierują się kandydaci. PepsiCo 
stawia na różnorodność, bo wierzymy, że w takim 
środowisku powstają najlepsze pomysły. Pracujemy 
bardzo zespołowo, często cross-funkcyjnie zwłasz-
cza w obszarze produkcji, gdzie nieustannie dosko-
nalimy procesy. 
Na pewno dobrze odnajdą się u nas osoby samo-
dzielne, zaangażowane, otwarte na innych i nasta-
wione na rozwój własny oraz innych. To dynamicz-
ne środowisko pracy, więc chętnie widzimy u siebie 
kandydatów, którzy nie lubią się nudzić. 
W moim zespole szukam obecnie osób doświad-
czonych w obszarze produkcji, technologii, czyli z 
doświadczeniem w części operacyjnej. Za chwilę 
rozpoczniemy rekrutacje na kolejne stanowiska, 
zatem warto na bieżąco śledzić nasze oferty pracy. 
Zapraszam do aplikowania, szukamy na różne sta-
nowiska, każdy znajdzie dla siebie u nas coś cieka-
wego.  

www.pepsicopoland.com/o-firmie/poznaj-piaty-zaklad
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