
Złożenie wieńców pod Pomnikiem Zwycięstwa, symboliczne przekazanie flagi harcerzom, 
pierwszy polonez wszystkich świdniczan i występy uświetniające rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. Świdnica tradycyjnie w dniach 1-3 maja przybrała barwy biało-czerwone.
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ŚŚwidnica

Występy przedszkolaków, tań-
ce dzieci z rodzicami, widowiskowy 
pokaz taekwondo oraz miłe wspo-
mnienia. Społeczność Miejskiego 
Przedszkola Integracyjnego nr 16 
„Słoneczko” w Świdnicy w środę, 27 
kwietnia świętowała 40-lecie istnie-
nia placówki.

W środowy wieczór na próżno 
szukać było wolnego miejsca w sali 
widowiskowej Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury. Wydarzenie cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem wśród 
osób, których w przeszłości i teraz 
połączyło „Słoneczko”. – Od 40 lat hi-
storię tego budynku zapisują dzieci. To 
one są solą tego miejsca. To wokół nich 
skupia się cała uwaga kolejnych władz, 
pracowników i rodziców. 
Bez nich ten budynek 
nie tętni życiem, nie 
wypełnia się śmie-
chem, piosenką czy 
tańcem. Dlatego 
dzisiaj chcę wspo-
mnieć wszystkie 
dzieci, które od 1981 

roku tworzyły i tworzą miejsce zwa-
ne „Słoneczkiem” – mówiła dyrektor 
przedszkola Małgorzata Anklewicz. 
Nie mogło także zabraknąć słów uzna-

Słoneczko ma się w sercu! 
Miejskie Przedszkole 
Integracyjne nr 16 ma już 40 lat

Nowa roślinność pojawi się w rejo-
nie odbudowywanej w tej chwili altany 
oraz w okolicy łąki kwietnej. Nasadzo-
nych zostanie ponad 19 000 roślin – 
drzew, krzewów, bylin, traw, paproci, 
pnączy oraz roślin cebulowych. Stwo-
rzona zostanie także ścieżka przyrod-
niczo-edukacyjna.

Przetarg na zagospodarowanie zie-
leni w Parku Młodzieżowym wygrało 
konsorcjum firm, czyli FHU „BOROW-
SKI” Wojciech Borowski ze Świdnicy, 
jako lider oraz „OGRODY” Grzegorz 
Szmidla ze Świebodzic, jako partner. 
Najkorzystniejsza oferta opiewała na 
kwotę 2 066 979,94 zł. – Po rozstrzygnię-
ciu wcześniejszych postępowań na zago-
spodarowanie zieleni w parku okazało 
się, że koszt wykonania tych prac jest 
niższy od początkowo zaplanowanego i 
pozostało około 2 milionów złotych nie-
wykorzystanych środków. Zwróciliśmy 
się więc z wnioskiem do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie o możliwość 
zmiany terminu realizacji projektu „Re-
waloryzacja terenów zieleni w Świdni-

cy”. Otrzymaliśmy zgodę na przedłużenie 
terminu do 31 października 2022 roku. 
Miasto przeznaczy te środki na działa-
nia, które zwiększą różnorodność biolo-
giczną parku oraz podniosą jakość i wa-
lory środowiska przyrodniczego – mówi 
Renata Kogut, zastępca dyrektora Wy-
działu Dróg i Infrastruktury Miejskiej. 

W ramach prac przygotowawczych 
planowane jest m.in.: oczyszczenie ob-
szaru dawnych kortów tenisowych z 
nagromadzonego tam gruzu i śmieci, 
usunięcie samosiewów lub ekspansyw-
nych grup jeżyn powodujących dege-
nerację siedliska parkowo – leśnego. Ze 
względu na zmiany chorobowe usunię-
tych ma także zostać 9 drzew, a 2 zo-
staną skrócone do bezpiecznej formy 
świadka.

Zgodnie z projektem, wzdłuż linii 
wyznaczającej przebieg historycznych 
fortyfikacji, zaprojektowano dodatkowe 
wzmocnienie nasadzeń przy zastoso-
waniu krzewów zimozielonych. W celu 
uwypuklenia powierzchni dawnego 
cmentarza garnizonowego, na jego ob-
szarze pojawią się geometryczne nasa-

dzenia bluszczu pospolitego. Natomiast 
mahonią pospolitą zaznaczona zostanie 
kwatera poległych żołnierzy duńskich. 
W granicach polany leżącej po prawej 
stronie altany stworzono niewielką ko-
lekcję klonów. W miejscu dawnej alej-
ki położonej w pobliżu pomnikowego 
platana klonolistnego zaprojektowano 
pas obsadzony szafirkami i cebulicą. 
W centralnych częściach obu polan 
okalających wieżyczkę zaprojektowano 
dwa klomby z obsadą rabatową. Są one 

wyznaczone dokładnie w ich historycz-
nym położeniu. Na terenie parku po-
wstanie ścieżka przyrodniczo-eduka-
cyjna z siedmioma przystankami, dzięki 
której mieszkańcy Świdnicy będą mieli 
możliwość zapoznania się z występują-
cymi tu drzewami i krzewami, roślinami 
zielnymi, ssakami, ptakami, siedliskiem 
grądowym, owadami i biocenotycznym 
znaczeniem drewna, a także pomnika-
mi przyrody.

Oprac.

nia dla poprzednich dyrektorów pla-
cówki – Leokadii Czajkowskiej i Alicji 
Żywickiej. – To właśnie pani Żywicka 
dostrzegła konieczność i wartość inte-

gracji wśród przedszkolaków. Przeko-
nała do tej idei swoich współpracowni-
ków, władze miasta i zostawiła po so-
bie świetnie funkcjonujące przedszkole 
integracyjne z grupami specjalnymi 
– dodała obecna dyrektor placówki.   
– Wasza placówka kieruje się bardzo 
ważnymi wartościami. Przede wszyst-
kim dobrem, empatią, życzliwością 
i serdecznością. Jesteście wyjątkową 
placówką, absolutnie niezwykłą. Życzę 
państwu nadal tego słońca w sercach. 
W sercach nauczycieli, całej kadry i 
wszystkich osób, które na co dzień opie-
kują się dziećmi. Dzięki wam są w miej-
scu dobrym, przyjaznym i bezpiecznym 
– podkreśliła Beata Moskal–Słaniew-
ska, prezydent Świdnicy. Uroczystość 
poprowadzili przedszkolaki Weroni-
ka, Mikołaj oraz nauczyciel Elżbieta 
Krakowińska. Dzieci z różnych grup 
wraz ze swoimi opiekunami przygo-
towały pokazy tańca oraz wygłosiły 
krótkie przemowy. Gromkimi brawami 
nagrodzony został popis zawodników 
Sportowego Klubu Taekwon-do „Ti-
ger”, którzy pod czujnym okiem trene-
ra Tomasza Bohuszewicza popisali się 
niesamowitą koordynacją. Publiczność 
mogła również posłuchać o sukcesach 
Rafała Birosa, absolwenta „Słoneczka”, 
który mimo młodego wieku jest już 
odkrywcą kilku komet. Zwieńczeniem 
wydarzenia był występ uczniów Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy, 
którzy w przeszłości również uczęsz-
czali do „Słoneczka”. 

DG

Występy przedszkolaków oczarowały całą publiczność. 

Małgorzata Anklewicz

fo
to

: D
. G

ęb
ala

Więcej roślinności w Parku Młodzieżowym

112 - Ogólny numer alarmowy
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja

986 – Straż Miejska
994 - Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe

Ważne numery:

Prace potrwają do 2 września tego roku, a po ich zakończeniu konsorcjum firm przez dwa lata 
odpowiadać będzie za prace pielęgnacyjne przy nasadzonej zieleni.
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Samuel bardzo dobrze zapre-
zentował się już podczas etapu okrę-
gowego we Wrocławiu. W części 
pisemnej zdobył najwyższą liczbę 
punktów spośród uczestników z 
Dolnego Śląska, a w części ust-
nej uzyskał trzeci wynik. Etap 
centralny odbył się w dniach 
4-7 kwietnia w systemie onli-
ne. Składał się również z części 
pisemnej i ustnej. Opiekunem 
olimpijczyka jest Iwona Juźwa, 
nauczyciel języka angielskiego. 
– Każdy etap olimpiady wiązał się 
z nowymi wyzwaniami, z których 
wiele spotykałem po raz pierwszy. 
Osiągnięty sukces był dla mnie cu-
downym zaskoczeniem. Finał wyma-
gał znajomości nie tylko języka, ale też 
kultury, historii i literatury (zarówno 

Angielski opanował 
do perfekcji 

brytyjskiej, jak i amerykańskiej). Mu-
siałem doszlifować wiedzę w wielu 
dziedzinach, związanych np. z brytyj-
skim systemem politycznym oraz śre-

dniowieczną historią. Na dodatek, w 
przygotowaniu na egzamin ustny, 

musiałem opracować stosunko-
wo obszerną listę lektur. Ta część 
przyprawiła mnie o niemały ból 
głowy. Nie wiedziałem, jakich 
pytań mogę się spodziewać, pod 
jakim kątem powinienem spoj-
rzeć na daną książkę. Trzeba było 

rozważyć wszystkie możliwości. 
Ostatecznie nie wszystkiemu uda-

ło mi się sprostać, ale nie żałuję, że 
podjąłem wyzwanie. Jestem bardzo 
zadowolony z wyniku – opowiada Sa-
muel Zinkiewicz.

