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Zaułek Świętokrzyski
odzyskuje blask
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Koniec z sypiącym się tynkiem i uciążliwymi zapachami. Trwa długo wyczekiwany remont Zaułka Świętokrzyskiego. Zgodnie z umową, prace powinny zakończyć się w połowie
czerwca tego roku.
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Smacznie, zdrowo i kolorowo.
Za nami Jarmark Wielkanocny

Mieszkańcy Świdnicy z ochotą dokonywali
zakupów na świątecznych straganach.

25 wystawców zaoferowało swoje
wyroby spożywcze, ozdoby świąteczne czy też rękodzieło. Nie zabrakło
również atrakcji dla najmłodszych.
Za nami pierwszy Jarmark Wielkanocny, który w dniach 12-15 kwietnia
odbył się na świdnickim Rynku.
Każdy, kto odwiedził jarmark,
mógł zaopatrzyć się w świeżutkie wędliny, chrupiące chleby i smakowite
ciasta. Nie zabrakło góralskich serów,
wyrobów z gęsi, kaczki oraz miodów.
Oprócz produktów spożywczych, za-

gościły też stoiska z ceramiką bolesławiecką, galanterią skórzaną oraz z
ręcznie robionymi maskotkami wielkanocnymi i zapachowymi świeczkami. Dla smakoszy złotego trunku była
możliwość zakupienia piwa kraftowego, a dla lubiących szlachetniejsze
trunki – wina z Winnicy Świdnickiej.
Dla najmłodszych przygotowano mini
plac zabaw z karuzelą, a dla nieco
starszych – symulator 9D, czyli kino
dwuosobowe.

Kolejne kamienice przechodzą
metamorfozę
Ponad 13 milionów złotych zostało przekazanych z budżetu miasta tylko w ciągu ostatnich 6 lat na
remonty zabytkowych kamienic w
Świdnicy. Dzięki tym środkom udało
się zrealizować ponad 130 projektów.
Dotacje na prace przy zabytkach
udzielane są z budżetu miasta Świdnicy corocznie, od 1993 roku. Jednak
dopiero od 2015 roku kwoty te są zdecydowanie wyższe niż w latach poprzednich, a wkład dotacji w całość
projektu wynosi zazwyczaj około 50%
wartości zadania. Wcześniej było to
zaledwie 20%. Od 2018 roku znacznie
wzrosła liczba realizowanych wniosków. Spowodowane to zostało zmianą
przepisów ustawy z 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Do czasu tej zmiany dotować
można było z budżetów samorządów
terytorialnych wyłącznie prace lub
roboty przy zabytkach wpisanych do

rejestru zabytków. Nowela przepisów
z września 2017 roku dopuściła udzielanie dotacji również na prace lub roboty przy zabytkach znajdujących się
w gminnej ewidencji. - Zamontowane
rusztowania na świdnickich kamienicach. To jeden z moich ulubionych
widoków w mieście. Oznacza jedno!
Kamienice przechodzą remonty, odzyskując swój dawny blask. Znaczna część
remontów to prace prowadzone dzięki
dotacjom z budżetu miasta. Przez ostatnie 6 lat z budżetu miasta przekazanych
zostało już ponad 13 milionów złotych.
Dzięki tym środkom, udało się zrealizować ponad 130 projektów! Wielki szacunek i słowa uznania dla wspólnot mieszkaniowych, które prowadzą remonty ze
środków własnych. To właśnie dzięki
wam Świdnica robi się coraz piękniejsza – podkreśla prezydent Świdnicy,
Beata Moskal-Słaniewska.
red.

Red.

Świąteczne spotkanie
świdnickich seniorów

Kamienica przy ul. Bolesława Chrobrego 11 przed i po remoncie elewacji.

MIGAWKA Z MIASTA

foto: D. Gębala

Trwają intensywne prace na basenie letnim przy ul. Śląskiej. Zamontowana została
już zjeżdżalnia, która z pewnością będzie się cieszyła dużą popularnością wśród
mieszkańców Świdnicy.
Podczas spotkania seniorzy życzyli
sobie zdrowych i pogodnych świąt.
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ła Barbara Juszczyk–Galas, kierownik
placówki. – Składam najserdeczniejsze
życzenia świąteczne dla wszystkich podopiecznych Domu Dziennego „Senior-WIGOR” i dla całego zespołu pani Basi.
Za każdym razem, kiedy jesteśmy u was
z wizytą, można wyczuć wspaniałą i
wyjątkową atmosferę – podkreślił Szymon Chojnowski, wiceprezydent Świdnicy. – Kiedy dwa lata temu pojawiłem
się w Świdnicy, to zadeklarowałem się,
że chętnie ten dom odwiedzę. Pandemia
sprawiła, że nie było to możliwe. Dlatego
teraz z większą radością przybyłem na
spotkanie z państwem. Życzę wam dużo
pokoju, dużo nadziei i radości – mówił
Marek Mendyk, biskup świdnicki.

foto: UM Świdnica

Nie zabrakło dobrej energii, życzeń i pysznego poczęstunku. W niezwykłą, świąteczną atmosferę wprowadzili swoich gości podopieczni
Domu Dziennego „Senior-WIGOR”,
którzy zaprosili na wyjątkowe spotkanie wielkanocne.
Spotkanie, które odbyło się w piątek, 15 kwietnia rozpoczęło się od energetycznego występu seniorów. Nad jego
prawidłowym przebiegiem czuwała
Monika Masłowska, instruktor terapii
zajęciowej, która wraz z Elżbietą Wilk
przygotowała choreografię. Następnie
przyszedł czas na życzenia, podziękowania i wspólny posiłek. W imieniu
podopiecznych i swoich współpracowników przybyłych gości przywita-
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dziła w gronie rodziny i przyjaciół,
którzy życzyli jej kolejnych stu lat
w zdrowiu. Listy gratulacyjne z tej
wyjątkowej okazji przesłał prezy-

Pani Karolina Duńkowska jest babcią czwórki wnuków i prababcią piątki prawnuków.

facebook mojaswidnica.pl

Oprac.

Program bezpłatnych
szczepień przeciwko
wirusowi HPV
Szczepienie przeciwko HPV
dziewcząt w wieku od 11 do 15 lat
istotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia u nich raka szyjki macicy. Decyzją władz miasta w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV) na

dent RP oraz wojewoda dolnośląski, a zastępca prezydent Świdnicy, Jerzy Żądło i dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Apolonia
Kawka-Szczygieł przekazali nagrodę okolicznościową.
Szacowna jubilatka urodziła się
11 kwietnia 1922 roku we wsi Hałuszczyńce. Miała dwie siostry i czterech
braci. Po ukończeniu szkoły podstawowej zdobyła zawód krawcowej. W 1940 roku wyszła za mąż za
Bronisława. W 1943 roku mąż został
powołany do wojska, aby walczyć z
okupantem. Panią Karolinę zwolniono z tego obowiązku, gdyż była
jedyną opiekunką starego i schorowanego dziadka. Po zakończeniu
wojny małżeństwo przesiedliło się
na ziemie odzyskane, do wsi Ownice – obecne województwo lubuskie
i objęli gospodarstwo rolne. W 1946
roku została mamą syna Ryszarda, a
w 1949 roku – córki Leontyny. Gdy
dzieci ukończyły szkołę podstawową, wysyłali je do szkoły średniej do
Świdnicy. W 1965 roku postanowili
się przeprowadzić do Świdnicy, aby
być bliżej syna i córki. Pani Karolina rozpoczęła pracę w Spółdzielni
„Nowe Życie” i pracowała tam aż do
przejścia na emeryturę.

lata 2021-2023 dla Miasta Świdnicy” realizowane są bezpłatne szczepienia przeciwko wirusowi HPV dla
dziewczynek urodzonych w latach
2008-2009 zamieszkałych w Świdnicy.
Zaplanowane są spotkania edukacyjne dla uczniów z roczników
2008 i 2009, które poprowadzi wykwalifikowany personel medyczny.
Zajęcia odbędą się w szkołach w
formie online i będą obejmowały
swym zakresem m.in. podstawowe informacje o drogach przenoszenia się HPV, zmniejszeniu
ryzyka zakażenia, możliwych powikłaniach zakażenia, nowotworach związanych z HPV, jak również korzyściach wynikających ze
szczepień. Pełny cykl składa się z
podania dwóch dawek szczepionki Gardasil 9. W 2022 r. przeprowadzane są pełne szczepienia
dziewczynek z rocznika 2008 i
2009. Realizacja szczepień odbywa się w przychodni „MIESZKO”
w Świdnicy – po wcześniejszym
umówieniu terminu osobiście lub
telefonicznie – tel. 785 21 56 21 lub
74 856 87 87 (www.nzozmieszko.
pl). Szczegółowe informacje można uzyskać pod powyższymi numerami telefonów oraz na www.
hpv.swidnica.pl.
DG

Mniej przestępstw –
policja podsumowała
ubiegły rok

1695 przestępstw zanotował
w 2021 roku świdnicki garnizon
policji na terenie miasta i gminy Świdnica. To mniej zdarzeń w
stosunku do roku poprzedniego.
Raport z oceny bezpieczeństwa
i porządku publicznego zostanie
przedstawiony na najbliższej sesji
Rady Miasta, która odbędzie się
22 kwietnia.
Według przytoczonych w dokumencie statystyk wynika, że
świdniccy mundurowi codziennie Niestety, nadal duży problem stanowią nietrzeźwi
przeprowadzają ponad 30 inter- kierowcy. W ubiegłym roku świdniccy funkcjonawencji, legitymują 166 osób oraz riusze zatrzymali blisko 90 pijanych osób za kiezatrzymują jedną osobę na tzw. go- rownicą.
rącym uczynku. Średnio każdego
durowi podjęli zatem ponad 2000
dnia dochodzi także na terenie miainterwencji związanych z nieprzesta i gminy Świdnica do dwóch zdastrzeganiem obowiązku zakrywania
rzeń drogowych. Jeśli chodzi o spaust i nosa przez świdniczan. Plagę
dek przestępstw, to widoczny jest on
wciąż stanowią niestety pijani kieszczególnie w podziale na kategorie
rowcy. Tylko w 2021 roku na terenie
przewinień we wskaźniku wykrywalŚwidnicy zatrzymano 89 takich osób
ności.
(w 2020 roku - 118). Widać tutaj wyNajwięcej zgłaszanych przeraźny spadek, niemniej jednak liczstępstw przez mieszkańców dotyba nieodpowiedzialnych kierujących
czy przede wszystkim kradzieży,
nadal jest spora i stanowi ogromne
włamań oraz zniszczenia mienia.
niebezpieczeństwo dla pozostałych
Świdniccy policjanci w ubiegłym
użytkowników dróg. Funkcjonaroku podjęli ponad 800 interwencji
riusze w ubiegłym roku realizowali
domowych, a także ponad setkę dotakże akcje profilaktyczne takie jak:
tyczącą przestępstw związanych z
„Wzorowy Senior”, „Bądź bezpieczny
narkotykami. Rok 2021 to także dziaczy” „Senior on-line”.
łania związane z trwającą od ponad
oprac.
2 lat pandemią koronawirusa. Mun-

foto: D. Gębala

foto: archiwum prywatne rodziny

Dokładnie sto lat temu, 11
kwietnia 1922 r. na świat przyszła
Karolina Duńkowska, z domu Radomińska. Ten wyjątkowy dzień spę-
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Przy SP1 powstanie miasteczko
rowerowe? Weź udział w głosowaniu
na z ławami i stołami. Wokół szkoły
brakuje zacienionych miejsc, gdzie
można usiąść, odpocząć, posłuchać
odgłosów przyrody, zrelaksować się
oraz w profesjonalnie do tego przeznaczonym miejscu przygotować się
do egzaminu na kartę rowerową.

