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Od momentu wywołania wojny przez Rosję na terenie Ukrainy świdniczanie dwoją się i tro-
ją, by jak najlepiej pomóc naszym wschodnim sąsiadom. Organizują zbiórki najpotrzebniej-
szych rzeczy w zakładach pracy, przyjmują pod swój dach uchodźców czy jadą na granicę, 
by przewieźć uciekające matki z dziećmi. Działania te są w większości oddolną inicjaty-
wą naszych mieszkańców, którzy z zapałem i zaangażowaniem niosą pomoc Ukrainkom i 
Ukraińcom.

Ola z Burkatowa Ola z Burkatowa 
uratowała życie uratowała życie 
30-latkowi z USA30-latkowi z USA

Ми завжди з вами!
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na budowę nowych na budowę nowych 
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Helena Semenetz- 
Kwiatkowska 
Honorowym 
Obywatelem 
Świdnicy

Ruszają 
zapisy na najem 
mieszkań 
przy ul. Kozara- 
Słobódzkiego
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Helena Semenetz-Kwiatkowska 
otrzymała tytuł Honorowego Oby-
watela Miasta Świdnicy. Taką decy-
zję jednogłośnie podjęli w piątek, 25 
lutego radni Rady Miejskiej. 

Z wnioskami o nadanie Hele-
nie Semenetz–Kwiatkowskiej tytu-
łu „Honorowego Obywatela Miasta 
Świdnicy” wystąpiła Beata Moskal–
Słaniewska, prezydent Świdnicy oraz 
radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości 
Rady Miejskiej w Świdnicy.

Helena Semenetz-Kwiatkow-
ska urodziła się w Świdnicy. Z wy-
kształcenia jest matematykiem. Wie-
le lat pracowała w szkole. Pasjonuje 
się historią starożytnego Egiptu. Ze 
zdumieniem stwierdziła, że wśród 
bohaterów tej epoki widnieje jej na-
zwisko. Dociekając, kim był Seme-
nechkare, poznała autorów Wielkiej 
Herezji Amarneńskiej i idee religijnej 
rewolucji w Egipcie. Zafascynowali ją 
twórcy monoteizmu i ich bóg Aton. 
Od ponad dwudziestu lat śledzi losy 
królewskiej pary Echnatona i Nefre-
tete. Twierdzi, że wie, kim oni byli. 
Poszukiwanie tożsamości Nefretete i 
pozostałych twórców religii Jedyne-
go Boga Atona przedstawia w książce 
„Kim jesteś Nefretete?”. „Klucz Życia” 
to druga powieść, która jest syntezą 

Helena Semenetz-Kwiatkowska 
Honorowym Obywatelem Świdnicy

długoletnich analiz wiedzy nie tylko 
archeologicznej. Autorka łączy hi-
storię Heleny ze Sparty z bohatera-
mi Herezji Amarneńskiej w Egipcie. 
W 2020 r. autorka została przyjęta w 
poczet członków Związku Literatów 
Polskich.
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Helena Semenetz-Kwiatkowska w swoim dorobku ma m.in.:
▪ współtworzenie Stowarzyszenia na Rzecz Człowieka „ITON” (1991),
▪ powołanie do życia Niepublicznej Szkoły „ITON” (1992),
▪ referat „Wielka Herezja Amarneńska w oczach człowieka XX wieku” na 

I Światowym Kongresie Uniwersalizmu w Warszawie (1993),
▪ wykreowanie nagrody „Wawrzyn ITON-u”, której laureatami zostali Andrzej 

Wajda, Marian Jachimowicz (poeta), Marian Ruszkiewicz (artysta malarz),
▪ współorganizację w Świdnicy światowej prapremiery filmu „Panna Nikt” 

(1996) w reżyserii Andrzeja Wajdy na podstawie książki Tomka Tryzny,
▪ projekt „Świdnica w Blasku Istnienia” w grupie laureatów konkursu Fundacji 

Kultury z cyklu „Małe Ojczyzny” (1996),
▪ organizację akcji pomocy dla terenów dotkniętych powodzią w rejonie 

Kotliny Kłodzkiej (1997, 1998),
▪ współorganizację wydarzenia artystyczno-naukowego „Realność Świata 

Wizji” (1998) na temat sztuki i mistyki Williama Blake’a, w którym udział 
wzięli m. in.: Michał Fostowicz, prof. Wiesław Juszczak, prof. Tadeusz 
Sławek, Olga Tokarczuk, Henryk Waniek, Antoni Matuszkiewiczo,

▪ organizację „Wigilii Przełomu Tysiącleci” na świdnickim Rynku (1999) – 
początek corocznej tradycji wigilijnej w Świdnicy,

▪ organizację sympozjum kulturalno-naukowego „Egipt Faraonów” (2000) 
w Świdnicy, w którym udział wzięli m. in.: prof. Karol Myśliwiec  
i prof. Stanisław Medeksza, dr Kamil Kuraszkiewicz, Agnieszka Kowalska,  
dr Dobiesław Karst,

▪ współorganizację spotkania z poezją oraz wystawy obrazów 
w Stowarzyszeniu ITON,

▪ liczne działania prospołeczne i proekologiczne, m.in. zainicjowała  
w 2014 r. w Świdnicy comiesięczne ekumeniczne Modlitwy o pokój  
na świecie.

Autorka od wielu lat pasjonuje się historią 
starożytnego Egiptu.
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Samuel Zinkiewicz, uczeń klasy 
3D o profilu językowym II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Ba-
nacha w Świdnicy, zakwalifikował się 
do centralnego etapu 46. Olimpiady 
Języka Angielskiego.

– Samuel bardzo dobrze zaprezen-
tował się podczas etapu okręgowego 
we Wrocławiu. W części pisemnej zdo-
był najwyższą liczbę punktów spośród 
uczestników z Dolnego Śląska, a w czę-
ści ustnej uzyskał trzeci wynik – opo-
wiada Iwona Juźwa, nauczyciel języka 
angielskiego. Etap centralny rozpo-
czyna się 4 kwietnia w systemie onli-
ne. Składa się również z części pisem-
nej i ustnej. - Serdecznie gratulujemy i 
życzymy Samuelowi powodzenia – do-
daje Jacek Iwancz, dyrektor placówki.
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Uczeń Banacha 
w centralnym etapie 
Olimpiady Języka Angielskiego

Samuel Zinkiewicz weźmie udział w ogólno-
polskim finale. 
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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 transportu. 
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, Medyk 
- ul. Gdyńska 25A, Eskulap - ul. Za-
menhofa 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.
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SKLEP ZOOLOGICZNY
w Galerii Świdnickiej

ORTOPEDYCZNE
W ŚWIDNICY 

(74) 85 13 157
507 488 607
sekretariat@sced.pl
sekretariat@toswidnica.pl

ul. Traugutta 7

58-100 Świdnica

www.toswidnica.pl

REKRUTACJA
TECHNIKUMTECHNIKUM

WETERYNARYJNE

Przy ulicy Leśnej w Świdnicy 
powstanie kompleks budynków wie-
lorodzinnych, w którym stworzone 
zostaną mieszkania komunalne. Do 
25 marca swoje oferty mogą składać 
firmy, które zainteresowane są wy-
konaniem prac.

Wybudowany zostanie czterokon-
dygnacyjny, wielorodzinny budynek. 
Powstanie 25 lokali mieszkalnych jed-
no, dwu i trzypokojowych z przynależ-
nymi komórkami lokatorskimi. Zapro-
jektowano również 40 miejsc parkin-
gowych, w tym 2 miejsca dla pojazdów 
osób niepełnosprawnych. Powierzch-
nia całkowita budynku wyniesie 
2465,40 m2. - Przypomnijmy, że miasto 
na realizację tej inwestycji pozyskało 

4,3 miliona złotych z Funduszu Dopłat, 
w ramach realizowanego przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego rządowego 
programu budownictwa komunalne-
go – mówi Magdalena Dzwonkowska, 
rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego 
w Świdnicy.  Miasto w dalszym ciągu 
prowadzi aktywną politykę mieszka-
niową. Budowane są z coraz większą 
intensywnością mieszkania w systemie 
TBS – rozpoczął się nabór wniosków 
na najem 45 lokali mieszkalnych przy 
ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego. 
Kolejne 46 mieszkań wybudowanych 
zostanie przy ul. Księcia Bolka II Świd-
nickiego. Trwają także remonty mo-
dernizacyjne pustostanów. 

oprac.

Do 10 tysięcy złotych dofinanso-
wania mogą otrzymać stowarzysze-
nia prowadzące w Świdnicy rodzinne 
ogrody działkowe. Do 31 marca można 
składać wnioski o przyznanie dotacji 
celowych, które pomogą w moderni-
zacji i budowie infrastruktury ogro-
dowej. 

– Zachęcam zarządy ROD do ak-
tywnego włączenia się w pozyskanie 
dodatkowych funduszy, które, mam 
nadzieję, mogą znacząco poprawić es-
tetykę i komfort korzystania z ogrodów 
– mówi prezydent, Beata Moskal–Sła-
niewska. Udzielona dotacja nie może 
przekraczać 50% kosztów realizacji 
przedsięwzięcia i nie może być więk-
sza niż 10 tys. zł nakładu na zadanie. 
Środki te mogą wspomóc m.in.: remont 

czy też budowę ogrodzeń, alejek, dróg 
dojazdowych, sieci energetycznych 
lub wodociągowych. Po rozpatrzeniu 
i ocenie wniosków prezydent miasta 
przekaże przyznane dotacje na pod-
stawie umowy. Rozliczenie środków 
powinno nastąpić w terminie 14 dni od 
daty zakończenia inwestycji, nie póź-
niej jednak niż do 30 listopada danego 
roku budżetowego. Upoważnieni pra-
cownicy Urzędu Miejskiego będą mogli 
dokonywać kontroli realizacji dofinan-
sowanych zadań.

Szczegółowych informacji dotyczą-
cych zasad przyznawania dotacji udzie-
la Dorota Powroźnik – Czerepak  pod 
nr. tel. 74/856 29 93 lub mailowo d.po-
wroznik@um.swidnica.pl.

oprac.

Miejskie dotacje 
dla rodzinnych ogrodów 
działkowych

Ogłoszono przetarg 
na budowę nowych 
mieszkań komunalnych

Firmy swoje oferty mogą 
składać do 25 marca. Planuje 
się, że prace potrwają do 
końca drugiego kwartału 
2023 roku.
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W tegorocznym budżecie miasta na modernizację i budowę infrastruktury ogrodowej przezna-
czono 20 tysięcy złotych.
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1. Nazwa i siedziba jednostki:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy, ul. Leśna 
31, 58-100 Świdnica, tel. 74/8500990 fax. 74/850 09 89, 
e-mail: biuro@999.swidnica.pl. Godziny urzędowania 
7:00-14:35
2. Rodzaj, typ pojazdu objętego postepowaniem oraz 
cena wywoławcza:
Ambulanse sanitarne:
1) Marka: VOLKSWAGEN

Model pojazdu: CRAFTER
Rok produkcji: 2008
Nr fabryczny VIN: WV1ZZZ2EZ96005472
Przebieg: 550 000 km
Zabudowa medyczna wykonana przez: WAS 
Wietmarscher
Cena wywoławcza brutto 15.000,00 zł (słownie: 
piętnaście tysięcy złotych)

2) Marka: VOLKSWAGEN
Model pojazdu: CRAFTER
Rok produkcji 2008

Nr fabryczny VIN: WV1ZZZ2EZ96003170
Przebieg: 420 000 km
Zabudowa medyczna wykonana przez: WAS 
Wietmarscher
UWAGI: USZKODZONY SILNIK!!!!
Cena wywoławcza brutto 7.100,00 zł (słownie: 
siedem tysięcy sto złotych)

3. Miejsce i termin, w którym można oglądać przeznaczone 
do sprzedaży pojazdy:
Pojazdy będące przedmiotem sprzedaży można oglądać 
do dnia 23 marca 2022 r. w godz. 8:00-14:00 od 
poniedziałku do piątku w SP ZOZ Powiatowe Pogotowie 
Ratunkowe w Świdnicy, ul. Leśna 31.
Wszelkie informacje w zakresie pojazdu udziela Pan 
Mariusz Stodolny, kontakt telefoniczny pod numerem                      
693-858-544, adres e-mail: biuro@999.swidnica.pl.
4. Termin składania ofert upływa w dniu 24 marca 2022 r. 
do godziny 10:00.
5. Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się 
na stronie internetowej SPZOZ Powiatowego Pogotowia 
Ratunkowego w Świdnicy: www.999.swidnica.pl

Ogłoszenie o przetargu publicznym
na sprzedaż ambulansów sanitarnych

należących do  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy
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W lutym w świdnickim szpitalu 
Latawiec przyszło na świat 103 dzie-
ci: 57 dziewczynek i 46 chłopców. 
Dumnym rodzicom przesyłamy moc 
życzeń i samych szczęśliwych chwil!

– Liczba porodów drogą naturalną 
wyniosła 63, a przez cesarskie cięcie 39. 

Trwają intensywne prace przy 
odbudowie altany w Parku Młodzie-
żowym. Po zakończonym remoncie 
miejsce to zmieni się nie do pozna-
nia. 

Po tym, jak zdemontowane zostały 
kamienie otaczające altanę, wykonaw-
ca przygotował fundamenty. Przypo-
mnijmy, że odbudowany zostanie taras 
widokowy wraz z altaną i fontanną ka-
skadową znajdującą się w korpusie ta-
rasu. Przebudowana będzie fontanna 
wolnostojąca. Przewidziano również 
montaż oświetlenia iluminacji obiek-
tu, budowę balustrad oraz odbudowę 
schodów prowadzących do altany. 

Altana w Parku 
Młodzieżowym 
zmienia swoje oblicze

Dopełnieniem będą nowe nasadze-
nia drzew, krzewów i bylin. Autorem 
projektu jest Autorskie Biuro Projek-
tów „a” s.c., które uzyskało wszelkie 
niezbędne zgody od Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Wykonawcą 
zadania jest firma wyłoniona w drodze 
przetargu – Zakład Ogólnobudowlany 
REMECO Spółka Jawna. Koszt prac to 
ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych. 
Przypomnijmy, że inwestycja dofinan-
sowana została z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych – Świdnica 
otrzymała na ten cel 2,3 miliona zło-
tych.  

DG

Zgodnie z umową, prace powinny zakończyć się 30 października tego roku.
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Z inicjatywy fundacji EndoMama 
już w niedzielę, 27 marca odbędzie 
się pierwszy EndoBieg. Impreza po-
łączona będzie z piknikiem rodzin-
nym. 

Marzec na całym świecie obcho-
dzony jest jako miesiąc świadomości 
endometriozy. Choroba ta może do-
tyczyć nawet od 25 do 50% kobiet, 
których dotyka niepłodność. Jedną 
ze skutecznych metod diagnostyki i 
leczenia niepłodności związanej z en-
dometriozą może okazać się leczenie 
operacyjne przy zastosowaniu laparo-
skopii.

- Endometrioza to choroba, która 
charakteryzuje się obecnością komórek 
błony śluzowej trzonu macicy (endo-
metrium) poza jamą macicy (komórki 
ektopowe). Szacuje się, że na świecie na 
tę przypadłość choruje blisko 180 milio-
nów kobiet. Z każdym rokiem choroba 
ta jest coraz częściej wykrywana dzięki 
coraz lepszym metodom rozpoznawa-
nia. Endometriozę można rozpoznać 

na podstawie objawów klinicznych, 
palpacyjnego badania ginekologicz-
nego, badań obrazowych oraz obrazu 
stwierdzonego w czasie interwencji 
operacyjnej (laparoskopia), potwier-
dzonego badaniem histologicznym po-
branych wycinków – tłumaczy Anna 
Gromek, prezes fundacji EndoMama. 
Organizatorzy biegu zapewnią wiele 
atrakcji, m.in. dla pierwszych zgłoszo-
nych uczestników biegu pamiątkowe 
medale, losowanie nagród, stoisko z 
fizjoterapeutą i dietetykiem, słodki 
poczęstunek oraz mnóstwo atrakcji 
dla dzieci. Wydarzenie zostało objęte 
honorowym patronatem prezydent-
Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej.

Zgłoszenia na I EndoBieg przyj-
mowane są wyłącznie na adres ma-
ilowy: endobieg.swidnica@gmail.com 
do 19 marca do północy. W zgłoszeniu 
należy podać: imię i nazwisko, datę 
urodzenia, numer telefonu, miejsco-
wość.