DG

Takiego zaszczytu dostąpiło tylko 67 uczniów z całej Polski. Samuel Zinkiewicz, uczeń 
klasy 3D o profilu językowym w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha w Świd-
nicy, uzyskał tytuł finalisty 46. Olimpiady Językowej w etapie centralnym.

Udział w 46. Olimpiadzie Językowej to dla 
Samuela Zinkiewicza niesamowite do-
świadczenie.  
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Wydarzenie rozpoczęło się już o 
godz. 9.00. Wówczas zabrzmiał pierw-
szy gwizdek podczas turnieju piłkar-
skiego. Do rywalizacji przystąpiło 15 
zespołów z całej Polski złożonych z 
policjantów, adwokatów oraz służ-
by więziennej. Uroczyste rozpoczęcie 
odbyło się w samo południe w hali im. 
Haliny Aszkiełowicz-Wojno. To wów-
czas wystąpiła Orkiestra Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 
oraz Mażoretki Prima ze Świdnickie-
go Ośrodka Kultury. W trakcie uro-
czystości uhonorowany został prezes 
Fundacji Wspierania Sportu „Łączy nas 
Football” Wiesław Żurek, który z rąk 
Roberta Hamudy i Dariusza Misiury 
odebrał medal XXX-lecia związku.

Ogromnym zainteresowaniem 
wszystkich gości cieszyła się drabina 
strażacka! Dzięki uprzejmości dru-
hów z Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Świdnicy każdy miał okazję poczuć 
się dziś jak strażak. Show skradł także 
pies policyjny Krzem, który popisał się 
niesamowitą koordynacją, wykonując 
wszystkie polecenia swojego opie-
kuna. Poza atrakcjami przygotowano 

Tłumy bawiły się 
na festynie policyjnym 

również pyszny poczęstunek. Nie za-
brakło gorącej grochówki, barszczu 
ukraińskiego i różnych wypieków.

Podczas festynu można było na-
być symboliczne cegiełki, odbyły się 
również licytacje atrakcyjnych gadże-

Sporym sukcesem zakończyła się zbiórka pieniędzy podczas charytatywnego festynu 
policyjnego, który odbył się w niedzielę, 24 kwietnia na obiektach sportowych SP 1 na os. 
Zawiszów. W sumie udało się zebrać blisko 35 tysięcy złotych! Cała kwota zostanie rozdy-
sponowana na leczenie i rehabilitację trójki dzieci funkcjonariuszy świdnickiej komendy.

Na festynie nie mogło zabraknąć Komisarza Lwa, który pozował do zdjęć z dziećmi.

tów sportowych. Dochód z imprezy 
w całości zostanie przekazany na re-
habilitację oraz leczenie trójki dzieci 
świdnickich funkcjonariuszy Alana 
Oleksyka, Mateusza oraz Dominika 
Jabłońskich.

Po przeliczeniu przez komisję 
zebranych środków do puszek, wpi-
sowego drużyn oraz wpłaty Zarządu 
Terenowego w Świdnicy uzyskano na-
stępujące kwoty:

1. puszki – 20 207 zł
2. wpisowe drużyn 12.000 zł
3. wpłata Zarządu Terenowego w 

Świdnicy – 2550 zł
– Razem dało to kwotę 34 757 zł, czy-

li po 11 586 zł na jedno dziecko! Gratulu-
jemy Zarządowi Terenowemu w Świd-
nicy, a wszystkim darczyńcom i osobom 
zaangażowanym w przedsięwzięcie 
serdecznie dziękujemy! – poinformo-
wali członkowie  Zarząd Wojewódzki 
NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego.

Festyn odbył się z inicjatywy za-
rządu terenowego NSZZ policjantów, 
zarządu wojewódzkiego NSZZ poli-
cjantów, Komendy Powiatowej Policji 
w Świdnicy, Komendy Wojewódzkiej 
Policji we Wrocławiu, fundacji „Łączy 
nas Football”, Urzędu Miejskiego w 
Świdnicy oraz Świdnickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Patronat honorowy 
nad imprezą objął Komendant Woje-
wódzki Policji we Wrocławiu, starosta 
świdnicki, prezydent Świdnicy, bur-
mistrz Strzegomia, burmistrz Świebo-
dzic oraz wójt gminy Świdnica.

DG

Świdniczanie mogli z bliska zobaczyć sprzęt, jakim na co dzień dysponują policjanci. Serce gości skradł pies policyjny Krzem, który popisywał się wykonywanymi poleceniami.  

Wydarzenie uświetnił występ Orkiestry 
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocła-
wiu.

fo
to

: D
. G

ęb
ala

fo
to

: D
. G

ęb
ala

fo
to

: D
. G

ęb
ala

fo
to

: D
. G

ęb
ala

Tegoroczne Rajdy Książęce orga-
nizowane przez Lokalną Organizację 
Turystyczną „Księstwo Świdnicko-
-Jaworskie“  cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem mieszkańców 
Świdnicy i okolic. Miejsca na rajd 
kończą się w tym samym dniu, w któ-
rym rozpoczynają się zapisy. Dlatego 
warto zapoznać się z długotermino-
wą ofertą wycieczek. 

- To prawda, zainteresowanie 
przechodzi nasze najśmielsze oczeki-

wania, jesteśmy bardzo zadowoleni, 
że mieszkańcy tak chętnie jeżdżą na 
wycieczki organizowane przez nasze 
stowarzyszenie – mówi Iga Czwar-
tacka-Dobrzyńska z Informacji Tu-
rystycznej. Organizatorzy publikują 
spis wszystkich wyjazdów, które  będą 
realizowane w kolejnych miesiącach. 
Ich koszt będzie podawany na bie-
żąco przed planowanymi zapisami w 
naszej gazecie, na stronie interneto-
wej Lokalnej Organizacji Turystycznej 

Ogromne zainteresowanie wspólnymi wycieczkami
„Księstwo Świdnicko-Jaworskie” oraz 
na portalu Facebook. - W związku z 
licznymi zapytaniami o Rajdy Książę-
ce, publikujemy cały harmonogram na-

termin wycieczki start zapisów 
25.06.2022 r. 04.06.2022 r Kotlina Jeleniogórska
30.07.2022 r. 02.07.2022 r. Kowary, Karkonosze
27.08.2022 r. 06.08.2022 r. Bolesławiec, Görlitz
24.09.2022 r. 03.09.2022 r. Góry Izerskie

*Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian kierunków wyjazdu

stępnych wyjazdów, tak aby każdy miał 
szansę na uczestnictwo – tłumaczy 
Mariusz Pacek z Lokalnej Organizacji 
Turystycznej.
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Świdnickie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy 
zakończyło bardzo ważną inwestycję. 
Mowa o budowie sieci kanalizacji sa-
nitarnej przy ulicach: Szarych Szere-
gów, Krakowska-Budowlana (Pszen-
no) oraz Częstochowska-Wadowicka.

Budowa nowej sieci pozwoliła na 
skanalizowanie obszaru dotąd nie-
uzbrojonego (ul. Częstochowska i ul. 
Wadowicka), uporządkowanie zlewni 
kanalizacyjnej poprzez przepięcie ist-

70 nowych parkometrów pojawi 
się wkrótce na ulicach Świdnicy. Do-
tychczasowe urządzenia z uwagi na 
wieloletni okres użytkowania zosta-
ną wymienione. Właśnie rozpisano 
przetarg na zakup urządzeń.

Nowe parkometry wyposażone 
będą w kolorowy wyświetlacz, klawiatu-
rę alfanumeryczną. Najważniejszą jednak 

Wiosna w pełni, przed nami coraz 
dłuższe i cieplejsze dni. To także czas, 
kiedy częściej zaglądamy na swoje 
działki i ogrody. Sprzyjająca pogo-
da zachęca do wielkich porządków. 
Pamiętajmy jednak o właściwym za-
bezpieczaniu naszego mienia przed 
kradzieżą. Oto kilka ważnych porad.

- Zadbajmy, by nasza działka czy 
ogród nie były narażone na zniszcze-
nie czy kradzież. Pamiętajmy, żeby nie 
zostawiać w altankach czy pomiesz-
czeniach gospodarczych przedmiotów 
wartościowych bez nadzoru.  Sprzęt 
elektryczny, elektroniczny, kuchen-
ki czy butle gazowe powinniśmy za 
każdym razem przenosić w bardziej 
bezpieczne miejsce, np. do zamknię-
tej piwnicy w miejscu zamieszkania. 
Jeżeli jednak przedmiotów nie da się 
przenieść, warto oznaczyć je w sposób 

trwały, zrobić dokumentację fotogra-
ficzną oraz zachować wszystkie do-
kumenty gwarancyjne. Wartościowe 
narzędzia należy umieścić w miejscu 
niewidocznym. Zadbajmy o bezpie-
czeństwo na działkach wspólnie z są-
siadami. Podczas ich nieobecności 
sprawdzajmy, czy nie doszło u nich do 
kradzieży, a w sytuacjach wątpliwych 
warto się z nimi skontaktować. Zwra-
cajmy uwagę na obcych, którzy bez celu 
chodzą po ogrodach działkowych – tłu-
maczy Magdalena Ząbek, oficer pra-
sowy KPP Świdnica. Wszelkie zagro-
żenia i niebezpieczne sytuacje należy 
na bieżąco zgłaszać do Centrum Po-
wiadamiania Ratunkowego pod numer 
112, które przekaże informacje policji, 
a dyżurny danej jednostki wyśle na 
miejsce zdarzenia patrol.