Głosować można do 24 kwietnia

foto: D. Gębala

Dzięki staraniom społeczności szkoły, teren wokół placówki może zyskać nowoczesne miasteczko ruchu drogowego.

wa, kącik przyrodniczy wraz z ekologicznymi uprawami ziół i karmnikami dla ptaków, stacja naprawy

Razem dla pokoju.

foto: D. Gębala

Na 24 godziny Kościół Pokoju
zmieni się w miejsce kulturalnego manifestu przeciwko wojnie.
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Zaułek Świętokrzyski
odzyskuje dawny blask

Organizują 24-godzinny
koncert dla Ukrainy

W odpowiedzi na poczucie bezradności oraz sprzeciwu wobec wojny na Ukrainie, ludzie świdnickiej
kultury postanowili podjąć wyzwanie
i zorganizować 24-godzinny koncert
„Razem dla Pokoju. Instytucje kultury wobec wojny”, który odbędzie się
w dniach 7-8 maja w Kościele Pokoju
w Świdnicy.
– Wydarzenie to artystyczne czuwanie w intencji pokoju, medytacja wobec przemocy, artystyczna interwencja,
krzyk szeptem, muzyczna manifestacja niezgody, protest wirtuozów i mur
harmonii. Od 20.00 w sobotę 7 maja do
20.00 w niedzielę 8 maja bądźmy razem!
Wzywamy was, zostańcie współtwórcami tego spotkania, zaplanujcie i zgłoście
przyjazd do Świdnicy. Zapraszamy artystów z Ukrainy, Białorusi, Polski i innych krajów: chóry, zespoły śpiewacze,
orkiestry i zespoły kameralne, solistów,
wirtuozów instrumentów, piosenkarzy,
zespoły muzyczne, zespoły dziecięce, ze-

rowerów, a w dalszym, odrębnie
realizowanym etapie, miejsce na
gry edukacyjne oraz specjalna alta-

– Jednak, aby otoczenie naszej
szkoły stało się bardziej przyjazne dzieciom i młodzieży, stwarzało okazję do
nauki przez zabawę i doświadczanie,
dawało możliwość relaksu i odpoczynku w przyjaznym otoczeniu, potrzebny
będzie państwa głos na stronie https://
fundusztoyoty.pl/glosowanie do 24
kwietnia tego roku do godziny 23.59.59
– zachęcają pomysłodawcy. - Liczymy,
że dzięki niewielkiemu wysiłkowi, jakim jest zagłosowanie na nasz projekt,
ta część Osiedla Zawiszów zyska nowe,
piękniejsze oblicze.

społy ludowe, aktorów, konferansjerów.
Prosimy, oddelegujcie artystę, zespół,
chór, orkiestrę. Ukraińskiego, białoruskiego, jeśli znacie, polskiego. Zapłaćcie za jego podróż, dojazd, nocleg – jeśli
potrzeba – honorarium. Wyślijcie wykonawców, którzy są chlubą waszego
ośrodka/instytucji. To misja, pospolite
ruszenie, wspólna akcja, interwencja
artystyczna ludzi z instytucji kultury
z całej Polski. Ponadto spotkajmy się.
Bądźmy w Świdnicy podczas tego 24
godzinnego czuwania, my dyrektorzy
i pracownicy instytucji kultury. Spotkajmy się przy stole kawiarni 7 niebo
(tuż przy kościele) – zachęca dyrekcja
Świdnickiego Ośrodka Kultury, główny
pomysłodawca wydarzenia. Aby wziąć
czynny udział w wydarzeniu należy zapisać się, za pomocą strony internetowej: https://forms.gle/fEieDm2s6F2LRonx8.
DG

Koniec z sypiącym się tynkiem i
krzyżowo, dzielone masywnymi guruciążliwymi zapachami. Trwa długo
tami odciążającymi, zakończonymi na
wyczekiwany remont Zaułka Świętościanie niewielką konsolką z aplikokrzyskiego. Zgodnie z umową, prace
wanym ornamentem. Znajduje się tam
powinny zakończyć się w połowie
również barokowy kapliczny wykusz z
czerwca tego roku.
fragmentem kopułowego przykrycia.
Zakres
wykonywanych
robót
Na tyłach kamienicy datowanej na poobejmuje: m.in. remont elewacji boczczątek XV wieku przesklepione przejnej budynku Rynek 23A i oficyny, skleście przechodzi w ażurowe łuki odpienia, czterech rozpór pomiędzy buporowe biegnące pomiędzy ścianami
dynkami, a także wykonanie ażurowej
dwóch naprzeciwległych budynków.
DG
bramy na przedłużeniu ściany szczytowej
budynku
ul. Świętokrzyska
2 oraz wykonanie
oświetlenia
przejścia, montaż
monitoringu i nowej
nawierzchni
posadzki
przejścia. – To ważny i
niełatwy remont,
ale tempo i jakość
na wzorowym poziomie.
Przejście
do Zaułka Świętokrzyskiego szybko
nabiera
nowego
wizerunku. Kolejny fragment starego miasta odzyska
blask – mówi Beata
Moskal–Słaniewska,
prezydent
Świdnicy. Zaułek
Świętokrzyski powstał w średniowieczu i był najkrótszą drogą łączącą
świdnicki
Rynek z kościołem
dominikanów. Jest
to wysokie przejście pod kamienicą,
sklepione Wykonawcą przebudowy przejścia w Zaułku Świętokrzyskim jest fir-

foto: UM Świdnica

Nauka zasad ruchu drogowego
nie musi być dla najmłodszych nudna i męcząca. Dziecko zamiast czytać
przepisy, może udać się wraz z opiekunem do specjalnie przygotowanego miasteczka rowerowego. Tam z
dala od zgiełku ulicy i samochodów
będzie miało możliwość zrozumienia
zależności między znakami drogowymi czy podstaw zachowania na jezdni. Doskonale rozumieją to rodzice,
nauczyciele oraz uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy, którzy chcą
pozyskać środki z Funduszu Toyoty
na realizację pomysłu budowy miasteczka rowerowego.
Społeczność
szkoły
podjęła
starania o pozyskanie środków z
Funduszu Toyoty „Dobre Pomysły
Zmieniają Nasz Świat” w wysokości
20.000 zł, celem stworzenia ogólnodostępnego, rowerowego miasteczka drogowego, w skład którego
wejdzie edukacyjna ścieżka rowero-

ma EMBUD z Kątek. Remont będzie kosztował 1 254 980,34 zł.

Ostatnie pożegnanie
Stanisława Kowalskiego
Rodzina i najbliżsi pożegnali
kiedy w wieku 104 lat ustanowił
Stanisława Kowalskiego. Najstarrekord Europy w biegu na 100 m w
szy mężczyzna w Polsce 12 kwietswojej kategorii wiekowej. Był hononia został pochowany na cmentarzu
rowym ambasadorem World Games
komunalnym przy ul. ŁukaWrocław 2017. W 2015 roku
sińskiego. Do historii
został odznaczony Złoprzeszedł osiem lat
tym Krzyżem Zasługi.
temu, ustanawiając
Od marca 2018 roku
rekord Europy w
był
najstarszym
biegu na 100 m w
żyjącym
mężswojej kategorii
czyzną w Polwiekowej.
sce. Stanisław
S t a n i Kowalski
odsław Kowalski
szedł 5 kwieturodził się 14
nia. Wspaniakwietnia
1910
ły człowiek i
roku w Rogówlekkoatleta
14
ku. W przeszłokwietnia świętości pracował zawałby swoje 112.
wodowo jako koleurodziny.
jarz i odlewnik. Rozfoto: użyczone
DG
głos zdobył w 2014 roku,

W ostatniej drodze śp. Stanisławowi Kowalskiemu towarzyszyła rodzina i znajomi.

Znajdź nas na
facebook mojaswidnica.pl

Uroczystość zakończono złożeniem wieńców i zniczy.

Przedstawiciele Rodzin Katyńskich kombatanci, delegacje służb
mundurowych oraz inni goście spotkali się 12 kwietnia pod Dębem Katyńskim na placu św. Małgorzaty,
aby oddać hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. Podczas okolicznościowych
przemówień nie zabrakło nawiązania
do zbrodni wojennych mających w tej
chwili miejsce na Ukrainie.
W tym roku obchodzimy 82. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Na przełomie kwietnia i maja 1940 roku, decyzją
najwyższych władz ZSRR, rozstrzelano ponad 21 tys. naszych rodaków.
Zamordowani zostali m.in. żołnierze
Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony
Pogranicza, funkcjonariusze Policji
Państwowej i urzędnicy.
Wtorkowe uroczystości zainaugurowała msza święta w świdnickiej

katedrze, odprawiona przez biskupa
Marka Mendyka. Następnie obchody przeniosły się pod Dąb Katyński
na placu św. Małgorzaty. Przybyłych
gości przywitał Tadeusz Grabowski,
przewodniczący Świdnickiego Stowarzyszenia Patriotycznego. – Tegoroczne uroczystości odbywają się w
czasie, kiedy Ukraina zaatakowana
przez Rosjan toczy wojnę o wolność.
Rosjanie w bestialski sposób mordują cywilów, strzelając im w tył głowy
i wiążąc ręce. Tak jak 82 lata temu
mordowano polskich oficerów. Historia nabiera bardzo niepokojącej
aktualności – mówiła Teresa Gwara,
córka kpt. Tadeusza Macieja Chołocińskiego.
Wieniec od władz Świdnicy złożył
zastępca prezydent miasta, Jerzy Żądło.
JB

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl

reklama

foto: J. Bereśniewicz

Hołd dla ofiar
zbrodni katyńskiej

foto: D. Gębala
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Marek Michalak: Dzieci są
bacznymi obserwatorami
naszych postępowań
„Opowieści o tym, co w życiu ważne” to najnowsza książka świdniczanina, byłego Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka. Autor przekonuje, że o wartościach nie wystarczy
tylko mówić, ale trzeba nimi żyć.
„Opowieści o tym, co w życiu ważne” to Pana najnowsza
książka, jej adresatami są dzieci. Porusza Pan w niej aspekty związane z emocjami, dając
najmłodszym klucz do ich nazwania. Świat Julki i Miłosza
był trudny do wykreowania?

W każdym konflikcie najbardziej cierpią dzieci. Co my jako
dorośli musimy zrobić, by zminimalizować skutki?

- Zapobiegać konfliktom. Zawsze lepiej
zapobiegać niż leczyć. Mam świadomość, że łatwiej się mówi, niż działa.
Ważne jednak, żeby w sytuacji trudnej budować poczucie bezpieczeństwa,
wzmacniać poczucie własnej wartości
dziecka, samoocenę, wyjaśniać trudną
sytuację i pokazać, że bez względu na
wszystko – jesteśmy tu i teraz, obok i
zawsze młody człowiek ma na kogo liczyć.
foto: użyczone

Tolerancja i szacunek są uniwersum niezwykle ważnym w
dzisiejszym, brutalnym świecie. Jak wpoić je naszym dzieciom, by weszły z nimi w dorosłość?

3 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się otwarte spotkanie autora z mieszkańcami Świdnicy. O szczegółach wydarzenia poinformujemy wkrótce.

Przekazujemy swoim dzieciom
miłość, a one darzą nas bezgranicznym zaufaniem, szczególnie w pierwszych latach życia.
Jak nie stracić z naszą pociechą
tej ważnej więzi?

- To prawda, dzieci darzą swoich dorosłych bezgranicznym zaufaniem,

Na tropie skarbów
W niedzielę, 1 maja 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
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Wciąż mówi się o tym, żeby
dzieci traktować podmiotowo,
a nie przedmiotowo. Czy jako
społeczeństwo odrobiliśmy już
tę lekcję, czy nadal mamy sporo
do nadrobienia w tej kwestii.

- Przede wszystkim od werbalizacji
ważniejsze jest działanie. Człowiek,
w tym dziecko, nie jest przedmiotem
– zawsze powinien być traktowany
podmiotowo. Tego musimy się uczyć
jako jednostki i jako społeczeństwo.
Czy odrobiliśmy? Długa droga przed
nami. Tego się trzeba nauczyć, utrwalić
i stosować. Ktoś, kto nigdy nie zaznał
podmiotowego traktowania, sam ma
wielkie trudności w stosowaniu tego
w praktyce w relacjach z drugim człowiekiem. Przed nami jeszcze długa droga, żeby podmiotowe traktowanie było
normą, a nie incydentalnym zachowaniem. Wierzę, że to jednak nastąpi.

- Opowieści zawarte w tej książeczce są
częściowo z życia wzięte, częściowo zabarwione fikcją literacką. Są to przygody
dzieci, które mogły, mogą przydarzyć się
każdemu młodemu człowiekowi i zaistnieć w jego świecie. Na ich bazie zapraszam młodego i starszego czytelnika do
wspólnych rozważań o tym, co w życiu
ważne, o wartościach uniwersalnych,
jak np. miłość, tolerancja, szacunek, własne zdanie, wolność, empatia, odwaga,
nadzieja, przyjaźń, wdzięczność, współczucie, nauka, życzliwość, akceptacja,
godność, pokój, odpoczynek, poczucie
humoru czy patriotyzm.

- O wartościach nie wystarczy mówić,
wartościami trzeba żyć. Dzieci są bacznymi obserwatorami naszych postępowań. Kiedy za słowami nie idą czyny,
nie kupią tego. Hipokryzję odrzucą, wyśmieją, będą kontestować. Tolerancja
jest ważna, ale jeszcze istotniejsza jest
akceptacja drugiego człowieka. Warto
wzmocnić przekaz, że każdy człowiek
ma tę samą godność i takie samo miejsce
na ziemi. Tolerowanie drugiego człowieka to minimum, ważna jest bezwzględna akceptacja, szacunek. Zapraszam do
posiłkowania się opowieściami z mojej
książki: Nowa w klasie i To mój telefon!
To może być dobry punkt wyjścia do dyskusji, analizy i wzmacniania przekazu.
Uprzedzam jednak, że teoria bez przykładu własnego na niewiele się zda.

zawsze, kiedy tylko nas potrzebują,
kiedy zadają pytania, kiedy chcą porozmawiać.

