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„Wszystkie ręce na pokład” - takie hasło od blisko miesiąca przyświeca mieszkańcom naszego miasta, którzy ruszyli z pomocą dla uchodźców. Ma ona różne wymiary, od zbiórki
darów rzeczowych, po wpłaty na konto. Z oficjalnych danych wynika, że na dziś (od red.
25.03) w samej Świdnicy przebywa ponad 2500 ukraińskich uchodźców wojennych. Potrzeby wciąż są spore, a życzliwość ludzka nieoceniona. Właśnie zdajemy najtrudniejszy
egzamin, test z człowieczeństwa.
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W nocy z soboty na niedzielę z
26 na 27 marca zmienimy czas z zimowego na letni. Z godziny 2.00 zegarki przesuniemy na 3.00. Przez to
będziemy spać o godzinę krócej, ale
tylko w dniu zmiany czasu.
Czas z zimowego na letni i z letniego na zimowy zmienia się na świecie od około 100 lat. Polacy przestawiają wskazówki regularnie od 1977
roku. Oprócz Polski takie rozróżnie-

nie stosowane jest w około 70 państwach, w tym w większości krajów
europejskich. Przypomnijmy, że od
dawna trwają rozmowy nad możliwością zniesienia zmiany czasu. W 2018
roku Komisja Europejska pytała Europejczyków o zniesienie zmiany czasu.
Zdecydowana większość uczestników
badania opowiedziała się za likwidacją
zmiany.
DG

W tym miejscu wybudowana zostanie nowa siedziba Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, a
docelowo również Prokuratury Rejonowej w Świdnicy.

2 883 969 złotych za teren o
powierzchni 1,2657 ha – taką cenę
uzyskało miasto przy zbyciu nieruchomości położonej przy ul. gen.
Emila Augusta Fieldorfa. Działkę
kupiła Prokuratura Okręgowa w
Świdnicy.

– Zgodnie z zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość znajduje się
na terenie zabudowy usługowej – informuje Magdalena Dzwonkowska,
rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego
w Świdnicy.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Blisko 3 miliony
złotych za działkę

Przed nami zmiana czasu na letni.
Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na letni nastąpi w ostatni weekend marca.

W niedzielę, 3 kwietnia odbędzie
się Świdnicka Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości. Do ścisłego
centrum miasta ponownie zawitają
miłośnicy przedmiotów, których w
sklepach kupić już nie można.
Giełda Staroci od prawie pięćdziesięciu lat gromadzi w każdą pierwszą
niedzielę miesiąca tłumy świdniczan
oraz przyjeżdżających z całego Dolnego Śląska kolekcjonerów, łowców

okazji i miłośników rzeczy, których w
sklepach już dostać nie można. Stałe
spotkania mają w Świdnicy kolekcjonerzy numizmatów, pocztówek, birofiliści i filateliści. Kupić można na niej
meble, dzieła sztuki i biżuterię, stare
zegary oraz akcesoria i części służące
do przywracania starym przedmiotom
ich dawnego blasku. Godziny funkcjonowania giełdy 8.00-14.00.
DG

Giełda cieszy
dużą popularnością wśród
mieszkańców
Świdnicy.

W czwartek, 10 marca prezydent Beata Moskal–Słaniewska i prokurator okręgowy Wiesław
Dworczak podpisali akt notarialny sprzedaży nieruchomości.

Interesuje Cię dofinansowanie
na wymianę ogrzewania?
Przyjdź na spotkanie informacyjne
„Czyste Powietrze”
Urząd Miejski w Świdnicy zaprasza wszystkich, którzy są zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na
wymianę ogrzewania, termomodernizację budynku, mikroinstalację fotowoltaiczną do udziału w spotkaniu
informacyjnym dotyczącym programu „Czyste Powietrze”.

Spotkanie odbędzie się 29 marca o
godzinie 16:15 w Urzędzie Miejskim w
Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49 – w
sali 104 (1 piętro). - Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa do poniedziałku,
28 marca na adres e-mail: srodowisko@
um.swidnica.pl lub telefonicznie pod numerem 74/856 29 92 – apelują urzędnicy.
red.

Świdnica
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Wyjątkowe grafiki Pabla
Picassa w Galerii Fotografii

Prace genialnego artysty wywarły wrażenie na gościach wernisażu, który odbył się w piątek,
18 marca.

Gdzie to, co to?

jazdowej. W portalu widnieje
kartusz z datą 1738, ozdobiony
wolutami oraz motywem główek anielskich.
DG

*Informacje na podstawie
wydawnictwa „Detale zabytków ziemi świdnickiej” autorstwa Moniki Turzańskiej.

◄ Ulica Komunardów 4

foto: D. Gębala

▼ Kościelna 9

Większość z nich kojarzymy, mijamy, spacerując ulicami Świdnicy.
Jednak czy znamy ich historię i symbolikę?

Ul. Komunardów 4

W osi centralnej barokowej kamienicy ulokowano portal sieni prze-

foto: D. Gębala

Obie elewacje narożnej kamienicy
otrzymały symetryczne rozmieszczone prostokątne plakiety. Neobarokowe kartusze flankują postacie trzymające atrybuty: handlu, wiedzy, transportu oraz pracy.

Ul. Kościelna 9

reklama

DG

facebook mojaswidnica.pl

foto: D. Gębala

Grafika stanowi jedną z dyscyplin,
którymi Picasso zajmował się bardzo
chętnie. Uprawiał wiele jej odmian, m.in.
akwatintę, drzeworyt, linoryt, staloryt,
mezzotintę, preferując jednak litografię i akwafortę. – O autorze funkcjonuje
pewna anegdota. „Gdy byłem mały, matka mówiła mi: Jeżeli będziesz żołnierzem,
zostaniesz generałem. Jeśli będziesz mnichem, skończysz jako papież. Chciałem
być malarzem i zostałem Picassem”. To,
że Pablo Picasso jest jednym z najwybitniejszych twórców współczesnej sztuki
nowoczesnej, to jest truizm. Jego artystyczna wszechstronność objawiała się
zarówno w technice, ale także w formie,
ponieważ w swojej pracy używał ołówka,
akwareli, farb olejnych, gipsu, kamienia i
różnorodnych odpadów. Grafika stanowi
jedną z dyscyplin, którymi się zajmował.
Szacuje się, że artysta za życia stworzył około 2000 prac. Prace, które mogą
państwo u nas obejrzeć, pochodzą z kolekcji Dariusza Matyjasa – podkreśla
Anna Rudnicka, dyrektor Świdnickiego
Ośrodka Kultury.

reklama

Sporym zainteresowaniem miłośników sztuki cieszył się wernisaż wystawy „Pablo Picasso — grafika nieokiełznana”. Dzięki staraniom Świdnickiego Ośrodka Kultury, prace wybitnego artysty można obejrzeć do 6 kwietnia w Galerii Fotografii.

Uwaga na
oszustów
wyłudzających
kody BLIK!
Oszuści cały czas aktywnie działają, a nasz pośpiech tylko ułatwia
im przestępczy proceder. 42-letni
mieszkaniec powiatu świdnickiego
stracił 1000 złotych metodą na tzw.
„BLIK-a”. Był przekonany, że pomaga
koledze, a w rzeczywistości pieniądze przekazał oszustowi.
W czwartek, 17 marca do świdnickiej jednostki zgłosił się 42-letni
mieszkaniec powiatu świdnickiego,
który padł ofiarą oszustwa. Mężczyzna
stracił 1.000 złotych. - Schemat działania oszustwa wyglądał w następujący
sposób. W nieznanych okoliczności ktoś
włamał się na konto na portalu społecznościowym jego znajomego. Za pośrednictwem komunikatora internetowego przysłał wiadomość, że potrzebuje
pilnie pieniędzy, które za chwilę odda
szybkim przelewem. Poszkodowany,
chcąc pomóc koledze, podał kod BLIK,
za pomocą którego oszust na terenie
innego miasta w Polsce dokonał wypłaty z bankomatu. W ten sposób 42-latek stracił swoje pieniądze – tłumaczy
Magdalena Ząbek, oficer prasowy KPP
Świdnica. - Zanim przekażemy komukolwiek kod BLIK, upewnijmy się, że za
prośbą o pomoc finansową nie kryje się
próba oszustwa. Skontaktujmy się telefonicznie lub osobiście ze znajomym i
upewnijmy się, czy naprawdę potrzebuje on naszej pomocy.
red.
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Realizacja miejskich inwestycji
idzie zgodnie z planem
Na terenie Świdnicy trwają remonty ważnych szlaków komunikacyjnych oraz m. in.
oczekiwana od lat przez mieszkańców przebudowa basenu letniego przy ul. Śląskiej. Efekty
inwestycji widać już gołym okiem, a wiosenna pogoda powinna przyspieszyć tempo wykonywanych prac.
jezdnię od brzegu zbiornika zostanie zachowana. Chodnik znajdujący
się wzdłuż zbiornika wodnego ma
zostać poszerzony do 4 m i będzie
dostępny tylko dla pieszych. Wzdłuż
ścieżki postawione zostaną nowe
ławki i kosze na śmieci. Przy skateparku powstanie parking dla 40
samochodów osobowych. Zaprojektowano nowe chodniki prowadzące
do strefy sportowej, w planach jest
również przebudowa schodów. Parking przed bosmanatem został już
powiększony. Powstało 148 miejsc do
parkowania, w tym dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo posadzone zostaną drzewa i krzewy ozdob-

foto: D. Gębala

Ul. Sikorskiego

ne. Jezdnia zyska nową nawierzchnię
asfaltową, wzdłuż niej wydzielona
ma być dwukierunkowa droga rowerowa. Na wysokości bosmanatu powstać mają dwie zatoki autobusowe.
Po stronie zabudowań wydzielono
miejsca do parkowania wzdłuż jezdni
w postaci zatoki. Mają również zostać wprowadzone elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu oraz
pieszych. Trzy przejścia dla pieszych
wyniesione ponad powierzchnię
jezdni będą stanowić element spowalniający pojazdy. Wszystkie przejścia na drodze głównej będą posiadały dodatkowe oświetlenie, które w
nocy poprawi widoczność pieszego.

Basen letni
Przypomnijmy, że zakres przebudowy kompleksu obejmuje m.in.
budowę stalowych niecek basenów
o łącznej powierzchni ponad 2,5 tys.
m2 wraz z wyposażeniem, zjeżdżalni, wodnego placu zabaw, tarasów,
Basen letni

Wprowadzone zostały kolejne
modyfikacje w tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Sikorskiego/Strzegomska. Pojazdy powróciły na prawą stronę jezdni, przy
dalszym utrzymaniu ruchu jednokierunkowego. Urząd Miejski w Świdnicy apeluje do kierowców o zwrócenie
szczególnej uwagi na oznakowanie w
rejonie tego skrzyżowania.
Ulica gen. W. Sikorskiego na odcinku od ul. gen. M. Langiewicza do
skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
była w złym stanie technicznym. W
2021 roku po uzyskania dofinansowania wyłoniono wykonawcę prac.
Zadanie realizuje Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o. Jego koszt to ponad 2 miliony 900 tysięcy złotych. – Pierwsze roboty drogowe rozpoczęły się
we wrześniu 2021 r. Wykonano już
parking dla 34 samochodów osobowych, postawiono obrzeża, krawężniki, kończone są prace przy zatoce
autobusowej i chodnikach, ułożono
również dwie warstwy masy asfaltowej. Podobny stopień zaawansowania
prac jest na sięgaczu ul. Sikorskiego,
który stanowi dojazd do budynków
nr 42 a-d. Prace przebiegają zgodnie
z harmonogramem i nie zanotowano
żadnych opóźnień. Wszystkie roboty
są prowadzone bez zastrzeżeń. Przewiduje się, że inwestycja zakończy się
w terminie umownym tj. do 15 czerwca bieżącego roku – wylicza Magdalena Dzwonkowska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

do wiaduktu kolejowego. Planowany
termin zakończenia prac to druga
połowa tego roku.
W pierwszej kolejności wymieniono sieci uzbrojenia podziemnego. Istniejący kolektor deszczowy,
będący w złym stanie, został zlikwidowany i zastąpiony nowym. Dokumentacja projektowa zakłada także
wybudowanie kanału technologicznego, dzięki któremu będzie mógł
być uruchomiony monitoring obejmujący obszar skateparku oraz bosmanatu. Zaprojektowano także nowe
energooszczędne lampy drogowe, w
tym po stronie zabudowań wysokie
doświetlające jezdnię i chodniki oraz
po stronie zalewu Witoszówka, niskie oświetlające drogę rowerową i
bulwar. Zieleń wysoka odgradzająca

foto: D. Gębala

Ul. Sikorskiego

Ul. Polna Droga

Trwają prace w ramach przebudowy ulicy. Całkowita inwestycja
obejmie odcinek ulicy od ronda na
skrzyżowaniu z ulicą Wałbrzyską
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foto: D. Gębala

Ul. Polna Droga

trybun, altan wypoczynkowych,
wieży ratowniczej, budynku technologii basenowej wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą
komunikacyjną, małą architekturą
oraz nasadzeniem zieleni. Nowością
na kąpielisku będzie wodny plac zabaw z dwoma zjeżdżalniami i wieloma urządzeniami zabawowymi dla
dzieci. Znajdą się tam m. in.: armatki
wodne, wiadra przelewowe, tryskające dysze w kształcie jeżyków, liści
czy też muchomorów. Kolejną atrakcją dla nieco starszych amatorów
wodnych kąpieli będzie 60-metrowa
zjeżdżalnia rurowa oraz 15-metrowa zjeżdżalnia jednotorowa. Baseny
rekreacyjne wyposażone zostaną w
platformy dla osób niepełnosprawnych, a wśród urządzeń wodnych
znajdą się m.in.: dzika rzeka, kula
generująca fale, gejzery powietrzne,
ścieka pontonowa czy też przyrządy
do masażu. Dla szukających ochłody
i cienia przygotowane zostaną drewniane altany.

