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Wspólny taniec, wycieczki, nordic walking, pilates, malarstwo oraz niezliczone wydarzenia 
mające na celu poszerzanie wiedzy seniorów w różnych życiowych sytuacjach. W ponie-
działek, 4 kwietnia podopieczni i kadra najmłodszego świdnickiego Klubu Seniora przy ul. 
Malinowej 2 świętowała pierwsze urodziny swojego ulubionego miejsca. Nie zabrakło pysz-
nego tortu, podsumowań i wspólnych planów na przyszłość.  
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Przez żołądek 
do serca

Na Malinowej 
nie ma nudy! 

Klub Seniora ma już rok 
Zmarł
Stanisław 
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Zakasali rękawy i w ciągu dwóch 
dni ulepili ponad pięć tysięcy pie-
rogów! Do tego pyszne pielmieni, a 
także prawdziwy ukraiński barszcz. 
Za nami Polsko-Ukraiński Festyn 
Wdzięczności, który w niedzielę, 3 
kwietnia odbył się na świdnickim 
Rynku. Jak poinformowali wolonta-
riusze, dzięki akcji udało się zebrać 
ponad sześć tysięcy złotych. 

Świdniczanie mogli skosztować 
tradycyjnych potraw z Ukrainy: piero-
gów, pielmieni czy pożywnego barsz-
czu ukraińskiego. Polskim akcentem 
był oczywiście król wszystkich imprez, 
bigos. – Oprócz podziękowania dla 
świdniczan ważne jest dla nas, aby oso-
by, które przyjechały do miasta, mogły 
zintegrować się i stać się tym samym 

jego częścią. To bardzo ważne, aby czu-
ły się u nas jak najlepiej. Sam festyn był 
także doskonałą okazją do tego, by oka-
zać wdzięczność świdniczanom, którzy 
bardzo aktywnie włączyli się w pomoc 
dla uchodźców, okazując im nie tylko 
serce, ale dając też bezpieczne schro-
nienie – tłumaczy nasza redakcyj-
na koleżanka Justyna Bereśniewicz, 
która od początku zaangażowała się 
w pomoc wojennym uchodźcom. Wo-
lontariuszy przy organizacji festynu 
wsparł przewodniczący Rady Miejskiej 
Jan Dzięcielski, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Lech Bokszczanin oraz 
radna Violetta Wiercińska. – Ukraina 
doświadcza niezwykłych aktów okru-
cieństwa. Czymś, co można śmiało na-
zwać zwykłym bestialstwem i mordem. 

Jeżeli wojsko strzela do osób cywilnych, 
jeżeli rakiety trafiają w budynki miesz-
kalne i niszczy się konwoje humanitar-
ne to inaczej nie można tego nazwać 
jak morderstwo. Do Polski przybyło już 
ponad 2,5 miliona obywateli Ukrainy. 
W Świdnicy jest już ponad 2500 osób. 
Przed wojną uciekły przede wszystkim 
kobiety i dzieci. Staraliśmy się stworzyć 
im jak najlepsze warunki. Otworzyli-
śmy nasze domy, ale przede wszystkim 
otworzyliśmy nasze serca. Wolontariu-
sze od pierwszego dnia działają na ul. 
Długiej i Folwarcznej, są dziś w Rynku 
i robią wszystko, co jest potrzebne, żeby 

Przez żołądek do serca. 
Festyn wdzięczności okazał 
się wielkim sukcesem 

Minęło sześć tygodni wojny w 
Ukrainie, ale i ponad miesiąc pomo-
cy, jaką miasto Świdnica, indywidu-
alni mieszkańcy i firmy kierują w 
stronę rodzin z Ukrainy.

Do Centrum Pomocy Ukrainie 
zgłosiło się już ponad 2500 uchodźców. 
Przebywają oni u świdniczan, rozloko-
wani zostali także w punktach nocle-
gowych, m.in. w OSP przy ul. Głowac-
kiego, w domu wycieczkowym OSiR, w 
hotelach: Esperanto, Pod Lwem, Pod 
Wierzbą, Park Hotelu, w parafii ewan-
gelicko–augsburskiej, w internacie Ze-
społu Szkół Mechanicznych.

Ofiarność mieszkańców jest 
ogromna. Codziennie przekazują oni 
różnego rodzaju dary (żywność, ubra-
nia, środki chemiczne, środki higie-
niczne), czy też pomoc finansową. Do 
miasta transporty artykułów żywno-
ściowych, środków chemicznych i opa-
trunkowych wysyła regularnie part-
nerskie niemieckie miasto Biberach 
– dotąd dotarły już trzy. Ostatnio przy-
wieziono m.in.: agregaty prądotwórcze, 
latarki, powerbanki, materace, śpiwory, 
łóżka, konserwy, opatrunki medyczne 
i środki czystości. Część z tych darów 
jest wysyłana na granicę. Wiele zbiórek 

organizują również dawni świdnicza-
nie, którzy obecnie mieszkają w róż-
nych rejonach Europy i wśród swoich 
przyjaciół i rodziny organizują zbiórki 
darów, które dowożą do punktów w 
Świdnicy. Dzięki temu dojechała do na-
szego miasta pomoc z kilku miast nie-
mieckich, francuskich i hiszpańskich, a 
także z Wielkiej Brytanii.

Miasto uruchomiło zbiórkę środ-
ków finansowych. Na otwarte miesiąc 
temu subkonto wpłynęło już 83 320 zł. 
Bezcenną cegiełkę w pomoc dla Ukra-
ińców dołożyły lokalne firmy. Wśród 
darczyńców znaleźli się m.in.: Franc 
Textil, Colgate-Palmolive, Wagony 
Świdnica, Electrolux, Südzucker Pol-
ska, DBI Plastics, Intermarche, Caro, 
PW BHP STORE, Sonel, Pasol-Paco, 
pizzernia Przesiadka, Bar Pafal, Bar 
Gar, Chillout, Kaufland, Aldi, Dekoria, 
Smart Work, Bud-Eco, Wektor, Ko-
sta, Psb Mrówka, Global Work Agency, 

Halo Taxi, Bel Pol, hurtownia Aroma, 
Electrolux oraz Koła Gospodyń Wiej-
skich z Boleścina, Pszenna, Grodzisz-
cza, Wilkowa, Lutomi Dolnej i Lutomi 
Górnej. 

Ogromna liczba wolontariuszy 
zaangażowała się w obsługę punktów 
pomocowych, dostarczanie i pako-
wanie rzeczy pierwszej pomocy dla 
uchodźców, transport osób i darów, 
obsługę punktów informacyjnych, 
pomoc w tłumaczeniu dokumentów 
czy organizację zajęć integracyjnych. 
– Przekazywana przez Państwa pomoc 
ma ogromną wartość, ponieważ ukryta 
jest w niej dobroć i wielkie serce, a to 
oprócz gestu materialnego jest wielkim 
wsparciem. Za tę ofiarność i zaanga-
żowanie, za wszelką pomoc na rzecz 
uchodźców składam serdeczne podzię-
kowania – mówi prezydent, Beata 
Moskal–Słaniewska.

oprac.

Podziękowania za pomoc uchodźcom z Ukrainy

Świdniczanie zajadali się pysznymi ukraińskimi potrawami.

nasi goście z Ukrainy mieli wszystko, 
co jest niezbędne do normalnego życia. 
Codziennie dbają o to, aby były pakie-
ty z żywnością, czysta odzież, kołdry i 
pościel. Pomagamy zapisywać dzieci do 
szkoły, pomagamy znaleźć pracę i nadać 
numer PESEL. Pamiętajcie państwo, że 
czasami najważniejszy jest ciepły gest, 
dobre słowo i parę słów, które udowod-
nią, że mogą się tu czuć bezpiecznie. Do-
póki sytuacja w Ukrainie się nie uspokoi, 
dopóty nasze domy i nasze serca będą 
dla nich otwarte – podkreśla prezydent 
Świdnicy, Beata Moskal–Słaniewska 

DGBezinteresowna pomoc wolontariuszy okazała się nieoceniona.
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Bystrzyca Grn. 
pow.  2,86 ha

Zagrali Bacha i wsparli 
uchodźców z Ukrainy

– Muzyka i chęć pomagania są 
silniejsze od złej pogody. W imieniu 
Fundacji Dobrej Muzyki dziękuję ks. 
biskupowi Waldemarowi Pytlowi za 
to, że wspólnie z nami zorganizował 
ten koncert. Podziękowania należą się 
również Urzędowi Miejskiemu i pre-
zydent Beacie Moskal–Słaniewskiej za 
to, że miasto zostało partnerem wyda-
rzenia. Koncert miał wymiar chary-
tatywny. Oprócz tego, że zagraliśmy 
muzykę Bacha i świętowaliśmy jego 
377. urodziny, to również pomogliśmy, 
zbierając pieniądze na rzecz uchodź-
ców z Ukrainy, którzy są pod opieką 
Kościoła Pokoju – podkreśla Zuzanna 
Bator, prezes Fundacji Dobrej Muzyki. 
Do świata muzyki Bacha publiczność 
w czwartek, 31 marca w Kościele Po-
koju zabrali: Zuzanna i Maciej Bato-
rowie, Maciej Wywrocki, Tymoteusz 
Jaśków, Brygida Szymańska, Łucja 
Nikolska oraz Filip Zabrzewski.

DGUczestnicy koncertu wykonali niezapomniane utwory J. S. Bacha. 

Ośmiu wykonawców ściśle związanych ze Świdnicą, niezapomniane utwory jednego 
z najwybitniejszych artystów w dziejach muzyki oraz pomoc ukraińskim uchodźcom. Za 
nami wyjątkowy koncert organowy „337. Urodziny J.S. Bacha” zorganizowany przez Funda-
cję Dobrej Muzyki.
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Wspólny taniec, wycieczki, nor-
dic walking, pilates, malarstwo oraz 
niezliczone wydarzenia mające na 
celu poszerzanie wiedzy seniorów 
w różnych życiowych sytuacjach. W 
poniedziałek, 4 kwietnia podopieczni 
i kadra najmłodszego świdnickiego 
Klubu Seniora przy ul. Malinowej 2 
świętowała pierwsze urodziny swo-
jego ulubionego miejsca. Nie zabra-
kło pysznego tortu, podsumowań i 
wspólnych planów na przyszłość.  

Klub Seniora przy ul. Malinowej 2 
działa w strukturze Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej od 1 kwietnia 
2021 roku. Klub powstał dzięki zaan-
gażowaniu środków z budżetu miasta 
oraz dotacji celowej w ramach Pro-
gramu Wieloletniego „Senior+” na lata 
2015-2020. Wysokość otrzymanych 
funduszy w 2020 roku na utworzenie 
i wyposażenie klubu wyniosła 150.000 
zł. W zeszłym roku miasto otrzymało 
dotację na funkcjonowanie Klubu Se-
niora w wysokości 48.060 zł. Nato-
miast w tym roku miasto pozyskało 
kwotę w wysokości 58.320 zł. 

W poniedziałek, 4 kwietnia w sie-
dzibie klubu odbyło się urodzinowe 
przyjęcie. Poza pracownicami i klubo-
wiczami w wydarzeniu udział wzięli: 
Beata Moskal-Słaniewska - prezy-
dent miasta, Szymon Chojnowski - 
zastępca prezydenta Świdnicy, Violet-
ta Kalin - dyrektor Miejskiego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej oraz Izabela 
Siekierzyńska - dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych 
Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

- Było trudno, ale się udało. Gro-
no niezawodnych seniorów towarzy-
szy nam od samego początku. Mamy 
zgraną ekipę, na którą możemy liczyć 
i nie ma sytuacji, żebyśmy się wzajem-
nie nie wspierali. To bardzo budujące, 
dzięki temu z optymizmem patrzymy w 

przyszłość - mówiła Anna Kędzierska–
Klęsk, kierownik Klubu Seniora. - Nie 
byłoby tego klubu, gdyby nie było was. 
Kłaniam się nisko. Dziękuję, że jesteście. 
Cieszę się, gdy trafiają do mnie informa-
cje zwrotne, że dzieją się tu fajne rzeczy i 
seniorzy są zadowoleni – dodała Violet-
ta Kalin, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Świdnicy.  