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

dopóki się nie zawiodą, nie zostaną
oszukane, wyśmiane, wyszydzone,
zlekceważone, poniżone… Zasada prosta: szanuj bliźniego swego, jak siebie
samego – także i przede wszystkim
tego młodszego, mniejszego, słabszego… Zalecam także – bez względu na
wszystko musimy dla dzieci mieć czas

JB

Marek Michalak, były Rzecznik
Praw Dziecka, autor wielu pozycji
skierowanych zarówno do dzieci,
jak i dorosłych. Działacz społeczny, współtwórca Centrum Przyjaźni Dziecięcej, przewodniczący
Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Laureat wielu odznaczeń i wyróżnień.
Prywatnie mąż i ojciec.

◄ Giełda cieszy się dużą
popularnością wśród
mieszkańców
Świdnicy.
foto: D. Gębala

aktualności

Mimo młodego wieku, były już
świadkami niewyobrażalnego okrucieństwa, a same przeżyły ogromny
stres. Na szczęście od niedawna znalazły bezpieczną przystań w naszym
mieście. W czwartek, 14 kwietnia wolontariusze z fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej odwiedzili świdnicki zakład poprawczy, gdzie przebywa
aktualnie blisko 70 dzieci z domów
dziecka z Ukrainy.
Pracownicy Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. O/Wrocław w ramach
programu wolontariatu pracowniczego zrealizowali w Świdnicy projekt „Kino i inne atrakcje dla dzieci z
domu dziecka z okolic Kijowa”. Idea
jest częścią programu „Kumulacja
Dobrej Woli – Teraz Ukraina!”, której
organizatorem jest Fundacja LOTTO
im. Haliny Konopackiej. – W związku z tym, że dopisała piękna pogoda,
większość atrakcji dla dzieci została
zorganizowana na świeżym powie-

trzu, m.in. puszczanie baniek mydlanych, chodzenie na mini szczudłach.
Na zakończenie dzieci otrzymały spory zapas słodyczy oraz wg zgłoszonej
wcześniej listy potrzeb – nowe ubrania
typu dresy, koszulki, bielizna oraz buty
sportowe – opowiadają wolontariusze
z fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej. – Dary trafiły bezpośrednio
do dzieci z domów dziecka z Ukrainy,
które przebywają na terenie świdnickiego zakładu poprawczego. W czasie
gier i zabaw dla najmłodszych uciekinierów z objętej wojną Ukrainy darami
wsparli również pani Sylwia i jej tata
pan Krzysztof – opowiada Szymon
Chojnowski, wiceprezydent Świdnicy. Cykliczne, kreatywne zajęcia dla
ukraińskich dzieci znajdujących się w
Świdnicy organizują Fundacja Ładne
Historie i Projekty i Festiwale Międzynarodowe i Międzykulturowe Fundacja „Inicjatywa”.
DG

Amerykanie odwiedzili Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Świdnicy, gdzie schronienie znalazły dzieci z Ukrainy.

kuchni i zabawki. To wszystko kupili
z własnych środków i ze zbiórki, którą ogłosili wśród znajomych. – Dobro
wraca, dobro procentuje. Ta historia
wydarzyła się naprawdę. Wybrali nasze miasto, bo od znajomej Polki usłyszeli o tym, jak bardzo pomaga się
uciekinierom w Świdnicy i że trafiły
tu dzieci objęte pieczą zastępczą i z
domów dziecka z Ukrainy – opowiada
Szymon Chojnowski, wiceprezydent
Świdnicy. – Nawiązali kontakt z Joanną Salus – urzędniczką miejską, która
obecnie koordynuje prace centrum pomocy Ukrainie przy ul. Folwarcznej 2.
Spędzili tu dwa dni, odwiedzili ośrodki
wsparcia i miejsca zbiórki.
DG

foto: D. Gębala

Zorganizowali zbiórkę wśród
znajomych i przelecieli kilka tysięcy
kilometrów, by nieść pomoc. Audrey
i Bryan Gillette z San Francisco wraz
ze swoją rodziną odwiedzili Świdnicę i przekazali dary dla ukraińskich
dzieci z domu dziecka, które znalazły schronienie w naszym mieście.
– Słowo „dziękujemy” nie oddaje tego
wszystkiego, co czujemy po ich wizycie. Są dla nas przykładem i drogowskazem – mówi Szymon Chojnowski, wiceprezydent Świdnicy.
Amerykanie dotarli do Świdnicy z
San Francisco, by przekazać ogromną ilość darów dla uchodźców. Żywność, środki higieny osobistej, leki,
podstawowe artykuły wyposażenia

Dzieci mogą się skupić w Świdnicy na nauce i zabawie.

CHODŹ,

pracuj elastycznie.

reklama

Z NAMI

Grazyna, pracuje w restauracji

Zarób do 3310 zł brutto/miesiąc*.

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

735 973 125

lub napisz

*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.

349474-Ogloszenie zatrudnieniowe Swidnica-120x134_4.indd 1

21/03/2022 15:27
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mcd.swidnica@mborowy.pl
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foto: D. Gębala

Amerykańska rodzina Znalazły bezpieczne
wsparła najmłodszych schronienie
uchodźców
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Paulina Lewicka: nie waham
się, gdy trzeba pomóc
Z potrzeby pomagania zrodziła
się więc fundacja „VETKA - z
miłości do zwierząt”.

- Tak naprawdę niewiele. Nie było dużego
zainteresowania, co akurat jest dobre, bo
to wskazuje, że zwierzęta trafiały do nas
w dobrym stanie. Mieliśmy jeden przypadek małego pieska, któremu faktycznie
ratowaliśmy życie poprzez operację. Na
szczęście wszystko się udało. Badaliśmy
także świnki morskie przywiezione z
Ukrainy, znaleźliśmy im domy stałe oraz,
jak podrosną, zapewnimy kastrację. To
nie oznacza końca naszej akcji. Jeśli ktoś

- Dokładnie. Oficjalnie działamy od miesiąca, ale przychodnię założyłam w 2018
roku i od tamtego momentu staram się
pomagać. Podczas pracy spotkałam na
swojej drodze bardzo dużo ludzi, którzy
tak jak ja, czują empatię i chcą działać na
rzecz zwierząt i ich dobra. To oni właśnie
pchnęli mnie do tego, by stworzyć fundację i razem pomagać, na większą skalę. Nie
tylko lokalnie, ale przede wszystkim regionalnie, a nawet ogólnopolsko. Nasza fundacja głównie zajmuje się zwierzakami
egzotycznymi, czyli szczurami, świnkami
morskimi, gadami. Mieliśmy już sporo
takich zgłoszeń. Niektóre zostały znalezione na działkach, pomiędzy blokami
lub oddane przez właścicieli jako nietrafiony prezent. U nas udaje się im pomóc
i najczęściej trafiają do nowego domu.
Mamy także sieć domów tymczasowych
i do czasu adopcji zwierzęta przebywają
właśnie tam. Obecnie nowego schronienia
poszukują na przykład świnki morskie.
Niedawno mieliśmy króliczka i szczurka.
Mamy też pod opieką dwie dzikie kotki z
maluszkami znalezione na terenie Strzegomia, które również szykujemy do adop-

Po raz piąty świdniczanie podejmą próbę pobicia rekordów w jeździe
24-godzinnej na rowerze stacjonarnym, biegu na bieżni mechanicznej
oraz ergometrze wioślarskim. Hasło
tegorocznej edycji brzmi „Wracamy”,
ponieważ akcja powraca po przerwie
spowodowanej pandemią.

Każdy może mieć w tym swój
udział. Organizatorzy zapraszają do Galerii Świdnickiej. Start o godzinie 9.00
w sobotę, 21 maja, a koniec dokładnie
24 godziny później – o godzinie 9.00 w
niedzielę, 22 maja. Wszystko w ramach
kolejnej edycji akcji AKTYWNI 24.
– W ustanawianiu rekordów udział

Jako pierwsza w Świdnicy ruszyła Pani na pomoc zwierzętom, które przyjechały do
Świdnicy ze swoimi właścicielami z ogarniętej wojną Ukrainy. Skąd w Pani tyle empatii?

- Ciężko powiedzieć, bo to się po prostu
czuje. Kocham mój zawód i zwierzęta, nie
męczę się w nim. Nie rozumiem pracy na
siłę. Jak wiem, że trzeba pomóc i mam takie możliwości, to się nawet nie waham.
Dlatego też stworzyliśmy fundację.

A ile osób skorzystało z Pani
pomocy?

niach w szkołach w Żarowie, gdzie promujemy dobre obejście w stosunku do
zwierząt. Chcielibyśmy też ruszyć z kursami pierwszej pomocy dla chętnych,
mamy także w planach zajęcia edukacyjne, którego tematem byłoby dbanie o
zwierzę. Najczęściej sprowadza się ono
do spaceru i nakarmienia, natomiast
fajnie wiedzieć, co się z tym wiąże i
jak zadbać o niego profilaktycznie. Na
co dzień spotykam się z niewiedzą ludzi, szczególnie jeśli chodzi i mniejsze
zwierzaki, jak chociażby króliki. A to
jest czubek góry lodowej i mam nadzieję, że ruszymy z tym w ciągu dwóch czy
trzech miesięcy.

potrzebuje pomocy, to jesteśmy otwarci.
Prosimy przyjść, nie bać się, na pewno
coś zaradzimy.

foto: D. Gębala

Od lat bezinteresownie pomaga
zwierzętom w potrzebie. Leczy, znajduje im domy, przeprowadza akcje
edukacyjne. Lekarka weterynarii, Paulina Lewicka, niedawno założyła fundację „Vetka - z miłości do zwierząt”.
Jakie ma plany na przyszłość?

Paulina Lewicka z miłości do zwierząt nigdy
nie odmówi pomocy.

cji. Wszystkie nasze zwierzęta do adopcji
można odnaleźć na facebooku fundacji.

Czy oprócz pomocy w adopcji
czy tej weterynaryjnej przeprowadzacie jakieś akcje edukacyjne?

- Właśnie po to stworzyliśmy fundację.
Ostatnio np. z psem byliśmy na spotka-

Pani Paulino, często nasi
mieszkańcy chcą pomóc dzikim
zwierzętom, które np. zabłądziły w mieście, albo doznały
jakiegoś urazu. Kogo powinni o
tym poinformować, by uzyskać
pomoc?

- Z punktu prawnego każda gmina ma
obowiązek i musi mieć podpisaną umowę z lekarzem weterynarii. Dlatego, jeśli
coś się dzieje na danym terenie, należy
zadzwonić na policję bądź straż miejską
i to obowiązek, by takim zgłoszeniem się
zajęli. Trzeba to wyegzekwować. Każdy
może skontaktować się także z nami, na
pewno coś doradzimy i pomożemy.

foto: D. Gębala

Podejmą kolejną próbę pobicia rekordów.
AKTYWNI 24h powracają!
wezmą zaproszeni goście, kolarze, biegacze oraz wszystkie chętne osoby, które
serdecznie zachęcam do wspólnej zabawy. W 2019 roku rowerzyści wykręcili
896,7 km, spalając 20.744 kcal. Biegacze
wybiegali 315,33 km, a na ergometrze
pokonano dystans 311,243 km – dodaje Radosław Werner, kierownik Biura

Celem akcji jest promowanie i popularyzacja wśród mieszkańców Świdnicy jazdy na rowerze, biegania, zdrowego trybu życia i rodzinnego spędzania czasu.
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Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w
Świdnicy.
Miasto Świdnica posiada oficjalne
rekordy Polski z jazdy na rowerze, biegu na bieżni mechanicznej oraz jeździe
na ergometrze. - W tym roku wracamy
po pandemii, aby spróbować pobić swoje wyniki. Nowością będzie prowadzona
klasyfikacja drużynowa. Każdy może
stworzyć swój zespół (4 osoby) i rywalizować z innymi na wszystkich urządzeniach. Oczywiście można zgłaszać się
również indywidualnie – zachęcają organizatorzy.
Warunkiem wzięcia udziału jest
wysłanie zgłoszenia poprzez specjalny
formularz rejestracyjny dostępny na
stronie: sport.swidnica.pl
Ustanowienie nowych rekordów
nie jest jedynym celem, jaki postawili sobie organizatorzy. Każdy przebyty przez uczestników kilometr będzie
mnożony przez 1 zł i uzbierana w ten
sposób kwota zostanie przeznaczona na wsparcie Fundacji Fizjotriterapia
Łukasza Malaczewskiego, z którą od
lat współpracują świdniccy sportowcy.
W trakcie wydarzenia przewidziane są
atrakcje dla odwiedzających Galerię
Świdnicką. Udział w wydarzeniu jest
bezpłatny. Organizatorami imprezy są:
Urząd Miejski w Świdnicy, Galeria Świdnicka, Well Fitness Galeria Świdnicka
przy współpracy Świdnickiej Grupy Biegowej oraz CrossBox74.
oprac.