DG

Zabezpiecz 
swoją działkę 
przed kradzieżą 

Policja radzi. jak właściwie zabezpieczyć działkę przed złodziejami i wandalami.
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W mieście będą nowe parkometry 
funkcją będzie z pewnością możliwość 
zapłaty za postój kartą lub BLIKIEM.

Zakres zamówienia podzielony 
został na trzy etapy: w pierwszym i 
drugim zakupionych zostanie po 25 
sztuk urządzeń, w trzecim 20. Urząd 
na zadanie przeznaczył kwotę 1 422 
000,00 bez VAT. 

JB

Firmy swoje oferty mogą 
składać do 3 czerwca.
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Kanalizacja na osiedlu 
Kolonia gotowa

niejących sieci do nowego kanału. Po-
wstało 2,4 kilometra nowych kanałów 
sanitarnych o średnicach od 100 do 
600 mm i dwie przepompownie, co za-
pewni skuteczne i efektywne zbieranie 
ścieków z obszaru 147 ha, uporządkuje 
gospodarkę ściekową na terenie mia-
sta, zwiększy poziom skanalizowania, 
poprawi atrakcyjność inwestycyjną 
oraz zwiększy niezawodność odbioru 
ścieków i lepiej ochroni środowisko.

DG

Inwestycja trwająca 19 miesięcy kosztowała 8,4 miliona złotych i została wsparta pożyczką ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
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– Pomnik ma jednoczyć wszyst-
kich Polaków niezależnie od poglądów 
i sympatii politycznych, przekonań 
religijnych i światopoglądu. Pomnik 
jest potrzebny szczególnie teraz, kiedy 
zostały ustalone przyczyny katastrofy 
lotniczej w Smoleńsku, wskazujące na 
to, że nie był to wypadek oraz w obli-
czu napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę 
i trwającej tam okrutnej wojny. 12 lat 
temu, 10 kwietnia 2010 roku w Smo-
leńsku doszło do katastrofy lotniczej 
polskiego samolotu wojskowego, w 
wyniku której zginęło 96 osób. Zginęli 
tam ludzie ze wszystkich stron sceny 
politycznej. W tym członkowie Prawa 
i Sprawiedliwości, Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej, Platformy Obywatelskiej 
i Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
Zginęła elita polityczna i intelektual-
na polskiego społeczeństwa. Zginęli 
wszyscy razem, zjednoczeni w przeko-
naniu o obowiązku każdego Polaka do 
oddania hołdu polskim oficerom za-
mordowanym w Katyniu, Charkowie 
w Miednoje i innych miejscach kaźni 
70 lat wcześniej, przez funkcjonariu-
szy rosyjskiego NKWD. To było ludo-
bójstwo, za które Stalin chciał zrzucić 
odpowiedzialność na Niemców. Kłam-
stwo katyńskie trwało przez 50 lat do 
1990 roku, kiedy oficjalnie władze Rosji 
przyznały się do popełnienia tej zbrod-
ni. Jednakże teraz robią wszystko, aby 
świat zapomniał o sprawcach i o sa-
mej zbrodni. Te tragiczne wydarzenia 
z najnowszej historii Polski: zbrodnia 
katyńska i katastrofa smoleńska nie-
rozerwalnie łączą się ze sobą. Zarów-
no jeśli idzie o przyczyny jak i próby 
ukrycia prawdy o sprawcach i przebie-
gu zdarzeń. Na podstawie badań na-
ukowych, wiemy ponad wszelką wąt-
pliwość, że przyczyną katastrofy pol-
skiego samolotu Tu-154 w Smoleńsku 
z delegacją państwową na pokładzie, 
doszło w wyniku dwóch eksplozji, kie-
dy samolot znajdował się w powietrzu. 
Kłamstwa o błędach pilotów, presji ze 
strony pasażerów, pancernej brzozie, 
wpisane w raporcie Anodiny i powtó-
rzone w raporcie Millera, nie znajdują 
pokrycia w faktach. Pozostaje kwestią 
czasu ustalenie bezpośrednich spraw-
ców zamachu, gdyż zleceniodawcy są 
znani – tłumaczył podczas sesji Rady 
Miejskiej 22 kwietnia, Ireneusz Zyska.

Słowa, które wywołały  
awanturę

– Kto nie dostrzega tych zależności, 
kto nie chce uznać prawdy o przyczy-
nach katastrofy smoleńskiej, jest albo 
sprzymierzeńcem Putina albo tzw. po-
żytecznym idiotą. Po 10 kwietnia 2010 
roku społeczeństwo Świdnicy spon-

Zbiórka na pomnik Bolka II 
zyskała rozgłos

tanicznie wybrało plac u zbiegu ulic 
Muzealnej, Zamkowej i Kotlarskiej na 
miejsce upamiętnienia ofiar katastrofy 
smoleńskiej. Potwierdzeniem woli lo-
kalnej społeczności było nadanie przez 
władze miasta uchwałą Rady Miej-
skiej w Świdnicy nazwy temu miejscu: 
skwer Lecha Kaczyńskiego. Podejmo-
wane obecne działania, zmierzające 
do budowy w tym miejscu pomnika 
księcia Bolka II Świdnickiego, wpisu-
ją się w prowadzone przez środowiska 
antypolskie akcje utrwalania kłamstwa 
smoleńskiego – powiedział poseł Ire-
neusz Zyska.

Ta wypowiedź przelała czarę go-
ryczy wśród większości świdnickich 
radnych, którzy w ramach protestu 
zaczęli demonstracyjnie opuszczać 
salę obrad. Jedynie radni Prawa i Spra-
wiedliwości oklaskiwali przemówienie 
wiceministra Zyski.

Radni wydali oświadczenie
Część świdnickich radnych wy-

dała oświadczenie, w którym sta-
nowczo potępiła słowa, jakie wypo-
wiedział poseł Prawa i Sprawiedli-
wości. – Nie zgadzamy się na podwa-
żanie woli mieszkańców Świdnicy i 
ich demokratycznej decyzji – podkre-
ślili radni.

– Dopóki będę przewodniczącym 
rady, jeżeli przyjdzie poseł lub se-
nator i powie, że chce wystąpić na 
sesji Rady Miejskiej, to zawsze będę 
poddawał to głosowaniu, mimo że 
mają ustawowo taką możliwość. Będę 
chciał, abyśmy to my głosowali, a nie 
że przychodzi poseł, wprasza się i 
jeszcze nas obraża – oświadczył Jan 
Dzięcielski, przewodniczący Rady 
Miejskiej

Treść oświadczenia:
Oświadczenie Radnych Rady Miej-

skiej w Świdnicy w sprawie wystą-
pienia posła Ireneusza Zyski w dniu 
22.04.2022 r. podczas XL sesji Rady 
Miejskiej.

Wybrani przez mieszkańców 
Świdnicy i działając w ich imieniu, je-
steśmy zobowiązani dbać o dobre imię 
naszego miasta i jego obywateli. Pod-
czas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w 
Świdnicy zabrał głos reprezentujący 
Rząd Polski Prawa i Sprawiedliwości 
poseł Ireneusz Zyska. W swoim ape-
lu dotyczącym budowy w Świdnicy 
pomnika katastrofy smoleńskiej na-
zwał Polaków i świdniczan, którzy nie 
wierzą w teorię o zamachu i nie chcą 
uznać ich racji o przyczynach kata-
strofy smoleńskiej, są „sprzymierzeń-
cami Putina” albo tzw. „pożytecznymi 
idiotami”.

Takie zachowanie posła RP jest 
oburzające, nie zgadzamy się na ob-
rażanie mieszkańców Świdnicy i Po-
laków, którzy myślą inaczej niż rząd i 
nie zgadzają się z teoriami Antoniego 
Macierewicza. Nie zgadzamy się na 
podważanie woli mieszkańców Świd-
nicy i ich demokratycznej decyzji. Nie 
ma naszej zgody na wykorzystywanie 
swojego stanowiska ministra i posła do 
wywierania nacisków na prezydenta 
miasta, radnych Rady Miejskiej oraz 
mieszkańców Świdnicy.

Dziś przypada Dzień Ziemi. Pan 
poseł jako wiceminister klimatu i śro-
dowiska zamiast zajmować się spra-
wami, do których został powołany i 
przekazać mieszkańcom informację 
o sprawach ich nurtujących dotyczą-
cych: dalszej likwidacji kopciuchów, 
likwidacji wysypiska przy ul. Koper-
nika, rozwiązania problemów uciąż-
liwości zapachowych z biogazowni, za 
cel przyjął sobie obrażanie i dzielenie 
mieszkańców naszego miasta.

Za przyjęciem oświadczenia za-
głosowali: Lech Bokszczanin, Jan 
Dzięcielski, Rafał Fasuga, Joanna Ga-
dzińska, Krzysztof Grudziński, To-
masz Kempa, Mariusz Kuc, Danuta 
Morańska, Marcin Paluszek, Marcin 
Wach i Władysław Wołosz.
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Wizualizacja pomnika Bolka II Małego, która powstała na podstawie projektu świdnickiego architekta, Aleksandra Mazija.
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Wystąpienie wiceministra Ireneusza Zyski wzbudziło wiele kontrowersji.