DG

Przed nami 
pierwszy EndoBieg 

Na świat przyszła ponad 
setka maluszków!

Najcięższy bobas ważył 4300 g, nato-
miast najlżejszy 1300 g. Wszystkim ma-
luchom życzymy dużo zdrowia i radości 
z odkrywania świata – relacjonują me-
dycy z Latawca. 

DG

Dumnym rodzicom przesyłamy moc życzeń i samych radosnych chwil.
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Sprawdzona technologia, wyso-
kiej klasy filtry i brak jakiekolwiek 
zagrożenia dla okolicznych miesz-
kańców. Śladem innym miast, rów-
nież w Świdnicy zacznie funkcjono-
wać krematorium, czyli miejsce, w 
którym przeprowadza się pośmiert-
ne spalenie zwłok przed pochów-
kiem. Projekt realizuje firma Ostat-
nia Posługa. 

O powstanie krematorium w swo-
jej styczniowej interpelacji pytała rad-
na Zofia Skowrońska-Wiśniewska 
- Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy 
prawdą jest, że przy ul. Śląskiej powsta-
je lub planowana jest budowa spalarni 
zwłok ludzkich (krematorium), w miej-
scu obecnie działającej firmy Ostatnia 
Posługa. - 6 maja 2021 roku starosta 
świdnicki wydał decyzję o pozwoleniu 
na budowę inwestycji polegającej na 
rozbudowie istniejącego budynku usług 
pogrzebowych o część magazynową i 
socjalną oraz część spopielania zwłok 
w Świdnicy przy ul. Śląskiej 11 – poin-
formowała w odpowiedzi Beata Mo-
skal-Słaniewska, prezydent miasta.  

W Świdnicy powstaje 
krematorium

Tomasz Karpiński, właściciel 
firmy pogrzebowej Ostatnia Posłu-
ga, tłumaczy, w jaki sposób będzie 
funkcjonował obiekt. - Krematorium 
powstaje przy ulicy Śląskiej, tuż przy 
prosektorium. Planujemy jej zakończe-
nie jeszcze w tym miesiącu. Instaluje-
my włoskie, bardzo nowoczesne piece, 
których w Polsce jest już kilkadziesiąt, 
więc nie jest to żadna niesprawdzona 
technologia. Oczywiście zastosowano 
w nich wysokiej klasy filtry i zapew-
niam, że nic się z krematorium wydo-
bywać nie będzie – mówi Tomasz Kar-
piński. - Z uwagi na to, że w tej chwili 
korzystamy z usług krematoriów poza 
powiatem świdnickim, rzutowało to w 
pandemii (ze względu na ilość zgonów) 
na wydłużenie czasu oczekiwania na 
pochówek. Dlatego zdecydowaliśmy się 
na zbudowanie własnej spalarni zwłok. 
Z pewnością przełoży się to także na 
cenę naszej usługi. Warto podkreślić, 
że dzisiaj w samej tylko Świdnicy okre-
sowo mamy więcej pochówków ze spo-
pieleniem zwłok niż tradycyjnych. 

DG

Krematorium będzie funkcjonowało przy ul. Śląskiej 11.  
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Na co dzień współpracują w za-
kresie kultury czy wzajemnych wy-
mian. Tym razem, jak na miasto part-
nerskie przystało, ruszyli z pomocą 
potrzebującym. Władze niemieckie-
go Biberach przyjechały do Świdnicy, 
by przekazać dary dla ukraińskich 
uchodźców.  

- Za mną z pewnością najkrótsza 
(17 godzin), ale najbardziej imponują-
ca wizyta w Świdnicy, naszym polskim 
partnerskim mieście. Dostawa naszych 
darów została przyjęta z wdzięczno-
ścią i została już przetransportowana 
do Ukrainy. Do Świdnicy dociera coraz 
więcej uchodźców, warto podkreślić, 
że już na co dzień w mieście żyje dużo 
obywateli Ukrainy. Życzę powodzenia 
prezydent Beacie Moskal-Słaniewskiej 
i wiceprezydentowi Szymonowi Choj-
nowskiemu – podkreślił Norbert Ze-
idler, burmistrz Biberach. Warto nad-
mienić, że nie była to jedyna dostawa 
darów z Niemiec. Na swoim facebo-
okowym profilu burmistrz Zeidler re-

gularnie apeluje o zbieranie kolejnych 
niezbędnych rzeczy, które ponownie 
zostaną przewiezione przez wolonta-
riuszy do Świdnicy. 

Przypomnijmy, że układ partner-
ski między 30-tysięcznym Biberach i 
Świdnicą został zawarty w 1990 r. Była 
to pierwsza umowa, jaka powiązała 
miasto z partnerem zagranicznym. 
Od początku współpracy rozwijano 
szerokie kontakty nie tylko oficjalne, 
ale także nieformalne -  między towa-
rzystwami partnerskimi, młodzieżą i 
dziećmi, harcerzami i strażakami.

DG

Z okazji Dnia Kobiet w całym 
kraju wolontariusze Polskiego Czer-
wonego Krzyża zbierali  pieniądze 

do puszek. Pod hasłem „Dzień DLA 
Kobiet” PCK chce zapewnić długo-
falową pomoc kobietom i dzieciom z 
Ukrainy. Świdniczanie wsparli akcję 
kwotą 6801,48 zł.

- Z napięciem obserwujemy sytu-
ację, jaka rozgrywa się na Ukrainie. Od 
tego czasu polsko-ukraińską granicę 
przekroczyło ponad milion osób. Każda 
z nich uciekła stamtąd przed piekłem 
wojny i ciągłym strachem, ale pomi-
mo tego, że w nieznane, z nadzieją, że 
gdzieś indziej znajdzie dla siebie bez-
pieczne schronienie. Polski Czerwony 
Krzyż pomaga uchodźcom z Ukrainy 
od samego początku. W ciągu ostatnich 
dni pod opiekę ratowników i wolon-
tariuszy PCK trafiło już prawie 3 000 
osób. Głównie kobiet i dzieci, które szu-
kają w Polsce drugiego domu – tłuma-
czą wolontariusze Polskiego Czerwo-
nego Krzyża. 

DG

Biberach wspiera Ukrainę 

◄ Burmistrz Zeidler 
wraz ze swoimi 
współpracownikami 
odwiedził punkty 
pomocy przy 
ul. Długiej 33 i 
Folwarcznej 10.

▲ Ciężarówki z 
darami z Niemiec 

dotarły do Świdnicy.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Wolontariusze kwestowali 
na rzecz uchodźców 

Na terenie Świdnicy pieniądze zbierali 
uczniowie II i III LO w Świdnicy oraz wolon-
tariusze PCK.
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Wnioski przyjmowane będą co-
dziennie w dni robocze w biurze 
ŚTBS (ul. Głowackiego 39a, pon.-pt. 
w godz. 7.00-15.00) do 29 marca. Na 
skompletowanie wszystkich wyma-
ganych dokumentów (w tym PIT za 
2021 rok) wnioskodawcy będą mieli 
czas do 29 kwietnia. Druki wniosków 
oraz informacje  o wymaganych do-
kumentach dostępne są na stro-
nie internetowej ŚTBS oraz Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy. Druki pobrać 
można także w BOK urzędu miej-
skiego oraz w biurze ŚTBS.

W budynku ŚTBS  
trwają ostatnie prace  
wykończeniowe

- Budowa budynku ŚTBS przy ul. 
Kozara-Słobódzkiego 19 powoli do-
biega końca. Generalny wykonawca 
inwestycji – konsorcjum firm SIR-
BUD–MINARI SA – rozpoczął prace 
potrzebne do wykonania drogi i chod-
ników wokół budynku – mówi To-
masz Chojnowski, wiceprezes Świd-
nickiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego.

Wewnątrz dobiegają prace wy-
kończeniowe – w 45 mieszkaniach 
wykonano już biały montaż, trwają 
ostatnie prace instalacyjne. Wszyst-
kie mieszkania mają już panele i płyt-
ki, wstawiono drzwi wejściowe i we-
wnętrzne. W bibliotece na parterze 
wylano podłogi oraz zamontowano 
instalację wentylacyjną i klimatyza-
cyjną. Ekipy budowlane pracują te-
raz intensywnie w pomieszczeniach 
Klubu Seniora – montują wentylację 
i klimatyzację. W najbliższych dniach 
rozpocznie się montaż sufitów.

- Za kilka tygodni rozpoczniemy 
II etap inwestycji, który zakłada za-
gospodarowanie całego terenu przed 
szkołą i wokół sklepu. Prace te wy-
kona wyłoniona w przetargu firma 
Hypmar. Tymczasem wywieźliśmy 
ziemię z wykopu pod budynek, którą 
składowaliśmy na hałdzie przy szkole. 
Późną wiosną cały teren wokół nasze-
go budynku i przed szkołą będzie nie 
do poznania – zapewnia wiceprezes 
Chojnowski.

ŚTBS przy Słobódzkiego 19.  
Ile mieszkań?

Budynek przy Kozara-Słobódz-
kiego 19 to nowoczesny obiekt 
mieszkalno-usługowy. Znajduje się 
w nim 45 mieszkań (30 dwupokojo-
wych, 12 trzypokojowych i 3 jednopo-
kojowe) oraz 65 miejsc postojowych 
w garażu podziemnym. Na parterze 
funkcjonować będzie biblioteka oraz 
Klub Seniora, dostępne dla wszyst-
kich chętnych. Oddanie do użytku i 
zasiedlenie budynku planowane jest 
na czerwiec 2022 r.

Budynek ŚTBS przy Kozara-Słobódzkiego 19 – 
trwa nabór najemców, budowa na ukończeniu

Można już składać wnioski o najem mieszkania w nowym budynku Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecz-
nego przy ul. Kozara-Słobódzkiego 19. Inwestycja dobiega końca, pierwsi lokatorzy zamieszkają tam najprawdopodobniej 
już w czerwcu. 

Lokale są już gotowe do zamieszkania. 

Wszystkie mieszkania będą posiadały balkony. 

Mieszkania są gotowe do za-
mieszkania – ŚTBS wyposażył 
wszystkie łazienki w wanny, umy-
walki i toalety, a aneksy kuchen-
ne – w kuchenki elektryczne. Na 
ścianach i podłogach w łazienkach 
i toaletach ułożone są białe płytki. 
Na podłogach w pokojach położono 
panele, a w aneksach kuchennych – 
płytki podłogowe. Każde mieszkanie 
w standardzie ma już wewnętrzną 
stolarkę drzwiową. Ciepło i ciepłą 
wodę zapewni mieszkańcom Miejski 
Zakład Energetyki Cieplnej.

Ile kosztuje najem?
Przewidywany czynsz za najem 

mieszkania wynosić będzie ok. 18,30 
zł/m2 miesięcznie. Przykładowo: 
najem mieszkania jednopokojowe-
go (ok. 38 m2) z pomieszczeniem 
gospodarczym (ok. 10 m2)  koszto-
wać będzie ok. 770 zł miesięcznie, 
dwupokojowego (41 m2) z pomiesz-
czeniem gospodarczym (ok. 10 m2) 
– 830 zł miesięcznie, a trzypokojo-
wego (51 m2) z pomieszczeniem go-
spodarczym (ok. 10 m2) – ok. 1000 zł 
miesięcznie. Do tego doliczyć nale-
ży opłaty za zużycie mediów (woda, 
ciepło) oraz wywóz śmieci.

Kto może wynająć?
Przypomnijmy. O mieszkanie w 

budynku ŚTBS mogą ubiegać się oso-
by, które na dzień podpisania umowy 
najmu nie posiadają tytułu prawne-
go do innego lokalu mieszkalnego w 
Świdnicy lub pobliskiej miejscowo-
ści, czyli w powiecie świdnickim i 
powiatach graniczących z powiatem 
świdnickim.

Wymagane jest także wpłacenie 
kaucji w wysokości 12-krotności mie-

Ile trzeba zarabiać, by wynająć mieszkanie  
ŚTBS przy ul. Kozara-Słobódzkiego 19?

Minimalny miesięczny dochód gospodarstwa domowego wymagany do wyna-
jęcia mieszkania w ŚTBS oraz maksymalna wysokość średniego miesięcznego 
dochodu gospodarstwa domowego.

Liczba osób 
w gosp. 

domowym

Dochód brutto 
w rodzinie 

(średnia 
ostatnie 3M)

Liczba osób 
w gosp. 

domowym

Dochód brutto 
w rodzinie

(średnia roczna z PIT 
za poprzedni rok)

1 3 756 1 7 083
2 5 366 2 10 624
3 6 976 3 13 200
4 8 585 4 15 453
5 10 195 5 18 029
6 11 805 6 20 605
7 13 414 7 23 180

Nie mniej niż: Nie więcej niż:
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ZAWIADOMIENIE 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 

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

ZAWIADAMIAM

o wszczęciu postępowania z wniosku Pana Michała Walczak działającego z 
pełnomocnictwa P4 Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji 
celu publicznego z zakresu łączności publicznej obejmującej budowę stacji 
bazowej telefonii komórkowej P4 „SWI3113” wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
(wewnętrzną linią zasilającą, kanalizacją dla światłowodu) przewidzianej do 
realizacji w Stanowicach, na terenie działki Nr 324, obręb 0017-Stanowice.
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ZAWIADOMIENIE 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 

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

ZAWIADAMIAM

o wszczęciu postępowania z wniosku Pana Michała Walczak działającego z 
pełnomocnictwa P4 Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji 
celu publicznego z zakresu łączności publicznej obejmującej budowę stacji bazowej 
telefonii komórkowej P4 „SWI3105A” wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
(wewnętrzną linią zasilającą, kanalizacją dla światłowodu) przewidzianej do 
realizacji w miejscowości Wirki, na terenie działki Nr 283, obręb 0017-Wirki.
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Budynek ŚTBS przy Kozara-Słobódzkiego 19 – 
trwa nabór najemców, budowa na ukończeniu

Wys. par. 85 Wys. par. 0
Wys. par. 85Balkon
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SYPIALNIA
10.94 m2

sięcznego czynszu za lokal oraz par-
tycypację wynoszącą 8 proc. iloczynu 
powierzchni mieszkania oraz warto-
ści odtworzeniowej 1 m2 powierzchni 
użytkowej budynków mieszkalnych, 
ogłaszanego przez wojewodę dolno-
śląskiego i obowiązującą w dniu pod-
pisania umowy najmu.

Ile na kaucję i partycypację?
Przykładowo: kaucja za wynajem 

mieszkania jednopokojowego (ok. 38 
m2) wyniesie ok. 9,5 tys. zł, a party-
cypacja – ok. 18,5 tys. zł (łącznie ok. 
28 tys. zł). Dla mieszkania dwupo-
kojowego (ok. 41 m2) kaucja wynosić 
będzie ok. 10 tys. zł, a partycypacja 
– ok. 20 tys. zł (łącznie ok. 30 tys. zł). 
W przypadku mieszkań trzypokojo-
wych (ok. 51 m2) kaucja wyniesie ok. 
12 tys. zł, a partycypacja – ok. 25 tys. 
zł (łącznie ok. 37 tys. zł).

Kwoty te należą do najemców i 
będą rozliczane z chwilą rozwiązania 
umowy najmu.

Dopłaty do czynszów  
przez 20 lat

Warto dodać, że miasto Świdni-
ca zawnioskowało do Banku Gospo-

darstwa Krajowego, aby najemców 
mieszkań w budynku ŚTBS przy ul. 
Kozara-Słobódzkiego 19 objął pro-
gram dopłaty do czynszów „Miesz-
kanie na start”. Najemcy spełniający 
warunki programu, mogliby otrzy-
mywać ok. 150-400 zł miesięcznie 
dopłaty do czynszu przez kolejnych 
20 lat. 

Mieszkania w nowym budynku 
ŚTBS otrzymają osoby, które złożą 
wszystkie wymagane dokumenty, 
spełnią warunki formalne (dochód w 
gospodarstwie domowym nie mniej-
szy niż 3756 zł brutto dla jednej oso-
by, 5366 zł dla dwóch osób, 8585 
zł dla czterech osób i nie większy 
niż 7083 zł brutto dla jednej osoby, 
10624 zł dla dwóch osób, 15453 zł dla 
czterech osób), a w procesie naboru 
zdobędą największą liczbę punktów 
według kryteriów określonych w 
uchwale Rady Miejskiej.

red.