Ubrane na żółto przedszkolaki z żonkilami w rękach i uczniowie
świdnickich szkół przemaszerowali
7 kwietnia przez świdnicki Rynek w
ramach ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”.
„Pola Nadziei” są elementem międzynarodowego programu powołanego do życia przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii. Działania podejmowane
wyłącznie przez hospicja polegają na
sadzeniu jesienią żonkili – symboli nadziei. Kiedy wiosną kwiaty zakwitną,
tworzą całe pola nadziei i rozdawane
się w ulicznych kwestach. Zebrane w
ten sposób środki pozwalają na zaspokajanie najważniejszych potrzeb podopiecznych hospicjum.
W tegorocznym marszu uczestniczyły świdnickie przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i liceów, lokalni samorządowcy, duchowni, przedstawiciele służb mundurowych oraz wolontariusze, którzy kwestowali na rzecz
hospicjum w Świdnicy. Nad sprawnym
przebiegiem korowodu czuwał niezawodny harcmistrz, Piotr Pamuła.
– Marsz jest zwieńczeniem czwartej edycji pól nadziei, którą rozpoczęliśmy w październiku ubiegłego roku.
Pamiętacie, jak sadziliśmy wspólnie
cebulki żonkili? Właśnie dzisiaj będziemy wam rozdawać te kwiaty,
które osobiście zasadziliście. Podczas

Najmłodsi ubrani na żółto przemaszerowali przez Rynek.

marszu będziemy je rozdawać wszystkim osobom, które dołączą do naszego żółtego korowodu. W ten
sposób
będziemy
kwestować i zbierać pieniądze na
utrzymanie naszego hospicjum oraz
wspierania
naGabriela
szych podopieczKaczkowska

foto: D. Gębala

Żółty Marsz Nadziei przeszedł
przez świdnicki Rynek

nych – mówiła prezes Towarzystwa
Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, Gabriela Kaczkowska.
– Pamiętajcie, że te żółte kwiatki
są symbolem nadziei, a nadzieja to jest
takie coś, co pomaga nam przetrwać
najgorsze czasy. Nadzieja to jest coś, co
pomaga nam wierzyć, że będzie lepiej,
co pozwala nam także w czasie choroby przetrwać i wygrać. I wy też miejcie
zawsze w sobie nadzieję. Życzę wam

aktualności

pięknego dnia, bardzo
serdecznie dziękuję
wszystkim opiekunom za mobilizację, bo tak dużo nas
chyba jeszcze nie
było – podkreśliła
prezydent
Świdnicy,
prezydent Beata
Moskal-Słaniewska Beata Moskal–Słaniewska.
– Trzeba mieć marzenia, bo one bardzo motywują ku dobremu. A uśmiech
niech rysuje się na waszych twarzach i
niech to będzie nadzieja, którą będziecie
promieniować dla innych. Pokazujcie
pozostałym drogę. Nieprzypadkowo nadziei przypisuje się kolor żółty,
właśnie po to, aby
była takim światłem dla innych
– dodał biskup
świdnicki, Marek
Mendyk.
biskup Marek Mendyk
Poza
marszem organizatorzy przygotowali także inne atrakcje. Nie mogło zabraknąć
baniek mydlanych i animacji, które zapewniły Milena Kogut i Beata Kuzera
oraz występów artystycznych. Na scenie zaprezentowali się wokaliści z Młodzieżowego Domu Kultury, Grupy Wokalnej Tadeusza Szarwaryna i Dariusza
Jarosa „Rozśpiewane Dzieciaki” oraz
dzieci z Fundacji „Ut Unum Sint”.

Ogłoszono przetarg na
przebudowę dwóch podwórek
fium) w przęśle muru przy ul. Franciszkańskiej.
– Zastosowane zostaną elementy zielono – niebieskiej infrastruktury poprzez
wprowadzenie elementów retencji wody
takich jak: zbiorniki na retencję wody,
studnie chłonne, dachy zielone. Tereny po
przebudowie będą miał charakter ciągów
pieszo – jezdnych, placów oraz deptaków.
Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy
jakości życia mieszkańców oraz walorów
estetycznych centrum miasta – obszaru
objętego rewitalizacją – mówi Andrzej
Nowak, dyrektor Wydziału Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Przypomnijmy, że miasto na realizację tej inwestycji otrzymało promesę z Rządowego
Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 950
000 zł. Firmy swoje oferty mogą składać
do 27 kwietnia. Planuje się, że prace powinny zakończyć się w ciągu 17 miesięcy
Oprac.
od dnia podpisania umowy.

SKLEP ZOOLOGICZNY
w Galerii Świdnickiej

◄ Aktualnie
nawierzchnie
podwórek
są w bardzo
złym stanie
technicznym.
Ogromna ilość
dziur, kolein
i nierówności utrudnia
przemieszczanie się
pieszych i
poruszanie się
samochodów.
reklama

Przebudowane mają zostać podwórka wewnątrz kwartałów ulic:
Franciszkańska – Konopnicka –
Grodzka oraz Grodzka – Kotlarska w
Świdnicy. Miasto ogłosiło przetarg, a
zainteresowane firmy mogą składać
oferty do 27 kwietnia.
W ramach rewitalizacji śródmiejskiej przestrzeni przewidziano budowę
parkingów, chodników, placów zabaw,
jak również nasadzenie zieleni – traw,
bylin, krzewów ozdobnych i drzew. Powstaną także zadaszone miejsca gromadzenia odpadów. Wybudowane zostaną murki oporowe, nowe instalacje
elektryczne oświetlenia i sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami na
retencję wody. Na podwórkach pojawią
się nowe elementy małej architektury, czyli kosze na odpadki, ławki, słupki uliczne, stojaki rowerowe i trejaże.
Zaplanowano też montaż i ekspozycję
średniowiecznej płyty kamiennej (epita-

foto: D. Gębala
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Policjanci zapraszają
na festyn!

Świdnickie fontanny
zachwycają
Miejskie fontanny ponownie
uruchomione. Będą cieszyć świdniczan przez kilka najbliższych miesięcy. Po zimowej przerwie do działania
przywrócono wodotryski m. in. w
Rynku, Parku Centralnym i na placu
św. Małgorzaty.

Już w najbliższą niedzielę, 24
kwietnia w godzinach 9.00-15.00 w
hali sportowej im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno na Zawiszowie odbędzie się festyn rodzinny „Policja
Dzieciom”, „Wstąp do Policji” oraz
„Czysta Świdnica”. Nie zabraknie
atrakcji dla małych uczestników i
tych starszych.
Festyn odbędzie się z inicjatywy policjantów zarządu terenowego
NSZZ policjantów, zarządu wojewódzkiego NSZZ policjantów, Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu, fundacji „Łączy nas Football”, Urzędu Miejskiego w Świdnicy
oraz OSiR Świdnica. Patronatem honorowym objęli go komendant wojewódzki policji we Wrocławiu, starosta świdnicki, prezydent Świdnicy,
burmistrz Strzegomia, burmistrz
Świebodzic oraz wójt gminy Świdnica. - Dochód z imprezy w całości
przekazany zostanie na rehabilitację
oraz leczenie trójki dzieci naszych
kolegów Alana Oleksyka, Mateusza
oraz Dominika Jabłońskich. Zapraszamy do wsparcia tej szczytnej idei i
wspólnej zabawy. Imprezę zaczynamy
już o godz. 9.00 rozgrywkami piłkarskimi funkcjonariuszy z całej Polski
w ramach turnieju charytatywnego,
dlatego tych, co mają w sobie ducha
sportu, zapraszamy już o 9.00. Jed-

foto: D. Gębala

plac św. Małgorzaty

Ogród Różany

Rynek

Park Centralny

ulica Wałowa

Wiele ciekawostek o historii naszego miasta, promocja pięknych i
ważnych miejsc na mapie oraz informacje o życiu niezwykłych świdniczan. Grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 105 pod czujnym okiem
nauczycieli bibliotekarzy stworzyła
grę internetową „Dzika Świdnica”.
Przewodnikiem w grze jest książę Bolko II Świdnicki, a motywem
przewodnim pościg za dzikiem uciekinierem z herbu. Wędrując po mieście tropem dzika i rozwiązując różne
zadania, można poznać świdnickie
legendy, zabytki i ciekawostki. Grę

wysłano na konkurs „Geniallne miejsca” i już została umieszczona na mapie wraz z pozostałymi prezentacjami
konkursowymi, których jest w Polsce
w sumie 96. Grę od podstaw stworzyli uczniowie: Hanna Karamara, Nina
Dąbrowska, Antonina Waryas, Jakub
Silko i Jakub Szumilas pod opieką nauczycieli bibliotekarzy Moniki Goduli
i Wandy Śliwowskiej. Wynik ich ciężkiej pracy można zobaczyć na stronie:
https://view.genial.ly/61eab0.../presentation-dzika-swidnica.

nak nie tylko sportem człowiek żyje,
tak więc maluchy i te starsze dzieci
także zapraszamy do wspólnej zabawy. Zaoferujemy im dmuchane zamki
i zjeżdżalnie, konkursy i zabawy z policjantami. Dla tych, co marzą o mundurze tym niebieskim, oczywiście też
mamy coś ciekawego – zaprezentujemy sprzęt policyjny – wykorzystywany w codziennej służbie – opowiada
Magdalena Ząbek, oficer prasowy
KPP Świdnica. – Opowiemy o służbie w policji i dlaczego warto założyć niebieski mundur, przybliżymy
tajniki pracy technika kryminalistyki, a także zaprezentujemy umiejętności psa służbowego. Całą imprezę
uświetni występ Orkiestry Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
oraz młodych akrobatów przy akompaniamencie muzycznym Orkiestry
KWP. Przewidziana jest też kolejna
dawka emocji, bo na uczestników festynu czeka licytacja – czego dowiecie
się na miejscu oraz loteria fantowa z
atrakcyjnymi nagrodami. To jednak
nie wszystko, bo w scenariuszu mamy
jeszcze wiele innych atrakcji, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Na
festynie nie zabraknie także tradycyjnej grochówki i innych smakołyków,
które oczekiwać będą na uczestników
imprezy. Jednym słowem 24 kwietnia
będzie wyborna zabawa.
DG

foto: UM Świdnica

Uczniowie stworzyli
niezwykłą grę

DG

Twórcy gry spotkali się z prezydent Świdnicy, aby zaprezentować swoje dzieło.
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Rada Miejska

Więcej miejsc parkingowych i pętla
na pl. Józefa Piłsudskiego?
pasa jezdni oraz stworzenie na końcu
drogi pętli umożliwiającej wyjazd dużych samochodów bez konieczności cofania przez całą długość jezdni – wskazał w swojej interpelacji dotyczącej
placu Piłsudskiego, radny Krzysztof
Grudziński.

– Na placu Piłsudskiego zgodnie z
badaniami wykonanymi na potrzeby
dokumentu pn.: „Polityka parkingowa miasta Świdnicy” występuje bardzo
duży niedobór miejsc do parkowania.
Rozwiązania przewidziane w wyżej wymienionym dokumencie zostały wprowadzone jedynie w części. Wykonano
zatoki postojowe wzdłuż jezdni, niestety, nie udało się zrealizować parkingu
na terenie zielonym przylegającym do
jezdni. Pisma wpływające do Urzędu
Miejskiego od mieszkańców negowały
potrzebę usytuowania takiego parkingu – tłumaczy prezydent Beata Moskal–Słaniewska. – Problem przez lata

◄ Teren wokół altany jest
zaśmiecany,
zwłaszcza w
weekendy.
foto: D. Gębala

Wiśniewska
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Mieszkańcy placu Piłsudskiego od lat zmagają się z brakiem miejsc parkingowych i utrudnionym zawracaniem swoich pojazdów.

jedynie się pogłębił, możliwe więc, że
zdanie mieszkańców uległo zmianie.
Przy udziale Spółdzielni Mieszkaniowej
spróbujemy zapytać mieszkańców, czy
są za tym, aby część terenów zielonych

przeznaczyć pod lokalizację nowych
miejsc parkingowych. Wyniki ankiety
będą odpowiedzią na interpelację co do
dalszych planów parkingowych w obrębie placu Piłsudskiego.
DG

Zlikwidowano
„kryjówkę” w Parku
Harcerskim

Imprezy pod altaną.
Będą częstsze patrole
mundurowych?