Miał być apel o zjednoczenie, a wyszła karczemna awantura. Ogromne kontrowersje 
wzbudziło wystąpienie wiceministra Ireneusza Zyski podczas kwietniowej sesji Rady Miej-
skiej. Działacz PiS-u apelował o budowę pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy smo-
leńskiej. Przypomnijmy, że wolą mieszkańców naszego miasta na skwerze im. Lecha Ka-
czyńskiego ma stanąć pomnik Bolka II Świdnickiego.
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Wojska radzieckie  
zdemoralizowały świadomość 
świdniczan?

Po dyskusji, jaka wywiązała się po 
jego wystąpieniu, poseł ze Świebodzic 
napisał oświadczenie. Ireneusz Zyska 
wskazał w nim, że stacjonujące przez 
dziesięciolecia jednostki wojsk Związ-
ku Radzieckiego wywierały demorali-
zujący wpływ na świadomość miesz-
kańców.

– Oświadczam, że jestem pełen 
szacunku dla świdniczan i wszyst-
kich Polaków, bez względu na ich po-
glądy. Moim obowiązkiem, jako po-
sła na Sejm RP z ziemi wałbrzyskiej 
i świdnickiej, jest działanie na rzecz 
kształtowania tożsamości narodowej 
mieszkańców naszego regionu, postaw 
patriotycznych oraz budowanie więzi 
społecznych w odwołaniu do najwyż-
szych wartości, jakimi są w wymiarze 
ludzkim – prawda, godność, uczciwość 
i solidarność, a w wymiarze państwo-
wym – niepodległość, bezpieczeństwo, 
demokracja i praworządność. Pomnik 
Ofiar Katastrofy Smoleńskiej zlokalizo-
wany na Skwerze Lecha Kaczyńskiego 
w Świdnicy będzie służył zachowaniu 
pamięci o wszystkich 96 ofiarach tego 
tragicznego wydarzenia i umocnieniu 
społeczności lokalnej wokół wartości 
patriotycznych, kształtując tożsamość 
obecnych i przyszłych pokoleń miesz-
kańców Świdnicy, gdzie przez dziesię-
ciolecia stacjonowały jednostki wojsk 
Związku Radzieckiego, wywierając 
demoralizujący wpływ na świadomość 
mieszkańców. Pomnik Księcia Bolka 
Świdnickiego powinien zostać wznie-
siony w równie godnym miejscu, ale w 
innej historycznej lokalizacji w zwią-
zanej ze śladami aktywności tej posta-
ci. Twierdzenie grupy radnych Rady 
Miejskiej w Świdnicy, że nazwałem Po-
laków i świdniczan „sprzymierzeńcami 
Putina” albo tzw. „pożytecznymi idio-
tami” jest manipulacją i nadużyciem. 
Moje słowa miały charakter abstrak-
cyjny, nieskierowany do konkretnych 
osób. W żadnym razie nie można roz-
ciągać słów mojej wypowiedzi na świd-
niczan, czy też wszystkich Polaków. 
Jest to całkowicie bezpodstawne i nie-
uprawnione. Wzywam grupę radnych 
do umiaru w polemice i przyjętej przez 
nich narracji, która w tym przypadku 
idzie w kierunku kreowania konfliktu 
oraz dezintegracji polskiego społeczeń-
stwa i de facto służy interesom wrogich 
nam państw – czytamy w nadesłanym 
oświadczeniu posła Ireneusza Zyski.

– Kto dał Panu prawo  
pouczać świdniczan? – pyta 
przewodniczący Dzięcielski

Po opublikowanym oświadcze-
niu dosadnie swoje zdanie wyraził 
przewodniczący Rady Miejskiej Jan 
Dzięcielski: – Pan poseł na Sejm RP 
Ireneusz Zyska dalej zadziwia i obraża 
mieszkańców Świdnicy. Kto dał panu 
prawo pouczać świdniczan? Dalej pan 
obraża nas mieszkańców, sugerując, że 
przez stacjonowanie wojsk radzieckich 
jej mieszkańcy zostali zdemoralizowa-
ni. Obraża pan pamięć wszystkich, któ-
rzy budowali to miasto. Tworzyli jego 
piękno i tożsamość. Obraża Pan Opo-
zycję Demokratyczną, która w Świdni-
cy działała bardzo prężnie, gdzie ludzie 
walczący o Polskę ponosili konsekwen-
cje walki o wolność. Nie dostrzega pan 
uwarunkowań historyczno-politycz-
nych! Jaki wpływ mieli nowo przyby-
wający mieszkańcy na zgodę, by sta-
cjonowały tu wojska radzieckie? Dalej 
pan brnie, by dzielić społeczeństwo. 

Apeluję o odrobinę pokory, umiaru i 
przeproszenie mieszkańców Świdnicy 
za słowa, które nigdy nie powinny paść 
z pana ust – stwierdził Jan Dzięciel-
ski, przewodniczący Rady Miejskiej w 
Świdnicy.

Do sprawy odniosło się rów-
nież Towarzystwo Regionalne Zie-
mi Świdnickiej. Członkowie stowa-
rzyszenia, które pilotuje zbiórkę 
na budowę pomnika, ze smutkiem 
przyjęło wypowiedź wiceministra 
Zyski. - Z obiekcją przyjęliśmy apel 
pana posła o budowę pomnika ofiar 
katastrofy smoleńskiej na skwerze 
Lecha Kaczyńskiego, w którym wy-
głaszający zawarł wiele bardzo kon-
trowersyjnych tez. Wśród nich jedna 
– związana z budową pomnika księ-
cia Bolka II Świdnickiego na skwerze 
im. Lecha Kaczyńskiego. Słowa pana 
posła wskazują na brak wiedzy na te-
mat planów i ustaleń związanych z 
zagospodarowaniem skweru u zbiegu 
ulic Muzealnej i Kotlarskiej. Wydaje 
się zasadnym przypomnienie działań, 
w które zaangażowali się mieszkań-
cy Świdnicy, radni Rady Miejskiej 
oraz Towarzystwo Regionalne Ziemi 
Świdnickiej. Mieszkańcy Świdnicy 
w przeprowadzonych konsultacjach 
społecznych zdecydowali, że w histo-
rycznym centrum miasta, u zbiegu 
ulic Muzealnej, Zamkowej i Kotlar-
skiej, w miejscu, gdzie archeolodzy 
odkryli ślady zamku świdnickiego, 
powinien stanąć pomnik księcia Bol-
ka II. Rozpisany konkurs na projekt 
pomnika został rozstrzygnięty w 
styczniu 2022 roku. Obecnie przy-
gotowywany jest projekt budowlany, 
który umożliwi uzyskanie pozwole-
nia na budowę pomnika. Informuje-
my wiceministra Ireneusza Zyskę, że 
inicjatywa ma społeczny charakter, a 
zebrana kwota 40 tys. 200 zł świadczy 
o zaangażowaniu świdniczan w ideę 
budowy pomnika Bolka II na skwe-
rze im. Lecha Kaczyńskiego i w żaden 
sposób nie „wpisuje się w prowadzo-
ną przez środowiska antypolskie ak-
cję utrwalania kłamstwa smoleńskie-
go”. Na koniec, odnosząc się do słów 
pana Ireneusza Zyski adresowanych 
do nas – mieszkańców Świdnicy, od-
syłamy pana posła do art. 13 Ustawy 
z dnia 9 maja 1996r. O wykonywaniu 
mandatu posła i senatora, w którym 
czytamy: „Podstawowym prawem i 
obowiązkiem posła i senatora jest 
czynne uczestnictwo w pracach Sej-
mu lub senatu oraz Zgromadzenia 
Narodowego”, a nie, jak pisze Pan 
Minister: „działania na rzecz kształ-
towania tożsamości narodowej Po-

Na zdjęciu Beata Moskal-Słaniewska, bp Marek Mendyk i Urszula Pawłowska. Patronat hono-
rowy nad budową pomnika objęła prezydent Świdnicy oraz biskup świdnicki.
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laków (czytaj: mieszkańców naszego 
regionu)”. Ten obowiązek zostawmy 
rodzinie, szkole, które wykorzystają 
najlepiej potencjał kulturowy pań-
stwa -  W imieniu Zarządu Towarzy-
stwa Regionalnego Ziemi Świdnic-
kiej napisały: Urszula Pawłowska, 
Małgorzata Gryń-Chlebicka i Ewa 
Wazdrąg.

To świdniczanie zdecydowali,  
jaki pomnik ma stanąć  
na skwerze im. Lecha  
Kaczyńskiego

Przypomnijmy, że w 2020 roku do 
Urzędu Miejskiego w Świdnicy wpły-
nęły trzy propozycje pomników, któ-
rych inicjatorzy chcieliby umieścić 
na skwerze im. Lecha Kaczyńskiego, 

znajdującego się w historycznym cen-
trum miasta u zbiegu ulic Muzealnej, 
Zamkowej i Kotlarskiej. Wpłynęły na-
stępujące propozycje:

– Pomnik Polskiego Państwa Pod-
ziemnego – złożona przez Społeczny 
Komitet Patriotyczny w Świdnicy;

– Pomnik Księcia Bolka Świdnic-
kiego – złożona przez Towarzystwo 
Regionalne Ziemi Świdnickiej;

– Pomnik pamięci Ofiar Katastrofy 
Smoleńskiej – złożona przez Społecz-
ny Komitet Budowy Pomnika Ofiar 
Tragedii Smoleńskiej 2010 w Świdnicy.