aktualności

Żółty Marsz Nadziei wystartuje o godz. 11.00.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych
„Hospicjum” w Świdnicy zaprasza
na Żółty Marsz Nadziei, który będzie
zwieńczeniem czwartej edycji „Pól
Nadziei”. Wyjątkowe i symboliczne
wydarzenie odbędzie się w czwartek,
7 kwietnia.
Pola Nadziei to kampania, której
celem jest promowanie idei wolontariatu i niesienia bezinteresownej
pomocy podopiecznym hospicjum.
Jest to szeroki zakres działań edukacyjnych i wolontaryjnych, którego
dodatkowym celem jest pozyskiwanie
środków na opiekę paliatywną. - Po
raz drugi przejdziemy „Żółtym Korowodem” wraz z dziećmi i młodzieżą
oraz zaproszonymi gośćmi. Głównym
celem marszu jest zamanifestowanie
potrzeby niesienia pomocy i nadziei

wszystkim osobom chorym, cierpiącym
oraz ich rodzinom. Kwiaty, które zostaną ścięte z żonkilowej rabaty, rozdawać
będziemy w ulicznej kweście. Pozyskane w ten sposób fundusze pozwolą na
częściowe zaspokojenie potrzeb podopiecznych naszego hospicjum – zachęca Gabriela Kaczkowska, prezes
Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy. - Spotykamy się o
godz. 11.00 w Rynku od strony ul. Łukowej. Po okrążeniu Rynku, radosny korowód zatrzyma się pod sceną, na której
wystąpią podopieczni Młodzieżowego
Domu Kultury w Świdnicy, uczestnicy
Grupy Wokalnej Tadeusza Szarwaryna
i Dariusza Jarosa „Rozśpiewane Dzieciaki” oraz dzieci z Fundacji „Ut Unum
Sint”.

Do nietypowej interwencji doszło
w ostatnim czasie na terenie powiatu
świdnickiego. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o… wystraszonym
łabędziu, który nocą spaceruje środkiem drogi i blokuje ruch.
Na miejsce wysłany został patrol
Wydziału Ruchu Drogowego świdnickiej komendy, który potwierdził zgłoszenie. Ptak nie potrafił samodzielnie
opuścić drogi i stanowił zagrożenie
dla innych kierujących. Policjanci ruszyli na pomoc. – Wystraszony łabędź,
mimo podejmowanych przez mundu-

rowych prób nakierowania go w stronę
pobliskiego stawu, nie wykazywał zainteresowania. Dlatego podjęli decyzję
o przymusowym przetransportowaniu
go w bezpieczne miejsce – do pobliskiego zbiornika wodnego w Komorowie.
Podczas tej niecodziennej interwencji nikomu nic się nie stało. Zwierzę
nie ucierpiało i nie wyrządziło żadnych szkód. Łabędź szczęśliwie wrócił
do swojego naturalnego środowiska
– opowiada Magdalena Ząbek, oficer
prasowy KPP Świdnica.

naczek górskich i nieco większego wysiłku
fizycznego zapraszamy na nasz kolejny
rajd, który odbędzie się 28 maja. Planujemy wówczas kilkunastokilometrowy górski trekking, ale dokładny kierunek musi
jeszcze przez chwilę pozostać tajemnicą
– dodaje Mariusz Pacek z KŚ-J.
Plan wycieczki:
▪ 08:00 - Zbiórka i wyjazd z pl. św.
Małgorzaty w Świdnicy
▪ 09:30 - Przyjazd do Kamienica Ząbkowickiego
▪ 10:00 - Zwiedzanie Pałacu Marianny
Orańskiej
▪ 11:30 - Przejazd do Nysy, zwiedzanie
i czas wolny
▪ 15:30 - Rejs po Jeziorze Nyskim
▪ 16:30 - Czas wolny
▪ 18:30 - Przyjazd do Świdnicy

DG

Wyprawy cieszą się zainteresowaniem wśród
turystów w różnym przedziale wiekowym.

DG

DG

Łabędź w
radiowozie został
przetransportowany
do Komorowa.
reklama

foto: KPP Świdnica

W nocy spacerował
środkiem drogi

Lokalna Organizacja Turystyczna
„Księstwo Świdnicko-Jaworskie” zaprasza do zapisów na kolejną wyprawę
w ramach Książęcych Rajdów. Tym
razem celem będą niezwykłe atrakcje
Kamieńca Ząbkowickiego i okolicy.
- W sobotę, 23 kwietnia pojedziemy
do Kamieńca Ząbkowickiego. Będziemy
zwiedzać Pałac Marianny Orańskiej, następnie przejedziemy do Nysy. Wycieczkę zakończymy nad Jeziorem Nyskim,
gdzie odbędzie się rejs statkiem „Gracja”
– mówi Iga Czwartacka-Dobrzyńska
z Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Zapisy od soboty, 26 marca tradycyjnie
odbywać się będą w siedzibie Informacji Turystycznej na świdnickim Rynku
(czynne codziennie od 10:00 do 18:00),
telefonicznie (74 852 02 90) lub poprzez
e-mail (it@um.swidnica.pl). Koszt wyjazdu to 80 zł. - Wszystkich głodnych wspi-

foto: LOT „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”

foto: D. Gębala

Przed nami
Żółty marsz nadziei
przejdzie ulicami miasta niezapomniana wyprawa
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Andrzej Hercuń:

serce i ktoś, kto będzie sytuację próbował
wykorzystywać. Są ludzie, którzy jeżdżą
na granicę i porywają uchodźców na organy czy kobiety do domów publicznych.
Takie sygnały mieliśmy już w pierwszym
tygodniu. I to jest patologiczne. Teraz zacznie się już kalkulacja, nawet jeśli chodzi o te rządowe dopłaty.

Mamy ogromne serca,
zdajemy test
z człowieczeństwa
Gdy tylko wybuchła wojna, po
chwili zastanowienia zaczął działać.
Skrzyknął znajomych i stworzył grupę
ludzi, która ruszyła na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Świdniczanin Andrzej
Hercuń, współtwórca strony dompozadomem.pl, opowiada m.in. o tym, jak
ważna w niesieniu pomocy jest praca zespołowa i jak przekuwać chwile
ogromnego zwątpienia i zmęczenia w
działanie na rzecz uciekających z ogarniętej wojną Ukrainy matek z dziećmi.

Tylko z drugiej strony ciężko oczekiwać, że Polacy będą
w stanie przez dłuższy czas
utrzymywać rodziny uchodźców. Czasy mamy ciężkie, ceny
wysokie, zarobki niskie. Na
dłuższą metę to jest niewykonalne. Pojawia się też hejt.

- W pierwszym tygodniu napisała do
mnie Rosjanka, która od jakiegoś czasu mieszkała w Polsce i z dnia na dzień
została pozbawiona dachu nad głową.
Osoba wynajmująca jej mieszkanie po
prostu rozwiązała z nią umowę tylko
dlatego, że jest Rosjanką właśnie. Będzie
dramat Ukraińców, Polaków i Rosjan.
Dzisiaj mamy do czynienia z katastrofą
humanitarną, której nigdy nie widzieliśmy i nawet w najgorszych snach nie
przewidzieliśmy. Widzimy też ten hejt,
ale nie jesteśmy w stanie w zasadzie nic
zrobić. Musimy skupić się na pomocy i to
wszystko.

Andrzej Hercuń
zaangażował się
w pomoc uchodźcom
wojennym z Ukrainy.

Dompozadomem.pl to oddolna
inicjatywa, której jesteś współtwórcą. Skąd w ogóle pomysł na
jej stworzenie?

Akcja jednak się rozrosła?

- Dokładnie. Stwierdziliśmy, że mamy
większe możliwości i w sobotę zebrało
się u nas kilkoro przyjaciół, m.in. informatyk, człowiek od logistyki i transportu, dziewczyna, która potrafi ogarniać
sprawy formalne. I w piątkę ruszyliśmy.
Wytyczyliśmy sobie założenia, w jakich
dokładnie obszarach będziemy działać,
pomagać i w jakiej kolejności. Najważniejsze było schronienie i na tym właśnie
skupiliśmy się w pierwszym momencie.
Od razu też wiedzieliśmy, że potrzebna
tym ludziom będzie praca, a także pomoc
lekarza czy psychologa. Pierwsza sobota
to już było tworzenie takiej grupy i obdzwanianie znajomych. Gromadziliśmy
bazę ludzi, z których każdy miał inne
możliwości.

Takie inicjatywy kolejny raz udowadniają, że najważniejsza jest
współpraca i praca zespołowa.

- Na pewno tak jest, jesteśmy tego żywym
przykładem. Gdy rzuciliśmy temat, że
potrzebujemy kierowców, w kilka godzin
zgłosiło się 60 osób, z czego zaangażowało się ok. 38. Logistyk to ogarnął, pojawił
się system sms’owy powiadamiania i to
bardzo sprawnie działa. Część z kierowców jeździ na granicę, inni transportują
ludzi m.in. z Wrocławia do Świdnicy czy
gmin wokół. To są też takie prozaiczne
rzeczy jak zawiezienie mamy z dzieckiem do lekarza czy urzędu.

Mnie wzrusza ten łańcuch
ludzkich serc, a już najlepszy
na świecie jest system poczty
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foto: D. Gębala

- Od zeszłego roku mieszka u nas małżeństwo z Charkowa. Pierwsze dni to
była nerwówka, i oczekiwanie na wiadomości, chodzenie z kąta w kąt, płacz
Oksany, zdenerwowanie Romka. I w
piątek wieczorem, a więc dzień po inwazji Rosji na Ukrainę, z Romanem właśnie
stwierdziliśmy, że nie ma co siedzieć i tak
bezsensownie chodzić, tylko trzeba coś
zrobić. No i tak się urodziła nasza idea.
Na początku w ogóle myśleliśmy, żeby
tylko dawać schronienie ludziom w naszej zagrodzie.

Spotykacie się z postawą roszczeniową wśród przyjeżdżających uchodźców?

pantoflowej: ktoś kogoś zna. I
tak to działa. Mam też wrażenie, że wolontariusze zostali
zostawieni sami sobie i to oni
postawili cały system pomocy,
a nie rząd, który ma do tego
przecież narzędzia.

- Zgadzam się. Taki system działa znakomicie w całej Polsce. Brakuje mi jednak
współpracy między punktami pomocy.
Na ulicy Kolejowej bardzo świetnie zorganizowali się Ukraińcy, ale mam wrażenie, że oni sobie, a Polacy sobie. A przecież kopiemy do jednej bramki.

Trzeba połączyć siły.

- Oczywiście. My byliśmy akurat w tej
dobrej sytuacji, że od samego początku
mieliśmy ekipę pół na pół i współpracujemy od pierwszego dnia ze świdnicką
społecznością ukraińską. I są to ludzie
chętni do pomocy, angażują się bardzo.
I to jest fajne, że mogę wysłać Ukraińca
jako kierowcę, który zna język i nie ma
bariery. To jest bezcenne.

Jakiego wsparcia udzielacie teraz uchodźcom?

- Najwięcej jest interwencji psychologicznych. I na pewno jest to pomoc, która
będzie potrzebna długofalowo. A drugim priorytetem jest pozyskiwanie dla
uchodźców ofert pracy. Oni muszą mieć
jakiekolwiek zajęcie. Część tych ludzi, z
którymi mamy kontakt, zaangażowała się od razu, jak się tylko ogarnęli, ale
część szuka pracy, ale to jest działanie po
omacku. Stąd nasza duża rola, żeby pomóc w jej znalezieniu.

A czy pomocy psychologicznej
potrzebują także dzieci?

- Zdarza się, chociaż bardziej psychicznie zdruzgotani są tutaj dorośli. Dzieciaki się adaptują dość szybko, zwłaszcza że
jak wysyłaliśmy do różnych domów naszych gości uchodźców, to staraliśmy się
dopasowywać np. wiek dzieci do dzieci

gospodarzy. I one świetnie zazwyczaj się
odnajdują, co jest pokrzepiające, zwłaszcza jeśli chodzi o dramatyczną przecież
sytuację, w jakiej się znaleźli.

Jak już przyjadą do Was uchodźcy, to w ogóle mówią o tym, co
przeżyli w Ukrainie? Jeśli tak,
to jakie są to opowieści? Chcą o
tym rozmawiać?

- To jest tak, że jedni chcą, a inni nie. Są
ludzie, których ja się boję zapytać. Zamienimy tylko parę słów i ja już wiem,
że jakiekolwiek pytanie na ten temat to
będzie płacz. Dlatego odpuszczam i jak
chcą się otworzyć, to ja wtedy jestem
gotów słuchać. Historie są różne. W piątym miesiącu ciąży Wita, która uciekła
z Charkowa, przespała się u nas, i wróciła po następną koleżankę. Myślałem,
że ją uduszę. Przecież to był nadludzki
wysiłek. Oni uciekają z niczym. Z jedną
reklamówką i tym, co mają na sobie. To
naprawdę są dramaty, na które musimy
patrzeć niemal codziennie. Do momentu wybuchu wojny nie mieściło nam się
w ogóle w głowach, że w 21. wieku może
dojść do konfliktu zbrojnego i w Europie
będziemy mieli katastrofę humanitarną.
Generalnie, co człowiek to historia.

Ilu osobom udało się Wam pomóc?