W tym miejscu spotyka się przede
wszystkim okoliczna młodzież. Niestety, po wieczornych imprezach
miłośnicy trunków wyskokowych zostawiają po sobie rozbite butelki oraz
inne śmieci. Radna Zofia Skowrońska-Wiśniewska zaapelowała o uprządkowanie terenu wokół boiska przy SP1
w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, zwłaszcza dzieci. Władze miasta
zapewniają, że teren zostanie poddany baczniejszej obserwacji przez patrole Straży Miejskiej i policji.
– Proszę o uporządkowanie boiska
i okolic boiska przy Szkole Podstawowej
nr 1. Są bardzo zanieczyszczone przede
wszystkim rozbitymi butelkami szklanymi, stanowiącymi zagrożenie dla użytkowników, w szczególności
dla dzieci – zaapelowała w swojej
interpelacji radna,
Zofia SkowrońskaZofia Skowrońska-Wiśniewska.

foto: D. Gębala

Możliwe zmiany, mieszkańcy
wezmą udział w ankiecie

Problem znany od lat
– Informuję, że Świdnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji przyjmuje monit i
zapewnia, że na bieżąco czyni starania,
aby wskazany teren był utrzymany w porządku, a pracownicy ŚOSiR regularnie
sprzątają po nieproszonych „gościach”.
Niestety, problem z bałaganem w okolicach boiska przy hali nie jest nowy. Tereny zwłaszcza przy narożnych altanach
są ulubionym miejscem weekendowych
i nie tylko spotkań okolicznej młodzieży,
która najczęściej w godzinach wieczornych/nocnych spożywa tam alkohol. Obsługa hali jest codziennie do godz. 22.00,
ma więc ograniczone czasem możliwości
do reagowania na te sytuacje. Prośbę o
zwrócenie baczniejszej uwagi na tereny
wokół obiektu i częstsze patrole skierowaliśmy zarówno do Straży Miejskiej,
jak i Komendy Powiatowej Policji – zapowiada Beata Moskal–Słaniewska,
prezydent Świdnicy.
DG

Sofy, stoły, plastikowa zjeżdżalnia
oraz palety służące jako „ściany”. W
Parku Harcerskim grupa młodzieży
własnoręcznie stworzyła swoje miejsce spotkań. O kryjówce wiedziała
Straż Miejska, która cyklicznie doglądała terenu. Niestety, z upływem czasu
zaczęły spływać skargi od okolicznych
mieszkańców, a na miejscu pojawiły
się rozbite butelki po alkoholu oraz
inne nieczystości. W zaistniałej sytuacji podjęto decyzję o likwidacji „bazy”.
– Mieszkańcy Osiedla Słowiańskiego
zgłosili mi problem zaśmiecania i przebywania w prowizorycznych szałasach
ludzi na terenie między osiedlem a potokiem Witoszówka. Po wizycie na miejscu stwierdziłem również zagrożenie od
wiatrołomu sosnowego, który przy nawet
niewielkim wietrze może stwarzać zagrożenie dla spacerowiczów. W związku z powyższym proszę o uprzątnięcie
terenu i zobowiązanie funkcjonariuszy

Popularna wśród młodzieży „baza” została
zlikwidowana.

Straży Miejskiej do
częstszego patrolowania tego terenu – zwrócił uwagę
w swojej interpelaJan
cji, Jan Dzięcielski
Dzięcielski
–
przewodniczący
Rady Miejskiej w Świdnicy. – Teren Parku Harcerskiego, który został zaśmiecony,
zostanie należycie posprzątany. Wszystkie zbędne elementy, takie jak pozostałości po szałasie, zostaną zlikwidowane.
Jeżeli chodzi o wiatrołom sosnowy, zostanie on usunięty w najbliższym czasie.
Jednocześnie informuję, że częstotliwość
patrolowania Parku Harcerskiego przez
funkcjonariuszy Straży Miejskiej zostanie
zwiększona – poinformował w odpowiedzi Jerzy Żądło, wiceprezydent Świdnicy 11 kwietnia w ramach prac społecznie
użytecznych zaśmiecony obszar Parku
Harcerskiego został wysprzątany.
DG

foto: D. Gębala

Notoryczny problem z parkowaniem i zawracaniem swoich pojazdów w tym miejscu mają mieszkańcy
okolicznych bloków oraz kierowcy
śmieciarek. Czy na pl. Józefa Piłsudskiego na Osiedlu Młodych zostanie
poszerzony pas jezdni, powstaną
dodatkowe miejsca parkingowe i pętla? Takie rozwiązanie zaproponował
radny Krzysztof Grudziński. Świdnicki magistrat wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową zapowiadają, że
rozważą projekt i skonsultują się z
mieszkańcami.
– Mamy tutaj problem z wjazdem
i wyjazdem samochodów, szczególnie
śmieciarek, które muszą
wjechać aż na koniec
ślepej uliczki, aby odebrać odpady, a dzieje się to w szpalerze
ciasno zaparkowanych samochodów.
Proponuję, by rozwiązać ten problem
Krzysztof
poprzez poszerzenie
Grudziński
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Parada palm wielkanocnych

▪ II miejsce – dyplom i 100zł – Przedszkole Miejskie nr 1
▪ III miejsce – dyplom i 50 zł – Przedszkole Miejskie nr 6 grupa Motylki
▪ Wyróżnienie, dyplom – Świdnicka
Caritas
▪ Wyróżnienie, dyplom - Świetlica
Szkolna SP2
▪ Wyróżnienie, dyplom - Gracjan Kos
SP2 Klasa 1a

Jury konkursu w składzie: Kazimiera Momot – inicjatorka konkursu
(przewodnicząca), Wanda Szwegler –
plastyczka, Młodzieżowy Dom Kultury oraz Robert Kukla – plastyk, Świdnicki Ośrodek Kultury po obejrzeniu i
ocenie 29 palm postanowiło zakwali-

Tancerze z „Kręgu” zanieśli kolorowe palmy do świdnickiej katedry.

fikować do ekspozycji wszystkie prace
i przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

2 Kategoria palm dużych
▪ I miejsce – dyplom i 150 zł – Klub Seniora

Artyści z MDK-u wsparli
rówieśników z Ukrainy
Moje wielkie wyrazy uznania wędrują w stronę dyrektora Tadeusza Niedzielskiego, wszystkich dyrektorów
szkół i przedszkoli. Bardzo szybko zorganizowali swoją pracę tak, aby dzieci
z Ukrainy czuły się u nas dobrze i bezpiecznie. Część z tych dzieci, podczas
tego czasowego pobytu będzie realizować swoje pasje, wykorzystywać talenty i te właśnie dzieci znalazły miejsce w Młodzieżowym Domu Kultury.
Jeżeli znacie inne dzieci, które jeszcze
nie uczestniczą w żadnych zajęciach,
bardzo gorąco zachęcam, aby namawiać do uczestnictwa w nich, czy to w
MDK-u czy w zajęciach organizowanych przez coraz liczniejsze fundacje,

które włączają się w takie działania
integracyjne. Bardzo ważne jest, żeby
oprócz dachu nad głową, jedzenia i
odzieży, dać wsparcie psychiczne oraz
poczucie, że jest tutaj jednak choć trochę namiastka domu. Ten prawdziwy
jest gdzieś daleko i mam wielką nadzieję, że do tych domów wkrótce będziecie mogli wracać. Do domów bezpiecznych, do domów, w których już
będzie pokój. Póki co jesteście z nami
i zrobimy wszystko, żebyście czuli się
z nami dobrze. Świdnica jest takim
miejscem, gdzie znaleźliście ten dom
tymczasowy – podkreśliła prezydent
Beata Moskal-Słaniewska.

Młodzi wokaliści swoim występem zaskarbili sobie sympatię publiczności.

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl

DG

Selena szuka
nowego domu

DG

foto: D. Gębala

Młodzieżowy Dom Kultury zorganizował wyjątkowy koncert „Dzieci Dzieciom”. W ten sposób młodzi
świdniccy artyści okazali gest solidarności wobec swoich rówieśników
z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną
i znaleźli bezpieczne schronienie w
naszym mieście.
– Staropolskim przysłowiem „idźta, gdzie śpiewają, źli ludzie pieśni
nie znają”, chcielibyśmy zadedykować
ten koncert wszystkim dzieciom, które
przyjechały i przyjeżdżają do nas zza
wschodniej granicy. Stary słowiański
zwyczaj bezsłownie może objawić się
tym, że jeżeli kogoś lubię, jeżeli kogoś
szanuję, jeżeli kogoś kocham, to przytulę. My natomiast nie jesteśmy w stanie
przytulić całej sali, ale tą przytulanką
będzie pieśń, wiersz i poezja. Będzie
uśmiech i radość skierowana do was,
drodzy ukraińscy przyjaciele – mówił
Zbigniew Curyl, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy.
Podczas koncertu, który odbył się
8 kwietnia, wystąpili: Martyna Korkiewicz, Róża Madej/Angelika Warmuz, Marta Lurka i zespół „Bez Nazwy”, Zuzanna Synowska, Weronika
Waśniowska, Klaudia Kutyba, Aleksandra Herbut, Marta Moląg, Siergiej
Stepanov oraz zespoły „Timki”, „Wirusy”, zespół gitarowy i Studio Piosenki.
– Do naszego miasta przyjechało już ponad 2700 osób z Ukrainy. Są
tu ofiary, które uciekły do nas, bo boją
się o swoje życie. Ponad połowa z nich
to dzieci. Nasze szkoły i przedszkola
bardzo szybko się dla nich otworzyły.
Mamy już kilkuset uczniów z Ukrainy.

2 Kategoria palm małych
▪ I miejsce – dyplom i 100 zł – TEB
Edukacja oddział w Świdnicy
▪ II miejsce – dyplom i 50 zł – Przedszkole Sióstr Prezentek (grupa Słoneczniki)
▪ III miejsce – dyplom i nagroda rzeczowa – Przedszkole Abracadabra
(grupa Wesołe nutki)
▪ Wyróżnienie – dyplom – Lidia Bojnowska i Sonia Kanchuk (Przedszkole
Miejskie nr 6)
▪ Wyróżnienie – dyplom - Przedszkole
Tęczowa Przystań

foto: Fundacja Mam Pomysł

29 pięknych, wyjątkowych
i własnoręcznie wykonanych
palm

foto: D. Gębala

Po pandemicznej przerwie barwny korowód z wielkanocnymi palmami ponownie przeszedł ulicami
Świdnicy. Kolorowe palmy wykonane
w ramach dorocznego konkursu nieśli dumnie tancerze z Zespołu Tańca
Narodowego i Estradowego „Krąg”.
Palmowy korowód wyruszył w
niedzielę, 10 kwietnia ze Świdnickiego
Ośrodka Kultury. Tancerze pod czujnym okiem Marii i Wojciecha Skiślewiczów przeszli ulicą Długą w kierunku pl. św. Jana Pawła II. Następnie palmy zostały przekazane do świdnickiej
katedry, gdzie zostały poświęcone.

Jest bardzo delikatna w kontakcie z ludźmi, a spacery z nią
to czysta przyjemność. Selena to
starsza dama, która zasługuje na
kogoś, kto zagwarantuje jej bezpieczny i kochający dom.
- Selena to bardzo urocza, starsza już suczka, która została odłowiona w gminie Legnickie Pole.
Wedle zgłoszenia urzędu, błąkała
się z psim kolegą od jakiegoś czasu
i szukała wsparcia u ludzi. Dzięki sprawnej akcji udało się odłowić
oba psiaki i przetransportować do
naszego schroniska. Seniorka jest
bardzo delikatna w kontakcie z człowiekiem, ale bardzo go lubi, ubiega się o atencję człowieka, leciutko
wciskając główkę pod rękę opiekuna. Jest bardzo spokojna, ochoczo
wychodzi na spacerki, idzie swoimi
ścieżkami i wącha teren. Spacer z
nią to istna przyjemność. Jest miła
i cierpliwa, ale ceni sobie spokój i
prywatność. Jeśli chodzi o inne psy,
to dogaduje się z nimi i nie ma problemu. Koty ignoruje i nie interesują
jej. Zachowuje czystość i nie niszczy.
Polecana do domu z nieco starszymi
dziećmi - tłumaczą wolontariusze
świdnickiego schroniska.
Schronisko dla Zwierząt w
Świdnicy, ul. Pogodna 3, telefon
kontaktowy: 733 093 663, 531 496
442, kontakt@schroniskoswidnica.pl.
22.04 - 5.05.2022 r. |
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Gdzie to, co to?
Miejskie detale

Większość z nich kojarzymy, mijamy, spacerując ulicami
miasta. Jednak czy znamy ich historię i symbolikę?
◄ Plac Grunwaldzki 14
Sześć medalionów
zdobiących nadokienne
płyciny okien
biforyjnych gmachu
głównego Sądu
Okręgowego, powstałego
w 1885 roku. W niszach
przedstawiono herby:
Mieroszowa, Wałbrzycha,
Świebodzic, Strzegomia,
Świdnicy i Dzierżoniowa.