► Rzut mieszkania 
2-pokojwego. 

codzienna porcja informacji nacodzienna porcja informacji na

mojaswidnica.plmojaswidnica.pl
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Wykłady, prezentacje, darmowe 
profilaktyczne badania i apel o po-
moc, jaką trzeba nieść uchodźcom z 
Ukrainy. Pod  hasłem „Uśmiechem 
zmieniaj świat” przebiegły uroczy-
stości Dnia Kobiet, które 8 marca 
w teatrze miejskim przygotowały 
członkinie świdnickiego koła Ligi 
Polskich Kobiet. 

Po dwuletniej przerwie spowodo-
wanej pandemią koronawirusa Liga 
Polskich Kobiet ponownie zaprosiła 
wszystkie świdniczanki, by wspólnie 
spędzić wyjątkowy dzień, jakim nie-
wątpliwie jest data 8 marca. Na spe-
cjalnie przygotowanych stanowiskach, 
wszystkie panie mogły zaczerpnąć 
wiedzę z zakresu zdrowia i urody. 
Swój wykład na temat zdrowia zębów 
i profilaktycznego leczenia wygłosiła 

Świętowały Dzień Kobiet, 
ale nie zapominają 
o potrzebujących 

lekarz stomatolog ortodonta Justy-
na Niciarz. Nie zabrakło też życzeń 
i podziękowań od przybyłych gości. 
Wobec aktualnej sytuacji w Ukaranie, 
nie mogło zabraknąć tematu pomo-
cy uchodźcom, którzy coraz liczniej 
przybywają do Polski, w tym do na-
szego miasta. - Eksperci szacują, że 
uciekających przed wojną ludzi może 
znaleźć się za chwilę w naszej spokoj-
nej części Europy 5 milionów. My się 
dziś zastanawiamy, gdzie tych ludzi 
położymy spać i czym ich nakarmi-
my. Tu liczymy jak zawsze na wszyst-
ko… Ważny jest każdy materac, kołdra, 
poduszka, komplet pościeli, paczka 
podpasek czy pampersów. Nowa bie-
lizna, skarpetki, tak banalne rzeczy, 
o których zazwyczaj się nie myśli, bo 
przecież wszystko w domu mamy. A ci 

ludzie, którzy często przekraczają na 
piechotę granicę, mogą wziąć ze sobą 
jedną torbę... Od początku uruchomi-
liśmy dwa punkty w których zbieramy 
wszystko to, co państwo ofiarowujecie.  
Każdy z takich gestów jest bardzo waż-
ny. Musimy też zrozumieć, że to nie jest 
jednorazowa akcja. Ci ludzie jednak 
zostaną u nas na kilka tygodni lub mie-
sięcy. Na ile dokładnie nie wiemy. Nie 
wiemy, kiedy ta wojna się zakończy. 
Każdy z nas życzyłby sobie, by stało się 
to jak najszybciej. Putin jest mordercą 
wielokrotnym i powinien ponieść karę 
za każdą kobietę i za każde zamordo-
wane dziecko.  Nigdy w takich czasach 
nie przyszło nam świętować Dnia Ko-
biet. Nigdy nic tak złego na tak masową 
skalę nie spotkało nas w naszym życiu. 
Dziś tylko najstarsi pamiętają, czym 
była II wojna światowa i czym był exo-

dus tych, którzy musieli opuścić własne 
domy i zostawić cały dorobek swojego 
życia – podkreśliła prezydent Beata 
Moskal-Słaniewska. - Mam nadzieję, 
że wszyscy będziemy się mobilizować w 
ciągu tych najbliższych tygodni, a może 
miesięcy. Dziękuję naszej policji, straży 
miejskiej, wojsku za to, że gdzieś tam w 
swoich magazynach są w stanie zna-
leźć rzeczy, które dziś w Ukrainie są na 
wagę złota. Aby ubrać jednego żołnierza 
na wojnę, potrzeba 10 tysięcy złotych. W 
telewizji można zauważyć również ko-
biety ubrane w wojskowe ubrania wy-
posażone w karabiny. Powiedziały, że 
zabezpieczyły swoje dzieci, idą na wojnę 
i będą strzelać do każdego, do kogo będą 
mogły, by pomścić każde dziecko i każdą 
kobietę, która już podczas tej wojny zgi-
nęła. Pamiętajmy o tych kobietach. 

DG
Zwieńczeniem uroczystości był występ znanego i niezwykle cenionego wokalisty Andrzeja Ry-
bińskiego, który swoją muzyką choć na chwilę oderwał wszystkich od trudnej rzeczywistości. 

Wszystkie panie mogły liczyć na profilaktyczne badania.
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MIGAWKA Z MIASTA

Wyposażeni w pokaźną ilość tulipanów członkowie Nowej Lewicy, 8 marca wyruszyli do mia-
sta, by wręczyć kwiaty kobietom z okazji Dnia Kobiet.

Obdarowali świdniczanki kwiatami
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„Na pomoc dzieciom Ukrainy”. Pod 
takim hasłem w środę, 9 marca  w auli 
szkoły muzycznej odbył się koncert 
charytatywny na rzecz uchodźców 
z Ukrainy. Podczas tego wyjątkowe-
go spotkania, młodzi artyści wraz ze 
swoimi pedagogami zabrali przybyłych 
gości w muzyczną podróż, wykonując 
kompozycje polskich i zagranicznych 
twórców. 

Dzięki hojności uczestników kon-
certu udało się zebrać 2499 zł oraz 
wiele darów rzeczowych, które prze-
kazane zostaną rodzinom ukraińskim.  
- Jestem bardzo dumna ze społeczności 
naszej szkoły. Oczywiście organizacja 
koncertu musiała chwilę potrwać, ale 
odzew ze strony uczniów jak i rodzi-
ców był bardzo szybki – podkreśla Beata 
Bartko–Kozieł, dyrektor Państwowej 
Szkoły Muzycznej I st. im. L. Różyckie-
go w Świdnicy – W ramach wolontaria-
tu otwieramy się także na pomoc mery-
toryczną przybyłym z Ukrainy dzieciom, 

Społeczność szkoły muzycznej 
spisała się na medal

którym wojna przerwała możliwość 
kontynuowania edukacji artystycznej 
w kraju ojczystym. Oferujemy możli-
wość ćwiczenia, w razie konieczności 
indywidualne konsultacje z nauczycie-
lami instrumentów, grupowe zajęcia 
teoretyczne oraz cotygodniowe zajęcia 
w przedszkolu muzycznym (mamy też 
chętnego do pomocy tłumacza).  

DG

Podczas koncertu młodzi artyści mogli za-
prezentować swoje wyjątkowe talenty. 
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18 osób bezrobot-
nych, bez prawa do 
zasiłku, korzystają-
cych ze świadczeń 
opieki i wspar-
cia Miejskiego 
Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, 
od marca do 
końca listopada 
znajdzie zatrud-
nienie w ramach 
prac społecznie 
użytecznych. Łącz-
na kwota świadczeń 
pieniężnych w tym 
okresie wyniesie 
ponad 60 tys. zł. Przez ten czas bez-
robotni przepracują prawie 7000 go-
dzin.

Program realizowany jest w ra-
mach współpracy pomiędzy Gminą 
Miasto Świdnica a Powiatowym Urzę-
dem Pracy w Świdnicy. Jest to jedna z 
form przeciwdziałania całkowitemu 
wykluczeniu z rynku pracy oraz ła-
godzenia negatywnych skutków bez-
robocia. Prace zlecone będą przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Świdnicy oraz Urząd Miejski. Za-
trudnione osoby będą porządkować 
tereny zielone, wykonywać prace 
gospodarcze w miejscach użytku pu-
blicznego, czyli m.in. na przystan-
kach autobusowych czy chodnikach.

Zadania wykonywane będą w wy-
miarze 10 godzin w tygodniu, w miej-
scu zamieszkania, bądź pobytu osoby 
bezrobotnej. Osoby wykonujące prace 
społecznie użyteczne zachowują sta-

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 roku - o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 176) Starosta Świdnicki 
zawiadamia, że w dniu 22 lutego 2022 roku na 
wniosek Pana Mariusza Szyrner działającego z 
pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Świdnickiego 
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą 
„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego skrzyżowania 
drogi powiatowej 2897D z drogą gminną 111816D w 
miejscowości Wilków km 0+110,24 - 0+206,22”

„Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
zatwierdza się podział nieruchomości. Linie rozgraniczające 
teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej stanowią linie podziału nieruchomości. Decyzja o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę 
do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze 
nieruchomości” - art. 12 ust. ust. 1 - 3 cytowanej ustawy - o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych. 

Starosta Świdnicki w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej zatwierdzi załączony do wniosku projekt 
budowlany.

Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na niżej 
wymienionych działkach:
1. działki Nr 11, 18/3, 18/6, 224 i 235, obręb 0027-Wilków, 

jednostka ewidencyjna: 021907_2 Świdnica

Projekt podziału nieruchomości obejmuje podział 
następujących działek:
1. działka Nr 18/3, obręb 0027-Wilków, jednostka ewidencyjna: 

021907_2 Świdnica
po podziale powstaną działki Nr 18/7 i 18/8, obręb 0027-Wilków, 
jednostka ewidencyjna: 021907_2 Świdnica
pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 18/7, obręb 
0027-Wilków, jednostka ewidencyjna: 021907_2 Świdnica

2. działka Nr 18/6, obręb 0027-Wilków, jednostka ewidencyjna: 
021907_2 Świdnica

po podziale powstaną działki Nr 18/9 i 18/10, obręb 
0027-Wilków, jednostka ewidencyjna: 021907_2 Świdnica
pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 18/9, 
obręb 0027-Wilków, jednostka ewidencyjna: 021907_2 
Świdnica

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonych pod 
inwestycję, które nie podlegają podziałowi:

1. działki Nr 11, 224 i 235, obręb 0027-Wilków, jednostka 
ewidencyjna: 021907_2 Świdnica

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru 
nieruchomości, które staną się własnością Powiatu 
Świdnickiego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna:
1. działki (po podziale) Nr 18/7 i 18/9, obręb 0027-Wilków, 

jednostka ewidencyjna: 021907_2 Świdnica

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru 
nieruchomości, których użytkowanie wieczyste wygaśnie z 
dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej stanie się ostateczna:
nie dotyczy

Informuję, że strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionymi 
dokumentami w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego 
w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7 w Świdnicy, I piętro - 
pokój 118, Nr tel. 74 850 04 97 oraz składać ewentualne uwagi i 
wnioski w Biurze Obsługi Klienta, w terminie 14 dni od daty 
opublikowania niniejszego obwieszczenia. Prawo wglądu w akta 
sprawy, przysługuje w ograniczonym zakresie w poszanowaniu 
ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami art. 84aa ust. 1 
ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 
2021 roku, poz. 2351 ze zmianami) w związku z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 
kwietnia 2016 roku, Nr 2016/679 oraz Dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 
roku, Nr 2016/680. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej 
wiadomości w Urzędzie Gminy Świdnica oraz na tablicy ogłoszeń i 
Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia (art. 49 § 1 ustawy - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 75 ze zmianami)

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIDNICKIEGO
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Prace społecznie 
użyteczne 
na terenie miasta

tus osoby bezrobotnej, 
gdyż między podmio-

tem, w którym są or-
ganizowane prace, 

a osobą bezrobot-
ną nie nawiązuje 
się żaden stosu-
nek pracy.

– Prace spo-
łecznie użytecz-

ne stworzyć mają 
możliwości ewen-

tualnego powrotu 
na rynek pracy oso-

bom długotrwale bez-
robotnym. Celem tej 
formy zatrudnienia 

jest wsparcie i aktywizacja naszych 
mieszkańców, a także pomoc mate-
rialna. Uczestnicy programu mają 
bowiem możliwość uzyskania świad-
czenia, które dostarczy im dodatko-
wego źródła utrzymania. Możliwość 
podjęcia jakiejkolwiek formy zatrud-
nienia działa często mobilizująco na 
osoby bezrobotne, gdyż pokazuje im, 
że istnieje szansa na zmianę ich ży-
cia  – podkreśla Krystian Werecki, 
dyrektor Wydziału Gospodarki Od-
padami Urzędu Miejskiego w Świd-
nicy. Osoby zatrudnione w ramach 
prac społecznie-użytecznych będą 
m.in. porządkować zaśmiecone te-
reny. – Jeżeli wiedzą Państwo, gdzie 
w naszym mieście znajdują się dzikie 
wysypiska, to prosimy o ich zgłaszanie 
do Wydziału Gospodarki Odpadami 
tel. 074/856-29-36 – dodaje Krystian 
Werecki.

oprac.

W 2021 roku miasto odebrało 22,26 
ton odpadów powstałych z dzikich 
wysypisk śmieci.
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Nie zabrakło słów wsparcia dla 
narodu ukraińskiego, realnej obiet-
nicy pomocy oraz stanowczego po-
tępienia czynów Putina. Podobnie 
jak w innych miastach Polski, także 
w Świdnicy odbyła się manifestacja 
solidarności z Ukrainą. W czwartek, 
24 lutego w Rynku zjawiło się kilka-
dziesiąt osób.

– W XXI wieku 
dochodzi do śre-
dniowiecza, gdy 
Putin wpadł na 
pomysł, że podbi-
je czyjeś ziemie i 
to zrobił. Wywołał 
wojnę w Europie. 
Powiedzmy wprost 
– Ukraina jest krajem europejskim, 
dąży do tego i my ją w tym wspieramy. 
Wszyscy chcemy być jedną europejską 
rodziną. Jeden z członków tej rodzi-
ny został zaatakowany przez Putina i 
jego mocarstwo. Został bezpodstawnie 
zaatakowany kraj. W 2014 roku weszli 
pierwszy raz, podbili część ziemi. W 
poniedziałek Putin ogłosił, że Doniecka 
Republika Ludowa i Ługańska Republi-
ka Ludowa w jego mniemaniu są nie-
zależne. Poczekał kilka dni i zrobił to, co 
zaplanował. Realizuje swój plan, nieste-
ty, bardzo skrupulatnie, przez co cierpią 
niewinni ludzie. Wiemy, że ataki nie 
skupiły się na celach wojskowych. Bom-
bardowane są mieszkania i domy lud-
ności cywilnej. Są ofiary. To olbrzymia 
tragedia – podkreślił Lech Bokszcza-

nin, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Świdnicy.

– Na terenie naszego 
miasta przebywa kilka ty-
sięcy obywateli Ukrainy. My 
wiemy, że dzisiaj martwią się 
o swoich bliskich, o swoje żony, 
mężów, dzieci i rodziców. Je-
steśmy tego dnia razem z nimi, 
choćby przez symboliczne gesty jak to 
spotkanie czy wstążeczki przypięte 
do naszych kurtek i płaszczy. Jednak 
za chwilę będzie im potrzebna bardzo 
konkretna pomoc. Już na ten temat 

rozmawiamy. Jesteśmy od kil-
ku dni w kontakcie z Iwano-
-Frankiwskiem, naszym mia-
stem partnerskim. Wysłali-
śmy też zapytania do Niżyna, 
czy jest im potrzebna jakaś 
pomoc. Musimy być przygo-
towani na przyjęcie rodzin 
tych, którzy u nas mieszkają 

i pracują, a także innych osób, które 
będą szukały u nas schronienia. To, co 
wydarzyło się w nocy, przeszło nasze 
wyobrażenia. Słyszeliśmy od kilku dni 
o gromadzeniu wojsk rosyjskich przy 

granicy z Ukrainą, ale nie sądziliśmy 
chyba, że ten atak będzie tak zmasowa-
ny i dotknie wielu miejsc na Ukrainie 
– mówiła Beata Moskal–Słaniewska, 
prezydent Świdnicy.

– To czas pró-
by dla świdniczan, 
Polaków, Unii 
Europejskiej, by 
pokazać solidar-
ność i przyjaźń z 
narodem ukraiń-
skim. Miesiąc temu 
o tej samej porze 
wpadłem na pomysł, aby podczas sesji 
Rady Miejskiej wystosować apel po-
parcia dla Ukraińców, naszych miast 
partnerskich. Nawet nie przypuszcza-
łem, że miesiąc później Putin najedzie 
na Ukrainę. Jest we mnie wielka złość i 
boleść. Chciałem dziś ostro powiedzieć, 
ale, szanując ofiary tej wojny, proszę o 
minutę ciszy – zaapelował Jan Dzię-
cielski, przewodniczący Rady Miejskiej 
w Świdnicy.