- 400, tak wyliczyliśmy mniej więcej.
Wszystkie udało nam się ulokować, znaleźć dach nad głową, niektórym pracę.
Ale zaczyna się ogromny problem z miejscami noclegowymi i widzimy to.

A zauważasz, że Polacy spośród
naprawdę tego zalewu dobra,
zaczynają, niestety już wykorzystywać sytuację? Mówię
tu np. o skokowym podniesieniu cen wynajmu mieszkań w
Świdnicy chociażby.

- No właśnie. W każdej takiej sytuacji
kryzysowej jest ktoś, kto otworzy swoje

- Pamiętam tylko jedną taką sytuację,
na kilkaset osób, więc to naprawdę jest
zachowanie marginalne. Kobieta z córką szukała schronienia i załatwiliśmy
wszystko, ale ona zażyczyła sobie zdjęć
miejsca, gdzie będą mieszkać. Był to jednak przypadek jednostkowy. Część osób,
choć ma załatwiony u nas nocleg, rezygnuje z niego, woląc pozostać np. we
Wrocławiu, czyli dużym mieście. I taka
piątka osób, która właśnie zrezygnowała
z naszej propozycji, koczuje już kilka dni
na dworcu, więc czasami te irracjonalne
wybory nie są dla nich najlepsze.

Jak ta sytuacja, Twoim zdaniem, będzie się rozwijać dalej?
Mówię o uchodźcach, którzy do
nas przyjeżdżają.

- Ja przewiduję czarny scenariusz, bardzo czarny. Od początku, czyli od pierwszego dnia wojny przewidywałem, że do
Polski, wbrew przewidywaniom analityków, wjedzie ok. 5 milionów osób, ale
może to być niedoszacowane. Europa
nie znała takiej skali, nie oszukujmy się.
Pojawią się lada dzień problemy: będą
pracować dorywczo, a z takiego rodzaju pracy nie bardzo jest się jak utrzymać. Przyjechały do nas matki z małymi dziećmi. One nie pójdą do pracy,
bo kto zajmie się maluchami. Kolejnym
problemem jest także bariera językowa,
u ludzi wykształconych nostryfikacja
dyplomów. To są też ciężarne, które za
chwilę urodzą. Pamiętajmy, że uciekły
do nas same kobiety z dziećmi, a więc
w zawodach, w których jest najwięcej
wakatów jak chociażby budowlanka,
one nie popracują. Nie będzie pracy, nie
będzie pieniędzy. Nie będzie pieniędzy,
to skąd wezmą na jedzenie czy mieszkanie? I tak koło się będzie zamykać.
Jestem ogólnie przerażony tym, co nas
czeka i nie śpię po nocach, bo cały czas
o tym myślę, szukając jakiś rozwiązań.
Nie zawsze one jednak przychodzą.

Coś pokrzepiającego na koniec
naszej rozmowy?

- Mamy ogromne serca, zdajemy test z
człowieczeństwa. Oby tak dalej.

Rozmawiała Justyna Bereśniewicz

aktualności

Pierwsze nasadzenia zostały wykonane na placu Grunwaldzkim.

jak również na wysepkach przy pl.
Grunwaldzkim. Posadzone zostaną
także na rondzie u zbiegu ulic Kopernika i Kliczkowskiej. Bratki pojawią
się w gazonach ustawionych przy ul.
Mennickiej, Trybunalskiej, Komunardów oraz na pl. Wolności i pod halą
targową przy pl. Grunwaldzkim.
Już niedługo zakwitną również
tulipany, których cebule zostały posadzone jesienią ubiegłego roku. Ozdobią
one gazony przy al. Niepodległości, pl.
Grunwaldzki, pl. Jana Pawła II, pl. św.
Małgorzaty oraz skwer przy ul. Wałowej. Tulipany rosną także na świdnickich rondach: Orląt Lwowskich, przy
ul. Śląskiej/Pionierów, ul. Pionierów/
Sprzymierzeńców, ul. Kliczkowskiej
oraz zieleńcach przy ul. Bohaterów
Getta, ul. Komunardów i pl. Wolności.
Oprac.

reklama

Ponad 11 tysięcy bratków i stokrotek zostanie nasadzonych na
placach, skwerach i w pasach drogowych. Pięknymi kwiatami „pokolorowanych” zostanie ponad 400 metrów
kwadratowych miasta.
Różnokolorowymi bratkami obsadzony zostanie pl. św. Małgorzaty.
Kwiaty pojawią się w kuwetach wokół
małej i dużej fontanny. Ozdobią one
również teren przy kamieniu pamięci
przy pl. św. Małgorzaty, skwer przy
ul. Franciszkańskiej, plac 1000-lecia
Państwa Polskiego, pasaż przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, skwer
przy ul. Marii Konopnickiej i Grodzkiej
oraz skwer przy ul. Dworcowej.
W obrębie pasów drogowych
kwiaty zakwitną na rondach przy ul.
Wałbrzyskiej/Polna Droga oraz ul.
Mikołaja
Kopernika/Przemysłowej,

REKRUTACJA
TECHNIKUM

TECHNIKUM

ORTOPEDYCZNE WETERYNARYJNE

W ŚWIDNICY

(74) 85 13 157
507 488 607

sekretariat@sced.pl

sekretariat@toswidnica.pl

codzienna porcja informacji na

ul. Traugutta 7
58-100 Świdnica
www.toswidnica.pl

reklama

foto: D. Gębala

Pierwsze wiosenne
kwiaty w Świdnicy

mojaswidnica.pl
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Kompostowanie – jak zacząć?

Najlepszym sposobem, aby uzyskać własny materiał do
użyźniania gleby, jest kompostowanie. Przy okazji można
przy tym zagospodarować odpady, które powstają w ogrodzie czy naszej kuchni.
Odpady BIO (biodegradowalne) to
około 70% naszych śmieci. Będziemy
mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu
resztek jedzenia, jeśli trafią one do
kompostownika. Kompost jest źródłem darmowego, naturalnego nawozu, który możemy wykorzystać do
użyźnienia gleby w doniczkach czy w
ogrodzie.

Kompostownik można zrobić
samemu lub kupić:
2 Kompostowanie w pryzmie:
najprostszy sposób kompostowania,
który polega na układaniu warstwami
materiałów biodegradowalnych.
2 Drewniany kompostownik o
budowie ażurowej: można wykonać
samodzielnie z zaimpregnowanych
belek lub desek, ułożonych w taki sposób, aby zapewnić dostęp powietrza
do warstw kompostu.
2 Gotowy kompostownik ogrodowy: można kupić w markecie
ogrodniczym lub sklepie. Doskonale sprawdzi się w małych ogrodach,
gdzie nie produkuje się dużo odpadów
biodegradowalnych.

Kompostownik zakładamy od
wiosny do jesieni. Warunkiem są dodatnie temperatury. Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być
zacienione oraz osłonięte od wiatru.
Lokalizacja, którą wybierzemy, powinna być nieco wzniesiona, tak aby woda
opadowa nie zalewała powstającego
kompostu. Doskonałym rozwiązaniem jest ulokowanie kompostownika
w sąsiedztwie roślin kwitnących oraz
krzewów, których wydzielane zapachy mogą stanowić naturalną barierę
dla zapachów powstających podczas
procesu rozkładu substancji organicznych.
Gotowy kompostownik ogrodowy
z tworzyw sztucznych jest najprostszym rozwiązaniem.
Warstwowo
układa się w nim zgromadzony wcześniej materiał lub dokłada na bieżąco.
Najlepiej sprawdza się w małych ogrodach, gdzie nie produkuje się dużo odpadów BIO.
Drewniany kompostownik można
wykonać samemu z okorowanych i
zaimpregnowanych belek lub z desek.
Prace rozpoczynamy od wykopania w
gruncie czterech elementów narożnych. Następnie na przemian układamy deski w poziomie, pozostawiając

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

wąskie przerwy. Zapewniamy w ten
sposób odpowiednią wentylację, niezbędną do powstawania kompostu.
Budowę kompostownika w pryzmie rozpoczynamy od ułożenia warstwy połamanych gałęzi o grubości
od 1 do 5 cm - zaczynając od najgrubszych. Uzyskamy tzw. warstwę drenażową. Jest to także doskonały system
wentylacyjny. Bez niego powstawanie
kompostu jest niemożliwe. Po ułożeniu warstwy gałęzi należy wysypać
warstwę materiału, który będzie pochłaniać wodę wymywającą z górnych
warstw substancje mineralne. Można
to być ziemia ogrodowa, torf, słoma
lub stary, częściowo już rozłożony
kompost. Powyżej układa się odpady
biodegradowalne, przekładane ziemią ogrodową, drobno rozkruszoną

gliną lub iłem. Dobrym rozwiązaniem
na początek jest dodawanie gotowego
kompostu. Gdy pryzma osiągnie wysokość ok. 120 cm, ale nie więcej niż
1,5-2m, należy ją okryć słomą lub ziemią. Pryzmę należy regularnie podlewać wodą lub gnojówką roślinną z
pokrzywy, krwawnika lub rumianku.
Bardzo ważne jest także przerzucanie
kompostu ponieważ dzięki temu proces rozkładu materii przyspiesza. Na
zimę pryzmę należy okryć materiałem izolacyjnym, aby umożliwić dalszy
rozkład materiału.
Co należy wrzucać do kompostownika? Większość odpadów kuchennych oraz ogrodowych, takich
jak: resztki warzyw i owoców, resztki roślin, skorupki jaj (rozgniecione),
fusy z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię z doniczek i skrzynek,
przekwitnięte kwiaty, skoszoną trawę,
liście, nadziemne części chwastów,
niezadrukowany papier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.), a także słomę oraz siano.
Nie wrzucamy do kompostownika
mięsnych odpadów kuchennych oraz
kości, zainfekowanych roślin ogrodowych, śmieci z odkurzacza czy gruzu.
Dojrzewanie kompostu trwa około 18 miesięcy. W kompostownikach
z tworzyw sztucznych proces ten
można skrócić do 2 miesięcy. Gotowy kompost ma jednolitą strukturę
oraz zapach świeżej ziemi. Można go
wykorzystywać do użyźniania gleby.
Używanie kompostu nie grozi przenawożeniem czy zatruciem środowiska,
jak to może mieć miejsce w przypadku nawozów sztucznych czy obornika.
Dzięki stosowaniu kompostu uboga w
składniki odżywcze i mineralne gleba
staje się żyzna, bogata w humus i urodzajna.

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

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

aktualności

codzienna
porcja informacji
na

mojaswidnica.pl

SPRZEDAM
DZIAŁKI
ROLNE
Bystrzyca Grn.
pow.

2,86 ha

tel. kontaktowy
reklama

pasażerską wraz z wyświetlaczami.
Dodatkowo kamery będą zapewniały
eliminację kąta martwego. Autobusy
będą wyposażone w wewnętrzne i zewnętrzne systemy informacji kompatybilne z tymi używanymi do tej pory
przez MPK oraz z miejskim systemem
dynamicznej informacji pasażerskiej
– tłumaczy Witold Tomkiewicz,
rzecznik prasowy MPK Świdnica. W każdym pojeździe znajdą się trzy
kasowniki biletów z funkcją zakupu
biletu za pomocą karty płatniczej.
Nowością będzie wyposażenie autobusów w system automatycznego zliczania pasażerów wsiadających i wysiadających na każdym z przystanków
na linii składający się z czujników
instalowanych w drzwiach autobusu
oraz serwera z oprogramowaniem do
pobierania i analizy danych zainstalowanego w zajezdni przy ul. Inżynierskiej. Pozwoli to w sposób szybki
i nowoczesny projektować rozkłady
jazdy, nowe linie czy przystanki.
Autobusy zostaną dostarczone do
końca maja 2023, a ich wartość netto
to 16.5 mln złotych. Przypomnijmy, że
inwestycja wspierana jest środkami
państwowymi w ramach programu
„Zielony Transport Publiczny”. MPK w
ramach swojego projektu oprócz autobusów zakupi i zainstaluje dwa dodatkowe pantografy wraz z trafostacjami zlokalizowanymi przy bardzo
ważnych węzłach komunikacyjnych
miasta – ul. E. Plater i planowanym
przy ul. Kolejowej za Centrum Przesiadkowym. Zajezdnia przy ul. Inżynierskiej wzbogaci się o dodatkowych
sześć stanowisk plug in do ładowania
nocnego i dwie ładowarki mobilne.
Całość projektu opiewa na 20,7 mln
złotych netto, z czego dotacja z NFOŚiGW wyniesie 11.827.500 zł, niskooprocentowana pożyczka - 5.122.500
zł, pozostała kwota to środki własne.
Zakończenie realizacji przypadnie na
maj 2023.

reklama

Za nieco ponad 14 miesięcy 1/3
autobusów miejskich będzie już
elektryczna. W czwartek, 10 marca w obecności władz miasta oraz
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego podpisano umowę z
przedstawicielem firmy Volvo, która
dostarczy do Świdnicy kolejne sześć
autobusów elektrycznych.
Jakie będą nowe elektryki Volvo
dla Świdnicy? W podstawach nie będą
się różnić od pierwszych dwóch: będą
miały 12 metrów i wyposażone będą w
trzy pary drzwi. Będą lepsze w dwóch
istotnych parametrach: pojemność
baterii jest zdecydowanie większa od
obecnie użytkowanych, podobnie jak
gwarancja na całość pojazdu i baterie.
Autobusy Volvo na całej długości będą niskopodłogowe, a wsiadanie ułatwiać będzie funkcja przyklęku podczas zatrzymania się na
przystanku. Wsiadanie osobom na
wózkach ułatwi wysuwany pomost
z blokadą zamknięcia drzwi w pozycji wysuniętej, a osoby z innymi niepełnosprawnościami mogą liczyć na
opisy przycisków w języku Braille’a,
wydzielone i oznakowane miejsca
siedzące czy czytelne, o podwyższonej rozdzielczości tablice kierunkowe
boczne, głosowy system zapowiedzi
przystanków.
Do autobusu zmieści się 75 osób,
z czego 31 na miejscach siedzących
(razem z kierowcą). Autobusy będą
latem schładzane pompą ciepła
umieszczoną na dachu, a ogrzewane grzejnikami elektrycznymi wewnątrz – nie będą więc emitować
spalin jak w przypadku zastosowania
tradycyjnych rozwiązań opartych o
spalanie oleju opałowego. - Nowością dla kierowców będzie brak luster
wstecznych i wewnętrznych: zastąpi
je system w typie MirrorEye składający się z dwóch kamer wstecznych i
dodatkowej kamery ułatwiającej dojazd do krawężnika, kamery/lustra
zapewniającego wgląd na przestrzeń

reklama

W oficjalnym podpisaniu umowy udział wzięli: Maciej Sylwanowicz - dyrektor ds. elektromobilności Volvo Buses Polska, Beata Moskal-Słaniewska - prezydent Świdnicy, Tomasz Kurzawa
- prezes zarządu oraz Jarosław Kozłowski - członek zarządu MPK Świdnica sp. z o.o.

reklama

foto: D. Gębala
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PomagaMy

PESEL dla uchodźców
wojennych z Ukrainy

mi jest obecny na miejscu tłumacz. W
imieniu małoletniego wniosek składa
jedno z rodziców, opiekun, kurator,
opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Przy składaniu wniosków muszą być obecni małoletni od 12. roku
życia, a także dzieci młodsze, które
nie posiadają dokumentu tożsamości.