Witajcie maluszki!

W minionym tygodniu w świdnickim szpitalu
Latawiec przyszło na świat 26 dzieci, w tym 9 dziewczynek oraz 17 chłopców. Szczęśliwym rodzicom
przesyłamy moc życzeń i samych radosnych chwil!
– W minionym tygodniu, tj. od 11 do 17 kwietnia,
w świdnickim Latawcu na świat przyszło 26 dzieci: 9

dziewczynek i 17 chłopców. 12 porodów odbyło się siłami natury, a 14 przez cesarskie cięcie. Najcięższy bobas
ważył 4400 g, natomiast najlżejszy - 2800 g. Wszystkie
maluchy serdecznie witamy na świecie, życząc im dużo
zdrowia i radości – przekazują medycy z Latawca.

foto: Szpital Latawiec

► Ul. J. Lelewela 22
Maszkaron w
obliczu kobiecym
w chuście zdobi
esownicowy
wspornik wykusza
narożnej kamienicy
z XIX wieku.

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

Świdnica przystępuje
do opracowania nowej
Strategii Rozwoju Miasta

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl
14
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Projekt Strategii Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 Plus opracowany
zostanie przez zespół zadaniowy powołany przez prezydent miasta, którego pracę wspierać będą eksperci zewnętrzni. W przygotowaniu projektu
tego dokumentu bardzo istotny będzie
udział świdniczan.
– W pierwszym etapie prac nad strategią miasta zbierać będziemy istotne
dane do diagnozy strategicznej, identyfikowane będą kluczowe wyzwania oraz
proponowane kierunki rozwoju miasta.
W ten proces mogą włączyć się mieszkańcy, których zachęcamy do składania
uwag, wniosków i propozycji dotyczących Strategii Rozwoju Miasta Świdnicy
2030 Plus – mówi Anna Skrzypacz, dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego Urzędu
Miejskiego w Świdnicy.
Strategia jest dokumentem, który
w sposób perspektywiczny oraz kompleksowy wskazuje podejście do wyznaczania i osiągania celów rozwoju
gminy. Konieczność opracowania nowej
strategii wynika zarówno z przesłanek wewnętrznych jak i zewnętrznych
uwarunkowań. Wewnętrzne przyczyny
opracowania nowej strategii wynikają z faktu, iż dobiega końca horyzont
czasowy obecnie obowiązującej „Strategii Rozwoju Miasta Świdnica na lata
2017-2023”. Coroczne analizy monitoringowe wskazują, że większość celów
została osiągnięta lub ich realizacja nie
jest zagrożona. Natomiast zmieniający się obraz społeczny, środowiskowy,
gospodarczy, czy przestrzenny miasta
i regionu stanowi zewnętrzne uwarunkowania i konieczność weryfikacji oraz
zmian dotychczasowych kierunków

rozwoju miasta przy uwzględnieniu
aktualnych uwarunkowań ekonomicznych, przepisów prawa oraz zmieniających się potrzeb mieszkańców. – Istotną kwestią jest też dostosowanie nowej
strategii do dokumentów strategicznych
opracowanych w perspektywie finansowej 2021-2027 w skali kraju, województwa, powiatu, co w konsekwencji jest
podstawą do przygotowania dokumentów programowych w celu pozyskiwania
środków zewnętrznych, w tym unijnych
w ramach planowanego nowego okresu
programowania – dodaje Anna Skrzypacz. Zainteresowani mogą składać
wszelkie uwagi, wnioski i propozycje
dotyczące opracowywanego projektu
strategii do 30 kwietnia.
– w formie pisemnej przesłanej na
adres Wydział Funduszy Zewnętrznych
i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49,
50-100 Świdnica,
– w formie elektronicznej przesłanej na adres email: um@um.swidnica.pl
lub za pośrednictwem platformy usług
administracji publicznej ePUAP, bez konieczności podpisywania bezpiecznym
podpisem zaufanym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
– ustnie do protokołu w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica (pokój
204) w godzinach pracy urzędu.
Informacje i dokumenty związane
z procesem opracowania Strategii Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 PLUS prezentowane będą na stronie miasta pod
adresem um.swidnica.pl w zakładce:
moje miasto – dokumenty strategiczne.
oprac.

Przyjaciele
biblioteki
polecają

kultura
Marzena Bojanowska, nauczyciel bibliotekarz z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy
„Ostatnia dziewczyna. O mojej niewoli
i walce z państwem islamskim. Nadia
Murad”, Krajeski Jenna.
Jeśli ktoś lubi oparte na faktach książki, to gorąco polecam tę, opowiadającą
o losach Nadii Murad – ofiary bojowników ISIS. Główna bohaterka (narratorka)
opisuje przeżycia z roku 2013, kiedy to
jej wioskę Sindżar zaatakowali bojownicy ISIS. Nadia była wtedy niepełnoletnią
kobietą i, jak każda w jej wieku, mającą
marzenia, plany. W swojej wiosce robiła
wszystkim przyszłym pannom młodym
ślubne fryzury, makijaże i to z tym chciała związać przyszłość. Niestety, los nie
oszczędzał jej dość licznej rodziny. Gdy
ojciec zostawił ich dla nowej żony, ledwo wiązali koniec z końcem. Żyli biednie,
ale uczciwie z wpojonymi przez matkę
życiowymi wartościami. Niestety, gdy
nadszedł czas „zagłady”, silna i odważna Nadia nie była w stanie nic zrobić,
nikogo uratować. Na jej oczach zginęła
męska część społeczności, a kobiety zostały pojmane w jednym celu: by służyć
seksualnie terrorystom. Dziewczyna oraz
jej kuzynki były sprzedawane od jednego do drugiego wpływowego dżihadysty.
Były wykorzystywane, bite, poniżane.
Czytelnik nie poznaje dalszych losów jej

rodziny, ponieważ Nadia straciła z nimi
kontakt. Od tej chwili dziewczyna była
skupiona na sobie, próbując znaleźć okazję do ucieczki. I udało jej się to! Uciekła
z rąk oprawców: bez butów, w letniej,
podartej sukience. W ciemną noc trafiła
do nieznanej rodziny. Lecz gdy zapukała do drzwi, nie wiedziała, kto jej otworzy. Czy będzie to dom kolejnego „kata” i
horror powróci na nowo…czy nareszcie
odzyska wolość? Pełna emocji, napięcia,
trzymająca dech w piersiach u czytelnika opowieść o niewolnictwie, stracie,
niesprawiedliwości, podłości, brutalności. Ale też o nieodpartej woli walki, chęci
zemsty, pomocy innym. To Nadia – realna postać, która jest tą tytułową „ostatnią dziewczyną”- ocalałą z piekła, Przywódczynią Jezydów, Adwokatką Kobiet,
a dziś znaną Ambasadorką Dobrej Woli
ONZ. Zatapiając się w lekturze, miałam
wrażenie, że stoję za Nadią, jestem jak jej
starsza siostra i w najtrudniejszych momentach trzymam ją za rękę, przytulam,
pocieszam, ocieram łzy. Oj, gdybym tylko
mogła… Smutna historia, wiem, ale ona
się dzieje teraz, na naszych oczach, na tej
samej planecie. Dlaczego od lat „człowiek
człowiekowi wilkiem”? Tego nie potrafię wyjaśnić. I chyba nikt nie pojmuje…
Książka, mimo, że trudna w treści, daje

jednak nadzieję, że każde „piekło” kiedyś
się skończy. Trzeba w to wierzyć i dawać
nadzieję innym. Bo „ona zawsze umiera
ostatnia” jak „ostatnia dziewczyna” będąca żywą pośród nas.

Zaprojektuj
grę i powalcz
o nagrody
Miejska
Biblioteka
Publiczna im.
Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy ogłasza
konkurs na zaprojektowanie gry planszowej o
tematyce poświęconej
75-leciu Miejskiej Biblioteki Publicznej pt.
„Memory 75”.
- Celem konkursu jest
poszerzenie wiedzy na
temat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy oraz promocja idei
gier planszowych jako
ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu
w gronie rodziny i przyjaciół, rozwijającego nie
tylko intelektualnie, ale
również społecznie. Pod
kodem QR znajdą państwo
regulamin
oraz
formularz zgłoszeniowy.
Zapraszamy do zabawy!
– mówi Ewa Cuban – dyrektor biblioteki.
Konkurs skierowany
jest do mieszkańców powiatu świdnickiego. Gra
może być stworzona indywidualnie bądź grupowo (do czterech osób) –
w gronie rodzinnym lub
z przyjaciółmi. Nagroda

to bon o wartości 200 zł oraz pięć
egzemplarzy zwycięskiej gry planszowej własnego projektu.
DG
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Aż sześć spośród 15 zgłoszeń
otrzymało nagrody główne w tegorocznej edycji konkursu na „Najładniejsze Świąteczne Przystrojenie Sołectwa”. Jury podkreśla, że z roku na
rok mieszkańcy gminy wykazują się
coraz większą kreatywnością i zaangażowaniem.
Celem konkursu było kultywowanie tradycji związanych ze Świętami
Wielkiej Nocy, propagowanie kultury
oraz pielęgnowanie przekazu międzypokoleniowego. To również okazja
do prezentacji twórczej uczestników,
integracji społeczności lokalnej i okazja do przybliżenia różnych technik
zdobniczych zarówno tradycyjnych
jak i awangardowych.
Organizator konkursu, Gminny
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Świdnicy, do oceny przystrojonych sołectw powołał komisję konkursową w składzie: Krzysztof Jas
– dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy,
Anna Krawczyszyn – pracownik
Urzędu Gminy ds. Obsługi Sołectw
oraz Jakub Curyl – specjalista ds.
kultury, sportu i rekreacji Gminne-

Mieszkańcy nagrodzonych sołectw po raz kolejny stanęli na wysokości zadania.

go Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy
Jury brało pod uwagę staranność
wykonania, tradycyjność i oryginalność pomysłu, kolorystykę, materia-

foto: UG Marcinowice

Remont drogi w Wirkach
zakończony

Nowa nawierzchnia wpłynie na bezpieczeństwo i komfort jazdy mieszkańców wsi.

Odebrania prac drogowych w
obecności wykonawcy dokonali we
wtorek, 19 kwietnia wójt gminy Marcinowice Stanisław Leń wraz z zastępcą Dagmarą Gorlowską. W ramach
zadania odtworzony został przepust
pod drogą, powstała nowa asfaltowa
nawierzchnia oraz energooszczędne punkty oświetleniowe. Zadanie
współfinansowane było ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– To kolejne zmodernizowane
miejsce w naszej miejscowości. Za sobą
mamy m.in budowę zatoki autobusowej, drogi osiedlowej i nowego placu
zabaw wraz z ogrodzeniem. W trakcie
budowy jest również bezpieczny chodnik w kierunku orlika – mówi Artur
Fiołek, przewodniczący Rady Gminy i
jednocześnie radny Wirek.
Oprac.

foto: UG Świdnica

Wybrali najładniej
przystrojone sołectwa

ły, technologie wykonania, dekoracyjność, ogólne wrażenie estetyczne,
trwałość formy, nawiązanie do tradycji i ludowości wynikającej z obrzędów świąt Wielkanocnych oraz po-

mysłowości autorów. Oceniane prace
prezentowały wysokie walory artystyczne, co niewątpliwie było zasługą swych wykonawców. Członkowie
komisji konkursowej w dniach 13-14
kwietnia odwiedzili każde z 15 sołectw
i osobiście dokonało oceny świątecznego przystrojenia miejscowości. Zadanie nie było łatwe, bo poziom wykonania wielu dekoracji był bardzo
wysoki.
Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:
2 I miejsce ex aequo dla: Sulisławice, Grodziszcze.
2 II miejsce ex aequo dla: Pszenno, Wilków.
2 III miejsce ex aequo dla: Witoszów Dolny, Boleścin.
2 Wyróżnienie dla: Panków
2 Nagrody za udział w konkursie
(100 zł): Miłochów, Wieruszów, Krzyżowa, Lutomia Dolna, Komorów, Makowice, Lubachów, Burkatów.
– Komisja stwierdziła wysoki poziom wykonywanych dekoracji. Pięknie
przyozdobione sołectwa zrobiły ogromne wrażenie na członkach komisji. Było
kolorowo, pomysłowo, estetycznie i co
najważniejsze z poszanowaniem tradycji i polskiej kultury ludowej. Gmina Świdnica w najpiękniejszy sposób
dba o tradycje świąteczne. Przejeżdżając przez piękne kolorowe sołectwa,
poczuliśmy wspaniały klimat świąt
Wielkiej Nocy. Za to serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu – mówi Janusz Waligóra, rzecznik
Urzędu Gminy Świdnica.
oprac.