Klub dysponuje ponad 80-me-
trową przestrzenią. Jest czynny od 

Wykonujesz dekoracje, malujesz, 
rysujesz, rzeźbisz, tkasz, pleciesz 
albo robisz inne ciekawe artystycznie 
rzeczy? Świdnicki Ośrodek Kultury 
zaprasza na drugie Świdnickie Targi 
Talentów, Twórczości i Rękodzieła, 
które odbędą się w dniach 20-21 maja. 

- Jeśli masz talent, nie skrywaj go, 
pokaż go światu! Podziel się pięknem. Jak 
tego dokonać? Zapisz się, wypełniając 

Na Malinowej nie ma nudy! 
Klub Seniora ma już rok 

poniedziałku do piątku, w godzinach 
od 8.00 do 16.00. W zajęciach uczest-
niczą osoby, które ukończyły 60 lat, 
są nieaktywne zawodowo i mieszka-
ją w Świdnicy. - Bardzo się cieszę, że 
udało się utworzyć Klub Seniora przy 
Malinowej. Kraszowice to dzielnica, w 
której brakowało takiego miejsca. Przy 
okazji macie możliwość korzystania 
z sąsiadującej z klubem nowoczesnej 
biblioteki. To zmiana jakościowa o 180 
stopni. Znajdujecie tu swój azyl i macie 
wspaniałą opiekę – podkreśliła Beata 
Moskal-Słaniewska, prezydent Świd-
nicy.

Na co dzień Klub Seniora realizu-
je liczne projekty i działania. To mię-
dzy innymi aktywizacja ruchowa do-
stosowana do indywidualnych moż-
liwości uczestników czy warsztaty 
manualne. Przy okazji klub zapewnia 
seniorom możliwość udziału w za-
jęciach ukierunkowanych na popra-
wę i wsparcie procesów myślowych. 
W ciągu roku seniorzy z Malinowej 
wzięli również udział w kilku wy-
cieczkach, zwiedzając aktywnie, np. 
Twierdzę Kłodzko czy park miniatur 
Minieuroland. Klubowicze nie zapo-
minają także o potrzebujących, wie-
lokrotnie już angażując się w różne 
formy wolontariatu. Jedno jest pew-
ne, przy ul. Malinowej 2 każdy senior 
znajdzie coś dla siebie. 

DG

Seniorzy podczas uroczystego spotkania z władzami miasta podkreślili, że w ich klubie panuje 
fantastyczna rodzinna atmosfera. 
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Pochwal się 
swoim talentem!

kartę zgłoszeniową i dokonaj opłaty wpi-
sowej. Przyjdź i zaprezentuj swoje dzieła. 
My przygotujemy stoiska, na których bę-
dziesz mógł wystawić i być może sprze-
dać rzeczy, które stworzyłeś. Mamy prze-
czucie graniczące z pewnością, że uzbiera 
się spora grupa zdolnych, kreatywnych 
ludzi, więc nie zwlekaj i  zgłoś się – za-
chęcają organizatorzy wydarzenia. 

DG

Pierwsza edycja targów, która odbyła się w lutym w klubie Bolko, cieszyła się wielkim zainte-
resowaniem świdniczan. 
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Jan Dzięcielski
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Świdnicy

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Stanisława 
Kowalskiego,

najstarszego mieszkańca Świdnicy,
lekkoatlety – amatora,  

multimedalisty mistrzostw Polski i Europy weteranów,
Ambasadora Dobrych Praktyk w Sporcie,
odznaczonego Złotym Krzyżem Zasługi.

Całej rodzinie i przyjaciołom
składamy wyrazy głębokiego współczucia  

w tych trudnych chwilach.

aktualności
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Jan Dzięcielski
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Świdnicy

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Jerzego Gaszyńskiego,
twórcy pierwszego świdnickiego portalu internetowego,

pioniera lokalnej telewizji, fotoreportera
i pasjonata historii Świdnicy.

Żonie Elżbiecie oraz całej rodzinie i przyjaciołom
składamy wyrazy głębokiego współczucia 

w tych trudnych chwilach.

W piątek, 1 kwietnia, w wieku 70 
lat zmarł Jerzy Gaszyński, twórca 
pierwszego w Świdnicy portalu in-
formacyjnego, współtwórca telewizji 
Teleraj oraz założyciel „Red Baron 
Foundation”.

Jerzy Gaszyński w Świdnicy zna-
ny był przede wszystkim ze swej pracy 
dziennikarskiej oraz kultywowania pa-
mięci o Manfredzie von Richthofenie, 
czyli „Czerwonym Baronie”. To m.in. z 
jego inicjatywy w mieście stanęła re-
plika samolotu legendarnego lotnika, a 
także pomnik. W 2008 roku powołał do 
życia fundację „Red Baron Foundation”. 
Jerzy Gaszyński stworzył także pierw-
szy portal informacyjny dziennik.swid-
nica.pl, uwielbiał sport, był pasjonatem 
historii miasta. Prywatnie był mężem 
Elżbiety Gaszyńskiej, nagrodzonej Zło-
tą Odznaką Honorową „Zasłużony dla 
Województwa Dolnośląskiego”. 

JB

Odszedł Jerzy 
Gaszyński

Jerzy Gaszyński spoczął na cmentarzu para-
fialnym przy Alei Brzozowej.
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W wieku 111 lat zmarł Stanisław 
Kowalski, najstarszy mieszkaniec 
powiatu świdnickiego i jeden z naj-
dłużej żyjących Polaków. Wspaniały 
człowiek i lekkoatleta 14 kwietnia 
świętowałby swoje 112. urodziny.

Stanisław Kowalski przyszedł na 
świat 14 kwietnia 1910 roku w Rogów-
ku. W przeszłości pracował zawodo-
wo jako kolejarz i odlewnik. Stanisław 
Kowalski w wieku 104 lat ustanowił 
rekord Europy w biegu na 100 me-
trów w swojej kategorii wiekowej. Był 
honorowym ambasadorem World Ga-
mes Wrocław 2017. W 2015 roku zo-
stał odznaczony Złotym Krzyżem Za-
sługi. Od marca 2018 roku Stanisław 
Kowalski był najstarszym żyjącym 
mężczyzną w Polsce. W przeszłości 
laureat Nagrody Starosty Świdnickie-
go „Orła Powiatu”. 

DG

Zmarł 
Stanisław 
Kowalski
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Ceremonia to niezwykły czas 
nie tylko dla małżonków, ale tak-
że dla całych rodzin. Wywołuje 
wiele wzruszeń, jest miłą okazją 
do spotkania się z dawno niewi-
dzianymi członkami rodzin, do 
odświeżenia wspomnień i wznie-
sienia toastu za szczęśliwych 
małżonków. Przypomnijmy, że 
odznaczenia za długoletnie po-
życie małżeńskie nadawane są 
przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej. stanowi wyróżnie-
nie dla osób, które przeżyły w 
jednym związku małżeńskim 50 
lat, jest on wyrazem uznania za 
wytrwanie w zobowiązaniu, któ-
re małżonkowie składali sobie 
przed laty. O nadanie odznacze-
nia występuje Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego na prośbę jubi-
latów lub ich bliskich.

DG

Świętowali złote gody

► Złote gody, czyli 50 lat 
małżeństwa, świętowali: 

Maria i Czesław Drozdowie, 
Anna i Stanisław Kusiowie, 

Lucyna i Kazimierz Majkowie, 
Lidia i Ludwik Sankowscy, 

Anna i Jan Wolańscy.

► Złote gody świętowali:  
Helena i Władysław Dudzicowie, 

Janina i Stanisław Królowie, 
Zofia i Józef Nieciągowie, 
Lucyna i Jan Nowakowie, 

Anna i Tadeusz Słobodzianowie 
oraz Józefa i Stanisław Zalescy.

▲ Złote gody świętowali: 
Henryka  i Andrzej Borejkowie, 
Joanna i Tadeusz Brodowscy, 
Bogusława i Jan Książkowie, 
Halina i Jerzy Urklińscy, 
Krystyna i Eugeniusz Wadasowie.

Od pół wieku wspiera-
ją się, zarówno w dobrych, 
jak i złych chwilach. Szes-
naście par małżeńskich 
świętowało jubileusz poży-
cia małżeńskiego. Uroczy-
stość odbyła się w piątek,  
1 kwietnia w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego.
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Rok 2022 ustanowiony został w 
Świdnicy Rokiem Bolka II Małego. Z 
taką inicjatywą wystąpiło Towarzy-
stwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, a 
uchwałę w tej sprawie w listopadzie 
ubiegłego roku podjęli miejscy radni.

– Towarzystwo w swoim wniosku 
podnosi istotną kwestię dotyczącą pro-
pagowania wiedzy na temat zaliczane-
go do grona najwybitniejszych Piastów 
Śląskich, księcia Bolka II. Uznano więc 
za zasadne, aby upamiętnić wybitne-
go władcę Świdnicy, słynnego wnuka 
Władysława I Łokietka, który do dziś 
stanowić może wzór do naśladowania 
w kontekście administracji czy wojsko-
wości. Uznawany jest przez historyków 
za ostatniego niezależnego śląskiego 
księcia piastowskiego, wielkiego arbi-
tra monarchów i genialnego dyplomatę 
– mówi Szymon Chojnowski, zastęp-
ca prezydent Świdnicy.

Wydarzenia edukacyjne i kultural-
ne, mające na celu uczczenie tej wy-
bitnej postaci odbywać się będą m.in. 
w świdnickich szkołach podstawo-
wych. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 4 wezmą udział w wycieczkach po 
Świdnicy śladami Piastów świdnic-
kich, przygotują także prezentacje 
multimedialne na temat Bolka II Ma-
łego. Quiz w schratchu (kodowanie) 
dotyczący znajomości postaci Bolka II, 
projekt banknotu lub monety promu-
jącej Księstwo Świdnicko–Jaworskie, 
konkurs na logo koszulki  – „Bolko II 
Mały – 710. rocznica urodzin”, kon-
kurs na projekt muralu „Mały, Wielki 
Książę”, projekt magnesu na lodówkę 
promujący Świdnicę i postać Bolka 
II, wykonanie plakatów poświęco-
nych postaci Bolka II – to działania, 
które podjęte zostaną przez społecz-
ność Szkoły Podstawowej nr 6. Z kolei 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 
zorganizują konkurs wewnątrzszkol-
ny „Rap dla Bolka”, wezmą udział w 
wycieczkach szlakiem Bolka II i za-
projektują mural. W Niepublicznej Ka-
tolickiej Szkole Podstawowej Caritas 

Diecezji Świdnickiej na korytarzach 
szkolnych zawisną gazetki ścienne 
poświęcone Bolko II Małemu. Zorga-
nizowany zostanie również międzysz-
kolny konkurs plastyczny „Bolko II 
Mały w wyobraźni dziecka” i wycieczki 
po Świdnicy.

Popularyzowaniem wiedzy na 
temat księcia Bolka II zajmą się rów-
nież samorządowe instytucje kultury. 
Świdnicki Ośrodek Kultury w kwietniu 
udostępni kolorowankę edukacyjną 
dla dzieci „W świdnickim grodzie”, a 
miesiąc później zorganizuje małą for-
mę malarską w przestrzeni miejskiej 
z wizerunkiem Bolka Świdnickiego. 
Na przełomie czerwca i lipca zapla-
nowano wystawę plenerową na Ryn-
ku – „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”, 
we wrześniu – grę miejską „Na tropie 
świdnickich Piastów”. W listopadzie 
wysłuchać będzie można słuchowiska 
w wykonaniu pracowników ŚOK, po-
święconego postaci Bolka Świdnickie-
go, na podstawie powieści „Jaworowi 
ludzie” Joanny Żak-Bucholc.