„Wszystkie ręce na pokład” - takie hasło od blisko miesiąca
przyświeca mieszkańcom naszego miasta, którzy ruszyli z
pomocą dla uchodźców. Ma ona różne wymiary, od zbiórki
darów rzeczowych, po wpłaty na konto. Z oficjalnych danych
wynika, że na dziś (od red. 25.03) w samej Świdnicy przebywa ponad 2500 ukraińskich uchodźców wojennych. Potrzeby wciąż są spore, a życzliwość ludzka nieoceniona. Właśnie
zdajemy najtrudniejszy egzamin, test z człowieczeństwa.

Co jest konieczne przy składaniu
wniosku o PESEL?
▪ fotografia – taka jak do dowodu
osobistego;
▪ dokument potwierdzający tożsamość;
▪ pobranie odcisków palców (nie dotyczy to dzieci do ukończenia 12 lat
oraz osób, od których pobranie odcisków jest fizycznie niemożliwe).
Nadanie numeru PESEL odbywa
się w Wydziale Spraw Obywatelskich,
w pokoju nr 6 na parterze. Wzory wniosku dostępne są w urzędzie
oraz na stronie www.um.swidnica.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu tel. 74 856 28 16.
Chętnych jest bardzo dużo, dlatego
warto pamiętać, że wniosek o numer PESEL można składać w każdym
urzędzie gminy, na terenie całego
kraju.

Dary z Niemiec i Francji pomogą
potrzebującym szukającym schronienia

foto: D. Gębala

foto: UM Świdnica

Obywatele Ukrainy, którzy
ubiegają się o nadanie numeru
PESEL w związku z konfliktem
w Ukrainie, będą mogli załatwić
sprawę danego dnia wyłącznie
po pobraniu numeru do kolejki.
Procedura obsłużenia jednej osoby zajmuje około 30 minut, dlatego też dziennie Urząd Miejski
w Świdnicy może przyjąć do 40
osób.
– Uruchomiono dwa stanowiska do obsługi obywateli Ukrainy,
docelowo będzie ich cztery, co pozwoli zwiększyć ilość osób przyjmowanych każdego dnia. Miasto
złożyło wniosek do wojewody dolnośląskiego o doposażenie w odpowiedni sprzęt, m.in. czytniki linii
papilarnych, czytniki kart oraz do
Ministerstwa Cyfryzacji o dostęp
do systemu informatycznego – tłumaczy Magdalena Dzwonkowska,
rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Wzory wniosków o nadanie
numeru PESEL są dostępne w
dwóch wersjach językowych: polsko-ukraińskiej i polsko-rosyjskiej.
Składa się je osobiście w siedzibie
organu gminy. Pomocnym w komunikacji urzędników z Ukraińca-

Громадяни України, які
хочуть звернутися о надання номера PESEL у зв’язку
з конфліктом в Україні, можуть вирішити питання в цей
день лише після отримання
номера на чергу. Процедура
обслуговування однієї людини займає близько 30 хвилин, тому Міська Мерія (Urząd
Miejski) в Свідниці може прийняти до 40 осіб щодня.
Запущено два місця для обслуговування громадян України, в кінцевому підсумку їх буде
чотири, що збільшуватиме кількість людей, які приймаються
щодня. Місто подало заяву до
Нижньосілезького воєводи на
додаткове обладнання, в тому
числі зчитувачі відбитків пальців, кард-рідери та до Міністерства Цифрових справ для доступу до ІТ-системи.
Зразки заяв на номер PESEL
доступні у двох мовних версіях:
польсько-українській та польсько-російській. Складаються
вони особисто за місцем знаходження влади ґміни. Присутній
на місці перекладач допомагає у
спілкуванні чиновників та укра-
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їнців. Від імені неповнолітньої
особи заяву подає один із батьків, опікун, куратор, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною. При
подачі заяви повинні бути присутні неповнолітні віком від 12 років, а
також діти до 12 років, які не мають
документа, що посвідчує особу.
Що необхідно при подачі заявки
на PESEL?
▪ фотографія - для паспорта за
польськім форматом;
▪ документ, що підтверджує особу;
▪ зняття відбитків пальців (це не
стосується дітей віком до 12 років та осіб, у яких зняття відбитків
пальців фізично неможливо).
Номер PESEL присвоюється
в Департаменті Цивільних Справ
(Wydział Spraw Obywatelskich),
в кімнаті 6 на першому поверсі.
Шаблони заяв доступні в офісі та
на веб-сайті www.um.swidnica.pl.
Детальну інформацію можна отримати за номером телефону 74
856 28 16. Бажаючих є багато, тому
варто пам’ятати, що заяву на номер
PESEL можна подати в будь-якому
офісі гміни по всій країні.

Po raz kolejny do Świdnicy trafiły
dary z naszego miasta partnerskiego Biberach. Sporą pomoc przekazali
też mieszkańcy francuskiego miasta
Wissemburga.
Codziennie w dwóch magazynach: przy ulicy Długiej i Folwarcznej
pojawia się sporo osób, które potrzebują pomocy rzeczowej. Dzięki m.in.

wsparciu z zagranicy jest to możliwe.
Zwłaszcza jeśli chodzi o żywność, która znika z półek bardzo szybko. - Pomoc od naszych przyjaciół z zagranicy
jest naprawdę nieoceniona i bardzo
potrzebna. Do naszego centrum codziennie zgłaszają się uchodźcy, którzy
potrzebują wsparcia – mówią wolontariusze.

Wniosek o refinansowanie kosztów
pobytu Ukraińców
Osoby, które przyjęły pod swój
dach uchodźców wojennych z Ukrainy, mogą ubiegać się o refinansowanie kosztów ich pobytu. Wysokość
świadczenia pieniężnego wyniesie 40
zł dziennie za osobę, czyli do 1200 zł
miesięcznie.
Zgodnie z podanym wzorem, we
wniosku należy podać dane osobowe
wnioskodawcy, liczbę osób, na które
chce się uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do
zakwaterowania.
Wnioskodawca zobowiązany jest
do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie
przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za
wynajem ani inne świadczenia z tego
tytułu. Oświadczenie składa się pod
rygorem odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.
W przypadku wnioskowania o
przedłużenie przyznania świadcze-

nia powyżej 60 dni należy szczegółowo uzasadnić wniosek. Do wniosku
należy dołączyć wypełnione karty
osób przyjętych do zakwaterowania.
Zgodnie z obowiązującym od 15
marca rozporządzeniem w sprawie
świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wysokość świadczenia
została ustalona w kwocie 40 zł za
osobę dziennie. Świadczenie będzie
przyznawane na podstawie wniosku
za okres faktycznego zapewniania
zakwaterowania i wyżywienia, ale nie
dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.
Wnioski dostępne są w Urzędzie
Miejskim w Świdnicy w Biurze Obsługi
Kancelaryjnej, w pokoju 1 a na parterze.
Można je także pobrać ze strony internetowej urzędu (http://bip.swidnica.
nv.pl/swidnica,m,11936,ogloszeniawydzialu-gospodarki-mieszkaniowej.
html).
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Jednorazowa pomoc w wysokości
300 zł dla obywateli Ukrainy
Uchodźcy z Ukrainy, którzy przed
wojną uciekli do Polski, mogą liczyć na
wsparcie finansowe. 16 marca ruszył
nabór wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w
wysokości 300 zł. Podpowiadamy, jak
załatwić związane z nim formalności.

Komu przysługuje pomoc?
▪ Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
bezpośrednio z terytorium Ukrainy w
okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia
określonego w rozporządzeniu Rady
Ministrów wydanym na podstawie art. 2
ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru
PESEL.
▪ Za legalny uznaje się także pobyt
dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki.
Na jakiej podstawie będzie ustalana legalność pobytu obywatela Ukrainy?
▪ Legalność pobytu będzie ustalana
na podstawie zarejestrowania obywatela Ukrainy przez komendanta placówki
Straży Granicznej. W przypadku gdy
wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, jego pobyt na terytorium RP będzie

rejestrowany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
▪ Komendant Główny Straży Granicznej będzie prowadził w systemie
teleinformatycznym Straży Granicznej
rejestr obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium RP bezpośrednio z
terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi oraz którzy złożyli
wniosek o nadanie numeru PESEL.
▪ Komendant Główny Straży Granicznej zapewnia udostępnienie gminom danych zawartych w rejestrze, w
drodze teletransmisji danych.
▪ Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy,
na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy
– nadaje się numer PESEL.
▪ Rejestracja obywateli Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce rozpoczęła się 16 marca
br.
▪ Rozwiązania dotyczące uznania
pobytu za legalny nie będą miały zastosowania do obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 2 ust. 3 specustawy
(na przykład osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały, ochronę międzynarodową lub które złożyły wnioski o
udzielenie ochrony międzynarodowej).
W krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców,
o którym mowa w art. 449 ust. 1 ustawy

o cudzoziemcach, znajdują się informacje m.in. o ochronie międzynarodowej,
sprawach o udzielenie lub pozbawienie
ochrony międzynarodowej oraz udzielenie pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej.
W jakiej wysokości przysługuje pomoc?
Wysokość świadczenia to 300 zł
na osobę. Przeznaczenie pomocy: na
utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty
mieszkaniowe.
W jaki sposób i gdzie należy złożyć
wniosek o wypłatę pomocy?
Wnioski o jednorazowe świadczenie
pieniężne dla obywateli Ukrainy można
składać w godzinach 08:00 – 14:30 w
pokoju nr 2 przy ul. Franciszkańskiej 7.
Formularz wniosku dostępny w języku
ukraińskim do pobrania lub w postaci
tradycyjnej w siedzibie ośrodka. Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną
pieczę nad dzieckiem.
W jakim trybie i na jakich zasadach
przyznaje się pomoc?
Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Świadczenie przy-

znaje się bez względu na dochód,
nie przeprowadza się rodzinnego
wywiadu środowiskowego.
Osoba składająca wniosek lub
osoba, w imieniu której wniosek jest
składany, podają następujące dane:
▪ imię (imiona) i nazwisko – data
urodzenia
▪ obywatelstwo
▪ płeć
▪ rodzaj, seria i numer dokumentu
stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
▪ informację o dacie wjazdu na terytorium RP
▪ adres pobytu
▪ dane kontaktowe, w tym numer
telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada
▪ numer PESEL
W przypadku. gdy wnioskodawca podał dane kontaktowe (numer
telefonu, adres poczty elektronicznej), ośrodek pomocy społecznej
informuje go o terminie i formie
wypłaty świadczenia za pomocą
dostępnych środków komunikacji. Wypłata świadczenia może być
dokonana w formie przelewu na
konto bankowe wskazane przez
wnioskodawcę, bądź w inny sposób
określony przez organ wypłacający
świadczenie (np. w kasie). Odmowa
przyznania świadczenia wymaga
wydania decyzji.
Ośrodek informuje, że czyni
starania aby czynnościom urzędowym, związanym z obsługa
obywateli z Ukrainy, towarzyszyła osoba posługująca się językiem
ukraińskim celem poprawy jakości
obsługi klienta.

foto: D. Gębala

Pomogli na słodko

Pyszne wypieki oraz wyjątkowe rękodzieło można było kupić na
kiermaszu zorganizowanym przez
świdnickich wolontariuszy w sobotę, 19 marca. Całkowity dochód przeznaczony został na zakup żywności,
którą otrzymują uchodźcy w Centrum Pomocy Ukrainie przy ulicy
Długiej 33. W sumie udało się zebrać
aż 3.240 zł!
Przypomnijmy, że dary dla
uchodźców nadal można przynosić
do budynku przy ul. Długiej 33 oraz
do budynku 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
gabarytach i ilości. Dary przyjmowane i wydawane są od poniedziałku do
piątku w obu punktach w godzinach
Wszystkie wypieki cieszyły się sporym zainteresowaniem i zostały od 9:00 do 17:00 oraz w sobotę od
wyprzedane w ciągu dwóch godzin.
godz. 8.00 do 14.00 przy ul. Długiej 33.