Kolej Szybkich Prędkości
- warianty nadal
bez akceptacji gminy
We wtorek, 12 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Witoszowie Dolnym odbyło się drugie już spotkanie
konsultacyjne dotyczące planowanej
przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. linii szybkich kolei.
Przypomnijmy, w skład kolejowej
inwestycji wejdą linie nr 267 i 268:
Żarów–Świdnica–Wałbrzych–granica państwa. Cała ta kolejowa trasa
to swoisty kręgosłup systemu kolejowego CPK. Będzie łączyła południowo-zachodnią Polskę z jej centrum,
dzięki czemu skutecznie przysłuży
się do walki z wykluczeniem komunikacyjnym w tej części kraju. Nowa
linia kolejowa ma przebiegać przez
teren gminy Świdnica – konkretnie
przez Witoszów Dolny, Mokrzeszów
i Bystrzycę Dolną. Zaprezentowane pod czas spotkania warianty nie
uwzględniały uwag zgłoszonych w
trakcie I tury konsultacji społecznych
przeprowadzonych we wrześniu

ubiegłego roku, dlatego też żaden z
wariantów nie uzyskał akceptacji zarówno licznie przybyłych mieszkańców jak i przedstawicieli samorządu.
- Dziękujemy wszystkim obecnym za
czynny udział w spotkaniu i wyrażenie sprzeciwu dla zaproponowanych
przez CPK wariantów, które mocno
ingerują w obszar gminy Świdnica. Stoimy na stanowisku, że do dalszej analizy wielowariantowej należy
wprowadzić nowy wariant, który będzie krótszy, będzie tańszy w realizacji, a przede wszystkim ominie tereny
zabudowane. Takie rozwiązania były
już proponowane w podjętych przez
Radę Gminy w październiku 2021 r. i
lutym 2022 r. uchwałach. Do tej pory
jednak, nie były one przedmiotem
analizy w ramach projektowanych
wariantów – mówią urzędnicy. Podobne spotkania odbyły się także w
Świdnicy i Jaworzynie Śląskiej.
oprac. JB

Sportowy sezon WKKW w Polsce nabiera tempa

Ponad 250 koni, 16 krajów oraz
10 międzynarodowych i krajowych
konkursów – już w piątek rusza druga tura zawodów Strzegom Spring
Open.
Na strzegomskich arenach rywalizować będą m.in. Francuz Maxime
Livio i Holenderka Merel Blom - drużynowi, brązowi medaliści Świato-
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wych Igrzysk Jeździeckich, Belgijka
Karin Donckers - dwukrotna brązowa
medalistka Mistrzostw Europy w klasyfikacji drużynowej, czy Andreas Dibowski z Niemiec - drużynowy mistrz
olimpijski. Na listach startowych nie
zabraknie również reprezentantów
Polski, w tym członków kadry WKKW
– Joanny Pawlak, Julii Gillmaier i

Michała Hyckiego. Zawody startują
w piątek, 22 kwietnia. Rozegranych
zostanie siedem konkursów międzynarodowych w krótkim i długim formacie do poziomu czterech gwiazdek
oraz trzy konkursy krajowe. Pierwszego dnia zawodnicy zaprezentują się na
czworoboku podczas próby ujeżdżenia. Crossy i skoki odbędą się w sobotę

i niedzielę. Wszystkie sobotnie próby
terenowe będzie można śledzić podczas relacji „live”, która będzie transmitowana na stronie internetowej
zawodów: www.strzegomhorsetrials.
pl, Clipmyhorse.tv oraz na facebooku
zawodów i Świata Koni. Wstęp na zawody oraz parking są bezpłatne.
oprac.

wieści z powiatu

Jaworzyńska Pozytywka:
specjaliści od spełniania marzeń
Choć formalnie istnieją od roku,
swoją działalność prowadzą od 10
lat. Są tam, gdzie potrzeba pomocy,
nie tylko tej finansowej. – Są rzeczy nieprzeliczalne na pieniądze.
Wychodzimy z założenia, że czasem
więcej znaczy rozmowa czy niezwykły prezent – mówi Małgorzata Prymas ze stowarzyszenia Jaworzyńska
Pozytywka. I w tych prezentach nie
mają sobie równych – są specjalistami od spełniania marzeń. Królewska
wizyta na zamku czy spotkanie z
komandosem to dla nich żaden problem.

Stowarzyszenie Jaworzyńska Pozytywka tworzą trzy osoby: Małgorzata Prymas, Sylwia Kieliszek i Sylwester Bartczak. Powstało ono po
to, by nieść pomoc osobom potrzebującym opieki i wsparcia, zwłaszcza
dzieciom. W marcu 2022 r. świętowali
pierwsze urodziny. – Pomysł sformalizowania przedsięwzięcia kiełkował w
naszych głowach od dłuższego czasu.
Gdy nasze dzieci uczęszczały do szkoły w Jaworzynie Śląskiej, wiele akcji
prowadziliśmy wspólnie z placówką.
Przygotowywaliśmy np. paczki dla
dzieci ze szpitali. Uczniowie zbierali
fanty, część darów ufundowali sponsorzy. Potem obdarowywaliśmy nimi
dzieci przebywające m.in. w Instytucie
Centrum Matki Polki w Łodzi czy Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych we
Wrocławiu. Dary trafiły także do dzieci
na Ukrainie. W naszą akcję angażowały się chętnie również inne instytucje,
osoby prywatne i firmy – mówi Małgorzata Prymas.
Decyzja o założeniu stowarzyszenia była otwarciem się na nowe możliwości pozyskiwania przede wszystkim
funduszy.

Marzenie na pierwszym
miejscu

Efekty przeszły oczekiwania
Po roku działalności członkowie
stowarzyszenia zgodnie przyznają, że
nie spodziewali się, że uda się przez
ten rok zrobić tak dużo. Tymczasem
ze środków pochodzących z organizacji Pikniku Rodzinnego i dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się:
przygotować 6 wyprawek szkolnych
dla potrzebujących uczniów z gminy
Jaworzyna Śląska oraz podopiecznych
stowarzyszenia, przekazać do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w
Łodzi, na oddziały kardiologii i kardiochirurgii 100 paczek bożonarodzeniowych wypełnionych zabawkami,
pluszakami, art. higienicznymi, przyborami szkolnymi, art. papierniczymi, porcelaną, ręcznikami, gadżetami
promocyjnymi; 15 całkowicie nowych
kompletów: poduszek, kołder, pościeli, koców, poszewek, prześcieradeł,
zakupionych ze środków zebranych
podczas zbiórki publicznej; 15 lampek
nocnych na wyposażenie sal pacjentów; 60 kg pościeli zebranych podczas zbiórki publicznej, która posłuży
dzieciom przebywającym na oddziale
oraz ich rodzicom, którzy przebywają
z nimi; 150 kg zabawek, książek, maskotek, art. papierniczych na wyposażenie świetlic, kącików zabaw, część
rozdaliśmy bezpośrednio napotkanym
dzieciom w ICZMP, 25 sukienek dla
małych księżniczek przebywających
na oddziale kardiologii - przydały się
w momentach, kiedy trzeba było poprawić humor chorym dziewczynkom;
cały karton (ok. 40 sztuk) czapeczek,
które rozdano małym pacjentom w
czasie zimy; 45 kg. art. higienicznych
i sanitarnych do wykorzystania przez
ICZMP; przekazać na rzecz weteranów, podopiecznych Domu Wsparcia

Przede wszystkim zaś udało im
się spełnić wiele marzeń swoich podopiecznych. Dzięki nim, Zuzia i Zosia mogły poczuć się jak prawdziwe
księżniczki, gdy w eleganckich sukniach zwiedzały przepiękne wnętrza
Zamku Książ, a Sebastian odbył wideo
rozmowę z Tomaszem Libnerem –
byłym żołnierzem elitarnej Jednostki
Wojskowej GROM. – Wychodzimy z
założenia, że rozmowa z kimś, spełnione marzenie więcej znaczy niż finanse.
Chcemy, by to stowarzyszenie te marzenia spełniało. Aby między rehabilitacją a zabiegami poczuć się wyjątkowo i szczęśliwie. To taka odskocznia od
codziennych problemów. Czasami ta
pomoc niematerialna jest bardziej potrzebna niż pieniądze – tłumaczy Sylwia Kieliszek.

Od razu ruszyli z pomocą
dla Ukrainy

Zuzia i Zosia w kreacjach księżniczek zwiedziły Zamek Książ.

Powstańców Warszawskich, 90 paczek zawierających: soki, napoje, ciasteczka, ciepłe kocyki, art. sanitarne,
milusie polarowe podusie, ręczniki,
chusteczki, różnego rodzaju gadżety,
zakładki do książek wykonane przez
dzieci z gminy Jaworzyna Śląska;
przygotować na Boże Narodzenie 48
paczek dla dzieci z terenu gminy Jaworzyna Śląska oraz paczki dla podopiecznych stowarzyszenia.

Zdolni Dolnoślązacy
Szkoły Podstawowe w Witoszowie Dolnym oraz Pszennie mają powody do dumy.
Ich uczniowie Olivier Boesl i Stanisław
Kudzia błysnęli wiedzą w prestiżowym
konkursie „zDolny Ślązak”.
Oliver Boesl z
klasy VII b Szkoły Podstawowej
w Witoszowie
Dolnym
został laureatem
konkursu
z
języka
niemieckiego.
Tytuł
laureata
uprawnia go m.
Oliver Boesl
in. do przyjęcia w
pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej
oraz zwolnienia z trzeciej części egzaminu
ósmoklasisty – języka obcego.
Natomiast Stanisław Kudzia, uczeń
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Pszennie, znalazł się w gronie najzdolniejszych młodych Dolnoślązaków i to aż
w trzech dziedzinach: matematyka, fizyka
oraz język polski. Dzięki temu, jest zwol-

niony z egzaminu
ósmoklasisty
z
matematyki
i
języka polskiego (otrzymuje
automatycznie
wynik
100%).
Jedynym egzaminem, z którym przyjmie mu
Stanisław Kudzia
się zmierzyć na
koniec edukacji w
szkole podstawowej, będzie egzamin z języka obcego.
Organizatorem konkursów przedmiotowych jest Dolnośląski Kurator Oświaty we
współpracy z Samorządem Województwa
Dolnośląskiego i Dolnośląskim Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.
Konkursy „zDolny Ślązak” są realizowane w
ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień i są skierowane do uczniów
szkół podstawowych województwa dolnośląskiego.

Dla członków stowarzyszenia nie
ma rzeczy niemożliwych. Kiedy tylko ktoś potrzebuje pomocy, od razu
uruchamiają machinę wsparcia wśród
mieszkańców. Kiedy wybuchła wojna
na Ukrainie, nie czekali na zachętę.
Już 25 lutego rozpoczęli zbiórkę darów. Wyposażyli mieszkania, zorganizowali żywność, zebrali aż tyle darów,
że część zawieziono bezpośrednio na
Ukrainę. Cały czas prowadzą punkt
pomocy, gdzie można dostarczać
wszelkie niezbędne artykuły. - Zostaliśmy wręcz zasypani darami. To był
prawdziwy zryw ludzkich serc. Skala odzewu ogromnie nas zaskoczyła.
razem stworzyliśmy wielką machinę
pomocy dla ludzi w potrzebie - dodaje
Sylwester Bartczak.