W czerwcu Muzeum Dawnego 
Kupiectwa zaprosi na spacer histo-
ryczny po Świdnicy z przewodnikiem, 
śladami Bolka II. A w październiku 
na konferencję naukową poświęco-
ną Księstwu Świdnicko-Jaworskiemu, 
która zorganizowana zostanie wspól-
nie z Muzeum Regionalnym w Jawo-
rze. Miejska Biblioteka Publiczna 
rozpoczęła już akcję społeczną pn. 
„Rękopis dla Bolka” – jej zwieńcze-
niem będzie stworzenie unikato-
wego egzemplarza „Rapsodii Świd-
nickiej” autorstwa Władysława Jana 
Grabskiego, w formie rękopisu. W 
maju natomiast odbędzie się spotka-
nie autorskie i wystawa plenerowa 
ilustracji Magdaleny Kozieł-Nowak 
z książki „Bolko II Mały”, a także pik-
nik dla Bolka, czyli animacje, zabawy 
i warsztaty z epoki, zorganizowane 
przez zaproszone bractwo rycerskie 
oraz bibliotekarzy.
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Obchody Roku 
Bolka II Małego 
w Świdnicy

Znajdź nas na 
facebook mojaswidnica.pl
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Pięknymi kwiatami „pokoloro-
wanych” zostało ponad 400 metrów 
kwadratowych miasta. Ponad 11 ty-
sięcy bratków i stokrotek zostało na-
sadzonych na placach, skwerach i w 
pasach drogowych. 

Różnokolorowymi bratkami ob-
sadzony został pl. św. Małgorzaty. 
Kwiaty pojawiły się w kuwetach wokół 
małej i dużej fontanny. Ozdobiły one 
również teren przy kamieniu pamięci 
przy pl. św. Małgorzaty,  skwer przy 
ul. Franciszkańskiej, plac 1000-lecia 
Państwa Polskiego, pasaż przy ul. Kar-
dynała 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, 

W mieście zrobiło się pięknie i kolorowo 
jak również na wysepkach przy pl. 
Grunwaldzkim. Posadzone zostaną 
także na rondzie u zbiegu ulic Koper-
nika i Kliczkowskiej. Bratki pojawią 
się w gazonach ustawionych przy ul. 
Mennickiej, Trybunalskiej, Komunar-
dów oraz na  pl. Wolności i pod halą 
targową przy pl. Grunwaldzkim.

Już niedługo zakwitną również 
tulipany, których cebule zostały posa-
dzone jesienią ubiegłego roku. Ozdo-
bią one gazony przy al. Niepodległo-
ści, pl. Grunwaldzki, pl. Jana Pawła II, 
pl. św. Małgorzaty oraz skwer przy 
ul. Wałowej. Tulipany rosną także na 
świdnickich rondach: Orląt Lwow-
skich, przy ul. Śląskiej/Pionierów, 
ul. Pionierów/Sprzymierzeńców, ul. 
Kliczkowskiej oraz zieleńcach przy ul. 
Bohaterów Getta, ul. Komunardów i 
pl. Wolności.
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*z nagrodą
© 2022 McDonald’s Corporation. Prawa do znaków towarowych zastrzeżone.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych przez Firmę Usługowo-Handlową Borowy Marek z siedzibą przy ul. Kolejowej 2a, 58-300 Wałbrzych.  
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celów. Kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania danych.

Zarób do  3310 zł  brutto/miesiąc*.

Dowiedz się więcej i aplikuj  
w restauracji w Świdnicy,
ul. Ofiar Oświęcimskich 50.
Zadzwoń

lub napisz

 735 973 125 

 mcd.swidnica@mborowy.pl 

Grazyna, pracuje w restauracji

CHODŹ,

Z NAMI
 pracuj elastycznie.

349474-Ogloszenie zatrudnieniowe Swidnica-120x134_4.indd   1349474-Ogloszenie zatrudnieniowe Swidnica-120x134_4.indd   1 21/03/2022   15:2721/03/2022   15:27
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Piękna pogoda, wspaniała rodzin-
na atmosfera, masa atrakcji, a przede 
wszystkim promowanie wiedzy o 
endometriozie. Za nami I Świdnicki 
Endobieg zorganizowany przez fun-
dację EndoMama. Łącznie na starcie 
imprezy, która odbyła się w niedzie-
lę, 27 marca zameldowała się ponad 
setka miłośników biegania.

Marzec na całym świecie obcho-
dzony jest jako miesiąc świadomości 
endometriozy. Choroba może dotyczyć 
nawet od 25 do 50% kobiet, których 
dotyka niepłodność. Jedną ze skutecz-
nych metod diagnostyki i leczenia nie-
płodności związanej z endometriozą 
może okazać się leczenie operacyjne 
przy zastosowaniu laparoskopii. – We-
dług szacunków na tę chorobę cierpi 
około miliona Polek, może nią być nawet 
co dziesiąta kobieta. Jeszcze do niedaw-
na o endometriozie niewiele osób wie-
działo. Na szczęście z roku na rok to się 
zmienia. Lekarze dokształcają się, aby 
pomóc kobietom. To przewlekła cho-
roba, polegająca na nieprawidłowym 
umiejscowieniu endometrium, czyli 
błony śluzowej, która wyściela macicę. 
Zamiast macicy umiejscowiona jest ona 
w otrzewnej, w jelitach, jajowodach, 
czy jajnikach, na płucach, a nawet w 
mózgu. Taka nieprawidłowość obciąża 
organizm kobiety, wiąże się z ogrom-
nym bólem, bolesnym współżyciem, 
nieregularnymi i obfitymi miesiączka-
mi i nie ma to znaczenia wiek kobiety. 
Może to być już nastolatka czy kobieta 

Promowanie wiedzy 
na sportowo. Za nami 
I Świdnicki EndoBieg

po menopauzie. Dodatkowo choroba jest 
jedną z najczęstszych przyczyn niepłod-
ności. Endometriozę trudno zdiagno-
zować, dlatego do niedawna określano 
ją mianem „tajemniczej”. Jej rozpozna-
nie trwa latami, zanim lekarz postawi 
właściwą diagnozę. Dlatego powstała 
nasza fundacja. Na własnym przykła-
dzie wiem, jak ciężko trafić do dobrego, 
niedyskryminującego specjalisty, który 
zdiagnozuje chorobę i wskaże właściwy 
kierunek leczenia. Razem z członkinia-
mi fundacji chcemy pomagać, wspierać 
kobiety, małżeństwa borykające się z 
endometriozą i niepłodnością. Chcemy 
promować profilaktykę i ułatwić dostęp 
do najnowszych metod leczenia. Pomi-
mo choroby można być mamą – „En-
doMamą”. Nasza impreza ma na celu 
podniesienie świadomości o tej ciężkiej 
chorobie, a także okazanie solidarności, 
akceptacji i zrozumienia dla „endoko-
biet” – tłumaczy Anna Gromek, prezes 
fundacji EndoMama. – Dziękuję przede 
wszystkim fundacji, która już od kilku 
lat uczy nas wszystkich nie tylko o en-
dometriozie, ale uczy rozmawiać o róż-
nych kwestiach zdrowotnych dotyczą-
cych kobiet. Niezwykle istotny jest dla 
mnie też fakt, że EndoMama pomaga i 
wspiera te kobiety, które mogą zajść w 
ciążę za pomocą metody in vitro. To wa-
sza wielka zasługa, że w Świdnicy ten 
program funkcjonuje i mamy pierwsze 
sukcesy – dodaje Beata Moskal–Sła-
niewska, prezydent miasta. 

DG

W imprezę zaangażo-
wała się liczna repre-
zentacja Świdnickiej 
Grupy Biegowej. 

Zawodnicy mieli do pokonania trasę 
wokół Parku Centralnego.
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We wtorek, 12 kwietnia po raz 
pierwszy na świdnickim Rynku roz-
pocznie się czterodniowy Jarmark 
Wielkanocny. Będzie świątecznie, 
kolorowo i pachnąco. Dwudziestu 
pięciu wystawców zaoferuje wyroby 
spożywcze, ozdoby czy też rękodzie-
ło.

Zaopatrzyć się będzie można w 
świeżutkie wędliny, chrupiące chleby 

Jarmark 
Wielkanocny 
w Świdnicy

i smakowite ciasta. Nie zabraknie gó-
ralskich serów, wyrobów z gęsi, kacz-
ki oraz miodów. Oprócz produktów 
spożywczych zagoszczą także stoiska 
z ceramiką bolesławiecką, galanterią 
skórzaną oraz z ręcznie robionymi 
maskotkami wielkanocnymi i zapa-
chowymi świeczkami. Dla smakoszy 
złotego trunku będzie to okazja do 
zakupienia piwa kraftowego, a dla lu-
biących szlachetniejsze trunki – wina 
z Winnicy Świdnickiej. Dla najmłod-
szych przygotowano mini plac zabaw 
z karuzelą i ciuchcią, a dla nieco star-
szych – symulator 9D, czyli kino dwu-
osobowe. 

- Mamy nadzieję, że Jarmark Wiel-
kanocny będzie się cieszył równie wysoką 
frekwencją jak jego bożonarodzeniowy 
odpowiednik. Świąteczna aura udzieli 
się każdemu, kto od wtorku, 12 kwietnia 
do piątku, 15 kwietnia, w godzinach od 
10.00 do 19.00 zajrzy na jarmark. Ser-
decznie zapraszamy! – zachęca Magda-
lena Dzwonkowska, rzecznik prasowy 
Urzędu Miejskiego w Świdnicy.  
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– Chcemy nieść przesłanie ra-
dości, miłości i pokoju – mówi 
Wojciech Skiślewicz. W czwar-
tek, 24 marca licznie zgromadzona 
publiczność w sali widowiskowej 
Świdnickiego Ośrodka Kultury mia-
ła niepowtarzalną okazję na chwilę 
wytchnienia od dramatycznych wy-
darzeń za naszą wschodnią granicą.

Głównym przesłaniem „Koncer-
tu Wiosny” był gest solidarności z 
Ukrainą. Na scenie zaprezentowali 
się tancerze z Zespołu Tańca Naro-
dowego i Estradowego „Krąg”, Małej 
Świdnicy oraz Zespołu Tańca Ludo-
wego i Estradowego Mokrzeszów. – 
Tak bardzo się cieszę, że w tak trud-
nym okresie, kiedy jesteśmy smutni, 
koncert pozwoli na chwilę radości i 
szczęścia. Bawmy się na wesoło, z na-

Tanecznym krokiem powitali wiosnę 
i wsparli ukraińskich przyjaciół

Zespoły pojawiły się na scenie z 
polską i ukraińską flagą. 
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Przy ulicy Mieczysława Kozara-
-Słobódzkiego trwa ostatni etap in-
westycji Świdnickiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego. Teren wo-
kół budynku  przy dawnym gimnazjum 
oraz w okolicach sklepu „Delikatesy” 
zostanie zagospodarowany. 

Powstanie parking na 41 samocho-
dów (37 miejsc standardowych i 4 dla 
osób niepełnosprawnych) wraz z drogą 
wewnętrzną, oświetleniem, odwodnie-
niem oraz nasadzeniem zieleni. - Po-
prawi to na pewno komfort życia miesz-
kańców, którzy w ostatnich dwóch latach 
z cierpliwością znosili utrudnienia wy-
nikające z prowadzonej budowy. Zgodnie 
z założeniami cały kwartał odzyskany 
przez miasto zostanie zagospodarowa-
ny, a największą „wartością dodaną” 
dla wszystkich mieszkańców Osiedla 
Młodych będzie nowa, piękna siedziba 
Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Klub 
Seniora – mówi Beata Moskal-Słaniew-
ska, prezydent Świdnicy.  