Powiat zapewnia pomoc
psychologiczną dla uchodźców
z Ukrainy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, wychodząc naprzeciw potrzebom uchodźcom od
29 marca uruchomi w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Świdnicy przy
ul. Żeromskiego 16/8 pomoc psychologiczną dla uchodźców wojennych z
Ukrainy.
Psycholog pochodzenia ukraińskiego przyjmować będzie dwa dni w
tygodniu, tj.:

▪ we wtorek od godz. 15:00 do
godz. 17:00 (2h)
▪ w piątek od godz. 15:00 do godz.
18:00 (3h)
W celu skorzystania z pomocy,
organizatorzy proszą o wcześniejsze
ustalenie wizyty w siedzibie ośrodka
przy ul. Żeromskiego 16/8 w Świdnicy
lub telefonicznie pod nr +48 74 856 58
15 w godzinach od 7.15 do 18.30.

Dary dla uchodźców przekazali członkowie United Nations Association Poland.

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА
БІЖЕНЦАМ ВІЙНИ З УКРАЇНИ
У ЦЕНТРІ КРИЗОВОГО
ВТРЕВАННЯ У СВІДНІЦІ

Повітовий
центр
допомоги
сім’ям у Свідниці, з метою задоволення соціальних потреб, що виникли внаслідок війни в Україні, з 29
березня 2022 року починає роботу в
Центрі кризового втручання у Свідниці за адресою вул. Żeromskiego
16/8 психологічна допомога біженцям від війни з України. Психолог
українського походження буде бачити два дні на тиждень, тобто:

▪ у вівторок з 15:00 до 17:00 (2
год)
▪ у п’ятницю з 15:00 до 18:00
(3 години)
Для того, щоб скористатися
допомогою, просимо заздалегідь
записатися на прийом у приміщенні Центру за адресою вул.
Żeromskiego 16/8 у Свідниці або
за телефоном +48 74 856-58-15.
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Miejskie toalety zostały prawidłowo oznakowane.

ny w zaułku między budynkiem
Klubu Bolko a sklepem Jonatan,
jest naprawdę bardzo trudny do
zlokalizowania. A o jego istnieniu nie wie nawet wielu świdniczan, a co dopiero mówić o
osobach przyjezdnych. W związku z powyższym, bardzo proszę o
rozpatrzenie możliwości umieszczenia w centrum miasta w kilku miejscach
tablic informacyjnych wskazujących,
gdzie i w jakiej odległości oba szalety się
znajdują – tłumaczy radny Wiesław Żurek. - Prosiłbym dodatkowo o informację dotycząca dwóch innych szaletów, a
mianowicie: czy nieczynny już chyba od
20 lat szalet przy ul. Wrocławskiej będzie
w przyszłości remontowany i oddany do
użytku publicznego? Jeżeli tak, to ewentualnie kiedy miałoby to nastąpić? Jeżeli
nie, czy są jakieś plany, aby w inny sposób zagospodarować to miejsce, w chwili
obecnej wyglądające koszmarnie? Proszę
również o informację, pod czyim zarządem jest ta nieruchomość? (od red. interpelację w sprawie nieczynnego szaletu
przy ul. Wrocławskiej wcześniej złożył
także radny Andrzej Ora). Proszę o precyzyjne wyjaśnienie, na jakiej podstawie
prawnej w chwili obecnej funkcjonuje
(chociaż nie funkcjonuje) na placu Wojska Polskiego przenośny kontenerowy
szalet publiczny? Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie tam czystości, do kogo
spływają lub nie spływają, jak w chwili
obecnej opłaty za jego korzystanie? Czy
według oceny Urzędu Miejskiego, szalet
ten spełnia w tej chwili swoją funkcję?
Według mojej oceny nie spełnia, ale być
może się mylę. Jeżeli tak, to proszę o wyprowadzenie mnie z błędu.

Bezpłatna komunikacja miejska
dla uchodźców wojennych
z Ukrainy? Radni PO złożyli
interpelację
Czy uciekinierzy z obszaru
objętego wojną nie będą musieli płacić za bilet na autobus? Radni klubu Platformy Obywatelskiej w Radzie
Miejskiej złożyli interpelację w sprawie możliwości
wprowadzenia tymczasowego,
darmowego korzystania z usług
MPK Świdnica.
– Zbrojna agresja i wywołanie wojny przez Federację
Rosyjską na Ukrainie spowodowała napływ niespotykanej
ilości uchodźców, głównie kobiet i dzieci. Mieszkańcy Świdnicy i Polski zdają w tym trudnym
czasie egzamin z humanitaryzmu, zrozumienia i empatii.
Ilość osób chcących pomagać
i pomagających powoduje
dumę ze świdniczan. Wolontariusze, którzy od rana do
nocy pomagają i są zaangażowani w pomoc, to grupa ludzi zasługująca na bardzo duże uznanie i podziw. Mając na uwadze bardzo trudną
sytuację uchodźców i ich umieszczenie
zarówno w Świdnicy jak i okolicznych
miejscowościach, prosimy o rozważenie
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bezpłatnego korzystania z usług
MPK w Świdnicy (w porozumieniu z partnerami z innych
gmin) przez okres minimum 2
miesięcy. Ten czas pozwoli na
rozeznanie się „ofiar wojny”
w okolicy i zaznajomienie się z
sytuacją, w której się znaleźli –
przekonują w złożonej interpelacji
radni Platformy Obywatelskiej.
Przypomnijmy, że klub
Platformy Obywatelskiej w
Radzie Miejskiej tworzą Jan
Dzięcielski – przewodniczący Rady Miejskiej, Magdalena
Rumiancew–Wróblewska oraz
Krzysztof Grudziński.
- Informuję, że na najbliższą
sesję Rady Miejskiej w Świdnicy zostanie przygotowany
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie taryfy
opłat i zasad odpłatności za
usługi przewozowe transportu
zbiorowego organizowane przez
Gminę Miasto Świdnica w przedmiotowym zakresie – zadeklarował w odpowiedzi Jerzy Żądło, wiceprezydent
miasta.
DG

Montaż oznaczeń rozpoczął się 16 marca.

Szalet na Wrocławskiej
do rozbiórki

- Uprzejmie informuję, że zdajemy
sobie sprawę z konieczności wprowadzenia na terenie miasta Systemu Informacji
Miejskiej, który umożliwiłby oznakowanie toalet miejskich, w tym szaletów usytuowanych na pl. świętej Małgorzaty i pl.
Grunwaldzkim. W związku z powyższym
podejmiemy działania umożliwiające
czytelną identyfikację miejsc, w których
znajdują się szalety, jedocześnie dbając o
spójność wizualną z powierzchnią umiejscowienia. Odnosząc się do pytania w
sprawie szaletu przy ulicy Wrocławskiej
informuję, że nie będzie on remontowany. Dysponujemy natomiast projektem
rozbiórki toalety i sąsiadujących z nią
schodów. Obecnie poszukujemy wolnych

środków, aby dokonać rozbiórki. Miejsce
po rozbiórce przeznaczone jest pod zagospodarowanie zielenią – odtworzenie
skarpy. Udzielając wyjaśnień odnośnie
szaletu przy placu Wojska Polskiego (który
jest własnością Gminy Miasto Świdnica)
informuję, że w okresie jesienno – zimowym szalet jest nieczynny, a miasto nie
pobiera z tego tytułu żadnych opłat. W
ramach realizacji zadania „Przebudowa Alei Niepodległości (drogi wojewódzkiej 379) w Świdnicy - etapami”- etap I,
przewidywane jest usytuowanie nowego
szaletu miejskiego przy Alei Niepodległości. Jednocześnie planowane jest przeniesienie toalety z placu Wojska Polskiego
na cmentarz przy ulicy Łukasińskiego, w
miejsce zdekapitalizowanego już szaletu
– odpowiada prezydent Świdnicy, Beata
Moskal-Słaniewska.

Nowe chodniki
na osiedlu Kolonia?
Przewidywalny termin
realizacji zadania to drugi
kwartał 2022 roku.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Świdnica dysponuje dwoma miejskimi szaletami: na
placu św. Małgorzaty oraz
pl. Grunwaldzkim. Jeszcze
do niedawna oba punkty nie
były właściwie oznaczone, co
mogło wprawić w zakłopotanie niektórych mieszkańców, a
zwłaszcza przyjezdnych gości. W
złożonej interpelacji radny Wiesław
Żurek zwrócił uwagę na ten problem.
- W ścisłym centrum Świdnicy znajdują się dwa publiczne szalety. Jeden na
pl. św. Małgorzaty, drugi na pl. Grunwaldzkim. Oba zostały niedawno wyremontowane, ich stan techniczny nie
budzi żadnych zastrzeżeń, a o czystość w
nich dbają przebywający tam pracownicy. Problem jednak w tym, że brakuje w
centrum Świdnicy odpowiedniego oznakowania z informacją, gdzie te toalety się
znajdują. Szczególnie osoby spoza naszego miasta mają problem, aby je odnaleźć
i z nich skorzystać. O ile szalet na pl. św.
Małgorzaty widać już z daleka i łatwiej
jest to miejsce odnaleźć, to szalet na pl.
Grunwaldzkim, który jest umiejscowio-

foto: D. Gębala

Miejskie toalety zostały oznakowane

- Wykonanie remontu poprawi estetykę i bezpieczeństwo
– przekonuje radny Rafał Fasuga. Prawdopodobnie jeszcze
w tym roku mieszkańcy części
osiedla Kolonia doczekają się
nowych chodników.
- Zwracam się z prośbą o wykonanie chodników oraz naprawę istniejących wraz z wymianą krawężników wzdłuż ulicy Wołyńskiej z przedłużeniem do ulicy Mikołaja Reja. Część
chodników została samodzielnie wykonana przez mieszkańców poprzez ułożenie kostki brukowej lub betonowej, na

pozostałych częściach chodników
brakuje. Wykonanie remontu
poprawi estetykę i bezpieczeństwo tej części osiedla Kolonia –
argumentuje w złożonej interpelacji radny Rafał Fasuga. - W
odpowiedzi w sprawie wykonania nowej nawierzchni w ciągach
pieszych przy ul. Wołyńskiej informuję,
że zadanie zostało umieszczone w propozycjach zadań budowy i przebudowy
chodników w mieście na bieżący rok –
zapowiada Beata Moskal-Słaniewska,
prezydent Świdnicy.
DG

aktualności

Witajcie świdnickie W mieście zrobiło się
czyściej
maluchy!
W minionym tygodniu, tj. od 14
do 20 marca w świdnickim Latawcu na świat przyszło 23 dzieci: 15
dziewczynek i 8 chłopców. Dumnym
rodzicom przesyłamy moc życzeń i
samych szczęśliwych chwil!

-Liczba porodów drogą naturalną
wyniosła 14, a przez cesarskie cięcie 9.
Najcięższy bobas ważył 4400 g, najlżejszy 2750 g. Wszystkie maluchy serdecznie witamy na świecie, życząc im dużo
zdrowia i radości z odkrywania świata
– przekazują medycy z Latawca.

Kto zaopiekuje
się Rudim?

foto: Fundacja Mam Pomysł

Rudi uwielbia ludzi i zawsze jako
pierwszy wita wszystkich przy drewnianych boksach schroniska. Choć
trzeba popracować nad jego emocjami, to z pewnością okaże się wspaniałym domownikiem dla stanowczego i doświadczonego właściciela.
– Wspaniały rudy „kulek” trafił do
nas z Głuszycy. Rudi uwielbia ludzi i
zawsze jako pierwszy wita pracowników i wolontariuszy przy drewnianych boksach. Polecamy go do domu z
doświadczeniem. Dlaczego? Pies po-

Na terenie miasta rozpoczęły się prace społecznie użyteczne.
Posprzątane zostały tereny zielone
przy ul. Folwarcznej, ul. Saperów, ul.
Tadeusza Bora Komorowskiego, pl.
Kombatantów oraz przejście pod torami przy ul. Komunardów.
Przypomnijmy, że 18 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń opieki i wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, od marca do końca listopada
znalazło zatrudnienie w ramach prac
społecznie użytecznych. Łączna kwota
świadczeń pieniężnych w tym okresie
wyniesie ponad 60 tys. zł. Przez ten

czas bezrobotni przepracują prawie
7000 godzin. Program realizowany jest
w ramach współpracy pomiędzy Gminą
Miasto Świdnica a Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy. Jest to jedna z
form przeciwdziałania całkowitemu
wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Prace zlecone są przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy oraz Urząd Miejski. Zatrudnione osoby porządkują tereny zielone, wykonują
prace gospodarcze w miejscach użytku
publicznego, czyli m.in. na przystankach autobusowych czy chodnikach.
DG

trzebuje osoby stanowczej, która jasno
wytyczy granice i nie pozwoli „wejść
na głowę”. Czasem chłopak ma problemy z wyciszeniem emocji i rozłąką z
człowiekiem. Zachowuje czystość. Koty
go nie interesują, zaś psy tylko bardzo
wybiórczo. Dom bez dzieci wskazany –
tłumaczą wolontariusze świdnickiego
schroniska.
Schronisko dla Zwierząt w Świdnicy, ul. Pogodna 3, telefon kontaktowy: 733 093 663, 531 496 442, kontakt@schroniskoswidnica.pl.

ogłoszenie

foto: Szpital Latawiec

Łącznie udało
się zebrać kilkadziesiąt worków
odpadów i zalegających śmieci.