Mieszkańcy Świdnicy w prze-
prowadzonych konsultacjach spo-
łecznych zdecydowali, że na skwerze 
powinien stanąć pomnik księcia Bol-
ka II. Uchwałą nr XXIV/258/20 Rady 
Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 
2020 roku wyraziła zgodę na upamięt-
nienie Bolka II Małego Księcia Świd-
nicko-Jaworskiego poprzez wznie-
sienie pomnika na skwerze im. Lecha 
Kaczyńskiego w Świdnicy.

Wyniki konsultacji społecznych 
wyglądały następująco:  
2 Pomnik Polskiego Państwa 

Podziemnego – propozycja złożona 
przez Społeczny Komitet Patriotyczny 
w Świdnicy – 94 głosów
2 Pomnik Księcia Bolka Świdnic-

kiego – propozycja złożona przez To-
warzystwo Regionalne Ziemi Świdnic-
kiej – 650 głosów
2 Pomnik pamięci Ofiar Katastro-

fy Smoleńskiej – propozycja złożona 
przez Społeczny Komitet Budowy Po-
mnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 
w Świdnicy – 127 głosów.
2 76 ankietowanych nie wskazało 

na żadną z powyższych propozycji.
DG
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Z fantastycznej strony zaprezen-
towały się Mażoretki Prima ze Świd-
nickiego Ośrodka Kultury podczas 
X Otwartych Mistrzostw Mażoretek 
Polski Zachodniej Góra 2022. Pod-
opieczne Anny Trzeciak udowodniły 
swój kunszt i wróciły do Świdnicy z 
medalami każdego koloru!

– Głównym organizatorem  mi-
strzostw  było Stowarzyszenie Mażo-
retek Tamburmajorek i Cheerleaderek 
Polskich Opole. Mażoretki w swoich 
kategoriach wiekowych – seniorki, ju-
niorki,  kadetki zaprezentowały swoje 
choreografie w różnych kategoriach. 
To był dla nas bardzo długi i pracowity 

dzień, pełen emocji i wrażeń. Dziew-
czyny spisały się rewelacyjnie – rela-
cjonuje Anna Trzeciak. Dziewczęta 
zajęły pierwsze miejsce w kategorii 
seniorki show, drugie – juniorki fla-
ga oraz trzecie – seniorki baton. Na 
czwartym miejscu uplasowały się na-
tomiast w kategorii – kadetki baton. 
W kategorii solo i duety piąte miejsca 
zdobyły: Martyna Kępa, Magdalena 
Martyniec i Angelica Szkuciak, szó-
ste: Camilla Baczyńska i Magdalena 
Martyniec, siódme: Zuza Ucieszyń-
ska, Zofia Malczyk, Angelica Szku-
ciak, ósme: Angelica Szkuciak.

DG

Były łzy wzruszenia, podzięko-
wania i nagrody dla najlepszych – 
tegoroczni maturzyści w piątek, 29 
kwietnia odebrali świadectwa ukoń-
czenia szkoły średniej. Nasza redak-
cja towarzyszyła abiturientom z II 
Liceum Ogólnokształcącego im. Ste-
fana Banacha w Świdnicy, gdzie po 
majowym weekendzie do egzaminu 
dojrzałości przystąpiły 92 osoby.

– Mam nadzieję, że wszyscy podej-
miecie się wysiłku dalszego uzbrajania 
się w wiedzę, zarówno naukową, jak 
też tą potrzebną do funkcjonowania 

Maturzyści odebrali świadectwa. 
Teraz zdają najważniejszy egzamin 

w dorosłym życiu, jako ludzie dojrzali, 
odpowiedzialni i wykształceni. Dzisiaj 
kończy się wasza trzyletnia przygoda 
licealna. Niezwykła, taka, której prze-
bieg trudno było przewidywać, kiedy 
jako ostatni rocznik kończyliście gim-
nazjum. Doświadczyliście wielu nie-
spotykanych wcześniej zdarzeń. Mam 

Nagrodzeni statuetką 
„Super Banach” zostali:  
Wiktoria Adamska – najlepsza or-
ganizatorka
Katarzyna Wójcicka – wybitna 
przewodnicząca szkoły
Anastazja Lato – wybitna ekolożka
Martyna Czerniec – wybitna huma-
nistka
Sandra Sowa – niosąca pomoc
Marcin Kłos – wybitny olimpijczyk 
Uczniowie z najwyższymi wynika-
mi w nauce (co najmniej 5,0), 
nagrodzeni Tarczą Prymusa:
Joanna Cichocka (najwyższa śred-
nia ocen 5,59), Sandra Sowa, Ali-
cja Kuszpit, Marcin Lasak, Anita 
Krzanak, Anastazja Lato, Michał 
Ostrowski, Wiktoria Adamska. W 
sumie 21 absolwentów ukończy-
ło szkołę otrzymując świadectwo z 
wyróżnieniem.

Na zdjęciu Martyna Czerniec wyróżniona jako 
wybitna humanistka oraz Mariola Mackie-
wicz, nauczyciel języka polskiego. 

Maturzyści rozpoczęli egzamin dojrzałości. 

Funkcjonujący aktualnie w Wał-
brzychu Dolnośląski Wojewódzki 
Urząd Pracy może zostać przeniesio-
ny do naszego miasta. O toczących się 
rozmowach z władzami województwa 
poinformowała prezydent Świdnicy. 

– Podczas spotkania z Cezarym 
Przybylskim, marszałkiem wojewódz-
twa dolnośląskiego i Tymoteuszem Myr-
dą, członkiem zarządu województwa 
dolnośląskiego rozmawialiśmy o prze-
jęciu przez Województwo Dolnośląskie 
budynku po byłej szkole podstawowej, w 
którym znajdą się nowe biura Dolnoślą-
skiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 
zapowiedziała Beata Moskal–Słaniew-
ska, prezydent Świdnicy. Dolnośląski 
Wojewódzki Urząd Pracy obecnie swoją 
siedzibę ma w Wałbrzychu – podobnie 
jak kilkanaście innych instytucji woje-
wódzkich. Przeniesienie siedziby DWUP 
do Świdnicy będzie miało na celu zrów-

wrażenie, że wszystkie przeciwno-
ści losu was wzmocnią i pozwolą ła-
twiej osiągnąć założone cele. Dziękuję 
wszystkim rodzicom i nauczycielom. 
Dziękuję państwu i gratuluję tak wspa-
niałej młodzieży – powiedział podczas 
pożegnania uczniów Jacek Iwancz 
dyrektor II LO w Świdnicy. W środę, 4 

maja rozpoczęła się tegoroczna matu-
ra. Tradycyjnie pierwszego dnia odbył 
się  egzamin z języka polskiego. Drugi 
dzień to test z matematyki, a w piątek 
maturzyści zmierzyli się z językiem 
angielskim. 

DG

Popis świdnickich mażoretek

Mażoretki Prima udanie reprezentowały nasze miasto. 

fo
to

: u
ży

cz
on

e

noważenie dostępu Dolnoślązaków do 
urzędów, a tym samym jest działaniem 
wpisującym się w strategię zrównowa-
żonego rozwoju Dolnego Śląska, gdzie 
jednym z założeń jest deglomeracja 
instytucji publicznych. – Uważam, że 
podobne działania należy podejmować 
w skali całego kraju – deglomeracja po-
winna dotyczyć nie tylko przemysłu, ale 
wszystkich innych obszarów życia spo-
łecznego, także administracji krajowej i 
samorządowej. Takie podejście do gospo-
darki przestrzennej wpisuje się w na-
szą strategię zrównoważonego rozwoju 
Dolnego Śląska – tłumaczy Tymoteusz 
Myrda, członek zarządu województwa 
dolnośląskiego.

DG

Z Wałbrzycha do Świdnicy? Dolnośląski Wojewódzki 
Urząd Pracy może zmienić swoją siedzibę

► Podczas spotkania z władzami woje-
wództwa, prezydent Świdnicy omawiała 
możliwość przeniesienia Dolnośląskiego 

Urzędu Pracy do naszego miasta. fo
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3 lata „Świdnickich Jaskółek”

108 świdniczan zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym wzięło udział 
w projekcie pn. „Świdnickie Jaskółki”. 
Prowadzony on był od kwietnia 2019 
roku do końca marca 2022 roku przez 
Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej 
z Wałbrzycha w partnerstwie z mia-
stem Świdnica. Jego realizatorem był 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Adresaci projektu
– Przedsięwzięcie było odpowiedzią 

na jedno z głównych wyzwań Świdnicy, 
do których należy duża skala niewystar-
czającej samodzielności osób w procesie 
integracji społeczno-zawodowej, skut-
kującej niewystarczającym potencja-
łem do samodzielnego funkcjonowania, 
w tym utrzymania mieszkania – mówi 
Violetta Kalin, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdni-
cy. W grupie tej znaleźli  się bezdomni, 
osoby niepełnosprawne o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności, osoby z niepełnosprawno-
ścią sprzężoną, osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną, osoby z zaburze-
niami psychicznymi, wychowankowie 
opuszczający pieczę zastępczą, osoby 
niesamodzielne, czy też z problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi.  

Ze wsparcia projektu skorzysta-
ło 108 mieszkańców Świdnicy, zagro-
żonych wykluczeniem społecznym, 
w tym: 79 osób dorosłych i 29 dzieci, 
48 mężczyzn i 60 kobiet, 14 osób bez-
domnych, 51 osób niepełnosprawnych 
w stopniu lekkim, umiarkowanym i 
znacznym, 6 wychowanków pieczy za-
stępczej, 4 osoby po opuszczeniu za-
kładu karnego, 17 rodzin z problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi, w tym 15 
samotnych matek i 2 samotnych ojców.