Zadanie realizuje wyłoniona w prze-
targu firma Hypmar z Modlęcina. Jego 
koszt to ponad 1 milion złotych.  Obec-
nie wykonywana jest nowa kanalizacja 

deszczowa. Prace potrwają do końca 
czerwca tego roku, kiedy do użytku od-
dawany będzie budynek ŚTBS. - Budynek 
to nowoczesny obiekt mieszkalno-usłu-
gowy. Znajdzie się w nim 45 mieszkań 
(30 dwupokojowych, 12 trzypokojowych 
i trzy jednopokojowe) oraz 65 miejsc po-
stojowych w garażu podziemnym. Na 
parterze funkcjonować będzie biblioteka 
oraz Klub Seniora, dostępne dla wszyst-
kich chętnych mieszkańców. Mieszka-
nia są gotowe do zamieszkania – ŚTBS 
wyposażył wszystkie łazienki w wanny, 
umywalki i toalety, a aneksy kuchenne 
– w kuchenki elektryczne. Każde miesz-
kanie w standardzie ma już wewnętrzną 
stolarkę drzwiową oraz panele i płytki na 
podłogach. Ciepło i ciepłą wodę zapewni 
mieszkańcom Miejski Zakład Energety-
ki Cieplnej. Przeprowadzono już nabór 
wniosków na wynajem mieszkań – do 
końca kwietnia kandydaci na najemców 
mają czas na dostarczenie brakujących 
dokumentów, po czym nastąpi ich wery-
fikacja  - opowiada Tomasz Chojnowski, 
wiceprezes Świdnickiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego.

DG

dzieją, że już za chwilę nastąpi zmia-
na na dobre – mówiła Maria Skiśle-
wicz. – Kiedy miesiąc temu zaczęli-
śmy organizować ten koncert, nikt nie 
zdawał sobie z sprawy, co będzie się 
działo na świecie. Poprzez nasz kon-
cert chcemy nieść przesłanie radości, 
miłości i pokoju. Zatańczymy nasze 
tańce narodowe, będzie wesoło. Oni 
czekają na nasz każdy gest. Jestem w 
ciągłym kontakcie z jedną z zaprzy-
jaźnionych grup z Ukrainy i cokolwiek 
robimy finansowo czy duchowo, to 
bardzo mocno ich to cieszy – opowia-
dał na scenie Wojciech Skiślewicz, 
opiekun zespołów. Całkowity dochód 
uzyskany ze sprzedanych biletów zo-
stanie przekazany na rzecz pomocy 
Ukrainie.

DG

Nowy parking 
i nasadzenia przy 
ulicy Słobódzkiego

Na budowie nowego, większego 
parkingu zyskają mieszkańcy 

okolicznych bloków.
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MIGAWKA Z MIASTA

Kolejna świdnicka perełka architektoniczna odzyska swój dawny blask. Prywatny 
właściciel rozpoczął remont willi Hanna przy ul. Sikorskiego. W pierwszej kolejno-
ści zabezpieczony zostanie dach budynku. Na ten cel, miasto przekazało dotację 
z budżetu gminy.

Adler Polska sp. z o.o. przy współ-
pracy ze stowarzyszeniem Eko-Bie-
gły zachęca mieszkańców Świdnicy 
do udziału w badaniu jakości powie-
trza w okolicy zakładu przy pomocy 
specjalnej aplikacji.

Stowarzyszenie Eko-Biegły bę-
dzie prowadzić badania uciążliwości 
zapachowych w oparciu o przepro-
wadzone na miejscu badania, ale rów-
nież mając na uwadze spostrzeżenia 
mieszkańców dotyczące tego proble-
mu. Swoje uwagi można zgłaszać za 
pośrednictwem specjalnie przygoto-
wanej aplikacji „Odor field control”. 
Ma ona na celu monitorowanie uciąż-
liwości zapachowych i rejestrację tych 
epizodów w formie online przez za-
rejestrowanych użytkowników. Ze-

Zachęcają do udziału 
w badaniu jakości 
powietrza

brane w ten sposób dane pozwolą na 
stworzenie mapy zasięgu uciążliwości 
zapachowych w całej strefie i pozwolą 
w łatwy sposób zobrazować jej zasięg 
oraz źródła pochodzenia. Zebrane 
informacje pomogą stowarzyszeniu 
Eko-Biegły w skoncentrowaniu się 
na mapie zgłoszeń uciążliwości za-
pachowej faktycznie występującej w 
danym miejscu. Wyniki badań zosta-
ną przekazane do wszelkich instytucji 
kontrolnych oraz do mieszkańców. – 
Spółce zależy na wyjaśnieniu wszelkich 
czynników pochodzenia nieprzyjem-
nych zapachów, dlatego zaangażowa-
nie mieszkańców może odegrać istotną 
rolę w prowadzonych badaniach – do-
dają przedstawiciele spółki.

oprac.
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U R O D Z I N Y
świętujemy cały rok!

WIOSENNE
BONY ZA PARAGONY
niedziela / 10 kwietnia

10 kwietnia zrób zakupy w dwóch różnych sklepach w Galerii Świdnickiej
na łączną kwotę min. 150 zł, zgłoś się do punktu promocji 
i odbierz bon do sklepu Intermarche o wartości 50 zł

Szczegóły i regulamin na:  galeria-swidnicka.pl         

Odbierz bon do                              za zakupy w innych sklepach!

Jest jeszcze psim dzieckiem, któ-
remu dzieciństwo przyszło spędzać 
w schroniskowym boksie. Smutna 
historia Rakiji opowiada o braku od-
powiedzialności człowieka nad zwie-
rzęciem. Czy ktoś zdecyduje się od-
mienić jej życie?

– Mama szczeniaka to dziki pies, 
który żyje obok człowieka i włóczy 
się po wsiach w okolicach Kamien-
nej Góry. Niestety, po przybyciu udało 
nam się złapać tylko Rakiję, a jej mama 
zniknęła. Dziś dajemy Państwu możli-
wość wychowania naszej młodej pod-
opiecznej. Nie ukrywamy, że zadanie 

będzie trudne, ponieważ sunia trafiła 
do nas jako bardzo bojaźliwy pies, nie 
znała kontaktu z człowiekiem. Aktual-
nie jest u nas w trakcie socjalizacji… 
Zrobiła już ogromny postęp od momen-
tu, gdy do nas trafiła. Jest dużo śmiel-
sza, wychodzi na spacery z wybranymi 
wolontariuszami. Rakija potrzebuje 
czasu, by zaufać nowemu opiekunowi. 
Uczy się chodzić na smyczy, ale wciąż 
nie idzie jej to idealnie. Mała nie jest 
nauczona niczego – niszczy i brudzi, 
ale wierzymy, że w nowym domu przy 
odpowiedniej ilości spacerów szybko 
zrozumie zasady czystości. Prosimy się 
nie zniechęcać… Rakija będzie z pew-
nością wspaniałą psią przyjaciółką, 
tylko potrzebuje odpowiedniej i deli-
katnej osoby u swojego boku. Chcemy 
dla niej domu wyrozumiałego i cierpli-
wego, który poświęci swój czas i spra-
wi, że za parę miesięcy Rakijka będzie 
pewną siebie, wspaniałą suczką, która 
kocha człowieka ponad wszystko. Pole-
cany dom z ogrodem bez dzieci – tłu-
maczą wolontariusze świdnickiego 
schroniska.

Schronisko dla Zwierząt w Świd-
nicy, ul. Pogodna 3, telefon kontak-
towy: 733 093 663, 531 496 442, kon-
takt@schroniskoswidnica.pl.

Warsztaty, gry i zabawy, ciekawe 
zajęcia sportowe, imprezy okoliczno-
ściowe – to wszystko możliwe i dostęp-
ne jest dla osób starszych, dzięki za-
angażowaniu miasta i dotacjom z pro-
gramu rządowego „SENIOR+”. Miasto 
pozyskało ponad 600 tysięcy złotych.

W ramach konkursu świdnickie 
placówki złożyły trzy oferty. Dofinan-
sowanie na bieżące działanie otrzymał 
Dzienny Dom Senior+ - 505 440 zł oraz 
Klub Senior+ działający przy ul. Mali-
nowej 2 i Klub Senior+, który rozpocz-
nie w tym roku działalność przy ul. M. 
Kozara-Słobódzkiego 19 - po 58 320 
zł. - Celem programu jest zapewnienie 
wsparcia seniorom, nieaktywnym zawo-
dowo, w wieku powyżej 60 lat, poprzez 
umożliwienie im korzystania z oferty 
na rzecz społecznej aktywności, a także 
obejmującej usługi w zakresie aktyw-
ności ruchowej lub kinezyterapii, oferty 

Luźna atmosfera, zgrana eki-
pa znajomych, dobre jedzenie i sa-
mochody kipiące potworną mocą. 
Uczestnicy kolejnej edycji rajdu tu-
rystycznego Tasty Ride w sobotę, 2 
kwietnia zawitali na świdnicki Ry-
nek.

– W dużym skrócie organizowane 
przez nas wydarzenia można nazwać 
zamkniętymi, biletowanymi rajda-
mi turystycznymi. Wyglądają one w 
ten sposób, że najpierw spotykamy się 
w ustalonym miejscu z uczestnikami 
wyjazdu oraz spotterami, którzy mają 
okazję zrobić zdjęcia ciekawym pojaz-
dom, a także postronnymi osobami, 

Setki koni 
mechanicznych 
na świdnickim Rynku

które przyjdą pogadać o motoryzacji, 
poznać nas, nasze samochody i do-
wiedzieć się więcej o całej inicjatywie 
– tłumaczy Paweł Byjos z Tasty Ride. 
Sobotnia wyprawa rozpoczęła się na 
terenie Audi Wrocław. Następnie ka-
walkada samochodów wyruszyła ze 
stolicy Dolnego Śląska, aby zwiedzić 
najbardziej malownicze trasy woje-
wództwa oraz Czech. Łącznie uczest-
nicy rajdu pokonali około 300 km, a 
ich ostatnim przystankiem był świd-
nicki Rynek. Wydarzenie zakończyło 
się obiadokolacją w miejscowej re-
stauracji.

DG

Sportowe samochody 
cieszyły się sporym 

zainteresowaniem 
świdniczan. 
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Rakija poszukuje 
wyrozumiałego domu
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Ponad 600 tysięcy złotych 
dla świdnickich seniorów

edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej 
i opiekuńczej – w zależności od potrzeb 
stwierdzonych w środowisku lokalnym. 
W ramach programu udostępniana jest 
seniorom infrastruktura pozwalająca 
na aktywne spędzanie wolnego czasu, a 
także zaktywizowanie i zaangażowanie 
seniorów w działania samopomocowe i 
na rzecz środowiska lokalnego – mówi 
Magdalena Dzwonkowska, rzecznik 
prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.  

Świdnicki Klub Senior+ przy ul. Ma-
linowej dysponuje 30 miejscami dla se-
niorów, Dzienny Dom Senior+ (130). Z 
kolei Klub Senior+ na Osiedlu Młodych 
roku będzie przeznaczony dla 60 świd-
niczan. W tegorocznej edycji konkursu 
w województwie dolnośląskim dotacje 
przyznano 57 klubom i domom senio-
ra prowadzonym przez samorządy. W 
powiecie świdnickim otrzymały je także 
Świebodzice i Strzegom.                      red.

Urząd Miejski w Świdnicy uru-
chomił specjalną infolinię 74/856 28 
68. Jest ona aktywna od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 8:00 do 
15:00. Po zarejestrowaniu się w cen-
tralnym systemie i wyznaczeniu ter-
minu szczepienia należy zadzwonić, 
aby ustalić szczegóły transportu. To 
dobre rozwiązanie zwłaszcza dla star-
szych mieszkańców miasta.

W Świdnicy jest trzynaście punk-
tów szczepień: Ars Medica - ul. Konop-

Bezpłatny transport na szczepienia 
przeciwko Covid-19

nicka 4, Kolmed - ul. Kolejowa 8, Beata 
Trzcińska-Larska - ul. Kopernika 34A, 
BHMED - ul. Strzelińska 6, Ar-Vita - 
ul. Kliczkowska 37, Medyk - ul. Gdyń-
ska 25A, Eskulap - ul. Zamenhofa 47, 
Mieszko - ul. Mieszka I 10, Apteka Ge-
mini - ul. Grodzka 1, Apteka Francisz-
kańska - Rynek 1/1A, Apteka Słoneczna 
- ul. Kazimierza Wielkiego 1A, Apteka 
Świerkowa - ul. Głowackiego 28, Apte-
ka Victoria - ul. Ceglana 2.