Rudi ma około 9 lat i jest średniej wielkości psem.
25.03 - 7.04.2022 r. |
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Maksymilian Wnęk:

chciałbym spróbować
jeszcze czegoś nowego

W przeszłości był szklarzem, murarzem, traktorzystą czy operatorem
ciężkiego sprzętu, w dzieciństwie
zbudował swój własny drewniany rower. Dziś, mimo emerytury zawodowej, nie zna słowa „nuda” - Już 32 lata
jestem na emeryturze, a skrycie prosiłem Pana Boga, żeby chociaż ze dwa
lata na niej pobyć! – mówi żartobliwie
Maksymilian Wnęk. Mimo sędziwego wieku, 92-letni artysta wciąż nie
narzeka na brak kreatywności i nadal zaskakuje swoich fanów, tworząc
starannie przygotowane dzieła sztuki wykonane z różnych puszek.

formacją, że jest kupiec na jedną z moich prac.

Mimo swojego wieku nie brakuje panu kreatywności

- Oj tak! Mam już 92 lata, ale jeszcze
chciałbym spróbować czegoś nowego,
choć jeszcze nie wiem czego. Coś jednak
wymyślę. Może jakieś wiśnie… Szukam
korali w sklepach chińskich, ale jeszcze nie spotkałem takich odpowiedniej
wielkości.

Wiara jest chyba dla Pana bardzo ważna?

- Modlitwa, dobre uczynki i lekarz niepotrzebny. Każdemu to mówię. Wciąż
zbieram na tacę w świdnickiej katedrze. Jestem blisko kościoła i Boga. W
wolnych chwilach kupuję na giełdzie
staroci figurki świętych, odnawiam je i
przekazuje do różnych kościołów.

Jest Pan bardzo utalentowanym człowiekiem…

- Talenty mam od najmłodszych lat!
Teraz rodzicie kupują dzieciom zabawki, a ja robiłem sobie wszystko sam. Mój
tata był stolarzem cieślą. Jednak dostęp
do narzędzi miałem tylko, gdy nie było
go w domu, żeby na mnie nie nakrzyczał. Nawet sobie własnoręcznie zrobiłem drewniany rower. Pod górę pchałem, a z góry zjeżdżałem, ponieważ
urodziłem się w górach.

Kiedy zamieszkał Pan w naszym mieście i czym się Pan
zajmował?

- Przyjechałem do Świdnicy w 1955
roku do swojej siostry i trudno było
wówczas o jakąś pracę. Udało mi się
jednak znaleźć zatrudnienie w grupie
budowalnej przy PGR-ze na ul. Buczka
(od red. obecnie ul. Kliczkowska) jako
pomocnik szklarza, to było dokładnie 17
lutego. Po dwóch miesiącach z powodu
śmierci mojego przełożonego zacząłem
pełnić obowiązki głównego szklarza.
Najwięcej szklarni oszkliłem chyba w
Jagodniku – dobrych kilka hektarów.
Później zostałem murarzem w Makowicach. Byłem też operatorem ciężkiego sprzętu oraz traktorzystą, a w
połowie lat 70-tych rozpocząłem swoją
wieloletnią przygodę ze świdnickim teatrem. W Świdnickim Ośrodku Kultury
spędziłem prawie 20 lat.

Czym się Pan zajmował w teatrze?

- Byłem starszym rzemieślnikiem, brygadierem sceny.

Kiedy zainteresował się pan
malarstwem?

- Na emeryturze. Już 32. rok na niej
jestem, a prosiłem Boga, żeby chociaż
ze dwa lata pobyć! (śmiech). Ale od
początku… Wraz z Andrzejem Protasiukiem wieszaliśmy obrazy podczas
różnych wystaw w teatrze. Patrząc na
niektóre z nich, mówiłem sobie, że ja
bym tego tutaj nie powiesił i może namalowałbym to lepiej! Jednak wówczas
nie miałem czasu, bo dużo czasu pracowałem. W 1990 roku przeszedłem na
emeryturę, a w 1994 roku brałem już
udział w wystawie w Dzierżoniowie
jako twórca. Pierwsze obrazy przed-
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Wernisaż wystawy prac odbył się w piątek, 18 marca. Prace Maksymiliana Wnęka można obejrzeć w holu biblioteki do końca kwietnia. Na zdjęciu obok artysty Marta Wojciechowska wicedyrektor biblioteki oraz Andrzej Protasiuk z Działu Promocji Książki i Czytelnictwa.

stawiały Kościół Wang i góry szwajcarskie jesienią. Te obrazy w Klubie Bolko
wyeksponował pan Protasiuk. Podczas
wizyty władz miasta partnerskiego Biberach jednemu z dyrektorów spodobał się mój obraz kościoła i postanowił
go zakupić. To mnie zachęciło do dalszej pracy. Później podczas wystawy
w Dzierżoniowie otrzymałem wyróżnienie i trzecie miejsce. Dla niektórych
wyróżnienie niewiele znaczy, ale warto
podkreślić, że wówczas spłynęło ponad
800 prac od 146 wystawców.

znam nut. Gdy kapelmistrz to usłyszał,
poprosił mnie, żebym zagrał „czekaj
chamie, powiem mamie”. Cała orkiestra była bardzo zdziwiona, że udało mi
się zagrać wysokie „C”. Potem namawiali mnie, żebym się do nich przyłączył. Takie to miałem przygody!

Czy Pana prace można zakupić?

- Tak, ludzie się tym interesują. Dzwonił do mnie ostatnio pan Andrzej z in-

Panie Maksymilianie, ostatnie pytanie. Dlaczego wszyscy
znajomi mówią do Pana żartobliwie Marian?

- Wszyscy tak mówili od najmłodszych lat! W moich rodzinnych stronach mówili na mnie nawet Maniek.
Kiedyś nie lubiłem swojego imienia.
Dopiero, kiedy rozpocząłem przygodę z malarstwem, to zacząłem się
podpisywać jako Maksymilian. Bo ja
drugiego imienia to nie mam. Chociaż w tym jednym Maksymilian są
aż cztery: Maks, Maksym i prawie Jan
(śmiech).
DG

A skąd fascynacja metaloplastyką? To dość niespotykana
dziedzina sztuki…

- Bo tworząc obrazy, każdy maluje jedno i to samo! Chciałem zacząć robić coś
innego. W zeszłym roku, leżąc w nocy
w łóżku, pomyślałem sobie, że spróbuję
zrobić z blachy kwiaty. Pierwszą zrobiłem różę z ocynkowanego wiaderka.
Później wymyśliłem, że zacznę robić
kwiaty z różnych puszek.

Jak wygląda proces tworzenia
takiego dzieła?

- Każdy element trzeba wyciąć osobno.
Najgorsze jest klejenie. Robię to zazwyczaj Kropelką. Ile razy zniszczyłem sobie spodnie to szkoda gadać, a ile razy
palce sobie skleiłem (śmiech). Ogólnie
stworzenie jednej pracy zajmuje mi zazwyczaj 2-3 dni.

Oprócz malarstwa i metaloplastyki ma Pan także smykałkę do muzyki?

- Oprócz harmonijki potrafię grać także na innych instrumentach. Na flecie,
mandolinie, trąbce i organach. Podczas
próby orkiestry dętej ze ZWAP-u (aktualnie PAFAL od red.) w teatrze zagrałem
im na trąbce ze słuchu, ponieważ nie

Maksymilian Wnęk z dumą prezentuje swoje dzieła.

Maksymilian Wnęk urodził się 6 stycznia 1930 roku w Lipnicy Górnej. Jest
mieszkańcem Świdnicy od 1955 roku. Szklarz, murarz, kowal, traktorzysta
oraz wieloletni pracownik Świdnickiego Ośrodka Kultury na stanowisku starszego rzemieślnika. Maluje od 1994 roku, posługując się początkowo akwarelą,
następnie farbami olejnymi, obecnie tworzy akrylami. Uczestnik wielu wystaw
indywidualnych i zbiorowych. Laureat Nagrody Głównej na 4. Dolnośląskim
Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej „Walor 2006” w Dzierżoniowie, a także
licznych wyróżnień w tym konkursie.

kultura

Biblioteka dla Ukrainy

Przyjaciele
biblioteki
polecają

Od początku rosyjskiej inwazji w Ukrainie, Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Świdnicy włączyła się w pomoc
uchodźcom zza naszej wschodniej granicy.

Strefa
rekreacyjna

foto: MBP Świdnica

W bibliotece została
przygotowana strefa
rekreacyjna dla naszych
wschodnich
sąsiadów. Znajdują się
w niej wydrukowane
książeczki w języku
ukraińskim, gry planszowe, kolorowanki,
zabawki oraz klocki.

Łukasz Kazek - dziennikarz
historyczny, popularyzator
wiedzy oraz eksplorator

Animacje

Miejska Biblioteka Publiczna organizuje spotkania z językiem
polskim przeznaczone dla dzieci i ich rodziców z Ukrainy. Są to
popołudniowe zabawy z językiem polskim - nauka podstawowych zwrotów w formie przyjemnych zajęć. Zajęcia odbywają
się w w bibliotece (ul. Franciszkańska 18) raz w tygodniu, w środy – popołudniu (godz. 16.00). Na zajęcia obowiązują zapisy, tel.
74 640 09 46, sekretariat@mbp.swidnica.pl lub osobiście.

foto: MBP Świdnica

foto: MBP Świdnica

Bibliotekarki
odwiedzają miejsca, w
których zatrzymały
się mamy z dziećmi
z Ukrainy, przyjęły
również grupę dzieci w bibliotece. Po
wspólnych zabawach
integracyjnych oraz
animacjach zorganizowano spacer ulicami Świdnicy.

„Mała poligrafia”

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy uruchomiła
również punkt z bezpłatnymi usługami poligraficznymi,
w którym można doładować telefon, zrobić kserokopie,
skany i wydruki potrzebnych dokumentów. Można także
skorzystać z komputera z klawiaturą z ukraińskimi literami.

W tym roku Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy obchodzi 75. rocznicę powstania. W ramach jubileuszowego cyklu przedstawimy działalność
poszczególnych działów. Na początek o
działającej od 17 lat Wypożyczalni Multimediów opowie jej kierownik Anna
Grajzer.

Jakie konkretnie zbiory czytelnicy mogą wypożyczyć w dziale
multimediów?

- Od początku istnienia działu wypożyczamy filmy, płyty z muzyką, książki
mówione, kursy językowe, wcześniej gry
na komputer, a obecnie na konsolę PlayStation 4.

Co obecnie cieszy się największą popularnością?

- Z pewnością są to gry planszowe, które przeżywają teraz swój rozkwit. Coraz
chętniej sięgają po nie czytelnicy naszej
biblioteki, a wybór jest naprawdę duży,
w tej chwili to 330 egz. i z roku na rok ta
liczba się powiększa. W pierwszym roku
udostępniania gier naszym czytelnikom,
tj. 2018, wypożyczono 1.651 egz., a w roku
2021 - 2.170 egz. Planszówki to świetne
zajęcie, by się nie nudzić. Nie potrzebują prądu, ani dodatkowych akcesoriów. Dzięki nim możemy spędzić miło
czas z rodziną czy przyjaciółmi, śmiać
się, żartować, rozmawiać i świetnie się
bawić! W naszym zbiorze bibliotecznym
czytelnik znajdzie wiele ciekawych propozycji, które dostosowane są do preferencji różnych osób. Mamy gry piękne

foto: K. Maciejewska

Czytam i wiem: Wypożyczalnia Multimediów

rozgrywki lub rodzaj postaci, w które
wcielają się gracze.

Na zdjęciu od lewej Anna Grajzer - kierownik i
Magdalena Durak - pracownik Wypożyczalni
Multimediów pracownice Wypożyczalni Multimediów.

graficznie i różnorodne tematycznie. Od
2017 roku działa w naszej bibliotece Klub
Gier Planszowych „Kostka”, prowadzony przez pracowników Wypożyczalni
Multimediów. Comiesięczne, sobotnie
spotkania cieszą się sporym zainteresowaniem. Dokładamy wszelkich starań,
aby na każdym z nich znalazł się nowy
tytuł. Nasi klubowicze często przynoszą własne gry i zapoznają pozostałych
uczestników z zasadami gry.

A czy w swoich zbiorach posiadacie coś dla fanów gier?

- Oczywiście! Nowością są fabularne gry
książkowe, tzw. gry RPG, których głównym składnikiem jest opowieść prowadzona przez uczestników rozgrywki. W
grach fabularnych najważniejsza jest
dobra zabawa, bez względu na klimat

Ofertę swojej wypożyczalni
kierujecie także do osób, które
mają problemy ze wzrokiem. To
bardzo ważne, by osoby słabo
widzące mogły mieć kontakt z
książkami.

- Tak, dokładnie. Dokładamy wszelkich
starań, by osoby słabo widzące i niewidome
miały szeroki dostęp do książki. Od wielu
lat wypożyczamy książki mówione na płytach CD, tzw. audiobooki, obecny stan to 2
tys. egzemplarzy. Od 2018 roku udostępniamy naszym czytelnikom z orzeczeniem
o niepełnosprawności wzroku „Czytaki”.
Są to urządzenia, które czytają książki nagrane na ich kartę pamięci, są łatwe w obsłudze, a czas ich wypożyczenia to 60 dni.
Aktualnie czytelnicy mają dostęp do 2.848
tytułów cyfrowych książek, nagrywanych
i udostępnianych naszej bibliotece w ramach współpracy przez Stowarzyszenie
„Larix”. Wszystkie osoby, które nie są jeszcze czytelnikami naszej biblioteki, a chciałyby korzystać z jej różnorodnego księgozbioru – książki, zbiory audio, elektroniczne czy gry planszowe, również zapraszamy
do działu Wypożyczalnia Multimediów, bo
właśnie u nas możecie się państwo zapiJB
sać.				