Cele przedsięwzięcia
Głównym założeniem projektu było 

umożliwienie tym osobom wyjścia z sy-
tuacji, w jakiej się znaleźli. Było to moż-
liwe dzięki udostępnieniu 30 miejsc 
pobytu w 20 umeblowanych i wyposa-
żonych mieszkaniach wspomaganych 
oraz dzięki zapewnieniu im dodatko-
wego wsparcia. Uczestnicy korzystali 
z pomocy m. in. opiekuna mieszkania i 
pracownika socjalnego, asystenta osób 
niepełnosprawnych, opiekuna osób 
niesamodzielnych, specjalistów np. 
psychologa, a także z usług aktywizu-
jących takich jak: trening załatwiania 
spraw urzędowych, ekonomiczny, ku-
linarny, spędzania wolnego czasu, za-
rządzania finansami, kulturalny, umie-
jętności praktycznych, umiejętności 
społecznych oraz zajęć grupowych w 

klubie wolontariusza. Do realizacji tre-
ningów zapewnione były materiały do 
zajęć, m.in.: bilety do instytucji kultury 
czy artykuły spożywcze.

Działania i rezultaty
Udział w projekcie umożliwił 

uczestnikom płynne i bezpieczne przej-
ście do samodzielnego zamieszkania 
i życia. Poprzez udział w wybranych 
formach wsparcia mieli oni możliwość 
rozwinięcia umiejętności niezbędnych 
do prawidłowego i samodzielnego 
funkcjonowania.

44 osoby z niepełnosprawnością 
w stopniu umiarkowanym i znacznym 
skorzystały z usług opiekuńczych i/lub 
asystenckich. 23 osobom (samotnym i 
rodzinom) po zakończeniu udziału w 
projekcie przyznano prawo do lokalu z 
gminnych zasobów komunalnych, a 3 – 
pobyt czasowy w gminnym mieszkaniu 
chronionym. 14 osób podjęło staż zawo-
dowy, z czego 4 zostały zatrudnione.

Kontynuacja projektu
Od 1 kwietnia br. 20 mieszkań 

wspomaganych przekształcono na 20 
mieszkań chronionych (wspieranych i 
treningowych), z przeznaczeniem dla 
30 pełnoletnich mieszkańców Świdnicy, 
którzy ze względu na trudną sytuację 
życiową, wiek, niepełnosprawność lub 
chorobę potrzebują wsparcia w funk-
cjonowaniu w codziennym życiu, ale 
nie wymagają usług w zakresie całodo-
bowej opieki.

– Osoby zainteresowane wsparciem 
w postaci oferowanego miejsca pobytu 
w mieszkaniu chronionym wraz z in-
dywidualnie dopasowaną ścieżką dzia-
łań, prosimy o składanie wniosków w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Świdnicy, przy ul. Franciszkańskiej 7.  
Tym, którym na mocy decyzji zostanie 
przyznany pobyt w mieszkaniu chronio-
nym, zapewnimy wsparcie opiekunów, 
asystentów, specjalistów i pracownika 
socjalnego, podobnie jak w ramach pro-
jektu „Świdnickie Jaskółki”– dodaje Vio-
letta Kalin, dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Projekt „Świdnickie Jaskółki” był 
współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej – Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020. Jego wartość 
wyniosła  2 980 844,62 zł. Wysokość do-
finansowania to 2 828 944,62 zł, (pozo-
stałe środki to wkład własny publiczny 
Gminy Miasto Świdnica oraz wkład wła-
sny prywatny – uczestnicy projektu).

oprac.

Dzięki projektowi jego uczestnicy znaleźli sposób na wyjście z życiowych problemów.
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Symboliczne przekazanie biało-czerwo-
nej flagi harcerzom, wspólne odśpiewanie 
hymnu i pierwszy polonez wszystkich świd-
niczan na Rynku. 2 maja odbyły się miejskie 
uroczystości obchodów Dnia Flagi Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

W wydarzeniu wzięły udział władze mia-
sta, harcerze oraz mieszkańcy. O tym, jak waż-
ny jest szacunek do polskiej flagi, przypomniał 
harcmistrz Piotr Pamuła.

- Szacunek dla narodowych symboli, dla fla-
gi, dla godła i hymnu to jest rzecz, która powin-
na towarzyszyć nam przez całe życie. Majowe 
święta jak chyba nigdzie na świecie są taką ku-
mulacją patriotycznych wzruszeń, przypomnie-
nia o tym, co jest dla nas ważne i o tych war-
tościach, które powinny nam przez całe życie 

1 maja obchodzony jest Międzyna-
rodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, 
popularnie nazywany Świętem Pracy. Z 
tej okazji kilkadziesiąt osób zebrało się 
pod pomnikiem Zwycięstwa na pl. Grun-
waldzkim, aby podkreślić, że praca jest 
ważną wartością dla każdego człowieka.

Święto Pracy ma swoją genezę w 
protestach robotników w Stanach Zjed-
noczonych. Bardzo niskie płace i fatalne 
warunki pracy doprowadziły do napię-
tej atmosfery w fabrykach w drugiej po-
łowie XIX wieku. Tysiące pracowników 
wyszły na ulice Chicago. 1 maja 1886 
roku doszło do demonstracji, której 
głównym postulatem był ośmiogodzin-
ny dzień pracy (zamiast dwunastogo-
dzinnego). 4 maja został zorganizowany 
wiec, podczas którego interweniowała 
policja. Doszło do rozlewu krwi. Zginęło 
wówczas wielu robotników oraz jeden 
funkcjonariusz policji. Za jego zabój-
stwo skazano na śmierć siedem osób, 
jednak dzięki kampanii prowadzonej 
przez ruch robotniczy nie doszło do 
wykonania wyroku. W celu upamięt-
nienia wydarzeń z Chicago, w 1889 roku 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Par-
tii i Organizacji Socjalistycznych (tzw. 
II Międzynarodówka) ustanowiło dzień 
1 maja Dniem Pracy. Został on przyjęty 
przez rodzący się ruch związków zawo-
dowych i przetrwał aż do dzisiaj.

W Polsce wniosek o ustanowienie 1 
maja świętem państwowym był omawia-
ny w Sejmie już w 1919 roku. Od 1950 roku 
jest on dniem wolnym od pracy. Dla jego 
uczczenia w czasach PRL organizowa-
no pochody pierwszomajowe, których 
cel stanowiło upamiętnienie ważnych 
wydarzeń w środowisku robotniczym. 
Wraz z upadkiem PRL zniknęły również 
huczne obchody 1 maja. W dzisiejszych 
czasach Święto Pracy ma charakter 
spontaniczny. Za przebieg wydarzeń z 
nim związanych: konferencji, pikników 
i koncertów odpowiedzialne są przede 
wszystkim organizacje lewicowe.

1 maja w samo południe członkowie 
Nowej Lewicy oraz zaproszeni goście 
spotkali się pod pomnikiem Zwycięstwa 
na pl. Grunwaldzkim.

– Praca jest wartością, która jest 
chroniona przez państwo. Jest wartością, 
którą chroni sama konstytucja, ponieważ 
praca jest drogą do dobrobytu, stabiliza-
cji i poczucia bezpieczeństwa. Czy jednak 
dziś jest tak na pewno? Ludzie młodzi, 
którzy zaczynają swoją aktywność za-
wodową, 30-latkowie, których nie stać 
na własne mieszkanie, muszą mieszkać u 
rodziców. Rodzi się pytanie, czy to spowo-
duje u nich poczucie bezpieczeństwa? W 
dniu święta pracy należy także spojrzeć 
na tych, którym w życiu się nie powiodło 
z różnych przyczyn. W wyniku choroby 
czy niepełnosprawności. Być może nie 
wszyscy po transformacji ustrojowej od-
naleźli się w nowej rzeczywistości. Dzisiaj 
naszym obowiązkiem jest również spoj-
rzeć na nich, ponieważ pomoc społeczna 

Pracy należy się szacunek

nadal wymaga reformy. Wiele z tych osób 
potrzebuje realnego wsparcia, potrzebuje 
pomocy państwa, a świadczenia społecz-
ne nie są w takiej wysokości, aby zapewnić 
im poczucie bezpieczeństwa. Święto pra-
cy to również czas, aby spojrzeć na tych, 
którym należą się szczególne słowa po-
dziękowań za odbudowę Rzeczypospolitej 
Polskiej, ale także za odbudowę polskiej 
gospodarki. Należy także zwrócić uwagę 
na emerytów i rencistów, bo właśnie im 
państwo powinno dziękować. Doskona-
le wiemy, że wielu z nich żyje skromnie. 
Każdego miesiąca zastanawiają się, czy 
wydać swoje środki na leki, żywność czy 
opłaty. Wszelkie iluzoryczne próby po-
mocy w postaci np. trzynastej emerytury 
nic nie zmienią. Czy poza polityką spo-
łeczną nie powinniśmy zreformować tak-
że ochrony zdrowia? W taki sposób, aby 
każda starsza osoba miała 
dostęp do odpowiednich 
specjalistów – mówił 
Krystian Werecki, 
przewodniczący No-
wej Lewicy Powiatu 
Świdnickiego.