DG
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Lech Bokszczanin (radny Rady 
Miejskiej w Świdnicy) oraz Jacek 
Iwancz (radny Sejmiku Wojewódz-
twa) podczas konwentu krajowego 
partii, który odbył się 2 kwietnia 
w Warszawie weszli w skład Rady 
Krajowej Nowoczesnej. Przewodni-
czącym ugrupowania został Adam 
Szłapka.

– Będziemy walczyć, żeby opozy-
cja wygrała wybory i żeby PIS już nic 

Świdnica, jako jedno z trzech 
miast w Polsce, weźmie udział w pi-
lotażowej edycji Cyfrowej Wypraw-
ki dla Firm – bezpłatnego programu 
skierowanego do lokalnych przedsię-
biorców, którzy potrzebują wspar-
cia w rozwoju cyfrowych narzędzi 
sprzedaży i budowania wizerunku w 
sieci. 

Polski Fundusz Rozwoju zaprosił 
samorządy, które najlepiej znają po-
trzeby lokalnych przedsiębiorstw i 
chcą wesprzeć je w cyfrowym rozwo-
ju, aby zwiększyć atrakcyjność regio-
nalnych produktów i usług. Spośród 
wszystkich zgłoszeń do pilotażowej 
edycji, oprócz Świdnicy zaproszono 
także Nysę i Włocławek, czyli te sa-
morządy, które najlepiej uzasadniły 
potrzebę wsparcia firm z ich regionu.

- To kolejny projekt ekspercki, w 
którym bierzemy udział jako miasto. 
Tego typu programy są dla nas szcze-
gólnie cenne, bo wzbogacają naszą 
ofertę. Urzędnicy i beneficjenci (firmy, 
osoby prywatne) cenią sobie szcze-
gólnie takie możliwości współpracy – 
mówi Szymon Chojnowski, zastępca 
prezydent Świdnicy. 

Kolejnym etapem programu Cy-
frowa Wyprawka dla Firm jest rekru-
tacja mikro, małych i średnich firm z 
branży usługowej i handlowej, które 
już w maju rozpoczną cykl warszta-
tów. Przedsiębiorcy mogą wysyłać 
zgłoszenia do 29 kwietnia 2022 r. za 
pomocą specjalnego formularza na 
stronie programu www.cyfrowawy-
prawka.pl. Do wyboru są trzy moduły 
tematyczne:

- Moduł Allegro – uczestnik do-
wie się, jak prowadzić profil firmowy 

Cyfrowa wyprawka 
dla firm. Bezpłatne 
szkolenia dla 
świdnickich firm 

na Allegro, który pomoże zoptyma-
lizować sprzedaż w internecie i do-
trzeć do klientów z 25 krajów UE.

- Moduł Landingi – przedsiębior-
ca dowie się, jak stworzyć wysoce 
efektywną stronę, która pozwoli na 
zwiększenie ilości pozyskiwanych 
kontaktów sprzedażowych.

- Moduł Meta – pomoże stworzyć 
lub odświeżyć stronę firmową na Fa-
cebooku i Instagramie, podpowie, jak 
tworzyć ciekawe i angażujące posty 
oraz pokaże najlepsze praktyki zwią-
zane z reklamą w mediach społecz-
nościowych.

Spośród zgłoszeń wybranych zo-
stanie po 50 firm z każdego regio-
nu, które w ramach programu mogą 
wziąć udział w dowolnej liczbie mo-
dułów, w zależności od potrzeb. Bez 
względu na to, czy firma zdecyduje 
się na jedną ścieżkę tematyczną czy 
trzy – nie ponosi za to żadnych kosz-
tów. Do programu zakwalifikuje się 
pierwszych 50 firm, które wyślą po-
prawnie wypełniony formularz zgło-
szeniowy. Uczestnicy Cyfrowej Wy-
prawki dla Firm mogą liczyć na: indy-
widualne konsultacje, diagnozę swo-
jego biznesu, wsparcie w budowaniu 
wizerunku firmy w sieci, pogłębienie 
wiedzy o dostępnych rozwiązaniach 
cyfrowych, wsparcie certyfikowa-
nych Przewodników Biznesowych po 
zakończeniu programu.

Więcej informacji o Cyfrowej Wy-
prawce oraz formularz zgłoszeniowy 
znajdują się na stronie www.cyfrowa-
wyprawka.pl. Partnerami programu 
są Allegro, Landingi i Meta.

oprac.

Od poniedziałku, 4 kwietnia za-
mknięta dla ruchu samochodowego 
została ulica Przechodnia w Świdni-
cy. Rozpoczęła się przebudowa na-
wierzchni jezdni na odcinku od ul. 
Bohaterów Getta do ul. Mennickiej. 

W ramach inwestycji wykonana 
zostanie nawierzchnia jezdni z kostki 
granitowej, a chodniki z płyt grani-
towych i kostki granitowej. Wybudo-

Rozpoczęła się 
przebudowa ulicy 
Przechodniej

wana zostanie kanalizacja deszczowa 
oraz kanał technologiczny. Prace będą 
koordynowane z firmą TAURON, która 
podczas przebudowy wymieni swoją 
sieć. Zadanie realizować będzie firma 
wyłoniona w przetargu, czyli PPUH 
„DROG-ZIEM” Zbigniew Wysoczański 
z siedzibą w Stanowicach. Koszt to 
882 525 zł.

oprac.

► Planowany termin zakończenia prac to 
połowa czerwca tego roku.

Świdniczanie 
w Radzie Krajowej 
Nowoczesnej

więcej nie zepsuł – powiedział nowy 
przewodniczący Nowoczesnej, Adam 
Szłapka. W rozmowie o przyszłości 
Polski uczestniczyli także przedstawi-
ciele Koalicji Obywatelskiej: Barbara 
Nowacka – przewodnicząca Inicjaty-
wy Polskiej, Urszula Sara Zielińska 
– przewodnicząca Partii Zieloni oraz 
Donald Tusk – przewodniczący Plat-
formy Obywatelskiej.

JB

Na zdjęciu od lewej Lech Bokszczanin, 
Adam Szłapka oraz Jacek Iwancz.
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codzienna porcja informacji na mojaswidnica.pl
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W tym roku Miejska Biblioteka Publiczna w 
Świdnicy obchodzi 75. rocznicę powstania. W ra-
mach jubileuszowego cyklu przedstawiamy dzia-
łalność poszczególnych działów. Aneta Madejczyk 
opowiada o działalności Wypożyczalni dla Doro-
słych, która jest największym działem w świdnickiej 
bibliotece z tak dużą ilością książek dostępnych dla 
czytelnika bezpośrednio, w trybie wolnego dostępu 
do półek.

Wypożyczalnia dla dorosłych udostępnia 
czytelnikom wiele tysięcy książek. Czy w 
ich wyborze mogą oni liczyć na wsparcie?

- Oczywiście! Czytelnik może swobodnie wybierać 
spośród tysiąca dostępnych woluminów bez pośred-
nictwa bibliotekarza. Oczywiście w ramach potrzeby, 
wykwalifikowana kadra bibliotekarska zawsze służy 
pomocą, zarówno przy szukaniu konkretnych tytułów 
jak i fachowym doradztwem przy wyborze książek.

Po jakie gatunki literackie najchętniej sięga-
ją świdniczanie?

- Większą część księgozbioru stanowią wszystkie gatun-
ki literatury pięknej i duży wybór literatury popularno-
naukowej z wielu dziedzin wiedzy. I to te pierwsze cieszą 
się największym zainteresowaniem naszych czytelni-
ków.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej od lat dzia-
ła system, który usprawnia jej pracę. 

- Rzeczywiście, pracujemy z systemem elektronicznej 
rejestracji wypożyczeń, który jest w pełni zautomaty-
zowany, co powoduje, że obsługa czytelnika jest szybka 
i sprawna. Wszyscy czytelnicy posiadają komputero-
we konto biblioteczne, za pomocą którego samodzielnie 
mogą zamawiać książki oraz kontrolować stan swojego 
konta w bibliotece. Wszystkie zbiory na bieżąco są wpro-
wadzane do Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego, dzię-
ki temu czytelnik może skorzystać z multiwyszukiwarki 
umożliwiającej jednoczesne przeszukiwanie 
zasobów 38 bibliotek publicznych Dolnego 
Śląska, w tym oczywiście Świdnicy.

Biblioteka to także miejsce, w któ-
rym możemy wypożyczyć nowości 
wydawnicze.

- Największy wpływ na zakup nowości mają 
zainteresowania naszych czytelników i pod 
takim właśnie kątem przygotowywane są li-
sty zakupowe książek. W ramach możliwości 
każde „czytelnicze życzenie” jest spełniane, a 
czytelnik, gdy tylko zamówiona pozycja tra-
fia do wypożyczalni, informowany jest SMS-
-em, że książka jest już gotowa do odbioru. 
Ta forma zamówień cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem.

Ile osób korzysta z zasobów biblio-
teki?

- W ubiegłym roku czytelnicy Wypożyczalni 
dla Dorosłych, mimo utrudnień związanych z 
pandemią koronawirusa, odwiedzili ten dział 
27 960 razy, wypożyczając przy tym 64 995 
książek, a liczba samych rezerwacji wyniosła 
3 239. Mam nadzieję, że regularny napływ 
nowości zachęci świdniczan do odwiedzin 
naszej biblioteki, a każdy czytelnik zawsze 
znajdzie interesującą dla siebie lekturę. 
Ostatnio można zaobserwować duży wzrost 
cen książek, w bibliotece natomiast może-
my wypożyczać książki za darmo, a przez to 
mamy możliwość uczestnictwa w kulturze, 
za którą nie trzeba płacić.

Coraz większą popularnością cie-
szą się także wersje elektroniczne 

książek. I tu nasza biblioteka wychodzi na-
przeciw swoim czytelnikom.

- Dokładnie, ponieważ w wypożyczalni można również 
pobrać kody dostępu do e-booków, na platformie Legimi 
oraz Ibuk. Widzimy wzrost zainteresowania, ale pomimo 
takiej alternatywy czytelnicy nadal z chęcią sięgają po 
lekturę w tradycyjnej, papierowej formie. Za co gorąco 
dziękujemy i niezmiennie zapraszamy w odwiedziny do 
biblioteki! I pamiętajmy, że naukowcy już dawno odkryli 
i potwierdzili, że książka ma na nas zbawienny wpływ.

JB

kultura

Konkurs, dedykowana wystawa 
oraz mural, który właśnie powstaje 
na ścianie budynku przy ul. Siostrza-
nej 2 – Miejska Biblioteka Publicz-
na w Świdnicy w sposób szczególny 
upamiętni Urszulę Kozłowską, zmar-
łą przed czterema laty autorkę ksią-
żek dla dzieci.

 Miejska Biblioteka Publiczna we 
współpracy z Miejskim Przedszko-
lem Integracyjnym nr 16 „Słoneczko” 
w Świdnicy od 18 lat organizuje kon-
kurs czytelniczy „Dzień dobry Pani/
Panie…”. Konkurs skierowany jest do 
dzieci z najstarszych grup ze świdnic-
kich przedszkoli. Celem konkursu jest 
rozbudzanie zainteresowań czytel-
niczych oraz bliższe poznanie utwo-
rów klasyki dziecięcej. - Już w 2020 
roku organizatorzy ogłosili konkurs 
pod nazwą „Dzień dobry Pani Urszu-
lo”, chcąc upamiętnić świdnicką poet-
kę dziecięcą Urszulę Kozłowską – tłu-
maczy Ewa Cuban, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida 
w Świdnicy. – Niestety, ze względu na 
pandemię konkurs odbył się w innej, 
zmienionej formule niż we wcześniej-

Uczczą pamięć pisarki. W mieście 
powstaje kolejny mural

szych edycjach. W 2022 roku wracamy 
do Urszuli Kozłowskiej, której pamięć 
chcielibyśmy uczcić w szczególny spo-

Mural autorstwa 
Roberta Kukli po-
wstaje na elewacji 
budynku przy ul. 
Siostrzanej 2. 