„Do nieba nie można od razu” autorstwa Jacka Edwarda Wilczura to
szczególnego rodzaju kronika zagłady mieszkańców Lwowa po zajęciu
miasta przez wojska niemieckie 30
czerwca 1941, opis bestialstwa ukraińskich nacjonalistów, męczeństwa Polaków i Żydów. Opisane w książce lata
1941-1943 na okupowanych ziemiach
polskich, we Lwowie i na dawnych
Kresach Wschodnich RP trwają nadal
w pamięci tysięcy byłych mieszkańców. Zakodowane są one w pamięci
ich dzieci i wnuków, książka stanowi
dokument epoki Holocaustu polskiego
i żydowskiego. 22 czerwca 1941 w kilka godzin po tym, jak na Lwów, spadły pierwsze niemieckie bomby, autor
zaczął zapisywać to wszystko, co się
wokół niego działo. Po zajęciu Lwowa
przez Niemców nadal prowadził swoje zapiski, ale notował już tylko ważniejsze wydarzenia. Od 4 kwietnia do 1
października 1942 i od 29 grudnia 1942
do 29 września 1943 przebywał w niemieckich więzieniach, gdzie doświadczył niewyrażalnego okrucieństwa.
W przypadku przyłapania kogoś na
spisywaniu wydarzeń, Niemcy zsyłali więźnia do obozu koncentracyjnego
bądź na miejscu rozstrzeliwali. W tym
czasie Jacek Wilczur notował wydarzenia na luźnych kartkach papieru
zdobytych różnymi sposobami. Były to
skrawki z opakowań przesyłek żywności od rodzin, papier z opakowań waty,
a także na marginesach obrazków z
wizerunkami świętych, dostarczanych
do więzienia przez Radę Główną Opiekuńczą. Część tych zapisków zachowała się u p. Andrzeja Wasiutyńskiego, który siedział razem z nim w celi i
który z tego więzienia wyszedł. Po zakończeniu wojny odnalazłem go przez
Polski Czerwony Krzyż. Wasiutyński
wyniósł z więzienia notatki Wilczura i
zwrócił mu je w końcu roku 1947. I tak
powstała ta niezwykła książka.
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Zagrali dla Serhija
i ukraińskich rodzin

W szranki stanęły młode drużyny reprezentujące kluby: MKS Polonia-Stal Świdnica, MKS Victoria Świebodzice, MLKS Polonia Środa Śląska,
Football Academy Wałbrzych i Miejski Klub Sportowy Karolina w Jaworzynie Śląskiej.

W niedzielę, 20 marca na stadionie miejskim w Jaworzynie Śląskiej
odbył się charytatywny turniej piłki
nożnej dla orlików. W szranki stanęły
młode drużyny reprezentujące kluby: MKS Polonia-Stal Świdnica, MKS
Victoria Świebodzice, MLKS Polonia
Środa Śląska, Football Academy Wałbrzych i Miejski Klub Sportowy Karolina w Jaworzynie Śląskiej.
Początkowo rozgrywano mecze w
poszczególnych grupach. Następnie
rywalizowano systemem pucharowym, aż do finału włącznie. Najlepszą
ekipą okazała się Victoria II Świebodzice, która w finale pokonała pierw-

szy zespół gospodarzy MKS Karolina
I Jaworzyna Śląska. Na najniższym
miejscu na podium stanęła Ignerhome Polonia-Stal II Świdnica. Nagrody
wręczali burmistrz Jaworzyny Śląskiej
Grzegorz Grzegorzewicz i wiceprezes MKS Karolina Jacek Bieliński.
- Wszystkie spotkania stały na wysokim poziomie i dostarczyły licznie
zgromadzonym kibicom sporej dawki
adrenaliny. Młodzi zawodnicy dali z
siebie wszystko, wykazywali się nietuzinkowymi umiejętnościami piłkarskim, wyśmienitymi interwencjami
bramkarskimi, wspaniałymi golami,
ciekawymi akcjami i techniką użytko-

oprac.

Serhii w 2019 r. grał w barwach Miejskiego Klubu Sportowego Karolina. Dał się poznać jako profesjonalny zawodnik, ale też dobry i pomocny człowiek. - Jego profesjonalizm, walka na całym boisku, hart ducha, świetny
przegląd pola i czytanie gry na wszystkich robiły ogromne wrażenie. Dał się również poznać jako dobry, uczciwy
człowiek, który zawsze chętnie służył pomocą. Stał
się jednym z członków wielkiej rodziny MKS Karolina Jaworzyna Śląska – tłumaczą przedstawiciele klubu. Postanowili wesprzeć rodzinę
piłkarza. Znaleziono mieszkanie dla żony Serhii i dwójki dzieci, dzięki wsparciu mieszkańców gminy udało się je urządzić.

Minutą ciszy uczcili pamięć
o poległych strażakach z Ukrainy

foto: OSP Pożarzysko

W niedzielę 20 marca o godzinie 8.00 rano w jednostkach i remizach na terenie Polski uczczono

Druhowie oddali hołd swoim kolegom z Ukrainy.
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minutą ciszy bohaterskich ratowników Ukrainy, którzy oddali swoje
życie podczas służby w tych trud-

nych i dramatycznych dniach wojny.
– Polscy strażacy stanowczo sprzeciwiają się rosyjskiej agresji wobec integralności terytorialnej niepodległej i
demokratycznej Ukrainy. Deklarujemy
naszą solidarność oraz wsparcie całemu
narodowi. Z podziwem i szacunkiem obserwujemy heroiczną walkę ukraińskich
strażaków i ratowników w walce o życie
i zdrowie obywateli. Działania ratownicze prowadzone są często pod ostrzałem
kul z karabinów oraz wybuchów bomb
haniebnie zrzucanych na ludność cywilną – mówi nadbryg. Andrzej Bartkowiak. – Odpowiadając na apel Komendanta Głównego PSP nadbryg. Andrzeja
Bartkowiaka, uczciliśmy minutą ciszy
bohaterskich ratowników z Ukrainy,
którzy oddali swoje życie podczas służby
w dramatycznych dniach wojny – relacjonują druhowie z OSP Pożarzysko.
Podczas trwania konfliktu zbrojnego
Rosji z Ukrainą śmierć na służbie poniosło 18 strażaków (od red. stan na 23.03).
JB

foto: UM Jaworzyna Śląska

foto: UM Jaworzyna Śląska

Turniej piłkarski, kiermasz ciast, mnóstwo dobrej zabawy i uzbierane 4 tys. złotych –
MKS KAROLINA JAKO CUP już za nami. Dopisała pogoda, a mieszkańcy gminy licznie stawili się na stadionie.

wą - relacjonuje Rafał Kwiatkowski,
prezes MKS Karolina.
Nagrody odebrali także poszczególni zawodnicy. Wyróżnienia otrzymali: Kornela Grandus (MKS Karolina
II), Jakub Lech (FA Wałbrzych), Kajetan Siedziukiewicz (Ignerhome Polonia-Stal I Świdnica), Artiom Danilov
(MLKS Polonia Środa Śląska), Mateusz
Tomski (MKS Victoria I Świebodzice),
Kamil Ulfik (Ignerhome Polonia-Stal
II Świdnica), Kamil Mikołajek (MKS
Karolina I), Norbert Szczepanik (MKS
Victoria II Świebodzice).
Najlepszym strzelcem okazał się
Adam Wójtowicz (MKS Victoria II
Świebodzice) z 17 golami. Bramkarzem
turnieju został Mateusz Borowiec
(MKS Victoria II Świebodzice), który
przepuścił tylko 1 bramkę. Najlepszym
zawodnikiem ogłoszono Ivana Radevycha (MKS Karolina I).
Przez cały czas trwania turnieju
wszyscy uczestnicy mogli spróbować
swoich sił na stacjonarnym rowerze
szosowym, przygotowanym przez
sekcję kolarską MKS Karolina Jaworzyna Śląska. Na przybyłych kibiców
czekały również przepyszne kiełbaski,
popcorn i wspaniałe wypieki przygotowane specjalnie na tę akcję.
Udało się zebrać imponującą kwotę
4.049,25 zł, która w całości przekazana
zostanie na wsparcie rodziny byłego zawodnika MKS Karolina Serhija i innych
ukraińskich rodzin, które przebywają na
terenie gminy Jaworzyna Śląska.

Bezpłatny
transport
na szczepienia
przeciwko
Covid-19
Urząd Miejski w Świdnicy uruchomił specjalną infolinię 74/856 28
68. Jest ona aktywna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00
do 15:00. Po zarejestrowaniu się w
centralnym systemie i wyznaczeniu
terminu szczepienia należy zadzwonić, aby ustalić szczegóły transportu.
To dobre rozwiązanie zwłaszcza dla
starszych mieszkańców miasta.
W Świdnicy jest trzynaście punktów szczepień: Ars Medica - ul. Konopnicka 4, Kolmed - ul. Kolejowa 8,
Beata Trzcińska-Larska - ul. Kopernika 34A, BHMED - ul. Strzelińska 6, Ar-Vita - ul. Kliczkowska 37, Medyk - ul.
Gdyńska 25A, Eskulap - ul. Zamenhofa
47, Mieszko - ul. Mieszka I 10, Apteka
Gemini - ul. Grodzka 1, Apteka Franciszkańska - Rynek 1/1A, Apteka Słoneczna - ul. Kazimierza Wielkiego 1A,
Apteka Świerkowa - ul. Głowackiego
28, Apteka Victoria - ul. Ceglana 2.
DG
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Tragiczny wypadek na trasie
Świdnica-Burkatów

reg czynności pod nadzorem prokuratora oraz przy udziale biegłego
z zakresu rekonstrukcji wypadków
drogowych. Śledztwo prokuratorskie, prowadzone w sprawie, wyjaśni
wszelkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. - Świdniccy policjanci apelują do kierujących o rozwagę oraz zdjęcie nogi z gazu, a także o bezwzględne stosowanie się do
obowiązujących przepisów! Bezpieczeństwo na naszych drogach zależy
głównie od nas samych i to my mamy
na nie decydujący wpływ, a życie i
zdrowie, które w ten sposób chronimy, są przecież bezcenne – apeluje
rzecznik prasowy KPP Świdnica.

foto: D. Gębala

Świdniccy policjanci pod nadzorem prokuratora pracowali na
miejscu śmiertelnego wypadku
drogowego, do którego doszło w
sobotę, 19 marca na drodze między
Świdnicą a Burkatowem. Niestety,
w jego wyniku 24-letni mieszkaniec
naszego powiatu zginął na miejscu.
- Do tragicznego w skutkach wypadku około godziny 12.30 na drodze
między Świdnicą a Burkatowem. W
zdarzeniu udział wzięły trzy pojazdy
osobowe – dwa marki Audi oraz jeden marki BMW. Niestety, w wyniku
tego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 24-latek, który kierował pojazdem marki BMW - mówi Magdalena
Ząbek, oficer prasowy KPP Świdnica. Na miejscu wypadku policjanci
świdnickiej jednostki wykonali sze-

DG

◄ W wyniku zderzenia BMW
rozpadło się na kawałki.

Są chętni do wykonania
Polskie wino
i ukraińskie potrawy dokumentacji projektowej
przygotowaniu tradycyjnych potraw:
barszczu ukraińskiego, pieliemieni
czy pierogów ukraińskich pomogły
panie z Ukrainy. Poza zbiórką pieniędzy na rzecz naszych wschodnich
sąsiadów, piknik był także doskonałą
formą integracji.
DG

dla przebudowy
skrzyżowania
Dwie firmy stanęły do ogłoszonego przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad przetargu dot.
wykonania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania Witoszów-Komorów, na którym bardzo
często dochodzi do kolizji i wypadków.
Zadaniem wykonawcy będzie
zaprojektowanie
czterowlotowego
ronda, które zastąpi obecne zwykłe skrzyżowanie. Wybór rozwiązań
technicznych i parametrów ronda
nastąpi na etapie prac projektowych.
Zaprojektowane zostaną również

dwa przystanki autobusowe, chodniki i przejścia dla pieszych. Planowana rozbudowa obejmie budowę
odwodnienia drogi wraz z kanalizacją deszczową, wykonanie urządzeń
ochrony środowiska oraz budowę
kanału technologicznego. Skrzyżowanie i przejścia dla pieszych zostaną
doświetlone. W postępowaniu wzięły udział dwie firmy: Biuro Projektów
A-PROPOL z Gliwic (719 181 zł) oraz
Multiconsult Polska sp. z o.o (449
273,50 zł). Inwestycja ma zostać zrealizowana w latach 2022-2025.
JB

Cały dochód uzyskany ze sprzedanych dań zostanie przekazany na cele humanitarne wybranej
fundacji zajmującej się wsparciem Ukrainy na wojnie.

„Laboratoria Przyszłości”
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Stanowicach bierze udział w programie „Laboratoria Przyszłości”, którego celem jest rozwijanie kreatywności i umiejętności technicznych
wśród uczniów.
W ramach projektu placówka
otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 30 tys. zł na zakup nowoczesnego sprzętu. Szkolne pracownie
wyposażone m.in. w drukarkę 3D, mi-

krokontrolery, czy stację lutowniczą z
pewnością urozmaicą zajęcia techniki
i informatyki. Profesjonalny sprzęt fotograficzny i audiowizualny wykorzystany na lekcjach j. polskiego, plastyki, geografii, matematyki czy historii
pozwoli uczniom rozwijać myślenie
technologiczne i odkrywać nowe talenty.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Piękna wiosenna pogoda, dobre
trunki, pyszne jedzenie i wspaniała frekwencja. Winnica Silesian w Bagieńcu
ugościła w niedzielę, 20 marca wszystkich chętnych, w ramach polsko-ukraińskiego pikniku charytatywnym.
Każdy, kto zjawił się w Winnicy Silesian, mógł znaleźć coś dla siebie. W

W tym miejscu często dochodzi do poważnych wypadków.