– Może na ra-
zie nasz głos jest 
cichy, by pomóc 
naszym towarzy-
szom, ale kiedy 
będzie nas więcej, 
to na pewno będzie 
o tym głośniej – 
stwierdził 10-letni Krzysztof, uczeń 
III klasy Szkoły Podstawowej nr 4 im. 
Henryka Sienkiewicza w Świdnicy.

DG

Policjanci poszukują tłumaczy 
języka ukraińskiego i rosyjskiego

Świdnica solidarna z Ukrainą

Świdniczanie pojawili się w centrum miasta, by wesprzeć wszystkich obywateli Ukrainy. 

Lech Bokszczanin

Beata Moskal- 
Słaniewska

Jan Dzięcielski

Krzysztof

Ми завжди з вами!

120 dzieci zostało zapisanych do 
świdnickich szkół podstawowych. 
Wszystkie wraz z opiekunami uciekły 
przed wojną, która od 24 lutego trwa 
w Ukrainie. Wciąż wolnych pozostaje 
ponad 200 miejsc, które przygotował 
Urząd Miasta.

Co ważne, brak języka polskiego nie 
stanowi żadnej formalnej przeszkody. – 
Do naszej klasy doszła nowa koleżanka, 
która przyjechała z Ukrainy, Z terenów, 
gdzie toczą się walki, gdzie jest wojna. 
Chcemy, by czuła się w naszej klasie do-
brze, dlatego robimy dla niej rysunki. 
Ksenia siedzi obok pani, która jej wszyst-
ko tłumaczy – opowiada  Szymon, uczeń 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Świdnicy, do 
którego klasy dołączyła nowa uczennica.

Co zrobić, aby zapisać  
dziecko do szkoły?

▪ należy złożyć wniosek do dyrekto-
ra publicznej szkoły podstawowej, w ob-
wodzie której mieszka dziecko przybyłe 
z zagranicy,

▪ rodzice dziecka, którzy nie mogą 
znaleźć szkoły posiadającej wolne miej-
sca w danej klasie, mogą zwrócić się do 
Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w 
Świdnicy z prośbą o wskazanie szkoły 
posiadającej wolne miejsca, tel. 74 856 
29 55 i 74 856 28 38,

▪ ustalenie klasy (roku nauki) nastę-
puje na podstawie dokumentów wyda-
nych przez szkołę za granicą, a w przy-
padku ich braku oświadczenia rodziców 
o sumie lat nauki za granicą; dokumenty 
nie muszą być tłumaczone przez tłuma-
cza przysięgłego na język polski,

▪ rodzice dziecka mogą zwrócić się 
do dyrektora o przyjęcie do niższej klasy, 
niż wynika to z sumy ukończonych lat 
nauki szkolnej, np. ze względu na wiek 
dziecka.

Na popołudniowe zajęcia edukacyj-
no-opiekuńcze wszystkie dzieci i mło-
dzież pochodzenia ukraińskiego zapra-
sza Młodzieżowy Dom Kultury w Świd-
nicy. Szczegółowe informacje uzyskać 
można pod nr. tel. 74/851 33 30.

400 miejsc w świdnickich 
podstawówkach dla dzieci z Ukrainy. 
Zapisanych ponad 120 uczniówKomenda Powiatowa Policji w 

Świdnicy pilnie poszukuje wolon-
tariuszy - tłumaczy języka ukra-
ińskiego i rosyjskiego do wykony-
wania czynności procesowych z 
uchodźcami.

– Poszukiwane są osoby, które 
posługują się biegle językiem ukra-
ińskim bądź językiem rosyjskim (w 
mowie i piśmie), nie wymagane jest 
posiadanie jakiegokolwiek certyfi-
katu – apeluje Magdalena Ząbek, 
oficer prasowy KPP Świdnica.

Każdy chętny znający wymie-
nione języki, może zgłosić się do 
Komendy Powiatowej Policji w 
Świdnicy przy ul. Jagiellońskiej 23 
lub zadzwonić pod numery telefo-
nów: tel. stacjonarny 47 87 55 248, 
tel. kom. 609 555 919 – Ekspert 
Wydziału Dochodzeniowo-Śled-
czego Komendy Powiatowej Policji 
w Świdnicy tel. stacjonarny 47 87 
55 200, 47 87 55 219  – Oficer Dy-
żurny Komendy Powiatowej Policji 
w Świdnicy. 

Miasto uruchomiło konto do wpłat 
darowizn na rzecz uchodźców

Urząd Miejski w Świdnicy 
uruchomił dedykowane konto do 
wpłat darowizn na rzecz uchodź-
ców z Ukrainy.

– W obliczu walki, którą Ukra-
ińcy toczą z wrogiem, pozostajemy 
solidarni i jako samorząd miasta 
Świdnicy uruchamiamy również 
zbiórkę środków finansowych, dzięki 
której będziemy mogli udzielić po-

mocy uchodźcom, którzy już u nas są 
i tym, którzy do nas przyjadą – tłu-
maczy Magdalena Dzwonkowska, 
rzecznik prasowy Urzędu Miejskie-
go w Świdnicy.

Wpłat można dokonywać na 
numer subkonta Urzędu Miejskiego 
w Świdnicy: 93 1240 4142 1111 0011 
1201 6259.
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Prezydent Świdnicy, Beata Mo-
skal-Słaniewska napisała list do 
mieszkańców naszego miasta. Tekst 
poświęcony jest aktualnej sytuacji w 
Ukrainie i pomocy, jaką niesie miasto 
dla uchodźców przybywających do 
Świdnicy.

Szanowni Państwo!
Mijają dokładnie dwa tygodnie od 

rozpoczęcia kryzysu związanego z ro-
syjską napaścią na Ukrainę. Ten czas 
pełen był pracy, wyzwań, ale i wspa-
niałych gestów solidarności, ofiar-
ności i empatii ze strony świdniczan. 
Mówiąc „świdniczanie”, myślimy też o 
Ukraińcach i Białorusinach, mieszka-
jących w naszym mieście, którzy także 
zaangażowali się w niesienie pomocy.

W ciągu tych dni udało nam się ze-
brać mnóstwo darów, które wysłaliśmy 
kilkunastoma transportami wprost na 
granicę lub na Ukrainę. Ponadto zor-
ganizowaliśmy działające 12 godzin 
każdego dnia Centrum Pomocy Ukra-
inie przy ulicy Długiej 33 oraz przy-
jęliśmy pierwszych uchodźców. Wciąż 
zbieramy dary, także w budynku daw-
nej szkoły przy ulicy Folwarcznej 2.

Teraz nadszedł czas na usyste-
matyzowanie pomocy tak, aby mogła 
ona działać w dłuższym okresie i była 
kompleksowa. Jednocześnie apelujemy 
o zrozumienie wśród mieszkańców 
Świdnicy i włączanie się w działa-
nia zgodnie z naszymi komunikata-
mi. Niech nasze dobre intencje, zapał 
i chęci idą w parze z potrzebami. Za 
wszystko serdecznie dziękuję w imie-
niu tych, do których już dotarło bardzo 
konkretne wsparcie. 

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy

Пропонуємо безкоштовні кон-
сультації з психологом для осіб, 
які знаходяться в тяжкому емо-
ційному стані, що пов’язаний з те-
перішнією ситуацією.

Підтримка психологічна нада-
ється на українській або російській 
мові. Кожен понеділок від 14.00 до 

16.00 та четвер від 15.00 до 17.00. 
Пункт психологічної допомоги зна-
ходиться в Свідніци на вул. Длугєй 
33 в Центрі Підтримки Організацій 
Недержавних на 1 поверсі, кімната 
10. Додаткова інформація за номе-
рами телефонів: 883 375 444, 74/856 
29 96.

Od momentu wywołania wojny przez Rosję na terenie Ukrainy, świdniczanie dwoją się i troją, by jak najlepiej po-
móc naszym wschodnim sąsiadom. Organizują zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy w zakładach pracy, przyjmują 
pod swój dach uchodźców czy jadą na granicę, by przewieźć uciekające matki z dziećmi. Wszystkie te działania są 
w większości oddolną inicjatywą naszych mieszkańców, którzy z zapałem i zaangażowaniem niosą pomoc Ukra-
inkom i Ukraińcom.

List prezydent Świdnicy 
do mieszkańców

Prezydent Świdnicy aktywnie włącza się w 
pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy. 

Apel do uchodźców z Ukrainy
Urząd Miejski w Świdnicy apeluje 
do wszystkich uchodźców, którzy 
przekroczyli granicę po 24 lutego 
i dojechali do naszego miasta, aby 
zgłaszali się osobiście do Centrum 
Pomocy Ukrainie w Świdnicy przy 
ul. Długiej 33 bądź telefonicznie 
pod numerami telefonów: 74 856 29 
96 lub 883 375 444.

– Prosimy o zgłaszanie się z doku-
mentami tożsamości, ponieważ umoż-
liwi to weryfikację i zapewnienie po-
mocy. Na miejscu prowadzona jest m. 

in. baza miejsc noclegowych, wydawa-
ne są dary. Zebrane informacje prze-
kazywane są do właściwego organu, 
dzięki temu uchodźcy wojenni z Ukra-
iny będą mogli się legalnie zatrudnić 
oraz pozostawiać dzieci w szkołach 
czy przedszkolach na terenie gminy, 
w której przebywają. W najbliższych 
dniach ukażą się przepisy regulująca te 
sprawy. Przypominamy także, że nadal 
przyjmujemy zgłoszenia osób chcących 
nieść pomoc – napisano w komunika-
cie świdnickiego magistratu.

Пані та панове!
Біженці, які приїжджають до 
Свідниці.

Звертаємося до всіх, хто пере-
тнув кордон після 24 лютого і при-
їхав до нашого міста. Пропонуємо 
особисто з’явитися до Центру до-
помоги Україні в Свідниці за адре-
сою вул.  Długa 33, або зателефо-
нувати на номери:
2 74 856 29 96
2 883 375 444
Будь ласка, візьміть із собою 

документи, що посвідчують особу, 
оскільки це дозволить нам нада-
ти вам допомогу.  В нас є житло-

ва база для розміщення людей, 
видається безкоштовна гумані-

тарна допомога.
Отримана від вас іформація 

передається до компетентного 
органу влади, завдяки чому бі-
женці з України зможуть легаль-
но працевлаштуватися та віддати 
своїх дітей у школи або дитсадки у 
районі, де вони перебувають.  За-
кони, що регулюють ці питання, 
будуть опубліковані найближчими 
днями.

Також нагадуємо, що ми на-
далі приймаємо заявки від людей, 
які бажають допомогти.

Już ponad 700 Ukraińców zgło-
siło się po pomoc do Świdnickiego 
Centrum Pomocy Ukrainie (od red. 
dane z 9.03.2022). Dary dla uchodź-
ców nadal można przynosić do bu-
dynku przy ul. Długiej 33 oraz do bu-
dynku po Szkole Podstawowej nr 105 
przy ul. Folwarcznej 2. Do pierwszego 
z punktów należy dostarczać rzeczy 
w niewielkiej ilości, natomiast do 
drugiego – te o większych gabary-
tach i ilości.

Od czwartku, 10 marca zmienia-
ją się godziny pracy centrum. Dary dla 
uchodźców przyjmowane i wydawane 
będą od poniedziałku do piątku w obu 
punktach w godzinach od 9:00 do 17:00 
oraz w sobotę od godz. 8.00 do 14.00 
przy ul. Długiej 33. To, co jest potrzebne, 
to przede wszystkim: żywność z dłu-

gim terminem ważności do spożycia, 
m.in. konserwy, dania gotowe (np. zupy 
gorący kubek, dania błyskawiczne), 
mleko, olej, kawa. Mile widziane będą 
także koce, śpiwory, kołdry, poduszki i 
pościel. – Osoby, które chcą udzielić po-
mocy uchodźcom z Ukrainy, proszone są 
o kontakt z Centrum Pomocy Ukrainie 
w Świdnicy pod numerami telefonów: 
74/856 29 97 i 74/856 29 96. Wolonta-
riusze obsługujący infolinię będą rów-
nież udzielać informacji o aktualnych 
potrzebach. Przypominamy również, 
że utworzony został specjalny e-mail – 
dlaukrainy@um.swidnica.pl. Można tu 
zgłaszać chęć udzielenia pomocy oby-
watelom Ukrainy, ale także zwrócić się 
z prośbą o jej otrzymanie – informuje 
Magdalena Dzwonkowska, rzecznik 
prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Świdnickie Centrum Pomocy 
Ukrainie zmienia godziny pracy

Pomoc psychologiczna 
dla uchodźców

Urząd Miejski w Świdnicy zapra-
sza na bezpłatne spotkania z psy-
chologiem osoby, które doświadczają 
trudnych emocji związanych z obec-
ną sytuacją. Wsparcie psychologicz-
ne jest udzielane w języku ukraiń-
skim lub rosyjskim.

Punkt pomocy psychologicznej 

znajduje się w Świdnicy przy ul. Dłu-
giej 33 w Centrum Pomocy Ukrainie, 
na I piętrze, w   pokoju nr 10. Czynny 
jest w każdy poniedziałek od godz. 
14.00 do 16.00 oraz czwartek od 15.00 
do 17.00. Dodatkowe informacje pod 
numerami telefonów: 883  375 444, 
74/856 29 96.

ПСИХОЛОГІЧНА 
ДОПОМОГА
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Wolontariusze codziennie wykonują ogromną pracę na rzecz uchodźców przybywających 
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Świdnicki Ośrodek Kultury chce 
stać się przestrzenią spotkania, 
integracji i solidarności, miejscem w 
którym nasi przyjaciele i przyjaciółki 
z Ukrainy będą mogli poczuć, że są u 
siebie i współtworzyć świdnickie życie 
kulturalne.

- Czujemy bezsilność, wiedząc, jak 
niewiele jesteśmy w stanie zdziałać, ale 
pragniemy pomóc na tyle, na ile możemy 
i jak umiemy najlepiej. Sztuka zawsze to-
warzyszyła ludziom w najtrudniejszych 
momentach historii, niosąc im pociesze-
nie, dodając sił i łącząc wokół wspólnej 
sprawy – mówią zgodnie pracownicy 
Świdnickiego Ośrodka Kultury.

Ми відчуваємо, як ми безсилі, 
знаючи, як мало ми можемо 
зробити, але ми хочемо допомогти 
чим можемо і якнайкраще. 
Мистецтво завжди супроводжувало 
людей у   найважчі моменти історії, 
приносячи їм втіху, додаючи сил і 
з’єднуючи навколо спільної справи. 
Тому ми хочемо, щоб Свідницький 
осередок культури став простором 
для зустрічей, інтеграції та 
солідарності, в якому наші друзі 
та знайомі з України зможуть 
відчути себе вдома та співтворити 
культурне життя Свідниці.

Na początku mogą funkcjonować 
blokady językowe, dlatego w pierwszej 
kolejności ŚOK proponuje działania, 
gdzie znajomość języka polskiego nie 
ma dużego znaczenia.

Ми знаємо, що на початку 
можуть бути мовленнєві блокади, 
тому в першу чергу пропонуємо дії, 
де знання польської мови не має 
великого значення.

Ważne informacje:
Важлива інформація:

Od marca 2022 materiały informa-
cyjne i promocyjne wydarzeń Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury (ŚOK), w któ-
rych swobodnie, bez bariery językowej, 
mogą brać udział osoby z Ukrainy, będą 
oznaczone kotylionem w ukraińskich 
barwach.

– З березня 2022 року 
інформаційно-промо-матеріали 
до заходів Свідницького осередка 
культури *(ŚOK), в яких громадяни 
України можуть вільно брати 
участь, без мовленнєвого бар’єру, 
будуть позначені котильйоном 
українськими кольорами.

Na wydarzenia, których organiza-
torem jest ŚOK, przygotowana zostanie 
pula bezpłatnych wejściówek dla osób 
z Ukrainy. Wejściówki będą do odbioru 
stacjonarnie w punktach sprzedaży na-
szych biletów – sekretariat – Rynek 43 i 
Galeria Fotografii – Rynek 44 (w godzi-
nach pracy).

На заходи, які організовує ŚOK, 
ми готуємо пул безкоштовних 
квитків для людей з України, яких 
станція відбере в наших касах 
(Секретаріат) – Секретаріат – Ринек 
43 та Галерея – Фотограф 43 і 
Галерея.

W marcu na organizowanych przez 
ŚOK koncertach do puszek będą zbie-
rane pieniądze na pomoc Ukraińcom, 
partnerami są Caritas i Stowarzyszenie 
Ukraina-Wałbrzych.