– Dzisiaj jest nas 
tutaj niewiele, a szkoda. Bo o tym, czym 
jest święto pracy, czym jest praca, powin-
niśmy mówić bardzo głośno. Zgadzam 
się ze słowami Krystiana Wereckiego. Za 
mało jest szacunku dla pracy. Nie tylko 
tej, którą wykonujemy teraz, ale dla tych 
ludzi, którzy okres czynności zawodo-
wych mają już za sobą. W naszym kraju, 
niestety, nie ma czegoś takiego jak poli-
tyka społeczna. Jest sprawnie funkcjonu-
jący system wypłaty zasiłków, które służą 
tylko jednemu – podwyższaniu słupków 
wyborczych. Bo jak jeszcze coś komuś 
damy, to może na nas zagłosują… To, co 
otrzymujemy, powinno być efektem tego, 
co wypracowaliśmy, a nie tego, że po pro-
stu istniejemy. Ten system został absolut-
nie zaburzony. Dzisiaj na rynku pracy nie 
chroni się osób z niepełnoprawnościami, 
nie chroni się tych, którzy mają niższe 
kwalifikacje. Nie dba się również o system 
kształcenia, który pozwoliłby na szukanie 

nowych ścieżek. Świat się zmienia, po-
trzebne są nowe osoby w nowych zawo-
dach. Patrzymy od kilku lat na niezwykłą 
degradację naszego państwa w różnych 
obszarach. Z coraz większymi obawami 
patrzymy w przyszłość i zastanawiamy 
się, za co będziemy utrzymywać nasze 
miasta, gminy i województwa. Myślę, że 
dzisiaj powinniśmy rozejść się stąd z re-
fleksją, jak przygotować się do tego, by 
wreszcie coś w Polsce zmienić. Tak, aby 
wrócił ład i porządek, prawdziwe prawo 
i prawdziwa sprawiedliwość – podkreśli-
ła Beata Moskal–Słaniewska, prezydent 
Świdnicy. – Osiemnasty już 
raz świętujemy wejście 
do Unii Europejskiej. 
Jednak tu też potrzebna 
jest refleksja. Czym jest 
dzisiaj unia? Jakie były 
jej korzenie. Dziś zna-
leźliśmy się w bardzo 
trudnych czasach, któ-
re kilka miesięcy temu były dla nas nie 
do wyobrażenia. Wydawało się nam, że 
wojna to jest coś, co zostało na kartkach 
podręczników historii. Dzisiaj dotyka nas 
to bardzo mocno, bo staliśmy się miejscem 
schronienia, dla wielu tych, którzy ucie-
kają przed bombami i rakietami. Jednym 
z powodów jest właśnie zapomnienie o 
wartościach Unii Europejskiej. Za mało 
jest naszej wspólnej pracy w tym zakresie. 
Unia to nie jest wyłącznie miejsce, które 
wypłaca nam pieniądze na inwestycje. 
Oczywiście jest to równie ważne. Przez 
ostatnie lata do Świdnicy wpłynęło po-
nad 200 milionów unijnych środków. To 
dzięki nim mamy zrobione parki, ścieżki 
rowerowe. Dzięki nim zniknęło wiele ko-
minów węglowych w naszym mieście. To 
nie jest wszystko. To tylko część tej wiel-
kiej europejskiej wspólnoty. Wzajemne 
wsparcie i mądra polityka. Dzisiaj znowu 
trzeba rozmawiać o wartościach i pra-
worządności i demokracji. Należy robić 
wszystko aby wojna w Ukrainie skończyła 
się jak najszybciej i żeby nasi przyjaciele 
mogli w poczuciu bezpieczeństwa wrócić 
do swoich domów.        DG

1 maja, w Święto Pracy, tradycyjnie już złożono wieńce pod Pomnikiem Zwycięstwa na pl. 
Grunwaldzkim.

prezydent 
Beata Moskal-
-Słaniewska

Krystian Werecki

Dzień flagi po świdnicku
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Uchwalona 3 maja 1791 roku 
ustawa regulująca ustrój prawny 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
była pierwszą w Europie i drugą na 
świecie (po konstytucji amerykań-
skiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną 
konstytucją. Dziś świętujemy 231. 
rocznicę jej uchwalenia. – Do zgody 
powinniśmy dochodzić drogą kom-
promisu, niczego nie wymuszając. 
To najlepsza droga, żebyśmy przy-
wrócili wszystkim obywatelom god-
ność i aby każdy Polak czuł się jak u 
siebie, bo Polska jest nas wszystkich 
– apelowała podczas miejskich ob-
chodów prezydent Świdnicy, Beata 
Moskal-Słaniewska.

Pierwsza w Europie i druga na 
świecie – Konstytucja 3 Maja z 1791 
roku była próbą unowocześnienia 
ustroju Polski i ratowania jej suweren-
ności. Choć obowiązywała w sumie 
przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jed-
nym z fundamentów polskiej tradycji 
republikańskiej i powodem do dumy 
dla Polaków.

Biało-czerwone święta majowe
Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Zwycięstwa, symboliczne przekazanie flagi har-
cerzom, pierwszy polonez wszystkich świdniczan i występy uświetniające rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Świdnica tradycyjnie w dniach 1-3 maja przybrała 
barwy biało-czerwone.

„Polska jest nas wszystkich”. Biało-czerwona rocznica 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Obchody zakończyły się uroczystą mszą święta odpra-
wioną w intencji ojczyzny.
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towarzyszyć - mówiła Beata Moskal-Słaniewska. 
- Chcę bardzo podziękować świdnickim harcerzom, 
że co roku 2 maja zapraszają nas i przypominają o 
tej symbolice, która powinna być dla nas zawsze bar-
dzo ważna. Cieszymy się, że stoicie państwo z nami, 
trzymając Polską flagę w dłoni. 

Po symbolicznym wciągnięciu flagi na maszt 
przez harcerzy, tancerze zespołów Krąg i Mokrze-
szów zaprosili chętnych mieszkańców Świdnicy do 
wspólnego poloneza. Nad wszystkim czuwał nieza-
wodny Wojciech Skiślewicz.

Święto pod nazwą Dzień Flagi Rzeczypospoli-
tej Polskiej zostało ustanowione 29 stycznia 2004 
roku. Tego dnia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
przyjął nową ustawę o symbolach narodowych. 
Jednym z istotnych zapisów było też stwierdzenie, 
że flagę może wywiesić każdy obywatel, nie tylko 
w dni świąt państwowych, ale w dowolnym czasie, 
pod warunkiem jednak, że będzie ona godnie pre-
zentowana.

DG

Dzień flagi po świdnicku

Harcerze z należytym szacunkiem wciągnęli polską 
flagę na maszt.
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skiej w kwietniu 1919 roku. Zdelega-
lizowane przez okupantów niemiec-
kich i sowieckich podczas II wojny 
światowej, zakazane było również w 
PRL. Od 1990 roku 3 Maja ponownie 
jest oficjalnym świętem narodowym 
Polaków.

Tradycyjnie obchody odbyły się 
na promenadzie przed kościołem 
Najświętszej Marii Panny Królowej 
Polski na Osiedlu Młodych. Wzięli w 
nich udział przedstawiciele władz, 
stowarzyszeń, harcerzy, służb mun-
durowych, szkół oraz mieszkańcy. 
Wydarzenie uświetnił występ tan-
cerzy z Zespołu Tańca Narodowego 
i Estradowego „Krąg” oraz Ludowo 
Estradowego Zespołu „Mokrze-
szów”.

– Dziś trzeci dzień wielkiej pol-
skiej majówki, podczas której przy-
pominamy sobie o najważniejszych 
symbolach narodowych i o najważ-

Biało-czerwone święta majowe
Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Zwycięstwa, symboliczne przekazanie flagi har-
cerzom, pierwszy polonez wszystkich świdniczan i występy uświetniające rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Świdnica tradycyjnie w dniach 1-3 maja przybrała 
barwy biało-czerwone.

„Polska jest nas wszystkich”. Biało-czerwona rocznica 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 1791 roku Sejm Wielki, 
zwołany w październiku 1788 roku, 
uchwalił Konstytucję Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów. Konstytucja 3 
Maja przekształcała państwo w mo-
narchię konstytucyjną, wprowadzała 
zasadę trójpodziału władzy. Wyrazi-
cielem suwerennej woli narodu miał 
być dwuizbowy Sejm. Już w dwa dni 
po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 
maja uznano za święto narodowe, 
które później z powodu niewoli kra-
ju zostało na długi czas zawieszone. 
W 1792 roku rozpoczęła się bowiem 
wojna polsko-rosyjska w obronie 
Konstytucji 3 Maja. Ostatecznie do-
szło do okupacji Polski, obalenia 
konstytucji i drugiego rozbioru pań-
stwa. Święto 3 Maja zostało przy-
wrócone w II Rzeczypospolitej Pol-

Świdniczanie po raz pierwszy zatańczyli wspólnego poloneza.
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Podczas uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosiła Beata Moskal-Słaniewska, pre-
zydent Świdnicy. 