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl

oprac.
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W Świdnicy już -10

Słowianin Wolibórz – IgnerHome
Polonia-Stal Świdnica 2:0 (1:0)
IgnerHome Polonia-Stal: Kot – Paszkowski, Sowa, Kasprzak, Kozachenko,
Szuba, Białasik, Kusio, Trzyna, Dubas,
Myrta oraz Stachurski, Zygadło, Pasek, Białas.

Biało-zieloni nie byli w stanie sforsować obrony Słowianina.

tkania w 17. minucie. Niefrasobliwości
w szeregach obronnych świdniczan
skrzętnie wykorzystał Caique, który precyzyjnym strzałem z linii pola
karnego pokonał Bartka Kota. Biało-zieloni najbliżej wyrównania byli w
38. min., jednak w sytuacji sam na sam
Myrta nie zdołał oszukać golkipera

Medalowe żniwa
pięściarzy

Słowianina. Na domiar złego tuż przed
końcem pierwszej połowy drugą żółtą
kartkę otrzymał Trzyna i IgnerHome
Polonia-Stal musiała sobie radzić w
osłabieniu. W drugiej połowie optyczną przewagę zyskali świdniczanie, ale
w żaden sposób nie przekładało się to
na dogodne sytuacje do zdobycia wy-

Komplet wyników 18. kolejki (19.03):
▪ GKS Mirków/Długołęka – AKS Strzegom 0:1
▪ Lechia Dzierżoniów – Moto-Jelcz
Oława 2:1
▪ Barycz Sułów – MKP Wołów 1:0
▪ WKS Wierzbice – Polonia Trzebnica
1:1
▪ Piast Żerniki Wrocław – Piast Nowa
Ruda 1:3
▪ Orzeł Ząbkowice Śląskie – Bielawianka Bielawa 2:2
▪ Sokół Marcinkowice – Pogoń Oleśnica 8:0
DG

Minimalna porażka
w meczu na szczycie

krążki wywalczyli Alicja Uroda, Konrad Walendzik, Dawid Król, Kacper
Pęczyński i Kuba Szrejder. Natomiast
na najwyższym stopniu podium stanęli
Kacper Malinowski i Kyrylo Mukhin.
Poza mną, trenerami ekipy byli Robert
Gniot i Aleksander Nycz. Na zawodach
byliśmy dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Dziękujemy również spółce ŚPWiK i firmie Elektrometr
Marcin Matuszyk – relacjonuje Mariusz Kuc, trener Boks Polonii Świdnica.
DG

Spotkanie stało na wysokim poziomie sportowym.

foto: Boks Polonia Świdnica

Zawodnicy Domino Polonii Świdnica do ostatnich sekund walczyli o
zwycięstwo w meczu z popularnymi
kangurami z Gorzowa Wielkopolskiego. Niestety, ostatecznie minimalnie lepszy okazał się lider tabeli,
który wygrał różnicą zaledwie trzech
punktów (78:81). Mimo porażki, biało-zieloni za swoją postawę po ostatniej syrenie zostali nagrodzeni przez
kibiców gromkimi brawami.
Do końca drugiego etapu rozgrywek pozostały jeszcze dwie kolejki.
Świdniczanie, którzy aktualnie plasują
się na czwartym miejscu wciąż liczą
się w walce o baraże premiujące grą o
awans do II ligi.
Reprezentacja Boks Polonii Świdnica w świetnym stylu zaprezentowała się podczas wojewódzkiego czempionatu.
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Domino Polonia Świdnica – Onlajnersi Kangoo Gorzów Wielkopolski
78:81 (18:24, 26:27, 13:18, 21:12)

foto: D. Gębala

Z kapitalnej strony zaprezentowali się zawodnicy Boks Polonii
Świdnica podczas 76. Mistrzostw
Dolnego Śląska, które w dniach 18-19
marca odbyły się w Dzierżoniowie.
11-osoba reprezentacja świdnickiego
klubu wywalczyła aż 10 medali. W sumie w szranki stanęło 134 zawodniczek i zawodników.
- Boks Polonia Świdnica reprezentowało 11 pięściarzy. Wywalczyliśmy
w sumie 10 krążków. Medale brązowe zdobyli Gracjan Zachacz, Mateusz
Różański i Daniel Worobiec. Srebrne

foto: D. Gębala

Absencja kilku ważnych ogniw
podstawowego składu, gra w dziesiątkę przez większość spotkania i
brak szczęścia w kluczowych sytuacjach nie mogły zwiastować niczego dobrego. IgnerHome Polonia-Stal
Świdnica po bezbarwnym spotkaniu
przegrała ze Słowianinem Wolibórz
2:0. Wobec porażki biało-zieloni tracą do liderującej Lechii Dzierżoniów
już 10 punktów.
Pierwotnie spotkanie miało zostać rozegrane w Woliborzu. Jednak
wobec kłopotów z murawą działacze
Słowianina zwrócili się do świdniczan
z prośbą o rozegranie spotkania na
stadionie przy ul. Śląskiej 35. Dlatego
formalnie gospodarzem potyczki był
Słowianin.
Na papierze starcie odpowiednio
drugiej i trzeciej drużyny ligowej tabeli zapowiadało się na hit 18. kolejki.
W rzeczywistości kibice, którzy zdecydowali się obejrzeć mecz na żywo,
otrzymali kiepskie widowisko. Gra
była rwana, a klarownych sytuacji było
jak na lekarstwo. W szeregach gospodarzy widać było brak najlepszego
strzelca Szymona Tragarza, który w
tym sezonie jest wiodącą postacią w
ekipie Grzegorza Borowego. Formalni gospodarze otworzyli wynik spo-

równującej bramki. Idealnym podsumowaniem sobotniego meczu była sytuacja z 87. minuty. Na mocny strzał z
krawędzi pola karnego zdecydował się
Sowa, a piłka odbiła się od poprzeczki.
Chwilę później goście ruszyli z kolejną kontrą, którą samobójczym strzałem sfinalizował Białas… Ta sytuacja
ostatecznie podcięła skrzydła biało-zielonych. Mimo, że arbiter doliczył
aż siedem minut, to świdniczanie nie
byli w stanie zdobyć choćby honorowego trafienia. Ostatecznie Słowianin
w pełni zasłużenie zainkasował komplet punktów.

Domino Polonia: Słobodzian 25, Sieńko 18, Kosmala 16, Hałdaś 2, Kaczmarczyk 6, Czyrek 2, Soboń 9, Cisek, Kałużyński, Liuras, Połeć, Poradzisz
Onlajnersi Kangoo: Grzegorczyk 25,
Jelski 14, Latecki 10, Zawadzki 10,
Kaczmarek 3, Jercha 7, Bury 1, Wróbel
7, Dreczkowski 2, Jachimowski 2, Brodziuk, Kiedrowicz
Pozostałe wyniki 6. kolejki (18-20.03)
▪ KS Basket Legnica – BC Swiss Krono
Żary 115:59
▪ Exact Systems Śląsk Wrocław – Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra
78:53
▪ Centrum Medyczne Magnolia KKS
Siechnice – UKS SMS Karpacz 89:67.
DG
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Arcyważne zwycięstwo.
Leszno zdobyte po 15 latach!

dystans zaledwie jednej bramki (26:25),
a na domiar złego po pięciu bezbłędnych rzutach, w szóstej próbie z rzutu
karnego pomylił się Chmiel. Mimo tego
świdniczanie nie zeszli ze zwycięskiego
kursu. Dwie bramki przewagi dał celny rzut Olgierda Etela, a pieczątkę na
wygranej postawił Wojtala, który na 15
sekund przed końcem wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem.
Real Astromal Leszno – ŚKPR
Świdnica 25:28 (13:11)
ŚKPR: Shupyk, Mirga – Chmiel 9, Wojtala 5, Redko 4, Etel 4, Wołodkiewicz 4,
Pęczar 2, Ingram, Bal, Jaroszewicz, Galik

Najskuteczniejszym zawodnikiem ŚKPR-u był Adam Chmiel.

mość, że rywal jest w zasięgu. Po zmianie stron ŚKPR błyskawicznie odrobił
straty. Z linii siódmego metra i skrzydła
regularnie trafiał Adam Chmiel i już w
37. minucie Szare Wilki wyszły na prowadzenie 15:14. Kluczowy dla losów
spotkania okazał się fragment między
40. a 50. minutą. Nasz zespół zdecydowanie poprawił obronę, a w bramce

foto: D. Gębala

Kapitalnie spisał się ŚKPR Świdnica w wyjazdowym meczu 16. kolejki
I ligi w Lesznie z tamtejszym Realem
Astromalem. Szare Wilki po fantastycznej grze, zwłaszcza w drugiej połowie spotkania pokonały wyżej notowanego rywala 28:25 (11:13)!
W ostatnich tygodniach podopieczni Krzysztofa Terebuna gromadzili
punkciki dzięki remisom, ale brakowało
kropki nad „i” i długo wyczekiwanego
zwycięstwa za pełną pulę trzech punktów. Sztuka ta wreszcie udała się w
Lesznie i trzeba przyznać, że ten triumf
ma wyjątkowy smak, bo hala rywali pozostawała niezdobyta przez świdnicką
drużyną przez długich piętnaście lat.
Ostatni wyjazdowy triumf nad ekipą
z Leszna ŚKPR odniósł w 2007 roku. –
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, wygraliśmy
pewnie i to pomimo, że wciąż mamy
kłopoty kadrowe. Te trzy punkty były
nam bardzo potrzebne i na pewno jeszcze mocniej zmobilizują nas do walki w
kolejnych meczach – mówił po spotkaniu Arkadij Makowiejew, wiceprezes
ŚKPR-u.
Pierwsza połowa była bardzo wyrównana, a prowadzenie przechodziło z
rąk do rąk. Z tej wymiany ciosów zwycięsko do przerwy wyszli gospodarze
(13:11), ale świdniczanie mieli świado-

kilka ważnych rzutów odbił Norbert
Mirga. W ofensywie na dobre odblokował się Michał Wojtala, który na
zmianę z Chmielem raz po raz trafiali
do bramki gospodarzy. W 48. minucie
Szare Wilki odskoczyły na pięć bramek
(25:20). Po kapitalnym okresie przyszedł jednak mały przestój i zrobiło się
trochę nerwowo. Rywale zbliżyli się na

16. kolejka (12-13.03)
▪ Tęcza Kościan – GOKiS Kąty Wrocławskie 22:27 (13:14)
▪ Zew Świebodzin – Bór Joynet Oborniki
Śl. 28:28 (15:16), k. 5:4
▪ Olimp Grodków – Grunwald Poznań
28:30 (13:13)
▪ UKS EUCO Dziewiątka Legnica –
Szczypiorniak Gorzyce Wielkie 27:28
(17:15)
▪ Trójka Nowa Sól – AZS UZ Zielona
Góra 26:26 (13:12), k. 2:0
▪ Real Astroma Leszno – ŚKPR Świdnica
25:28 (13:11)
Oprac.

nia, 12 maja i 2 czerwca. Od kwietniowej edycji, na wybranych dystansach
biegowych oraz w konkurencjach
technicznych będą to również eliminacje do ogólnopolskiego finału
Czwartków Lekkoatletycznych, które
organizowane są pod egidą Stowarzyszenia Sport Dzieci i Młodzieży.
Dzięki temu, że wyniki ze świdnickich imprez trafią do ogólnopolskiej
bazy, będziemy mogli wyłonić reprezentację naszych młodych sportowców, które w czerwcu wyjadą na
finał krajowy z udziałem dzieci z całej
Polski. W trakcie zawodów testowano
aparaturę mierzącą czas, którą zakupiono ze środków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w gminie miasto Świdnica. Warto dodać, że dużym uroz-

Udział w zawodach jest bezpłatny, ale ograniczony tylko dla dzieci i młodzieży zamieszkującej
w powiecie świdnickim.

maiceniem wydarzenia okazały się
konkurencje techniczne. W organizację konkursów w skoku w dal zaangażował się pochodzący z Jaworzyny
Śląskiej, a od niedawna mieszkający
w Świdnicy Mateusz Jopek, wielo-

krotny medalista Mistrzostw Polski
seniorów. Nad rzutnią do pchnięcia
kulą czuwał natomiast trener lekkoatletyki Ryszard Mydłowski z GLKS
Świdnica.
Oprac.

reklama

Znakomita frekwencja – aż 175
uczestników, nowe konkurencje – do
biegów doszły skok w dal i pchnięcie kulą oraz test aparatury mierzącej czas – takie nowości przyniosła
pierwsza w 2022 roku edycja Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych.
Wydarzenie
współorganizowane przez Świdnicką Grupę Biegową,
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Powiatowe Zrzeszenia Ludowych
Zespołów Sportowych w Świdnicy,
Urząd Miejski w Świdnicy, Lokalną
Organizacje Turystyczną Księstwo
Świdnicko-Jaworskie oraz wielokrotnego medalistę Mistrzostw Polski w
skoku w dal Mateusza Jopka odbyło
się w czwartek, 17 marca na stadionie
miejskim im. Janusza Kusocińskiego.
Zawody rozpoczęły cykl ŚCZL.
Kolejne spotkania odbędą się 7 kwiet-

foto: D. Gębala

Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne
wróciły z przytupem
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w Galerii Świdnickiej
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