У березні під час концертів, які 
ми організовуємо, ми збираємо 
гроші на допомогу українцям, 
нашими партнерами є Карітас та 
Асоціація Україна-Валбжих.

Na oznaczone wydarzenia w marcu 
2022 biletem wstępu będzie również 
potwierdzenie wykonania przelewu na 
Polską Akcję Humanitarną z dopiskiem 
„Ukraina” w kwocie równej wartości bi-
letu.

На заходах з позначкою, у берез-
ні 2022 року вхідний квиток також 
буде підтвердженням перераху-
вання на Польську гуманітарну ак-
цію з анотацією «Україна» на суму, 
що дорівнює вартості квитка.

Marcowe propozycje:
Пропозиції березня:
▪ Zajęcia taneczne: Świdnicki Ośrodek 

Kultury zaprasza dzieci i młodzież 
do nauki tańców folklorystycznych i 
nowoczesnych (Klub Bolko pl. Grun-
waldzki 11 i Centrum Organizacji Po-
zarządowych Rynek 40) – Zespół Krąg, 
Zespół Mała Świdnica, Zespół Jubilat, 
Zespół Mały Jubilat, Mażoretki Prima – 
harmonogram www.sok.com.pl 
Заняття по танцю: запрошуємо 
дітей та підлітків до вивчення 
фольклору та сучасних танців 
(Bolko Club pl. Grunwaldzki 11 та 
Центр неурядових організацій 
Rynek 40) – Krąg, Mała Świdnica, Ju-
bilat, Mały Jubilat, Majorette Prima 
– www.sok.com.pl

▪ Spektakl dla dzieci „Coś na ząb” – 
12.03.2022, godz. 16.00, cena 20 zł 
(pula bezpłatnych wejściówek)
Вистава для дітей «Щось поїсти» 
– 12 березня 2022 р., 16.00 год., 
ціна 20 злотих (пул безкоштовних 
квитків)

▪ Koncert Nocny Kochanek + The Si-
xpounder [metal] – 18.03.2022, godz. 

19.00, bilety 69-79 zł (pula bezpłat-
nych wejściówek, zespół część środ-
ków przeznacza na PAH)
Концерт Nocny Kochanek + The 
Sixpounder [метал] – 18 березня 
2022, год. 19.00, квитки 69-79 злотих 
(пул безкоштовних квитків, части-
на коштів команда виділяє Поль-
ській гуманітарній організації)

▪ Warsztaty familijne – 19.03.2022, godz. 
12.30 (pula bezpłatnych wejściówek)
Сімейні майстер-класи – 19 
березня, о 12.30 (пул безкоштовних 
квитків)

▪ Koncert „Powitanie wiosny” – występ 
zespołów Krąg, Mała Świdnica i Mo-
krzeszów – 24.03.2022, godz. 17.00, 
bilety 10 zł (pula bezpłatnych wejśció-
wek, zbiórka do puszek)
Концерт «Ласкаво просимо до 
весни» – виступ гуртів Krąg, Mała 
Świdnica та Mokrzeszów – 24 бе-
резня 2022 року, о. 17.00, квитки 10 
злотих (пул безкоштовних квит-
ків, збір грошової допомоги до 
банок)

▪ Warsztaty akwarelowe – 26.03., godz. 
11.00 (wstęp wolny)
Акварельні майстер-класи – 26 
березня, 11.00 год. (вхід вільний)

- Mówimy po angielsku, niemiecku 
i rosyjsku, szukamy pomocy przy tłu-
maczeniach na ukraiński. Zapraszamy 
do odwiedzin w siedzibie Świdnickiego 
Ośrodka Kultury lub do kontaktu mailo-
wego: sok@sok.com.pl – zachęcają pra-
cownicy ŚOK-u.

Розмовляємо англійською, ні-
мецькою та російською мовами, 
шукаємо допомоги з перекладами 
українською.

Запрошуємо Вас відвідати Свід-
ницький осередок культури або 
зв’язатися з нами електронною 
поштою: sok@sok.com.pl

Muzeum otwiera 
swoje drzwi dla 
uchodźców

Muzeum Dawnego Kupiectwa 
w Świdnicy przyłącza się do po-
mocy Ukraińcom i zaprasza ich do 
bezpłatnego zwiedzania

– Chcemy zaprosić do naszego 
muzeum wszystkie ukraińskie rodzi-
ny na chwilę odpoczynku i wytchnie-
nia od dramatu ostatnich dni. Mamy 
nadzieję, iż podczas zwiedzania eks-
pozycji muzealnych, choć przez chwi-
lę dorośli, a zwłaszcza dzieci, będą 
mogli zapomnieć o traumatycznych 
przeżyciach wojennych – mówi Do-
biesław Karst, dyrektor muzeum. 
Wstęp dla ukraińskich rodzin jest 
bezpłatny. Ponadto każdy z polskich 
turystów, okazując dowód wpła-
ty dla organizacji charytatywnych 
świadczących pomoc ofiarom wojny 
w Ukrainie, będzie mógł zwiedzić 
muzeum również za darmo. Mu-
zeum Dawnego Kupiectwa mieści 
się w ratuszu w Rynku, czynne jest 
od wtorku do piątku w godzinach od 
10.00 do 16.00, a w sobotę i niedzielę 
od godz. 11.00 do 17.00.

oprac. 

Świdnicka 
biblioteka zbiera 
książki w języku 
ukraińskim

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. C.K. Norwida w Świdnicy za-
chęca do wzięcia udziału w zbiórce 
książek w języku ukraińskim. Moż-
na je przynosić do głównej siedziby 
biblioteki przy ul. Franciszkańskiej 
18. Mogą to być publikacje zarówno 
dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

– Jeśli ktoś w domowych biblio-
teczkach ma książki w języku ukraiń-
skim, to prosimy, aby przynieść je do 
naszej głównej siedziby do Wypoży-
czalni dla Dzieci i Młodzieży.   Przeka-
zując książki, damy możliwość wypo-
życzenia ich przez naszych sąsiadów 
– dajmy im namiastkę normalności – 
mówi Ewa Cuban, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Świdnicy. 
Przydadzą się także książki wspie-
rające naukę języka polskiego, czyli 
m.in. słowniki, słowniki ilustrowane, 
rozmówki, kursy językowe. Biblio-
teka czynna jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 9.00 do 18.00, 
w czwartek od 9.00 do 16.00 i w so-
botę od 9.00 do 14.00.

ŚOK dołącza 
do pomocy uchodźcom 

https://sok.com.pl/zajecia-taneczne-harmonogram-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%82%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%8e-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/
http://www.sok.com.pl
mailto:sok@sok.com.pl
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17 marca odbędzie się pierwsza w 
2022 roku edycja Świdnickich Czwart-
ków Lekkoatletycznych. Nowa edycja 
przyniesie sporo nowości. Będzie pro-
fesjonalny pomiar czasu, nieco zmie-
nią się dystanse biegów oraz dojdą 
dwie konkurencje: skok w dal i pchnię-
cie kulą. Ponadto świdnicka impreza 
włączona zostanie do ogólnopolskiej 
akcji „Czwartków Lekkoatletycznych”. 
Najlepsi zawodnicy i zawodniczki będą 
mogli pojechać na zaplanowany na 
czerwiec ogólnopolski finał Czwart-
ków Lekkoatletycznych!

Świdnickie Czwartki Lekkoatle-
tyczne organizowane są przez Świd-
nicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Świdnicką Grupę Biegową, Powiato-
we Zrzeszenie LZS w Świdnicy, Lo-
kalną Organizację Turystyczną Księ-
stwo Świdnicko-Jaworskie oraz Urząd 
Miejski w Świdnicy. Impreza po blisko 
20 latach wróciła do sportowego ka-
lendarza Świdnicy w 2019 roku i od 
tego czasu cieszy się niesłabnącą po-
pularnością – w odbywających się raz 
w miesiącu spotkaniach uczestniczyło 
nawet ponad 150 osób. Udział w zawo-
dach jest bezpłatny, ale ograniczony 
tylko dla dzieci i młodzieży zamieszku-
jącej w powiecie świdnickim.

Dotąd podczas Świdnickich 
Czwartków Lekkoatletycznych odby-
wały się tylko biegi dla dzieci i mło-
dzieży na dystansach od 60 do 1200 
metrów. Od najbliższych zawodów 
wszyscy chętni będą mogli spróbo-
wać swoich sił także w skoku w dal 
i pchnięciu kulą. – W marcu będą to 
zawody próbne, jeszcze bez oficjalnych 
wyników, ale od kwietnia będziemy pro-
wadzili klasyfikacje także w tych dyscy-
plinach – tłumaczy Jacek Gołębiewski 

Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne 
wracają w nowej odsłonie!

ze Świdnickiej Grupy Biegowej. Po-
szerzenie dyscyplin i profesjonalizacja 
wydarzenia jest możliwa dzięki sporej 
grupie lokalnych sędziów lekkoatle-
tycznych, która przy współpracy z PZ 
LZS w Świdnicy została przeszkolona 
w 2021 roku. W organizację zawodów 
w skoku w dal i w ich promocję włączył 
się natomiast pochodzący z Jaworzyny, 
a od niedawna mieszkający w Świdnicy 
Mateusz Jopek, wielokrotny medalista 
Mistrzostw Polski seniorów.

Dodajmy jeszcze, że już od marco-
wej edycji ŚCZL będzie mierzony czas 
zawodników. To dzięki nowoczesnej 
aparaturze pomiarowej, którą zakupio-
no ze środków Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkoma-
nii w gminie miasto Świdnica. Z kolei 
zmiana dystansów biegów wiąże się 
z koniecznością dostosowania ich do 
tych z ogólnopolskich Czwartków Lek-
koatletycznych, które organizowane są 
pod egidą Stowarzyszenia Sport Dzieci 
i Młodzieży. Dzięki temu, że wyniki ze 
świdnickich imprez trafią do ogólno-
polskiej bazy, będzie można wyłonić re-
prezentację naszych młodych sportow-
ców, która w czerwcu wyjedzie na finał 
krajowy z udziałem dzieci z całej Polski.

Termin i miejsce:
Bieżnia lekkoatletyczna, Stadion 

Miejski im. Janusza Kusocińskiego, ul. 
Śląska 35, zapisy w dniu spotkań, godz. 
17:00, start pierwszych biegów około 
godz. 17:30

Terminy spotkań: 
▪ czwartek - 17.03.2022
▪ czwartek – 07.04.2022 – eliminacje do 

Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatle-
tycznych
▪ czwartek – 12.05.2022 – eliminacje do 
Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatle-
tycznych
▪ czwartek - 02.06.2022 – finał cyklu – 
eliminacje do Ogólnopolskich Czwart-
ków Lekkoatletycznych

Kategorie wiekowe  
oraz dystans biegów: 
▪ 60 m - dzieci w wieku do lat 4 (od 
rocznika 2017)
▪ 100 m - dzieci w wieku 5-6 lat (rocz-
nik 2015 – 2016)
▪ 200 m - dzieci w wieku 7-8 lat (rocz-
nik 2013 – 2014)
▪ 300 m - dzieci w wieku 9-10 lat (rocz-
nik 2011 – 2012) dziewczynki
▪ 300 m - dzieci w wieku 9-10 lat (rocz-
nik 2011 – 2012) chłopcy
▪ 600 m - dzieci w wieku 11-12 lat (rocz-

nik 2009 – 2010) dziewczynki
▪ 1000 m - dzieci w wieku 11-12 lat 
(rocznik 2009 – 2010) chłopcy
▪ 1000 m - młodzież rocznik (2007 – 
2008)
▪ 1200 m - młodzież rocznik (2004 – 
2006) 

Dystanse z roczników 2012 – 2009 
zostały dostosowane do ogólnopolskie-
go regulaminu Czwartków Lekkoatle-
tycznych. Od kwietnia 2022 w w/w ka-
tegoriach wiekowych zostaną wprowa-
dzone dyscypliny techniczne, tj.: skok w 
dal (zawodnicy z rocznika 2009 podczas 
Finałów Ogólnopolskich w konkurencji 
skoku w dal będą skakać z belki, a nie ze 
strefy)  i pchnięcie kulą (roczniki 2009, 
dziewczynki kula 2 kg, chłopcy kula 
3kg.). Szczegóły w ogólnopolskim regu-
laminie dostępne są na stronie: https://
czwartki.pl/regulamin/.

Oprac.

Koszmar wojny, która toczy się 
w Ukrainie, to przede wszystkim 
ogromny bezmiar cierpienia wśród 
ludzi. Poszkodowane są także zwie-
rzęta, którym na pomoc ruszył Dol-
nośląski Inspektorat ds. Ochrony 
Zwierząt.

– Jesteśmy na Ukrainie od drugie-
go dnia wojny. Jesteśmy tam dla zwie-
rząt i wspaniałych ludzi, którzy żyją w 
ciągłym strachu przez zbrojną agresją 
Rosjan. Łączymy się z nimi w bólu, to-
warzyszymy podczas odbierania tele-
fonów. Słyszymy o kolejnych bombach, 

które zrujnowały dom wolontariuszki, 
słyszymy o kolejnych zabitych wolon-
tariuszach, czy kolejnych odciętych od 
pomocy schroniskach, w których zwie-
rzęta zaczynają umierać z głodu. Pod-
czas ewakuacji zwierząt rozbrzmiewa 
nad naszymi głowami dźwięk alarmów 
bombowych. Widzimy chowających się 
do piwnic ludzi, widzimy tysiące osób, 
na których twarzach gości tylko nie-
pewność… Jesteśmy na zapełnionych 
po sufit dworcach, na których ludzie ze 
swoimi zwierzętami czekają kilkadzie-
siąt godzin na ratunek. Nasze samo-
chody jeżdżą po dziurawych drogach, 
po dach zapełnione darami dla ludzi i 
zwierząt, mijając po drodze kilkudzie-
sięciokilometrowe kordony uciekają-
cych przed wojną ludzi. Co kilka kilo-
metrów jesteśmy kontrolowani na po-
sterunkach przez uzbrojonych po szyję 
wojskowych, czy policjantów, którzy, 
celując do nas z przeładowanej broni, 
dziękują nam za pomoc i wielokrot-
nie płaczą ze szczęścia, gdy zostawia-
my im chociażby najmniejsze podarki. 

Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne cieszą się coraz większą popularnością. 

Wyjechali do objętej wojną Ukrainy, 
by ratować zwierzęta Jeżeli ktoś chciałby wspomóc mi-

sję cegiełką, może to zrobić przez:
2 zbiórkę internetową www.
ratujemyzwierzaki.pl/dioz-dla-
-ukrainy
2 przelew mBank S.A. PL49 1140 
2004 0000 3802 7654 3761SWIFT 
– BREXPLPWMBKw tytule: DIOZ 
dla Ukrainy
2 PayPal – sekretariat@dolnosla-
ski-ioz.pl
2 BLIK przelew na telefon –  
534-776-981

W konwojach powrotnych poznajemy 
historię ludzi, którzy uciekają przed 
wojną – zostawiają całe majątki, a za-
bierają ze sobą tylko tyle, ile zmieści 
się do naszych samochodów. Mieliśmy 
pomagać zwierzętom, ale to za mało. 
Dramat wypisany na oczach naszych 
wschodnich braci nie pozwala przejść 
obojętnie wobec ich tragedii – opisują 
wolontariusze. W niedzielę, 6 marca 
społecznicy wywieźli kolejne zwierza-
ki, w sumie uratowali ich ponad 300, a 
to jeszcze nie koniec ich działań. 

JB

Wolontariusze przemieszczają się 
po terenie objętym wojną, by nieść 

pomoc bezbronnym zwierzętom.  
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aktualności

otrzymywać wynagrodzenie w prze-
dziale od 5.877 do 5.927 złotych brutto 
(od 4.891 do 4932 złotych netto - na 
rękę),

*Kolejne awanse wiążą się z wyż-
szą grupą zaszeregowania, czyli wyż-
szą pensją.