Pierwsze bociany zagościły
w powiecie świdnickim
Zanim wrócą do polskich
gniazd, muszą przelecieć nawet 10 tysięcy kilometrów.
Pierwsze tej wiosny bociany
białe pojawiły się w gnieździe
w Piotrowicach Świdnickich
(gmina Jaworzyna Śląska).
Podczas lotu z Afryki bociany wielokrotnie muszą znosić kaprysy pogody, które wy-

dłużają ich podróż. Dziennie
biało-czarne ptaki są w stanie
przelecieć nawet kilkaset kilometrów. Ptaki zimują przede
wszystkim na żerowiskach od
Czadu i Sudanu po Republikę
Południowej Afryki. Do Polski
wracają, by się rozmnażać i odchować swoje młode.
DG

◄ Para
bocianów
zadomowiła
się w
gnieździe.
foto: D. Gębala
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82 załogi zgłosiły się do 50. edycji
Rajdu Świdnickiego-Krause. 64 duety powalczą w ramach rundy RSMP,
a 18 załóg w rajdówkach sprzed lat to
uczestnicy historycznego czempionatu. Inauguracyjną rundę RSMP i
Motul HRSMP zaplanowano na 23-24
kwietnia.
Po dwóch latach przerwy Rajd
Świdnicki-Krause powrócił do tradycyjnego wiosennego terminu i po
raz siódmy w ciągu ostatnich 10 lat
rozpoczyna walkę o tytuły rajdowych
mistrzów Polski. W dwóch poprzednich sezonach obostrzenia związane
z pandemią COVID-19 wymusiły przesunięcie imprezy na październik. Rajd
Świdnicki-Krause, wcześniej znany
jako Rajd Elmot, organizowany jest od
1972 roku, a od 1978 roku nieprzerwanie stanowi rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.
14 zgłoszonych załóg przywiezie do Świdnicy samochody klasy
R5/Rally2, czyli najszybsze i najbardziej zaawansowane konstrukcje, jakimi można się ścigać na krajowych
oesach. Najpopularniejszą rajdówką
w tym gronie jest Skoda Fabia Rally2
evo, którą dysponować będzie sześć
duetów. Cztery załogi zapowiedziały
start w Hyundaiach i20 R5.
Z pierwszym numerem startowym do rywalizacji ruszą triumfatorzy
ubiegłorocznej edycji Rajdu Świdnickiego-Krause, czyli Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel (Skoda Fabia Rally2 evo). Za reprezentantami ORLEN
Team ustawiono Sylwestra Płachytkę
i Jacka Nowaczewskiego (Skoda Fabia
Rally2 evo), którzy w 2020 i 2021 roku
stawali na podium w Świdnicy. Trójkę
na rajdówkę naklei Adrian Chwietczuk
(Skoda Fabia Rally2 evo). Olsztynianin
nie ujawnił jeszcze nazwiska pilota.
Jedyni obcokrajowcy w stawce – Tom
Kristensson i Andreas Johansson
otrzymali czwarty numer startowy.

Już w ten weekend do Świdnicy przyjadą najlepsi polscy kierowcy rajdowi.

Szwedzi skorzystają z Hyundaia i20
R5 z polskiego zespołu Kowax 2BRally
Racing. Pierwszą piątkę listy zgłoszeń
zamyka Grzegorz Grzyb (Skoda Fabia
Rally2 evo). Dwukrotny rajdowy mistrz
Polski stanie przed szansą dołączenia do grona znakomitych rekordzistów tej imprezy, czyli Janusza Kuliga
i Mariana Bublewicza. Nieodżałowani
mistrzowie triumfowali w tych zawodach pięciokrotnie. W drodze do tego
celu Grzyba pilotować będzie Adrian
Sadowski.
Do startów samochodami klasy
R5/Rally2, a konkretnie Hyundaiami
i20 R5, wracają również Łukasz Byśkiniewicz oraz Marcin Słobodzian.
Pierwszemu notatki podyktuje Daniel
Siatkowski, a drugiemu Michał Poradzisz. Łącznie samochodami z napędem na cztery koła dysponować będzie 27 załóg. Wśród nich są dwa duety
zgłoszone w klasie 3, w której rywalizują zawodnicy w samochodach Rally3.

foto: D. Gębala

Ponad 80 załóg na starcie
jubileuszowego rajdu

red.

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)

Święto boksu w kultowej hali

foto: D. Gębala

Zaprezentowali swój potencjał i
ogromną wolę walki. Kilkudziesięciu
młodych pięściarzy wzięło udział w

Wiosennym Turnieju Bokserskim,
który 9 kwietnia odbył się w hali
sportowej przy ul. Pionierów Ziemi

Ryszard Pycz odebrał z rąk władz miasta zasłużone wyróżnienie.
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Mowa o Kamilu Bolku z Łukaszem Jastrzębskim, którzy kontynuują starty
Fordem Fiesta Rally3 oraz Marcinie
Kowalu z Sebastianem Lenkowskim,
którzy do tego samego samochodu
przesiadają się z Mitsubishi Lancera.
37 zgłoszeń to załogi w samochodach z napędem na jedną oś. Nie ma
wśród nich obrońców tytułu w kategorii 2WD, czyli Jakuba Brzezińskiego
z Dariuszem Burkatem. Najwyżej rozstawieni w tzw. ośce są ubiegłoroczni
II wicemistrzowie Polski – Błażej Gazda i Maciej Mikuliszyn (Peugeot 208
Rally4). Do identycznej rajdówki wsiądzie znany z równie szybkiej, co efektownej jazdy Adam Sroka, pilotowany
przez Patryka Kielara. Do samochodu
Rally4 przesiada się także triumfator
ubiegłorocznego pucharu debiutanta,
czyli Gracjan Predko, który na prawy
fotel Renault Clio zaprosił doświadczonego Bogusława Browińskiego.

Świdnickiej 29. Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Boks Polonia Świdnica.
W ringu stawili się zawodnicy klubów: Bojan Boks Lubań, Opolski klub
bokserski Odra Opole, Rushh Kielce, Kaczor Boks Team, DKB Dzierżoniów, Team Gosiewski Wrocław, Boks
Żary, Imperium Boxing Wałbrzych,
Chudecki Boxing Club Zielona Góra,
Boks Kobierzyce, Boks Lubin, Respect
Świdnica, Klub „Kolsko”, GKS GAUDIA Trzebnica, LKB Legnica, Jaskinia
Lwa Ziębice, Old School Boxing Gym
Legnica, KO Opoczno. - Za nami kilkanaście emocjonujących walk, które
rozgrzały zgromadzonych kibiców. Z
bardzo dobrej strony zaprezentowali
się zawodnicy Boks Polonia Świdnica.
Z sześciu potyczek wygraliśmy cztery.
Pracujemy dalej. Zawody zorganizowane zostały dzięki wsparciu Urzędu
Miejskiego w Świdnicy. Dziękujemy
również ŚPWiK oraz firmie Elektro-

metr Marcin Matuszyk – relacjonuje
Mariusz Kuc, trener świdniczan.

Nestor świdnickiego
pięściarstwa uhonorowany
Podczas turnieju doszło do podziękowania Ryszardowi Pyczowi,
wieloletniemu prezesowi Boks Polonia
Świdnica, który postanowił przejść na
zasłużoną emeryturę. Ryszard Pycz
60 lat działał w sekcji bokserskiej Miejskiego Klubu Sportowego „Polonia”
Świdnica, obecnym Stowarzyszeniu
Boks Polonia Świdnica. Od 1945 roku
był zawodnikiem klubu. Od 1959 roku,
jako działacz sportowy, wykazywał się
dużą inicjatywą i zaangażowaniem w
działalność klubu. Był głównym inicjatorem organizacji trzech Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży, Mistrzostw
Polski Juniorów i Seniorów. Zdobył
złotą odznakę DOZB, PZB Warszawa.
Posiada tytuł zasłużonego dla Dolnego Śląska. Obecnie pełni funkcję honorowego prezesa Stowarzyszenia.
Nadal wspiera obecny zarząd klubu
swoją pomocą i radą.
DG
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Najskuteczniejszym zawodnikiem ŚKPR-u był Michał Wojtala, autor 9 trafień.

szybko odskoczył na 2-3 bramki i kontrolował wynik. Podopieczni Krzysztofa
Terebuna imponowali konsekwencją w
grze, walecznością i skutecznością. Goście doszli do głosu dopiero w ostatnich
minutach pierwszej połowy, gdy świdniczanom przydarzył się jedyny w tym
meczu krótki przestój popełnili kilka
prostych błędów. Mimo tego gospoda-

rze zachowali minimalną przewagę na
przerwę (14:13).Po zmianie stron Grunwald doprowadził do remisu 14:14, ale
ŚKPR-u to nie zdeprymowało. Szare
Wilki grały twardo i skutecznie w obronie, a w ataku nie miały problemów ze
zdobywaniem bramek ani z ataku pozycyjnego, ani kontr przeprowadzanych
w pierwsze lub drugie tempo. W 42.

foto: D. Gębala

Biegali, skakali i pchali kulą

Dzięki Świdnickim Czwartkom Lekkoatletycznym, dzieci spędzają aktywnie swój wolny czas.

Mimo trudnych warunków atmosferycznych – mocnego, porywistego wiatru blisko 150 dzieci wzięło
udział w drugiej tegorocznej edycji
Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych. Zawody, które odbyły się 7
kwietnia na Stadionie Miejskim im.
Janusza Kusocińskiego w Świdnicy,
po raz pierwszy zorganizowano w ramach ogólnopolskiej akcji „Czwartków Lekkoatletycznych”. Dzięki włączeniu w to przedsięwzięcie najlepsi
zawodnicy i zawodniczki będą mogły
pojechać na zaplanowany na czerwiec ogólnopolski finał Czwartków
Lekkoatletycznych.
Na starcie stanęło 143 chłopców i
dziewcząt. 142 osoby wystartowały w
biegach, 29 skakało w dal, 15 spróbowało swoich sił w pchnięciu kulą. W
trakcie zawodów wykorzystano aparaturę mierzącą czas, którą zakupiono ze środków Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie miasto Świdnica.

ŚKPR Świdnica – Grunwald Poznań
35:24 (14:13)
ŚKPR: Shupyk, Wiszniowski – Wojtala 9,
Pęczar 8, Chmiel 7, Galik 4, Wołodkiewicz 2, Redko 1, Ingram 1, Bal 1, Etel 1,
Jaroszewicz
Kolejne spotkania w ramach Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych odbędą się 12 maja i 2 czerwca.
Udział w zawodach jest bezpłatny, ale
ograniczony tylko dla dzieci i młodzieży zamieszkującej w powiecie świdnickim. Warto dodać, że od kwietniowej edycji, na wybranych dystansach
biegowych oraz w konkurencjach
technicznych są 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.
Wydarzenie współorganizowane
jest 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.
Oprac.
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To był prawdziwy koncert, a ręce
same składały się do oklasków. Po
bez wątpienia najlepszym występie w
tym sezonie ŚKPR Świdnica rozgromił przed własną publicznością trzeci
zespół I ligi – Grunwald Poznań 35:24
(14:13)!
Chyba nawet najwięksi optymiści
nie spodziewali się takich rozmiarów
wygranej. Okazałe zwycięstwo było
jednak w pełni zasłużone, a faworyzowani rywale byli momentami bezradni wobec prawdziwej furii świdnickiej
drużyny, która w tym dniu walczyła jak
prawdziwa zjednoczona wataha Szarych Wilków. – Okazało się, że przegrana
w Legnicy była nam bardzo potrzebna.
Wszyscy byliśmy wściekli i widziałem,
że bardzo zabolała naszych zawodników.
Przez cały tydzień byli niezwykle skoncentrowani i bardzo chcieli udowodnić
sobie i wszystkim, że stać ich na dużo
więcej. Zagrali znakomicie jako cały zespół, trudno nawet kogoś wyróżniać,
bo wszyscy zostawili na boisku serce,
zdrowie i charakter. To piękne zwycięstwo pozwala nam wskoczyć na ósme
miejsce w tabeli i w dobrych nastrojach
spędzić święta – stwierdził po meczu
Arkadij Makowiejew, prezes ŚKPR-u.
Świdniczanie wyszli na parkiet mocno
skoncentrowani i nie pozwolili rywalom
zaprezentować swoich atutów. ŚKPR
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Natchniona wataha! Szare Wilki
zdemolowały poznański Grunwald

minucie świdnicki zespół odskoczył na
sześć bramek (21:15). W szeregach gości
widać było coraz większą nerwowość
i zaskoczenie takim obrotem sprawy. Szkoleniowiec „Wojskowych” dość
szybko nakazał swoim podopiecznym
zmianę systemu gry w obronie na „każdy swego”, ale na niewiele to się zdało.
Szare Wilki napędzały się każdą udaną
akcją i przy aplauzie widowni systematycznie punktowały rywali. Koncert
zakończył się ostatecznie aż jedenastobramkowym zwycięstwem 35:24! W
tym sezonie ŚKPR nie wygrał jeszcze aż
tak wysoko, nie rzucił aż tylu bramek i
nie stracił ich aż tak mało. Dodatkowo
po raz pierwszy w historii pokonał ekipę Grunwaldu!
Najlepszym zawodnikiem świdnickiej drużyny wybrany został bramkarz
Volodomyr Shupyk, który nie dość, że
przez cały mecz „pilnował wyniku”, to
jeszcze rzucił jedną bramkę! Inna sprawa, że wybór był w tym dniu wyjątkowo
trudny, bo cały zespół zagrał świetne
zawody. U gości wyróżniony został natomiast Daniel Bartłomiejczyk.
Mecz z Grunwaldem rozegrano
awansem. Pozostałe spotkania 19. kolejki odbędą się 23 i 24 kwietnia. Następny
swój mecz świdniczanie rozegrają dopiero 30 kwietnia (wyjazd do Świebodzina).
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