Urszula Ko-
z ł o w s k a 
była au-
torką wie-
lu książek i 
książeczek 
dla najmłod-
szych. Tworzy-
ła bajki, baśnie w 
formie przystępnej najmłodszym 
czytelnikom. Większość jej dzieł 
ukazała się staraniem wydawnic-
twa Wilga. Pisarka zmarła po cięż-
kiej chorobie w marcu 2018 roku.
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zujemy wystawę poświęconą autor-
ce złożoną z jej osobistych pamiątek 
i książek z autografami, a zwieńcze-
niem całego wydarzenia będzie mural 
poświęcony pani Urszuli. Mural, jak 
większość świdnickiej sztuki ulicznej, 
zostanie namalowany przez Roberta 
Kuklę, a znajdzie się na ścianie wspól-
noty przy ul. Siostrzanej 2 (w bliskim 
sąsiedztwie biblioteki). Mamy nadzieję, 
że w taki sposób upamiętnimy świd-
nicką autorkę książek, której, niestety, 
po długiej chorobie już nie ma wśród 
nas. Ponadto o Urszuli Kozłowskiej 
pisała Barbara Elmanowska w swojej 
książce „Świdnicki szlak kobiet”, dlate-
go też pojawienie się muralu upamięt-
niającego pisarkę będzie dodatkowym 
punktem na mapie szlaku.

DG

Czytam i wiem: Wypożyczalnia dla Dorosłych

sób. Oprócz konkursu, w którym w jury 
zasiądzie Agnieszka Frączek – wielo-
letnia przyjaciółka pani Uli, zorgani-

Pracownicy działu zachęcają czytelników do odwiedzin Wy-
pożyczalni dla Dorosłych. 
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To kolejny etap tworzenia struk-
tur organizacji w naszym regionie i 
prac przy tworzeniu programu wy-
borczego do najbliższych wyborów 
samorządowych. We wtorek, 29 mar-
ca powstał Klub Radnych Nowej Le-
wicy w Radzie Powiatu w Świdnicy. 

Klub radnych Nowej Lewicy w Ra-
dzie Powiatu w Świdnicy będą two-
rzyć: Magdalena Urbańska–Malucha 
(przewodnicząca Komisji Oświaty i 
Wychowania), Kazimierz Chajdu-
ga (przewodniczący Komisji Kultu-
ry, Sportu i Promocji) oraz Krystian 
Werecki (przewodniczący Komisji 
Ochrony Zdrowia i Spraw Społecz-

LGD „Szlakiem 
Granitu” 
dofinansuje
projekty 
w siedmiu 
gminach

Lokalna Grupa Działania 
„Szlakiem Granitu” rozstrzygnę-
ła kolejny nabór wniosków, który 
skierowany był do gmin oraz or-
ganizacji pozarządowych. 

W Lokalnej Strategii Rozwo-
ju dla obszaru „Szlakiem Granitu” 
został postawiony mocny akcent 
na rozwój ogólnodostępnej infra-
struktury turystycznej i rekre-
acyjnej. Z jednej strony służy ona 
mieszkańcom i podnosi codzienny 
komfort, a z drugiej strony korzy-
stają z niej turyści, którzy coraz 
chętniej odwiedzają powiat świd-
nicki i okolice. 

W ramach ostatniego naboru 
wniosków wsparcie otrzymały na-
stępujące projekty:

1. Gmina Dobromierz na prze-
budowę infrastruktury turystycz-
nej i rekreacyjnej wokół stawu w 
Roztoce.

2. Gmina Strzegom na prze-
budowę obiektu infrastruktury 
rekreacyjnej – placu zabaw w ra-
mach projektu: Rewitalizacja parku 
dworskiego w Rogoźnicy.

3. Gmina Jaworzyna Śląska na 
rewitalizację stawu w Piotrowi-
cach Świdnickich poprzez nadanie 
nowej funkcji związanej ze zwięk-
szeniem oferty turystycznej.

4. Gmina Żarów na przebudo-
wę skweru z placem zabaw przy 
placu Wolności w Żarowie.

5. Gmina Świdnica na przebu-
dowę terenu rekreacyjnego w Mi-
łochowie.

6. Gmina Udanin na przebudo-
wę świetlicy wiejskiej w Jarosławiu.

7. Gminne Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe Kostomłoty na 
przebudowę boisk rekreacyjnych 
w miejscowościach Piotrowice i 
Zabłoto.

oprac.

W piątek, 1 kwietnia ruszył na-
bór wniosków o przyznanie pomocy 
finansowej z budżetu państwa na 
realizację celów statutowych Kół 
Gospodyń Wiejskich. KGW mogą 
ubiegać się o przyznanie pomocy 
finansowej z budżetu państwa raz 
w roku. Pomoc ta jest udzielana od 
2018 roku.

Od roku 2021 roku kwoty pomocy 
finansowej zostały zwiększone o 2 tys. 
zł i wynoszą:

▪ 5 tysięcy złotych dla Kół Gospo-
dyń Wiejskich liczących do 30 człon-
ków,

▪ 6 tysięcy złotych dla Kół Gospo-
dyń Wiejskich liczących od 31 do 75 
członków,

▪ 7 tysięcy złotych dla Kół Go-
spodyń Wiejskich liczących ponad 75 
członków.

Wiosenne 
porządki 
w Witoszowie 
Dolnym 

Rada Sołecka i Koło Gospodyń 
Wiejskich z Witoszowa Dolnego 
zachęcają do wspólnego sprzątania 
wsi, które odbędzie się w sobotę, 9 
kwietnia.

– Zapraszamy na wspólne 
sprzątanie wsi. Zbiórka o godz. 12.00 
przed leśniczówką. Zabierzcie ze 
sobą dobre humory! Zapewniamy 
worki i rękawiczki. Na zakończenie 
kiełbasa z ogniska, frytki i lody – za-
chęcają organizatorzy akcji.

DG

Świebodzice 
zerwały umowę 
partnerską 
z miastem 
w Białorusi

Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Świebodzicach pod-
jęto decyzję o zerwaniu umowy 
partnerskiej z miastem Marina 
Horka znajdującym się w Biało-
rusi. 

- W związku z udziałem Biało-
rusi w działaniach militarnych na 
terenie Ukrainy oraz wspieraniem 
agresora Federacji Rosyjskiej umo-
wa partnerska pomiędzy miastem 
Świebodzice a białoruskim miastem 
Marina Horka została zerwana – 
poinformowano na stronie urzę-
du. Współpraca obu samorządów 
rozpoczęła się w 2001 roku, a jej 
założenia opierały się na zasadzie 
równouprawnienia, wzajemności i 
przyjaźni. 

JB

Rządowe wsparcie 
dla Kół Gospodyń Wiejskich

Na co można przeznaczyć środki?
Pomoc finansowa powinna być 

przeznaczona na realizację celów sta-
tutowych Koła Gospodyń Wiejskich, 
związanych w szczególności z:

▪ prowadzeniem działalności spo-
łeczno-wychowawczej i oświatowo-
-kulturalnej w środowiskach wiejskich;

▪ prowadzeniem działalności na 
rzecz wszechstronnego rozwoju ob-
szarów wiejskich;

▪ wsparciem rozwoju przedsię-
biorczości kobiet;

▪ inicjowaniem i prowadzeniem 
działań na rzecz poprawy warunków 
życia i pracy kobiet na wsi;

▪ upowszechnianiem i rozwijaniem 
form współdziałania, gospodarowania 
i racjonalnych metod prowadzenia 
gospodarstw domowych;

▪ reprezentowaniem interesów 
środowiska kobiet wiejskich wobec 
organów administracji publicznej;

▪ rozwijaniem kultury ludowej, w 
tym w szczególności kultury lokalnej 
i regionalnej.

Zasady przyjmowania  
wniosków

Wnioski przyjmowane są  w po-
wiatowych biurach Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 
1 kwietnia do 30 września 2022r. Po-
moc jest przyznawana do wyczerpa-
nia środków finansowych na ten cel, 
zgodnie z kolejnością złożenia prawi-
dłowo wypełnionego wniosku. Wnio-
ski o przyznanie pomocy finansowej 
należy składać do kierownika biura 
powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa właściwego 
ze względu na siedzibę koła, na for-
mularzu opracowanym i udostępnio-
nym przez Agencję Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa.

red.

Nowa Lewica zawiązuje 
klub radnych w Radzie 
Powiatu

nych). – Będę dążył do tego, aby Nowa 
Lewica najlepiej jak to tylko możliwe 
reprezentowała interesy mieszkańców 
powiatu świdnickiego oraz stanowi-
ła realną alternatywę dla pozostałych 
komitetów wyborczych. Przed nami 
mnóstwo spotkań i rozmów z różnymi 
środowiskami. Jestem jednak pewien, 
że wspólnie z obecnymi samorządow-
cami, a także działaczami uda nam się 
stworzyć najlepszą ofertę programową 
dla mieszkańców naszego regionu – 
mówi przewodniczący Nowej Lewi-
cy Powiatu Świdnickiego i szef klubu 
radnych, Krystian Werecki.

DG

Na zdjęciu członkowie klubu radnych Nowej Lewicy w Radzie Powiatu. 
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Remont drogi 
w Chwałkowie 
dobiegł końca

Zakończono przebudowę dro-
gi gminnej w Chwałkowie (gmina 
Marcinowice). Inwestycja została 
w całości zrealizowana z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych.

Prace objęły m.in. odnowienie 
korpusu drogowego, wykonanie 
przepustów, odwodnienia, pod-
budowy oraz położenie asfaltu na 
całym odcinku.  Na ukończeniu są 
także prace projektowe nad budo-
wą chodnika w Chwałkowie, tak 
aby w najbliższym czasie można 
było ogłosić przetarg na wykona-
nie inwestycji.  Koszt wykonanych 
prac budowlanych wyniósł 322 
592,10 zł.

oprac.
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Miłość do muzyki wyniósł z domu 
rodzinnego. Na scenie debiutował 
jako dziecko podczas konkursu pio-
senki przedszkolnej. Dziś kształci się 
muzycznie, pisze piosenki i konse-
kwentnie dąży do tego, by zaistnieć 
na polskiej scenie muzycznej. W lu-
tym w sieci ukazał się jego pierwszy 
profesjonalny teledysk „Herbata”. Ar-
thur Samuel, a raczej Artur Pojasek z 
Jaworzyny Śląskiej, czaruje głosem i 
zachwyca wrażliwością.

Kiedy zaczęła się Twoja przy-
goda z muzyką? Pamiętasz po-
czątki?

- Moja przygoda z muzyką  zaczęła 
się już  w czasach dzieciństwa, kiedy 
mój tata grał w domu na całą gło-
śność różne góralskie piosenki typu 
„Idzie dysc” czy „Pognała Wołki na 
Bukowinę”. Dobrze się przy nich ba-
wiłem i skakałem w rytm po całym 
domu. Czasami też uderzałem rękami 
w klawisze keyboardu i udawałem, że 
na nim gram. Potem zacząłem śpie-
wać. Natomiast pierwszą moją  real-
ną stycznością z muzyką był konkurs 
piosenki przedszkolnej w Jaworzy-
nie Śląskiej. Śpiewałem tam utwór 
o kapeluszach pełnych kwiatków, a 
przygotowywała mnie wtedy Elżbieta 
Kurnyta. 

Ukończyłeś szkołę muzyczną, 
uczyłeś się w Akademii Roz-
woju Talentów. Muzyka zde-
terminowała Twoje życie na 
dobre. Jest Twoją pasją. Czy 
jest też tym, czym chciałbyś 
się zajmować zawodowo?