Czy funkcjonariusz oprócz pensji 
otrzymuje jeszcze inne dodatki? 
Policjanci otrzymują między in-
nymi:

▪ nagrodę roczną, czyli tzw. trzy-
nastkę i jest ona w wysokości jednej 
uśrednionej pensji,

▪ ekwiwalent wysokości około 2 ty-
sięcy złotych rocznie z przeznaczeniem 
na uzupełnienie elementów umundu-
rowania, bo pierwszy komplet otrzy-
mują bezpłatnie,

▪ coroczną dopłatę do wypoczynku 
w wysokości 333,6 złotych na rękę na 
członka rodziny,

▪ jednorazowy dodatek na zago-
spodarowanie (w wysokości średniej 
pensji), otrzymywany w momencie 
przejścia ze służby przygotowawczej do 
służby stałej, czyli po 3 latach pracy,

▪ jednorazowy dodatek na zakup 
mieszkania w wysokości blisko 4600 
złotych na rękę na osobę w rodzinie, a 
policjanci nieposiadający mieszkania, 
którzy są już w służbie stałej, czyli po 
3 latach - mogą otrzymywać wsparcie 
comiesięczne w wysokości około 220 
złotych na rękę, 

▪ funkcjonariusze, którzy do swojej 
jednostki dojeżdżają z innej miejscowo-
ści, mogą także otrzymać zwrot kosz-
tów biletu komunikacji zbiorowej.

Kto może pełnić służbę w policji?
▪ obywatel polski o nieposzlakowa-

nej opinii, który nie był skazany prawo-
mocnym wyrokiem sądu za przestęp-
stwo lub przestępstwo skarbowe,

▪ korzystający z pełni praw publicz-
nych,

▪ posiadający co najmniej średnie 
wykształcenie,

▪ posiadający zdolność fizyczną i 
psychiczną do służby w formacjach 
uzbrojonych, podległych szczególnej 
dyscyplinie służbowej, której gotów jest 
się podporządkować,

▪ dający rękojmię zachowania ta-
jemnicy stosownie do wymogów okre-
ślonych w przepisach o ochronie infor-
macji niejawnych.

Osoby zainteresowane złożeniem 
dokumentów aplikacyjnych proszone 
są o kontakt osobisty z Zespołem Kadr 

i Szkolenia Komendy Powiatowej Po-
licji w Świdnicy lub telefoniczny pod 
numerami telefonów 47 87 552 03 lub 
47 87 553 39.

Przygotuj niżej wymienione doku-
menty:

▪ Podanie o przyjęcie do służby w 
policji skierowane do komendanta wo-
jewódzkiego (stołecznego) policji. W po-
daniu wymień konkretną jednostkę, w 
której chciałbyś pełnić służbę. Możesz 
wskazać tylko jedną komendę, do któ-
rej chcesz się dostać. Jeśli jednak jesteś 
zainteresowany służbą także w innych 
komendach (w sytuacji, gdy pozytyw-
nie ukończysz całe postępowanie, a nie 
dostaniesz się do tej wskazanej w poda-
niu), wymieniasz je w punkcie 30 części 
A kwestionariusza osobowego,

▪ Wypełniony kwestionariusz oso-
bowy (tylko część A i B). Wypełnij do-
kładnie każdy punkt, zgodnie z instruk-
cją podaną w kwestionariuszu. Druk 
kwestionariusza znajdziesz w każdej 
komendzie oraz na policyjnych stro-
nach internetowych,

▪ Kserokopie dokumentów (nie od-
pisy) potwierdzających posiadane wy-
kształcenie oraz umiejętności (orygi-
nały przynieś ze sobą do wglądu przez 
pracownika kadr).

Oprócz składanych dokumentów i 
oryginałów potwierdzających wykształ-
cenie i umiejętności, do wglądu należy 
mieć ze sobą dowód osobisty, a w przy-
padku mężczyzn książeczkę wojskową z 
informacją o przeniesieniu do rezerwy.

W momencie złożenia dokumen-
tów rozpoczyna się postępowanie kwa-
lifikacyjne do służby w policji, które 
składa się z etapów nie punktowanych 
(złożenie dokumentów, sprawdzenie 
dokumentów, badanie psychologicz-
ne, w tym test psychologiczny i komi-
sja lekarska) oraz punktowanych (test 
wiedzy, test sprawności fizycznej oraz 
rozmowa kwalifikacyjna). Szczegółowa 
punktacja dostępna jest w informatorze 
dla kandydata.

- Po przyjęciu do służby pojedziesz 
na ok. 6 miesięcy na szkolenie zawodo-
we podstawowe do jednej ze szkół poli-
cyjnych. Następnie, po zakończeniu tego 
szkolenia, w ramach adaptacji zawodo-
wej, kandydat zostanie czasowo oddele-
gowany do pełnienia służby w oddziale 
prewencji. Czas delegowania wynosi 
około 3 miesięcy. Celem adaptacji za-
wodowej jest podniesienie praktycznych 
umiejętności służbowych, nabytych pod-
czas szkolenia zawodowego podstawo-
wego, tj.: zabezpieczanie imprez maso-
wych, ochrona obiektów ważnych dla 
bezpieczeństwa państwa, przedstawi-
cielstw dyplomatycznych i urzędów kon-
sularnych, działań pościgowych, poszu-
kiwawczych realizowanych w ramach 
działań pododdziałów zwartych policji 
– tłumaczy Magdalena Ząbek. 

Satysfakcja z niesienia pomocy 
drugiemu człowiekowi jest bezcenna, 
a stabilne zatrudnienie i możliwość 
stałego rozwoju zagwarantuje bez-
pieczeństwo tobie i twojej rodzinie. 
Jednak musisz wiedzieć, że to tylko 
niektóre aspekty związane ze służbą 
w policji. Jeśli szukasz zmian w swoim 
życiu i jesteś gotów na nowe wyzwa-
nia, to możesz wstąpić w szeregi po-
licji. Chcesz zostać funkcjonariuszem, 
ale nie wiesz, jak to zrobić, gdzie złożyć 
dokumenty, jaka procedura cię czeka? 
Zadzwoń pod nr telefonu 47 87 552 03 
lub 47 87 553 39.

- Niezależnie od wykształcenia, jakie 
obecnie posiadasz (minimum średnie), 
możesz wstąpić do służby i nadal kon-
tynuować edukację na wybranym przez 
siebie kierunku. Jeśli rozpocząłeś już 
wcześniej naukę, przełożeni postarają się 
dostosować Twój grafik służby tak, abyś 
mógł ją kontynuować. Jeśli nie, zawsze 
można rozważyć rozpoczęcie nieodpłat-
nej edukacji i skorzystać z oferty Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie. Pamiętaj, że 
zostając policjantem, staniesz się człon-
kiem ponad 100-tysięcznej formacji, 
której głównym celem jest pomaganie 
obywatelom i dbanie o bezpieczeństwo 
wewnętrzne kraju. To zawód dla pro-
fesjonalistów i ludzi z pasją - dużo wy-

magający i dający też dużo w zamian. 
Codzienna satysfakcja z dobrze wykona-
nej pracy i niejednokrotnie wdzięczność 
osób, którym udzieliło się pomocy, bywa 
przecież bezcenna – zachęca Magdalena 
Ząbek, oficer prasowy KPP Świdnica. 

Ile będziesz zarabiał, niosąc  
pomoc innym i dbając o ich bez-
pieczeństwo?

Poniżej podano średnie kwoty upo-
sażenia funkcjonariuszy według grup 
zaszeregowania w wysokości brutto i 
netto. Na wysokość pensji munduro-
wego ma również wpływ wysługa lat. 
Zaznaczyć należy, że z wynagrodzenia 
za pracę osoby, która nie ukończyła 26. 
roku życia, nie jest potrącany podatek 
dochodowy.

▪ Kursant (I grupa zaszeregowania) 
w stopniu posterunkowego podczas 
pobytu na kursie podstawowym, gdzie 
ma zapewnione zakwaterowanie i wy-
żywienie – około 4.447 złotych brutto 
(3.759 złotych netto - na rękę),

▪ Policjant (II grupa zaszeregowania) 
w stopniu starszego posterunkowego – 
około 5.617 złotych brutto (4.678 złotych 
netto - na rękę),

▪ Referent (III grupa zaszerego-
wania) w stopniu sierżanta/starszego 
sierżanta/sierżanta sztabowego może 

Wstąp w szeregi policji 

Do zgarnięcia dwie płyty 
niezwykłego audiobooka 
ASTRONOMICOS, któ-
rego twórcą jest znany 
świdnicki artysta Da-
riusz Miziarski. Co 
trzeba zrobić, aby 
je wygrać? Pierwsze 
dwie osoby, które odwiedzą naszą 
redakcję w środę, 16 marca w godzinach 
9.00-11.00 zostaną przez nas nagrodzo-
ne. Pamiętajcie, kto pierwszy ten lepszy! 

Uwaga konkurs!
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Marek Michalak –  
były rzecznik praw  
dziecka, przewodniczący 
Międzynarodowego  
Stowarzyszenia  
im. Janusza Korczaka.  

Z całego serca polecam książkę, 
której bohaterami uczyniłem 
moje dzieci – Julkę i Miłosza. 
Bohaterom książki nadałem 
autentyczne imiona i to wła-
śnie oni opowiadają historie 
młodym czytelnikom. Książ-
ka daje jasny przekaz, że to w 
dzieciach jest nadzieja na lep-
szy świat. Bez wojen i ze wszech 
miar chroniący ludzką godność. 
Wiele opowieści jest opartych 
na autentycznych przygodach, 
ale oczywiście nie brakuje rów-
nież tzw. fikcji literackiej. W 
książce pokazuję, jak dzieci po-
znają znaczenie ważnych słów. 
To, jakie myśli, skojarzenia 
chodzą im po głowie. Jak waż-
ny w ich świecie jest mądry, 
wspierający dorosły, żeby wła-
ściwie i prawdziwie na dzisiaj, 
tu i teraz, zinterpretować, co 
w życiu ważne. Cała książka 
jest potępieniem przemocy. Pi-
szę tam, czym jest pokój i jakie 
spustoszenie powoduje prze-
moc wojenna, szczególnie w 
świecie dzieci. Serdecznie za-
praszam do lektury i do zoba-
czenia w czerwcu w Świdnicy. 
Będę z książką w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej. 

Przyjaciele 
biblioteki 
polecająPo długich i owocnych obradach 

pracownicy Miejskiej Biblioteki im. 
C.K. Norwida w Świdnicy zdecydo-
wali o wyborze najlepszego projektu 
pieczęci okolicznościowej. Wybrany 
projekt będzie wykorzystywany jako 
pieczęć okolicznościowa.  

Demokratyczne wybory wśród 
społeczności biblioteki odbyły się w 
czwartek, 24 lutego.  - Na konkurs 
wpłynęło 11 projektów siedmiu auto-
rów. Każdy z pracowników biblioteki, 

Wychodząc naprzeciw potrze-
bom i sytuacji naszych sąsiadów zza 
wschodniej granicy, od czwartku 10 
marca w bibliotece powstała stre-
fa rekreacyjna dla rodzin z dziećmi. 
Najmłodsi znajdą tutaj gry planszo-
we, kolorowanki, książeczki po ukra-
ińsku, zabawki i klocki. Można też 
bezpłatnie doładować telefon, zrobić 
kserokopię i wydrukować dokumen-
ty, a także korzystać z komputera z 
klawiaturą z ukraińskimi literami. 
Strefa rekreacyjna jest czynna co-

BIBLIOTEKARZE AKTYWNIE WSPIERAJĄ UCHODŹCÓW Z UKRAINY!

БIБЛIОТЕКАРI АКТИВНО ПIДТРИМУЮТЬ БIЖЕНЦIВ З УКРАÏНИ!

W BIBLIOTECE STWORZYLIŚMY STREFĘ RELAKSU DLA RODZIN Z DZIEĆMI. 
ZNAJDZIESZ TU: 

GRY PLANSZOWE, KOLOROWANKI, KSIĄŻECZKI DO CZYTANIA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM, ZABAWKI ORAZ KLOCKI. 
MOŻESZ TEŻ DOŁADOWAĆ TELEFON, SKSEROWAĆ I WYDRUKOWAĆ DOKUMENTY ORAZ SKORZYSTAĆ Z KOMPUTERA Z KLAWIATURĄ ZE ZNAKAMI

UKRAIŃSKIMI – ZA DARMO.
DODATKOWO W CZWARTEK I PIĄTEK, W GODZINACH:

11.00-13.00 – PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA ADAPTACYJNE
13.30-14.30 – WYŚWIETLANE „KINO MALUCHA”

ZNAJDZIESZ NAS W CENTRUM MIASTA, NA ULICY FRANCISZKAŃSKIEJ 18.
BIBLIOTEKA CZYNNA JEST:

 PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 9.00-18.00
CZWARTEK 9.00-16.00

RUSZAMY OD 10 MARCA 2022 R.!
 

МИ СТВОРИЛИ В БIБЛIОТЕЦI ЗОНУ ВIДПОЧИНКУ ДЛЯ СIМЕЙ З ДIТЬМИ.
 

ВИ ЗНАЙДЕТЕ ТАМ НАСТIЛЬНI IГРИ, РОЗМАЛЬОВКI, КНИЖКИ УКРАÏНСЬКОЮ МОВОЮ, IГРАШКИ I КУБИКИ.
 

ВИ ТАКОЖ МОЖЕТЕ ЗАРЯДИТИ ТЕЛЕФОН, ЗРОБИТИ КСЕРОКОПII I ВИДРУКОВАТИ ДОКУМЕНТИ, ТАКЖЕ КОРИСТУВАТИСЯ КОМП'ЮТЕРОМ З КЛАВIАТУРОЮ
З УКРАÏНСЬКИМИ ЛIТЕРАМI - БЕЗКОШТОВНО.

 
ДОДАТКОВО У ЧЕТВЕР І П'ЯТНИЦЮ, В ГОДИНАХ:

11.00 -13.00 - АДАПТАЦIЙНI ЗАНЯТТЯ
13.30 -14.30 - ФIЛЬМ "КIНО МАЛЮКА"

 
ВИ ЗНАЙДЕТЕ НАС У ЦЕНТРI МIСТА, ВУЛ. FRANCISZKAŃSKA 18.

 
БІБЛІОТЕКА ПРАЦЮЄ

ПОНЕДIЛОК - П'ЯТНИЦЯ 9.00 - 18.00
ЧЕТВЕРГ 9.00 - 16.00

 
ПОЧИНАЄМО 10 БЕРЕЗНЯ 2022Р.

 

Okolicznościowa 
pieczęć wybrana

Projekt autorstwa Artura Turzańskiego zy-
skał największe uznanie. 

Bibliotekarze aktywnie 
wspierają uchodźców 
z Ukrainy

dziennie w godzinach pracy biblio-
teki. 

Dodatkowo od czwartku w godzi-
nach 11.00-13.00 organizowane są za-
jęcia adaptacyjne dla najmłodszych z 
rodzinami, a w godz. 13.30-14.30 dzie-
ci mogą obejrzeć film w ramach „Kina 
Malucha”. Zajęcia w bibliotece będą 
odbywały się w każdy czwartek i pią-
tek, natomiast w poniedziałki i wtorki 
bibliotekarki będą organizowały zajęcia 
wyjazdowe w miejscach, gdzie jest duża 
liczba rodzin z dziećmi.       red.

obecny w tym dniu w pracy, mógł oddać 
1 głos na wybrany projekt. Wygrał pro-
jekt Artura Turzańskiego – mówi Ewa 
Cuban, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Świdnicy. - Przypomnę, 
że wygrany projekt będzie wykorzysty-
wany jako biblioteczna pieczęć okolicz-
nościowa z okazji 75-lecia biblioteki i 
każdy egzemplarz książki zakupiony do 
księgozbioru w roku 2022 będzie nim 
oznakowany.

DG

Wernisaż 
wystawy 
Maksymiliana 
Wnęka

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Świdnicy zaprasza na wernisaż 
wystawy Maksymilliana Wnęka 
pod tytułem „Metaloplastyka i 
malarstwo”. Wyjątkowy wernisaż 
odbędzie się już w piątek, 18 mar-
ca. Początek o godz.  17.00. 

Maksymilian Wnęk urodzony 
6.01.1930 roku w Lipnicy Górnej. 
Jest mieszkańcem Świdnicy od 
1955 roku. Szklarz, murarz, ko-
wal, traktorzysta oraz wieloletni 
pracownik Świdnickiego Ośrodka 
Kultury na stanowisku starszego 
rzemieślnika. Maluje od 1994 roku, 
posługując się początkowo akwa-
relą, następnie farbami olejnymi, 
obecnie tworzy akrylami. Uczest-
nik wielu wystaw indywidualnych 
i zbiorowych. Laureat Nagrody 
Głównej na 4. Dolnośląskim Prze-
glądzie Plastyki Nieprofesjonalnej 
„Walor 2006” w Dzierżoniowie, a 
także licznych wyróżnień w tym 
konkursie.

codzienna 
porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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Co skłoniło Cię do podjęcia 
decyzji o zostaniu dawczy-
nią szpiku kostnego? Jak na 
tę decyzję zareagowała Twoja 
rodzina?

- Decyzję o dołączeniu do fundacji pod-
jęłam, gdy osoba z mojej bliskiej rodzi-
ny miała podejrzenie chłoniaka (rodzaj 
nowotworu krwi). Na szczęście diagno-
za była błędna, ale w międzyczasie za-
mówiłam pakiet rejestracyjny. Nikomu 
nic nie powiedziałam, wiedział tylko 
mój mąż, cała reszta dowiedziała się o 
mojej rejestracji w chwili, gdy odezwali 
się do mnie przedstawiciele DKMS’u, 
zapytali, czy nadal chcę komuś pomóc i 
oddać moje komórki macierzyste.

Jak długo czekałaś na wiado-
mość, że znalazł się Twój ge-
netyczny bliźniak i potrzebuje 
Twojego szpiku? Otrzymując 
taką wiadomość, ucieszyłaś 
się czy przestraszyłaś?

- Do fundacji należę od marca 2019, 
czyli niecałe 3 lata. Czy się ucieszyłam? 
Nie do końca. Mój bliźniak genetyczny 
jest chory, trzeba mu pomóc. To była ra-
czej przykra informacja. Wydaje mi się, 
że ludzie, rejestrując się, mają gdzieś z 
tyłu głowy myśl, nadzieję, że ten telefon 
nigdy nie zadzwoni. Nikt nie chce być 
chory. Po wiadomości z fundacji nie 
czułam strachu czy satysfakcji, to było 
raczej uczucie determinacji. Nie waha-
łam się, wiedziałam, że jeżeli tego nie 
zrobię, do końca życia będzie dręczy-
ła mnie myśl, czy ta osoba żyje, czy to 
mężczyzna czy kobieta, a może dziecko, 
ile ma lat, gdzie mieszka…

Co wiesz o osobie, której po-
mogłaś? Czy masz z tą osobą 
kontakt?

- Wiem, że to około 30-letni mężczy-
zna ze Stanów Zjednoczonych. W tym 
momencie nie możemy nawiązać kon-
taktu, ale po 2 latach od przeszczepu 
za zgodą moją oraz mojego bliźniaka 

Ola z Burkatowa uratowała 
życie 30-latkowi z USA

genetycznego, jeżeli regulacje prawne 
kraju na to pozwolą, możemy się spo-
tkać.

Jak przebiega cała procedura? 
Czy to bolesne? Jakie warunki 
musiałaś spełnić, żeby zostać 
dawczynią?

- Procedura przebiegła szybko i 
sprawnie. Pierwsze wstępne bada-
nia krwi miałam wykonane w moim 
ośrodku zdrowia, po potwierdzeniu, 
że jestem najbardziej dopasowanym 
dawcą do biorcy fundacja pokierowała 
mnie na kolejne badania do kliniki, w 
której miało odbyć się pobranie. Spę-
dziłam tam jeden dzień, pobrano mi 
krew, wykonano USG, EKG, RTG, cały 
komplet badań. Po długiej rozmowie z 
lekarzami i wypełnieniu stosu papie-
rów dostałam ostateczną odpowiedź, 
czy mój stan zdrowia pozwala na to, 

abym mogła poddać się zabiegowi. 
Poinformowano mnie również, że kli-
nika pacjenta chce otrzymać komórki 
pobrane z krwi obwodowej. Komórki 
można pobrać również z talerza kości 
biodrowej, co wiąże się z pełną narko-
zą i hospitalizacją, ale takie pobrania 
są wykonywane znacznie rzadziej. 
Wróciłam do domu, a na cztery dni od 
planowanego pobrania musiałam wy-
konywać zastrzyki w brzuch, które po-
budzały mój organizm do zwiększenia 
produkcji białych krwinek. Pobrano 
je w klinice. Pobranie jest całkowicie 
bezbolesne. Z jednej ręki maszyna po-
biera krew, oddziela białe krwinki, a 
następnie oddaje ją do drugiej ręki. Na 
wstępie pielęgniarka poinformowała 
mnie, jaka ilość komórek potrzebna 
jest mojemu biorcy oraz jaki mamy 
czas na pobranie. W moim przypadku 
maszyna dokonała przepompowania 4 

Aleksandra Tomaszewska–Kaczorowska to młoda kobieta, mieszkanka gminy Świdni-
ca (Burkatowa), szczęśliwa mama i żona, która zdecydowała się zostać dawczynią szpiku 
kostnego. To piękny gest bezinteresownej pomocy. - Tylko 25% chorych znajduje swojego 
bliźniaka genetycznego w rodzinie, pozostałe 75% może jedynie liczyć na pomoc niespo-
krewnionych dawców. To nic nie kosztuje, a możemy pomóc – opowiada Ola. 

Aleksandra Tomaszewska-Kaczorowska zachęca do pomocy innym. 

obwodów krwi. W sumie w szpitalnym 
fotelu spędziłam 6 godzin.

Czy poleciłabyś innym, aby 
również zostali dawcami?

- Oczywiście, że tak. Gdybym mia-
ła podjąć jeszcze raz decyzję o dołą-
czeniu do fundacji DKMS, byłaby ona 
taka sama jak 4 lata temu. Tylko 25% 
chorych znajduje swojego bliźniaka 
genetycznego w rodzinie, pozostałe 
75% może jedynie liczyć na pomoc nie-
spokrewnionych dawców. To nic nie 
kosztuje, większość z nas myśli, że wią-
że się to z olbrzymi kosztami i bólem. 
Fundacja zwraca dawcy każdą wyda-
ną złotówkę za podróż i wyżywienie. 
Zapewniają hotel, jeżeli klinika jest 
oddalona od naszego miejsca zamiesz-
kania. Ja musiałam jechać do innego 
województwa, ponieważ w klinice we 
Wrocławiu nie było terminu „na już”, a 
pomoc była potrzebna od razu. Opieku-
nowie, którzy kontaktują się z dawcą, 
przypominają za każdym razem, że w 
każdej chwili możesz się wycofać, nic 
nie jest wykonywane na siłę, z każdym 
zapytaniem można do nich dzwonić, 
pisać, odpowiedzą bez wahania. Warto 
też powiedzieć o tym, że na czas przy-
gotowania do zabiegu mamy prawo 
skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, 
które jest płatne 100%, nic nie tracimy, 
a możemy pomóc. W moim przypadku 
na wysokości zadania stanęła również 
moja rodzina i przyjaciele, którzy za-
opiekowali się na czas naszej nieobec-
ności dziećmi i psem. Ich wsparcie, że 
to dobra decyzja, stały kontakt w trak-
cie zabiegu były nieocenione i bardzo 
im za to dziękuję. Każdy z nich dołożył 
swoją cegiełkę do tego całego przedsię-
wzięcia.

Gdzie i w jaki sposób się zgło-
sić, jeśli chcemy zostać daw-
cami lub uzyskać odpowiedzi 
na nurtujące nas w tym tema-
cie pytania?

-Pakiet do rejestracji można zamówić 
ze strony www.dkms.pl. Przychodzą do 
nas patyczki, którymi wykonujemy wy-
maz od wewnętrznej strony policzka, 
wypełniamy ankietę z danymi i odsy-
łamy. Wszystkie informacje są zawarte 
na wyżej wymienionej stronie oraz na 
profilu fundacji na YouTube, Instagra-
mie czy TikToku.
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Od pierwszych dni inwazji rosyj-
skiej w Ukrainie Fundacja Babcia i 
Dziadek z Żarowa stara się nieść po-
moc poszkodowanym podczas wojny. 

- Równorzędnie z włodarzami 
Gminy Żarów staramy się pomóc w 
relokacji uchodźców wojennych na te-
renie naszej gminy. Fundacja Babcia 
i Dziadek we współpracy z Domem 
Opieki Społecznej Żar-Med w Żarowie 

przyjęła już grupę uchodźców pod swój 
dach. O większość potrzebnych rzeczy 
już zadbaliśmy. Spodziewamy się ko-
lejnej większej grupy, dlatego prosimy 
żarowian i wszystkich ludzi dobrej woli 
o pomoc. Potrzebujemy pralek i lodówek 
(mogą być używane, ale działające) oraz 
suszarek stojących na pranie i prze-
ścieradła na gumkach. Wiemy, że jeste-
ście Państwo bardzo pomocni i ofiarni, 

dlatego za dotychczasową pomoc ser-
decznie dziękujemy - mówi Stanisław 
Łukaszów z Domu Opieki Społecznej 
Żar-Med w Żarowie. Każdy, kto ze-
chce wesprzeć fundację i przekazać 
niezbędny sprzęt AGD dla uchodźców 
z Ukrainy proszony jest o kontakt z 
Fundacją Babcia i Dziadek pod nr tel. 
74 646 90 39 lub 696 074 421.

oprac.

Fundacja Babcia i Dziadek wspiera 
poszkodowanych z Ukrainy  

codzienna 
porcja informacji 

na

mojaswidnica.pl
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Stanisława Stróżycka urodziła 
się 24 lutego 1922 r. w miejscowości 
Grabki Duże niedaleko Buska Zdrój. 
Obecnie jest to województwo świę-
tokrzyskie. Tu spędziła dzieciństwo i 
młodość pod opiekuńczym okiem ro-
dziców – Józefy i Jana. Uczyła się w 
Szkole Podstawowej. Ukończyła 7 klas. 
Miała dwie siostry: Zofię i Helenę oraz 
trzech braci: Jana, Stefana i Henryka.

Po ukończeniu 18 lat została skie-
rowana do Niemiec do pracy przymu-
sowej. Trafiła do miejscowości Altdorf, 
gdzie przebywała od 1940 do 1945 r. 
Ciężko w tym czasie pracowała w rol-
nictwie. Na początku nie było jej łatwo. 

Nie znała języka i nie potrafiła praco-
wać ani na roli, ani przy zwierzętach. 
Wszystkiego musiała się uczyć od 
podstaw. Miała jednak szczęście – tra-
fiła do małżeństwa, które bardzo do-
brze ją traktowało. 

Po zakończeniu wojny wróciła do 
Polski. Zamieszkała w Granowicach w 
powiecie jaworskim. To tu po wojnie z 
kielecczyzny przeniosła się jej rodzi-
na. Było więc naturalne, że pani Sta-
nisława także postanowiła tu właśnie 
się osiedlić. Wyszła za mąż za Stefana 
Piekarskiego, z którym doczekała się 
trzech córek: Danieli, Zofii i Czesła-
wy. Niestety, szczęście nie trwało dłu-

go. Pan Stefan zachorował i zmarł. Nie 
doczekał nawet narodzin najmłodszej 
córki Czesławy. 

W 1953 r. wyszła drugi raz za mąż 
za Wincentego Stróżyckiego, któ-
ry objął gospodarstwo w Czechach, 
gdzie razem zamieszkali. Urodziła 
dwie córki: Jadwigę i Ewę. W wieku 7 
lat Jadwiga zmarła wskutek nieszczę-
śliwego wypadku. Dziewczynka zosta-
ła porażona prądem. 

W pierwszych latach mieszka-
nia w Czechach życie pani Stanisła-
wy i jej rodziny było bardzo trudne. 
Przejęty budynek mieszkalny i po-
mieszczenia gospodarcze były znisz-
czone i małżeństwo własnymi siłami 
naprawiało je, jak mogło. Jako przy-
dział otrzymali także 7 ha roli, którą 
uprawiali ręcznie i konno. – Trudne 
to były czasy. Niczego nie było, nic nie 
można było kupić. W dzień pracowałam 
w polu i przy zwierzętach, a wieczora-
mi szyłam ubrania i pościel. Prałam na 
tarze. Ale ludzie pomagali sobie nawza-
jem, np. przy wykopkach. Jedni chodzi-
li do drugich na tzw. dorobek. Kobiety 
spotykały się zimą i skubały pierze z 
gęsi na poduszki i pierzyny. Wspiera-
liśmy się wzajemnie – wspomina pani 
Stanisława.

Niestety, drugi mąż uległ wypad-
kowi. Po upadku z wozu nie mógł 
chodzić. Pani Stanisława nie tylko 
sama zajmowała się gospodarką, ale 
także opiekowała się mężem. Po jego 
śmierci jeszcze przez 3 lata sama pro-
wadziła gospodarstwo. Zawsze starała 
się, by dom był ciepły i przytulny. Nic 
dziwnego, że praktycznie każde waka-
cje spędzali z babcią wszyscy wnuko-
wie. Dzisiaj zgodnie przyznają, że pani 
Stanisława robi najlepsze ciasto droż-
dżowe na świecie. 

Jubilatka doczekała się pięciu có-
rek, dziewięciorga wnuków, osiemnastu 
prawnuków i siedmiu praprawnuków. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad ogłosiła przetarg 
na wykonanie dokumentacji projek-
towej przebudowy skrzyżowania Wi-
toszów-Komorów, na którym bardzo 
często dochodzi do kolizji i wypad-
ków.  Termin składania ofert mija 15 
marca.

Zadaniem wykonawcy będzie 
zaprojektowanie czterowlotowego 
ronda, które zastąpi obecne zwy-
kłe skrzyżowanie. Wybór rozwiązań 
technicznych i parametrów ronda 
nastąpi na etapie prac projektowych. 
Zaprojektowane zostaną również 
dwa przystanki autobusowe, chod-
niki i przejścia dla pieszych. Plano-
wana rozbudowa obejmie budowę 
odwodnienia drogi wraz z kanaliza-
cją deszczową, wykonanie urządzeń 
ochrony środowiska oraz budowę 
kanału technologicznego. Skrzyżo-
wanie i przejścia dla pieszych zo-
staną doświetlone. Celem inwesty-
cji jest poprawa bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniu. Duże natężenie w tej 

okolicy powoduje uciążliwość w po-
staci włączenia się do ruchu na drogę 
krajową z drogi podporządkowanej. 
Rozbudowa skrzyżowania przyniesie 

Spłonął warsztat 
w Bolesławicach. 
Mieszkańcy 
ruszają z pomocą

Budynek warsztatu samocho-
dowego i trzy pojazdy spłonęły w 
pożarze, jaki wybuchł w sobotę, 
26 lutego po godz. 11.00 w Bolesła-
wicach. Sąsiedzi i mieszkańcy wsi 
ruszyli z pomocą poszkodowanym. 
Zorganizowali kiermasz ciast, za-
łożono też zbiórkę internetową, na 
którą można wpłacać pieniądze.

W akcji gaszenia pożaru uczest-
niczyło pięć zastępów straży pożar-
nej. Pomagali też mieszkańcy wsi. 
Niestety, warsztatu ani znajdujących 
się w nim pojazdów nie udało się 
uratować. Wobec tego uruchomio-
no zbiórkę internetową pod adresem 
zrzutka.pl/chbnaz. Dzięki temu bę-
dzie można zebrać niezbędne środ-
ki na odbudowę warsztatu. – Było to 
miejsce pracy, w którym od pokoleń 
moja rodzina zarabiała na chleb. W 
wyniku pożaru spłonęło doszczętnie 
wszystko – nie ma gdzie iść do pra-
cy. Moja rodzina została pozbawiona 
źródła dochodu. Bardzo proszę o sym-
boliczną pomoc. Warsztat był zaraz po 
remoncie, czekał na finalną wycenę 
pod ubezpieczenie – stąd duża szan-
sa na brak odszkodowania z powodu 
braku aktualnej wyceny ubezpieczy-
ciela. Każdy grosz się liczy – napisano 
w opisie zbiórki.

oprac. 

Pomoc stomatologa 
dla uchodźców 
z Ukrainy

Dwa gabinety stomatologiczne 
działające na terenie gminy Świd-
nica świadczą darmową pomoc 
stomatologiczną dla uchodźców z 
Ukrainy, zarówno dla dzieci jak i 
dorosłych.

– Nie pozostajemy obojętni na 
to, co się wokół nas dzieje – infor-
muje wójt gminy Świdnica Teresa 
Mazurek. – Zapewnimy uchodź-
com z Ukrainy bezpłatną pomoc w 
nagłych bólowych problemach sto-
matologicznych, jak i leczeniu tak 
szybko, jak tylko będzie to możliwe 
– zapewnia Krystyna Werner, pro-
wadząca NZOZ „Wer-Med.” w Wi-
toszowie Dolnym i Lutomi Dolnej.