- Tak, bardzo chciałbym to robić za-
wodowo. Dlatego nie przestaję się 
uczyć. Aktualnie w Szkole Muzyki No-
woczesnej dowiaduję  się wszystkiego 
na temat produkcji muzycznej i ciągle 
stawiam nowe kroki. Regularnie pi-
szę piosenki i pomagam w tym innym. 
Przed zamknięciem nas w domach z 
powodu pandemii grałem dosyć czę-
sto koncerty, choć w trakcie tego cza-
su też się zdarzyło. Robię wszystko, co 
jest związane z muzyką  i to kocham. 
Gdybym mógł się z tego realnie utrzy-
mać, byłbym spełniony w życiu. To 
mój konkretny cel, do którego konse-
kwentnie dążę. 

Mimo młodego wieku, masz 
już na swoim koncie pierwsze 
sukcesy. W 2018 r. w sieci uka-
zał się klip „The Stars”, który 
ma 23 tysiące wyświetleń. 
W 2020 r., tuż przed maturą, 
wydałeś mini album. Szerszej 
publiczności zaprezentowałeś 
się ostatnio w ramach Świd-
nickich Recenzji Muzycznych. 
Cały czas coś się muzycznie w 
Twoim życiu dzieje. Na czym 
skupiasz się teraz, jak chciał-
byś rozwijać swoją muzyczną 
przygodę?

- Obecnie skupiam się na promo-
cji wydawnictwa, żeby dotarło do jak 
największej ilości ludzi, ale też bardzo 
zależy mi na tym, żeby zbudować pew-
nego rodzaju „więź” ze słuchaczem. W 

nowych utworach bardziej odsłaniam 
siebie i chciałbym, żeby ludzie to za-
uważyli, aby ich relacja z tymi piosen-
kami nie kończyła się wyłącznie na ich 
przesłuchaniu, tylko skłoniła do głęb-
szej analizy. Zdecydowałem się  trochę 
bardziej odsłonić emocjonalne karty i 
mniej przejmować się opinią ludzi na 
mój temat. 

W lutym ukazał się Twój 
pierwszy profesjonalny tele-
dysk „Herbata”. Opowiesz nam 
o tym kawałku, jak powstawał, 
jak wyglądały prace nad tele-
dyskiem? 

- „Herbata” to aktualnie najważniejszy 
wydany utwór w całej mojej muzycz-
nej przygodzie. Jest pierwszą piosenką 
napisaną po polsku. Wcześniej mia-
łem z tym duży problem. Tekst pisałem 
w przerwach, kiedy pracowałem jako 
człowiek od dezynfekcji, a muzykę w 
wolnej chwili nuciłem i nagrywałem na 
dyktafonie. Dopiero po czasie mogłem 
usiąść do komputera i wszystko nagrać. 
„Herbata” to piosenka - list miłosny. 
Opowiada o momencie, w którym czło-
wiek czuje się jak we śnie, stara się być 
idealnym partnerem i dba o każdy mały 
szczegół, nawet o zrobienie tytułowej 
herbaty. Nagrałem do niego pierwszy 
profesjonalny teledysk. Za reżyserię, 
scenariusz i kostiumy odpowiadała 
Laura Korzeniowska, operatorem był 
Dawid Ho z HO PRODUKCJA, drona 
obsługiwał Adam Kmak, a montażem 
zajął się Kacper Bartecki. Główne role 
zagraliśmy razem z Anną Oczoś. Cie-
kawostką może być, że mieliśmy termin 
nagrań zarezerwowany na 13 lipca i był 
to jedyny dzień w tygodniu, w którym 
nie padał deszcz. Mieliśmy dużo szczę-
ścia! 

Skąd pomysł na pseudonim 
artystyczny?

- Mam na imię Artur, a Samuel przyją-
łem na bierzmowaniu. Zestawienie obu 
fajnie brzmiało. 

Jaki gatunek muzyki prefe-
rujesz najbardziej? Kto pi-

sze Twoje piosenki? Muzykę? 
Teksty?

- Długo tego szukałem i teraz odważnie 
mogę powiedzieć, że nie mam ulubio-
nego gatunku. Jestem ogromnym fanem 
Eda Sheerana, Jamesa Baya, Dawida 
Podsiadło, Ralpha Kaminskiego, Mery 
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Artur Pojasek: 
kocham muzykę

Spolsky, lubię klasykę rocka jak np. Per-
fect, Queen, ale też tę niezależną scenę, 
jak Alt-J czy Arctic Monkeys. Jestem za-
kochany w soulowych wykonawcach i 
wykonawczyniach takich jak Lianne La 
Havas, Jorja Smith, Aaron Taylor czy 
Nina Simone. Ostatnio dużo słucham 
hip-hopu. Doceniam bardzo luźne po-
dejście wykonawców tego gatunku do 
ich muzyki i zawsze bardzo go im za-
zdroszczę. W sumie zawsze gdzieś mi 
zostaje do rapu duży sentyment, mimo 
że takiej muzyki nie tworzę… Chociaż 
„nigdy nie mów nigdy”. Jako wykonaw-
ca wydaje mi się, że jeszcze można mnie 
zamknąć w klatce bedroom popu/aku-
stycznego popu, ale nie na długo…

Czy, według Ciebie, młodym 
wokalistom trudno jest się 
przebić na polskim rynku 
muzycznym? Od czego zależy 
sukces w tej branży?

 - Wydaje mi się, że z roku na rok jest to 
coraz trudniejsze. Od czasów lockdownu 
możliwości na porwanie swoją osobą na 
żywo potencjalnych słuchaczy  zmniej-
szyło się do minimum, a to była, jest 
i będzie najlepsza opcja przebicia się. 
Obecnie wszystko dzieje się za pośred-
nictwem internetu i to jedyny ratunek 
mniejszych twórców. Takie platformy 
jak Facebook, TikTok, YouTube to coś, na 
czym trzeba się skupiać. Niektórzy mogą 
czuć się przytłoczeni faktem, że, aby za-
istnieć, trzeba praktycznie codziennie o 
sobie przypominać. Tym bardziej, że te 
posty wyświetlają się ludziom nieregu-
larnie i czasem bywa tak, że jedna osoba 
zobaczy 20 twoich postów, a czasami nie 
zobaczy ani jednego. Algorytmy robią się 
coraz mniej przewidywalne. Niemniej 
trzeba po prostu robić to, co się kocha i 
nie przestawać. 

- Kocham muzykę. Konsekwentnie dążę do tego, by stała się ona moim sposobem na życie – 
mówi Artur Pojasek. 
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Szarym Wilkom nie udało się 
przedłużyć do trzech serii zwycięstw. 
W sobotę, 2 kwietnia w meczu 18. ko-
lejki I ligi świdniczanie po bardzo 
dobrej pierwszej i bardzo słabej dru-
giej połowie przegrali na wyjeździe z 
Dziewiątką Legnica 26:30 (15:11).

Dla Dziewiątki była to dopiero 
druga wygrana w tym sezonie, ale 
dorobek punktowy legniczan jest nie-
co mylący. Aż sześć razy przegrywali 
jedną, a dwa razy dwoma bramkami! 
– Bałem się tego meczu, nie tyle nawet 
pod względem sportowym, ale mental-
nym – przyznał po spotkaniu w Legni-
cy Arkadij Makowiejew, prezes świd-
nickiego klubu. O tym, że w Legnicy 
trzeba było zachować koncentrację 
przez 60 minut, przekonał przebieg 
potyczki…

Pierwsza część należała zde-
cydowanie do ŚKPR-u. Szare Wilki 
od początku przejęły inicjatywę. W 
bramce bardzo dobrze spisywał się 
Wolodymyr Shupyk, a koledzy z pola 
kontrolowali wydarzenia na boisku. 

Wynik 15:11 do przerwy dawał dobre 
podwaliny do wygranej. Po zmia-
nie stron na 16:11 podwyższył Dawid 
Pęczar i… zaczęły się „schody”. Zu-
pełnie niespodziewanie inicjatywę 
przejęli gospodarze, którzy w kilka 
minut doprowadzili do remisu 16:16! 
W 41. minucie rywale po raz pierwszy 
wyszli na prowadzenie (18:17). Wyda-
wało się, że ŚKPR przełamie kryzys. 
Po dwóch bramkach Mateusza Red-
ko zrobiło się 21:19 na naszą korzyść. 
W ostatnie dziesięć minut obie ekipy 
wchodziły przy stanie 22:22. Na ta-
blicy wyników pojawiały się kolejne 
remisy: 23:23, 24:24, 25:25. Wów-
czas jednak trzy kolejne ciosy zadali 
szczypiorniści z Legnicy i tej zaliczki 
nie wypuścili już z rąk. – Nie można 
wygrać meczu, jeśli gra się tak, jak 
my w drugiej połowie. Jesteśmy źli i 
zawiedzeni, ale musimy walczyć da-
lej. Potrzebujemy szybkiego resetu i 
w kolejnym spotkaniu postaramy się 
zaprezentować lepiej – podsumował 
Arkadij Makowiejew.

Dziewiątka Legnica – ŚKPR Świdnica 
30:26 (11:15)

ŚKPR: Shupyk, Mirga, Wiszniowski – 
Redko 7, Chmiel 7, Pęczar 5, Wojtala 
3, Wołodkiewicz 2, Etel 1 , Galik 1, In-
gram, Bal, Jaroszewicz.

120 km ścigania podzielone na 10 
odcinków specjalnych przygotowali 
organizatorzy 50. Rajdu Świdnickie-
go-Krause. Podczas jubileuszowej 
edycji klasyka w Górach Sowich za-
wodnicy zmierzą się na mocno zmo-
dyfikowanej względem poprzednich 
lat trasie. Zawody zaplanowane na 23 
i 24 kwietnia otworzą sezon 2022 Raj-
dowych Samochodowych Mistrzostw 
Polski.

Rajd Świdnicki-Krause ma sta-
łe miejsce w kalendarzu mistrzostw 
Polski od 1978 roku. Trudno sobie wy-
obrazić sezon bez ścigania na trasach 
w Górach Sowich. Poprzednio – do 
2010 roku, zawody odbywały się jako 
Rajd Elmot, który swoją nazwę wziął 
od Zakładów Elektrotechniki Motory-
zacyjnej w Świdnicy. Rajd Świdnicki-
-Krause to ważna część historii pol-
skich rajdów. Na oesach tej imprezy 
wspaniałe, pamiętne pojedynki toczyli 
wielcy kierowcy i piloci, których ry-
walizacja przez długie lata rozgrzewa-
ła kibiców do czerwoności. Rekordzi-
stami zawodów są nieodżałowani mi-
strzowie – Marian Bublewicz i Janusz 
Kulig, którzy aż pięciokrotnie wpisali 
się na listę zwycięzców. Po cztery 
triumfy na swoje konto zapisali An-
drzej Koper i Kajetan Kajetanowicz 
oraz Grzegorz Grzyb.

Sprawdzony format i nowości
Pięćdziesiąta, jubileuszowa edycja 

Rajdu Świdnickiego-Krause zainaugu-
ruje tegoroczną rywalizację o tytuły 
mistrzów Polski. Zawody odbędą się w 
sprawdzonej, kompaktowej formule, 
urozmaiconej ciekawymi zmianami w 
trasie poszczególnych oesów.

Zmagania w pierwszej rundzie 
RSMP 2022 poprzedzi odcinek testo-
wy zaplanowany na sobotnie przedpo-
łudnie (23 kwietnia, od 9:00 do 12.00) 
oraz ceremonia rozpoczęcia zawodów 

na stadionie OSiR w Świdnicy (14:30). 
Pierwszy etap to cztery odcinki spe-
cjalne i blisko 31,5 km ścigania. W so-
botę kibice dwukrotnie będą mogli 
zobaczyć rajdówki w akcji na ulicach 
Świdnicy podczas próby Świdnica – 
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (OS 
1 i OS 4 – 2,75 km). Pomiędzy przejaz-
dami tego oesu zawodników czeka ry-
walizacja o Puchar Dziećmorowic na 
trasie z Świdnicy do Zagórza Śląskiego 
(OS 2 – 17,1 km) oraz z Walimia do Ro-
ściszowa (OS 3 – 8,85 km).

Harmonogram drugiego etapu 50. 
Rajdu Świdnickiego-Krause tworzą 
trzy odcinki specjalne, każdy pokony-
wany dwukrotnie. Najpierw rajdowe 
załogi ruszą z Ludwikowic do Kamio-
nek (OS 5 i 8 – 14,1 km), by następnie 
rywalizować na trasie z Rościszowa 
do Walimia (OS 6 i 9 – 8,45 km). Obie 
niedzielne pętle zwieńczy najdłuższa 
w rajdzie próba wiodąca z Zagórza 
Śląskiego do Świdnicy (OS 7 i 10 – 21,3 
km). Jej drugi przejazd, a zarazem fina-
łowy oes zawodów zostanie rozegrany 
jako Power Stage, czyli oes, na którym 
najszybsze załogi zdobywają dodatko-

we punkty do klasyfikacji mistrzostw.
Jednymi z nowości są powrót 

kultowego fragmentu prowadzącego 
przez Modliszów i Złoty Las, a także 
ciekawa partia poprowadzona ulicą 
Strumykową w Dziećmorowicach.

Nowy cykl – Grand Prix  
Świdnicy

Wraz z 50. edycją Rajdu Świd-
nickiego Krause jego organizator 
– Automobilklub Sudecki –inau-
guruje cykl zawodów pod nazwą 
Grand Prix Świdnicy. Jego celem jest 
umożliwienie kierowcom rywaliza-
cji i sprawdzenia swoich umiejęt-
ności w bezpiecznych warunkach. 
Grand Prix Świdnicy składa się z 
edycji wiosennej, letniej, jesiennej i 
zimowej rozgrywanych na trasie ze 
Świdnicy, przez Modliszów do Złote-
go Lasu. Pierwsze Grand Prix Świd-
nicy (edycja wiosna) odbędzie się w 
czwartek (21 kwietnia). Trasa Grand 
Prix Świdnicy częściowo pokrywa 
się także z trasą tegorocznego Rajdu 
Świdnickiego-Krause. Start w inau-
gurującym Grand Prix będzie zatem 
świetną okazją do treningu przed 
pierwszą rundą Rajdowych Samo-
chodowych Mistrzostw Polski 2022.

red.

Jubileuszowy 50. Rajd Świdnicki-
-Krause pod znakiem zmian

Jak co roku zapowiadają się ogromne rajdowe emocje. 
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Harmonogram 50. Rajdu Świdnickiego-Krause – 1. rundy RSMP 2022
2 Sobota, 23 kwietnia (4 odcinki specjalne, łącznie 31,45 km)
9:00-12:00 – odcinek testowy
14:30 – uroczyste rozpoczęcie zawodów (Stadion OSiR, Świdnica)
16:00 – OS 1: Świdnica – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (2,75 km)
16:20 – OS 2: Świdnica – Zagórze Śląskie – Puchar Dziećmorowic (17,1 km)
17:00 – OS 3: Walim – Rościszów (8,85 km)
18:27 – serwis A: Stadion OSiR, Świdnica (30 min.)
19:00 – OS 4: Świdnica – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (2,75 km)
19:15 – serwis B: Stadion OSiR, Świdnica (45 min.)
2 Niedziela, 24 kwietnia (6 odcinków specjalnych, łącznie 87,7 km)
8:00 – serwis C: stadion OSiR, Świdnica (15 min.)
9:18 – OS 5: Ludwikowice – Kamionki (14,1 km)
10:02 – OS 6: Rościszów – Walim (8,45 km)
10:33 – OS 7: Zagórze – Świdnica (21,3 km)
11:22 – serwis D: Stadion OSiR, Świdnica (30 min.)
12:55 – OS 8: Ludwikowice – Kamionki (14,1 km)
13:39 – OS 9: Rościszów – Walim (8,45 km)
14:10 – OS 10: Power Stage Zagórze – Świdnica (21,3 km)
18:00 – ceremonia zakończenia zawodów (Stadion OSiR, Świdnica).

ŚKPR przegrał w Legnicy 18. kolejka: (2-3.04):
▪ Tęcza Kościan – Bór Joynet Oborniki 
Śl. 35:36 (16:17)
▪ GOKiS Kąty Wrocławskie – Olimp 
Grodków 28:29 (14:13)
▪ Zew Świebodzin – Szczypiorniak Go-
rzyce Wielkie 38:27 (18:15)
▪ Grunwald Poznań – AZS UZ Zielona 
Góra 30:30 (13:15), k. 2:4
▪ Trójka Nowa Sól – Real Astromal 
Leszno 23:20 (13:10)

oprac.

◄ ŚKPR po 18. 
kolejkach zaj-
muje 9. miej-
sce w ligowej 
tabeli.

foto: D. Gębala
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Biało-zieloni pewnym zwycię-
stwem spuentowali zmagania na par-
kietach III ligi. W niedzielę, 3 kwiet-
nia koszykarze Domino Polonii Świd-
nica pokonali na własnym parkiecie 
UKS SMS Karpacz 86:77.

Świdniczanie przez większość cza-
su kontrolowali przebieg spotkania. 
Młody zespół z Karpacza miał spo-
re problemy, aby przeciwstawić się 
twardej i agresywnej grze defensywnej 
gospodarzy. Do przerwy podopiecz-
ni Pawła Domaradzkiego prowadzili 
różnicą 14 punktów (42:28). Jednak w 
trzeciej kwarcie koszykarze z Karpa-
cza zdołali się zbliżyć na dystans zale-
dwie kilku punktów. Podopieczni Jaro-
sława Wilusza imponowali zwłaszcza 
skutecznymi rzutami za trzy punkty. 
Gdy wydawało się, że końcówka me-
czu może zwiastować spore emocje, 
to sprawy w swoje ręce wzięli liderzy 
Domino Polonii Świdnica. Celne rzuty 
Słobodziana i Kosmali skutecznie ostu-
dziły zapał zawodników gości. Osta-
tecznie biało-zieloni w ostatnim akcie 
sezonu 2021/2022 wygrali 86:77. Świd-

niczanie zakończyli fazę mistrzowską z 
solidnym bilansem sześciu zwycięstw i 
dwóch porażek. W ostatecznym rozra-
chunku Domino Polonia uplasowała się 
na czwartym miejscu. Przypomnijmy, że 
trzy najlepsze drużyny ligowej tabeli (1. 
Siechnice, 2. Gorzów Wlkp., 3. Wrocław) 
przystąpią do baraży o awans do II ligi.

Domino Polonia Świdnica – 
UKS SMS Karpacz 86:77 
(21:14, 21:14, 24:33, 20:16)

Domino Polonia: Kosmala 19, Sieńko 
17, Soboń 12, Słobodzian 18, Hałdaś 2, 
Rejek 3, Kaczmarczyk 5, Liuras 6, Po-
radzisz 4, Czyrek, Cisek, Biernat.

Komplet wyników 8. kolejki:
▪ Exact Systems Śląsk Wrocław – BC 
Swiss Krono Żary 124:38
▪ KS Basket Legnica – Zastal Fatto De-
weloper Zielona Góra 89:56
▪ Centrum Medyczne Magnolia KKS 
Siechnice – Onlajnersi Kangoo Basket 
Gorzów 86:73

DG

Z kapitalnej strony zaprezentowali się za-
wodnicy UKS Judo Świdnica podczas mistrzostw 
Polski w sumo, które odbyły się w niedzielę, 3 
kwietnia w Krotoszynie. Ozdobą czempionatu 
był pojedynek braci bliźniaków Romanik, którzy 
między sobą zadecydowali, kto zgarnął złoty krą-
żek. 

Mistrzostwa odbyły się w kategorii seniorów, 
seniorek oraz w młodszych kategoriach wieko-
wych. To właśnie wśród juniorów błysnęli repre-
zentanci świdnickiego klubu. - Bardzo dużym po-
zytywnym zaskoczeniem był finał braci bliźniaków 
z naszego klubu. W decydującym starciu kategorii 

do 60 kg spotkali się bracia Antek i Staszek Roma-
nik. Ostatecznie mistrzem Polski juniorów został 
Stanisław (4 walki wygrane; ilość zawodników: 
12). Brązowy medal w kategorii do 80 kg wywalczył 
Maciej Kot (bilans walk: 3 wygrane i 1 przegrana; 
ilość zawodników: 16). Serdecznie wszystkim gratu-
lujemy i życzymy kolejnych sukcesów – relacjonuje 
Bartłomiej Zamęcki, trener UKS-u Judo Świdnica.

DG

Sportowcy, trenerzy oraz dzia-
łacze otrzymali nagrody prezydenta 
miasta Świdnicy za wyniki sportowe 
i osiągnięcia w działalności sporto-
wej za 2021 rok.

Przyznano:
nagrody  indywidualne dla zawodni-
ka w wysokości po 500 zł
▪ Sonia Rozumkiewicz – lekkoatletyka
▪ Dariusz Szczepanik  – lekkoatletyka
▪ Tomasz Kowalski –  kolarstwo 

szosowe
▪ Anna Wojas – sportowy taniec 

towarzyski
▪ Tomasz Wojas – sportowy taniec 

towarzyski

nagrody indywidualne dla zawodnika 
w wysokości po 450 zł:
▪ Julia Krasoń – piłka siatkowa
▪ Karolina Kohutiak – boks
▪ Mikołaj Styczeń –  taekwon-do
▪ Aleksander Zelek – piłka ręczna 

plażowa
▪ Michał Kopeć – speedcubing
▪ Kyrylo Mukhin – boks
▪ Urszula Janusz – judo
▪ Antoni Romanik – judo
▪ Stanisław Romanik – judo
▪ Wiktor Chrząstowski – piłka ręczna
▪ Franciszek Halicki – modelarstwo 

lotnicze i kosmiczne
▪ Magdalena Halicka - modelarstwo 

lotnicze i kosmiczne
▪ Milena Halicka – modelarstwo 

lotnicze i kosmiczne
▪ Marcel Zieliński – taekwon-do / 

kickboxing
▪ Maciej Dobrowolski – taekwon-do / 

kickboxing
▪ Marcel Borkowski – pływanie
▪ Adam Chodyniecki  – speedcubing

nagrody  indywidualne dla zawodni-
ka w wysokości po 400 zł:
▪ Hanna Kubryńska –  akrobatyka 

sportowa

▪ Karolina Kozieł – akrobatyka 
sportowa

▪ Amelia Trelewska – akrobatyka 
sportowa

▪ Julia Wrońska –  akrobatyka 
sportowa

▪ Zuzanna Cieślak – akrobatyka 
sportowa

▪ Marek Zieliński – akrobatyka 
sportowa

▪ Filip Makowski – akrobatyka 
sportowa

▪ Kamil Musiał – akrobatyka sportowa
▪ Damian Bober – akrobatyka 

sportowa

nagroda zespołowa – upominek rze-
czowy w wysokości 990 zł dla druży-
ny młodzików rocznik 2009/2010 – 
MKS Polonia – Stal Świdnica – piłka 
nożna

nagrody dla trenera prowadzącego 
szkolenie w wysokości  po 550 zł:
▪ Stanisław Godlewski - boks
▪ Anna Kozieł – akrobatyka sportowa
▪ Bartłomiej Zamęcki – judo
▪ Piotr Pas – akrobatyka sportowa
▪ Angelika Prześlica-Stadnik – 

akrobatyka sportowa
▪ Robert Gniot – boks
▪ Łukasz Halicki – modelarstwo 

lotnicze i kosmiczne
▪ Kamil Halicki – modelarstwo 

lotnicze i kosmiczne

nagrody za całokształt dla osób wy-
różniających się osiągnięciami w 
działalności sportowej w wysokości 
po 600 zł:
▪ Leszek Noworól – multi 

dyscyplinarne
▪ Jarosław Lato – piłka nożna
▪ Jan Grusiecki – piłka siatkowa 

szczebel wojewódzki, turystyka i 
rekreacja

red.

Domino Polonia zakończyła 
całkiem udany sezon

Kapitan Andrzej Słobodzian poprowadził swój zespół do zwycięstwa. 

Bliźniacy na medal!

► Wszyscy reprezentanci świdnickiego klubu 
wrócili z czempionatu z medalami.

Ludzie sportu 
z nagrodami 
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