JB

Setne urodziny 
Stanisławy Stróżyckiej

Feralne skrzyżowanie do przebudowy

Na skrzyżowaniu często dochodzi do kolizji i wypadków.

znaczącą poprawę przepustowości. 
Inwestycja ma zostać zrealizowana 
w latach 2022-2025.

JB

Stanisława Stróżycka skończyła 100 lat. 

Uwielbia prace w ogródku i, jak zapewnia rodzina, pie-
cze najlepsze ciasto drożdżowe na świecie. Zawsze pogod-
na, uśmiechnięta. Do Czech w gminie Jaworzyna Śląska 
przybyła w 1953 r., gdzie wspólnie z mężem objęli gospo-
darstwo. Stanisława Stróżycka 24 lutego skończyła 100 lat. 
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2 NZOZ „Wer-Med.” w Witoszo-
wie Dolnym nr 60 zlokalizowany 
jest na terenie Centrum Sporto-
wo-Rekreacyjnego na I piętrze. 
Czynny jest od poniedziałku do 
piątku, w godz. 9.00-14.00. W 
sprawie pilnej pomocy stomato-
logicznej dla uchodźców z Ukra-
iny można się kontaktować te-
lefonicznie, dzwoniąc na numer 
668 744 408.

2 NZOZ „Wer-Med.” w Lutomi 
Dolnej nr 12 mieści się na tere-
nie szkoły podstawowej i przyj-
muje pacjentów w następujących 
godzinach: wtorek 13.00-18.00, 
środa 8.00-13.00, czwartek 9.00-
11.00. Tel. kontaktowy do gabine-
tu stomatologicznego w Lutomi 
Dolnej 668 744 348.
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Z inicjatywy Świdnickiej Grupy 
Biegowej w sobotę, 5 marca w samo 
południe w Parku Centralnym wy-
startował Bieg Jedności Solidarni z 
Ukrainą. – Dziś nie liczą się rezultaty, 
ale gest naszej solidarności ze wszyst-
kimi Ukraińcami – podkreślali orga-
nizatorzy symbolicznego wydarzenia. 

Każdy, kto w sobotę pojawił się w 
Parku Centralnym, otrzymał symbo-
liczne flagi Polski oraz Ukrainy. Tuż 
przed startem biegu zabrzmiał hymn 
Ukrainy. – Biegniemy po zwycięstwo i 
pokój dla Ukrainy. Świdnica spisuje się 
na medal, jeśli chodzi o pomoc i prze-
prowadzane zbiórki. My jako Świdnicka 
Grupa Biegowa nie mogliśmy postąpić 
inaczej, musieliśmy zorganizować bieg, 
abyśmy się wszyscy tu zebrali i zama-
nifestowali nasze poparcie dla Ukrainy 
– mówił na starcie Jacek Gołębiewski 

ze Świdnickiej Grupy Biegowej. – Gesty 
są potrzebne i idą w świat. Pokazujemy 
w ten sposób tym, którym dziś bomby 
spadają na głowy, że z nimi jesteśmy i 
możemy im pomagać tak, jak najlepiej 
potrafimy. Chyba wszyscy, którzy tutaj 
stoimy, przez ostatnie 11 dni dołożyło 
swoją małą lub większą cegiełkę do tych 
wielkich koszy zbiórek. Z tych małych 
cegiełek tworzymy wielkie rzeczy. Wy-
syłamy transporty już codziennie z taką 
gwarancją, aby dotarły one jak najgłę-
biej do Ukrainy, tam gdzie jest potrzeb-
ne teraz wszystko. Będziemy pomagać 
tak długo, jak będzie trzeba. Będzie-
my przyjmować uchodźców pod dachy 
naszych domów, będziemy ich żywić i 
wspierać – deklarowała Beata Moskal–
Słaniewska, prezydent Świdnicy. 
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Pierwszy Świdnicki Turniej Cur-
lingowy przeszedł do historii. Osta-
tecznie najlepsi okazali się faworyci 
z AZS Gliwice Team Hertman, którzy 
w finale pokonali ekipę Krakowskie-
go Klubu Curlingowego „Dziki Bi-
gos”. Na najniższym stopniu podium 
stanęli POS Łódź The Gentlemen, a 
najlepszą świdnicką drużyną została 
DKC Ekipa Kłusownika, która zajęła 
ostatecznie wysokie 6. miejsce. 

Turniej w Świdnicy był wyjątkowy, 
ponieważ obok medalistów Mistrzostw 
Polski na lodzie pojawiły się również 
osoby, które były prekursorami curlin-
gu w Polsce dwadzieścia lat temu oraz 
debiutanci, dla których był to pierwszy 
w życiu turniej z wicemistrzynią świata 
w biathlonie Krystyną Guzik na cze-
le. Event zorganizowany w Świdnicy 
był pierwszym towarzyskim turniejem 
curlingowym w historii rozgrywanym 
na Dolnym Śląsku i okazał się organi-
zacyjnym sukcesem. Wielu zawodni-
ków chwaliło najmłodszy polski klub 
dolnośląski „Dzik” Świdnica za organi-
zację i zapowiadali, że już nie mogą się 
doczekać drugiej edycji! – Świdnica to 
jest świetne miejsce na turniej curlin-
gowy, nie tylko ze względu na wspaniały 
obiekt OSiR-u Świdnica, ale również na 
piękne miasto, które ma wiele do zaofe-
rowania pod względem turystycznym – 
chwalili przyjezdni zawodnicy.

Mimo, że do finału to drużyna 
Aleksandry Bigosińskiej z Krakowa 
przystępowała z kompletem zwy-
cięstw, to jednak ekipa AZS Gliwice 
Team Herman z dwoma brązowymi 
medalistami ostatnich Mistrzostw 
Polski w składzie, okazała się bez-
konkurencyjna. Paweł Herman, Piotr 
Świeszek, Paweł Frynia i Marcin San-
derski zwyciężyli finał 7-2 i tym sa-
mym udźwignęli rolę faworyta turnie-
ju. Najlepszą świdnicką drużyną zo-
stała „Ekipa Kłusownika” występująca 
w składzie Jacek Tomaszewski, Kamil 
Chmielewski, Łukasz Tomaszek oraz 

Bartosz Pietrzak. Ostatecznie zajmu-
jąc wysokie szóste miejsce. Zawodnicy 
przy okazji ceremonii dekoracji ode-
brali również puchar za zwycięstwo w 
rozgrywanej przez cały sezon w Świd-
nicy Dzikiej Lidze Curlingu.

Wśród 22 drużyn, które przyje-
chały do Świdnicy, było aż 8 drużyn 
reprezentujących gospodarzy. Dla 
większości był to pierwszy turniej 
curlingowy w życiu. Debiutantów jed-
nak nie brakowało również w innych 
drużynach. Prezes świdnickiego klu-
bu Bartosz Łobaza, który jest jednym 
z ambasadorów Zimowej Akademii 

Około 200 osób wzięło udział w 
ósmej świdnickiej edycji Biegu Tropem 
Wilczym. Wydarzenie, które odbyło 
się w niedzielę, 6 marca, było nie tyl-
ko tradycyjnym hołdem dla Żołnierzy 
Wyklętych, ale także dla wszystkich 
Ukraińców, którzy walczą z rosyjskim 
najeźdźcą.

Kim byli żołnierze wyklęci, dlacze-
go biegniemy akurat 1963 metry?

Ideą przedsięwzięcia biegowo–edu-
kacyjnego „Tropem Wilczym. Bieg Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych” jest oddanie 
hołdu żołnierzom polskiego podziemia 
antykomunistycznego i antysowieckie-
go działającego w latach 1944 – 1963 w 
obrębie przedwojennych granic RP oraz 
popularyzacja wiedzy na ten temat. Dy-
stans 1963 metrów jest ściśle związany 
z roczną datą śmierci Józefa Franczaka 
pseudonim „Lalek”, ostatniego poległe-

go w boju partyzanta ruchu poakow-
skiego w Polsce. „Lalek” został zastrze-
lony przez funkcjonariuszy ZOMO i SB 
podczas zasadzki w Majdanie Kozic 
Górnych koło Świdnika.

Organizatorem wydarzenia byli: 
Fundacja Wolność i Demokracja oraz 
Świdnickie Stowarzyszenie Patrio-
tyczne. Partnerami: Świdnicki Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski 
w Świdnicy, Starostwo Powiatowe w 
Świdnicy, Urząd Gminy Świdnica, Ko-
menda Hufca ZHP Świdnica Młodzie-
żowy Dom Kultury w Świdnicy, III LO 
w Świdnicy, Nadleśnictwo Świdnica, 
Związki Kombatanckie i Żołnierskie, fir-
ma UNITRON. Koordynatorem projektu 
tradycyjnie był Tadeusz Grabowski. Pa-
tronat nad imprezą objął biskup świd-
nicki Marek Mendyk.
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Kamienie poszły w ruch

Uczestnicy byli pod wrażeniem poziomu organizacji imprezy.

Sportu, długo nie musiał namawiać 
organizatorów ZAS, by wzięli udział w 
turnieju. 

Turniej rozgrywany był systemem 
szwajcarskim. O pozycji w tabeli decy-
dowały kolejno: zdobyte punkty, bilans 
endów, zdobyte endy, bilans kamieni, 
zdobyte kamienie, endy stracone, ka-
mienie stracone. Drużyny rozegrały 
cztery kolejki gier, a najlepsza dzie-
siątka  finałową piątą serię. Nagrody 
rzeczowe oraz finansowe w turnieju 
pod patronatem prezydent Świdni-
cy zostały ufundowane przez Urząd 
Miejski w Świdnicy oraz firmy MaxMet 
i Kat-Recykling.

Bezpośrednio po ceremonii de-
koracji odbył się trening otwarty dla 
zgromadzonych kibiców oraz chęt-
nych osób, a instruktorzy bardzo 
szybko wyjaśnili wszystkie zasady i 
wszyscy rozegrali swoją pierwszą par-
tię curlingu w życiu. Trening zakoń-
czył sezon curlingowy w Świdnicy. 
Kolejna okazja do spróbowania cur-
lingu i dołączenia do Dolnośląskiego 
Klubu Curlingowego odbędzie się w 
październiku, kiedy lodowisko zosta-
nie ponownie zamrożone. „Dziki” ze 
Świdnicy nie kończą jeszcze sezonu, 
planują treningi na hali w Łodzi oraz 
wyjazdy na turnieje do Torunia, Łodzi 
oraz Katowic.

Oprac.
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W geście solidarności 
pobiegli dla Ukrainy

W sumie na starcie zameldowało się 
kilkudziesięciu miłośników biegania.
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Tropem Wilczym 
po raz ósmy

Uczestnicy wyruszyli na trasę ubrani 
w specjalne, patriotyczne koszulki. 
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Trenował z zespołem od po-
czątku okresu przygotowawczego i 
przekonał do swojej osoby trenera 
pierwszej drużyny IgnerHome Po-
lonii-Stali Świdnica. Biało-zieloni 
oficjalnie zaprezentowali nowego 
napastnika ekipy seniorów. 

To 24-letni Wojciech Dubas, któ-
ry występuje na pozycji napastnika. 
W przeszłości bronił barw między 
innymi FC Academy Wrocław, Orła 
Prusice, a ostatnio ligowego rywala 
- GKS-u Mirków. Szczególnie uda-
ny był dla niego poprzedni sezon 
2020/2021, kiedy to aż 18-krotnie 

ŚKPR dobrze wszedł w mecz i po 
dziesięciu minutach prowadził 5:3. 
Potem jednak inicjatywę zaczęli przej-
mować rywale z Kościana. Podopiecz-
ni Krzysztofa Terebuna popełniali 
sporo błędów technicznych i coraz 
wyraźniej tracili dystans. Goście od-
skoczyli na pięć bramek, ale w koń-
cówce pierwszej połowy część strat 
udało się odrobić. Do przerwy ŚKPR 
przegrywał 15:18, a największy kłopot 
sprawiał kołowy przyjezdnych Dawid 
Graf.

Na początku drugiej części świd-
niczanie dorzucili bramkę na 16:18, ale 
goście szybko odpowiedzieli i ponow-
nie powiększali swoje prowadzenie. 
W 41. minucie zrobiło się już 26:20 dla 
Tęczy i niewiele wskazywało, że Szare 
Wilki będą jeszcze w stanie powalczyć 
o punkty w tym meczu. A jednak. ŚKPR 
nabrał wiatru w żagle po czterech 
bramkarz z rzędu i kilku dobrych in-
terwencjach Volodymyra Shupyka. W 
ostatnie dziesięć minut świdniczanie 
wchodzili z trzema trafieniami stra-
ty (25:28) i niesieni dopingiem zdołali 
je odrobić! Wynik 30:30 po końcowej 
syrenie był sukcesem naszej drużyny. 
Konkurs rzutów karnych rozpoczął 

się kapitalnie. Dwa rzuty rywali wspa-
niale obronił Shupyk i po dwóch se-
riach było 2:0 dla ŚKPR-u. Po trzech 
już 3:1. Wygrana była na wyciągnięcie 
ręki. Niestety, przy kolejnych rzutach 
Szarych Wilków górą był golkiper Tę-
czy Adam Noskowiak i ostatecznie 

Szare Wilki wywalczyły punkt 

to goście skasowali bonusowy, drugi 
punkcik. Trudno dziwić się, że właśnie 
bramkarze obu drużyn uznani zostali 
najlepszymi zawodnikami meczu.

– Cały mecz goniliśmy wynik, więc 
ten zdobyty punkt cieszy. Oczywiście 
była szansa na dwa oczka, ale przecież 

mogliśmy też przegrać w regulamino-
wym czasie gry i nie mieć nawet tego 
jednego – mówił po spotkaniu Arkadij 
Makowiejew, prezes ŚKPR-u.

Należy podkreślić, że w trakcie 
spotkania zaakcentowano sprze-
ciw wobec agresji wojsk rosyjskich w 
Ukrainie. Świdniczanie zagrali z nie-
biesko-żółtymi opaskami na rękach, 
a wstążeczki w narodowych barwach 
Ukrainy były rozdawane kibicom przy 
wejściu do hali. Za tydzień ŚKPR czeka 
wyjazdowy mecz w Lesznie. Kolejny 
mecz w Świdnicy – 26 marca z Trójką 
Nowa Sól.

ŚKPR Świdnica – Tęcza Folplast 
Kościan 30:30 (15:18), k. 3:4

ŚKPR: Shupyk, Mirga, Wiszniowski – 
Wojtala 9, Chmiel 8, Etel 4, Pęczar 4, 
Redko 3, Wołodkiewicz 2, Ingram, Bal, 
Jaroszewicz, Galik

15. kolejka (5-6.03)
▪ ŚKPR Świdnica – Tęcza Folplast Ko-
ścian 30:30 (15:18), k. 3:4
▪ AZS UZ Zielona Góra – Real Astromal 
Leszno 29:29 (16:10), k. 4:3
▪ Szczypiorniak Gorzyce Wielkie – 
Trójka Nowa Sól 25:26 (9:14)
▪ Olimp Grodków – UKS EUCO Dzie-
wiątka Legnica 25:26 (9:14)
▪ Grunwald Poznań – Bór Joynext 
Oborniki Śl. 20:25 (11:13)
▪ GOKiS Kąty Wrocławskie – Zew 
Świebodzin 23:28 (9:15)

Oprac.

Spotkanie dostarczyło kibicom sporo emocji. 
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Nowy napastnik 
wzmocni siłę ognia

wpisał się na listę strzelców w roz-
grywkach seniorskiej IV ligi. Podczas 
aktualnej kampanii rozgrywkowej 
też był ważnym ogniwem swojego 
zespołu, zaliczając jesienią 3 gole. 
Teraz zdecydował się na zmianę 
przynależności klubowej, dołączając 
do swojego byłego kolegi z Mirkowa 
- Grzegorza Zygadło, który do Świd-
nicy trafił już latem. 
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► Wojciech Dubas trafił do Igner-
Home Polonii-Stali Świdnica na 

zasadzie transferu definitywnego. 

Trzymające w napięciu widowisko obejrzeli kibice zgromadzeni w hali sportowo-wi-
dowiskowej im. Haliny Aszkiełowicz w Świdnicy. W meczu 15. kolejki I ligi ŚKPR Świdnica 
zremisował 30:30, a następnie uległ po rzutach karnych 3:4 z Tęczą Folplat Kościan. Zdo-
byty w tych okolicznościach punkt cieszy, ale pozostał i mały niedosyt, bo zwycięstwo w 
konkursie siódemek było bardzo blisko.
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