niejszych wartościach. Dziś święto 
konstytucji. Oczywiście pretekstem 
do niego jest uchwalenie Konstytucji 
3 Maja – tej, która próbowała stwo-
rzyć zręby nowoczesnego polskiego 
państwa w 1791 roku. Ale mówimy 
też o konstytucji, która obecnie nas 
wszystkich obowiązuje lub obowią-
zywać powinna. 25 lat temu sejm 
uchwalił konstytucję. Oba dokumen-
ty są bardzo ważne. Ten pierwszy 
był pierwszą konstytucją europejską, 
a drugą na świecie i próbował upo-
rządkować polskie sprawy. Stworzyć 
system instytucji i administracji. 
Działo się to w trudnych czasach, gdy 
Polska chyliła się ku upadkowi, roz-
rywana na kawałki przez sąsiadów. 
Dlaczego tak się stało? Wiele jest teo-
rii na ten temat. Najważniejszą przy-
czyną był chyba fakt, że przestaliśmy 
ze sobą rozmawiać i upieraliśmy się 
przy swoich racjach. Wróćmy do cza-
sów współczesnych. Kiedy niestety ze 
smutkiem i czasami z wielką iryta-
cją patrzymy na to, jak zapisy naszej 
konstytucji są ignorowane i lekcewa-
żone. Polskie prawodawstwo zamiast 
być uchwalane wtedy, gdy opracuje 
się rzetelne dokumenty, kiedy wysłu-
cha się wszystkich zainteresowanych 
stron, przepychane jest kolanem nocą. 
Często się nam wydaje, że to mnie nie 
dotyczy, to nie są moje sprawy, poli-
tyka mnie nie interesuje. Jednak de-
cyzje, które zapadają w Warszawie, 
decydują o naszym życiu. Jesteśmy 
dziś bardzo podzieleni, jesteśmy roz-
darci nawet w rodzinach. Stojąc tu 
przed państwem, zachęcam, by spró-
bować jednak zacząć rozmawiać. Aby 
rowy zakopać, a mury zburzyć – mó-
wiła Beata Moskal–Słaniewska, pre-
zydent Świdnicy.Świdniczanie oklaskiwali popisy tancerzy.
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2022 Universal Studios

Czy działający od lat przy ul. Ko-
zara-Słobódzkiego punkt świadczący 
usługi ślusarskie „U Ryszarda” powi-
nien zmienić swoją lokalizację? Ta-
kie rozwiązanie zaproponował radny 
Andrzej Ora. – Obiekt, który tam stoi, 
stanowi już  dzisiaj szpetną ozdobę, 
a mam nadzieję, że po zakończeniu 
tej inwestycji nie będzie przystawał 
do tego miejsca – przekonuje radny. 
Władze miasta tłumaczą, że nie mają 
podstawy prawnej do wskazywania 
czy sugerowania zmiany lokalizacji 
prowadzonej działalności.

Przypomnijmy, że przy ulicy Mie-
czysława Kozara-Słobódzkiego trwa 
ostatni etap inwestycji Świdnickie-
go Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego. Teren wokół budynku i 
obok, przy dawnym gimnazjum oraz 
w okolicach sklepu Delikatesy zo-
stanie zagospodarowany. Powstanie 
parking na 41 samochodów (37 miejsc 
standardowych i 4 dla osób z nie-
pełnosprawnościami) wraz z drogą 
wewnętrzną, oświetleniem, odwod-
nieniem oraz nasadzeniem zieleni. 
– Poprawi to na pewno komfort ży-
cia mieszkańców, którzy w ostatnich 
dwóch latach z cierpliwością znosili 
utrudnienia wynikające z prowadzo-
nej budowy. Zgodnie z założeniami 
cały kwartał odzyskany przez miasto 
zostanie zagospodarowany, a najwięk-
szą „wartością dodaną” dla wszystkich 
mieszkańców Osiedla Młodych będzie 

Ślusarz powinien zmienić swój adres? 

nowa, piękna siedziba Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej oraz Klub Seniora 
– mówi Beata Moskal–Słaniewska, 
prezydent Świdnicy. Zadanie realizu-
je wyłoniona w przetargu firma Hyp-
mar z Modlęcina. Jego koszt to ponad 
1 milion złotych. Obecnie wykonywa-
na jest nowa kanalizacja deszczowa. 
Prace potrwają do końca czerwca 
tego roku, kiedy do użytku oddawany 
będzie budynek ŚTBS.

Usługi ślusarskie w innej części 
Osiedla Młodych?

– W związku z trwającymi pra-
cami porządkowymi przy placu/par-
kingu przed byłym Gimnazjum nr 1 
na ul. Kozara-Słobódzkiego, proszę o 
złożenie propozycji właścicielowi dzia-
łającego tam punktu usługowego „U 
Ryszarda” o przeniesienie działalności 
na halę „Pod Platanem”. Obiekt, który 
tam stoi, stanowi już dzisiaj szpetną 

ozdobę tego miejsca, 
a mam nadzieję, że 
po zakończeniu tej 
inwestycji (otocze-
nie-parking) nie 
będzie przystawał 
do tego miejsca. Hala 
posiada wolne prze-
strzenie, a lokalizacja pozostaje na tym 
samym osiedlu – przekonuje w swojej 
interpelacji radny Andrzej Ora. – Wy-
jaśniam, iż wskazany punkt usługowy 
zlokalizowany jest na gruncie będącym 
w użytkowaniu wieczystym wspólnoty 
mieszkaniowej budynku przy ul. Mie-
czysława Kozara-Słobódzkiego numer 
23. Jeżeli przedsiębiorca działa zgodnie 
z prawem, a usytuowa-
nie obiektu, w którym 
prowadzona jest 
działalność gospo-
darcza znajduje się 
na terenie prywat-
nym, gmina nie ma 
podstawy prawnej do 
wskazywania czy su-
gerowania zmiany lokalizacji prowa-
dzonej działalności. Decyzja ta należy 
wyłącznie do przedsiębiorcy lub strony 
umowy najmu/dzierżawcy gruntu/
obiektu, co wiąże się z konsekwencjami 
prawnymi i finansowymi stron umowy 
– tłumaczy Jerzy Żądło, zastępca pre-
zydenta Świdnicy.

DG

Andrzej Ora

Jerzy Żądło
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Mieszkańcy placu Drzymały od lat 
borykają się z problemem znalezienia 
wolnych miejsc parkingowych w po-
bliżu swoich mieszkań. Rozwiązanie 
zaproponowała wiceprzewodniczą-
ca Rady Miejskiej, Joanna Gadzińska. 
Radna po konsultacji z lokatorami 
zaproponowała, by w tym rejonie po-
wstała Strefa Płatnego Parkowania. W 
ten sposób pojazdy parkujące wokół 
placu zmieniałyby się rotacyjnie. 

Strefa funkcjonuje w mieście od 25 
lat. Powstała na wniosek przede wszyst-
kim mieszkańców centrum Świdnicy 
oraz właścicieli i najemców lokali użyt-
kowych, w tym biur, kancelarii praw-
nych, restauracji, sklepów i hoteli, gdyż 
natłok pojazdów w tej części miasta był 
tak duży, że często ograniczał możli-
wości korzystania przez klientów tych 
instytucji ze swobodnego dotarcia do 
nich. Najważniejszym założeniem było 
wymuszenie rotacji pojazdów w taki 
sposób, aby kierowca po załatwieniu 
sprawy opuszczał strefę. 

- Zgodnie z apelami i zgłoszony-
mi wnioskami (podpisy) mieszkań-
ców placu Michała Drzymały i ul. 
Stawki wnoszę o wprowadzenie 
zmian w Regulaminie Stre-
fy Płatnego Parkowania, które 
umożliwią mieszkańcom wyżej 
wymienionego placu i ulicy o 
ubieganie się o abonament miesz-
kańca Stefy Płatnego Parkowa-

nia – wskazała w interpelacji Joanna 
Gadzińska, wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej w Świdnicy. -  Wypracowane 
zapisy są efektem konsultacji. Miesz-
kańcy chcą rozszerzenia strefy przede 
wszystkim dlatego, że płatne parkowa-
nie uporządkuje postój samochodów, 
pozwoli zdecydowanie łatwiej znaleźć 
wolne miejsce i stworzy dla nich wyraź-
ne preferencje. Mają oni do dyspozycji 
abonament po preferencyjnych cenach 
50 zł za rok, podczas gdy osoby przyjezd-
ne muszą korzystać z parkomatów lub 
wykupić abonament miesięczny. Par-
komaty najskuteczniej sprawdzają się 
w rejonach dobrze obsługiwanych przez 
komunikację miejską, zwłaszcza w pobli-
żu instytucji publicznych. Tuż obok pla-
cu Drzymały mamy przedszkole, liceum, 
basen, przychodnię zdrowia, galerię 
handlową czy czwartkowe targowisko. 
Przyjęcie proponowanych zmian popra-
wi efektywność funkcjonowania Strefy 
Płatnego Parkowania na terenie Świdni-
cy. Proponuję pozostawienie możliwości 
wyboru przez mieszkańca trzech ulic, 

na których uprawniony jest do par-
kowania na drogach publicznych. 

Wobec powyższego proszę o pod-
jęcie inicjatywy uchwałodaw-
czej w sprawie powiększenia 
strefy, przygotowanie i przed-
łożenie Radzie Miejskiej projektu 

uchwały celem jej podjęcia.   
DG

Chcą wprowadzenia 
Strefy Płatnego 
Parkowania

Joanna Gadzińskacodzienna porcja informacji na mojaswidnica.pl

Według radnego punkt usługowy powinien zostać przeniesiony do hali targowej.
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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.
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Prezydent Świdnicy, Beata Mo-
skal-Słaniewska i jej zastępca, Szy-
mon Chojnowski spotkali się z Paw-
łem Migasiewiczem, autorem książki 
„Laudatissimus Phidias noster. Rzeź-
biarz Johann Riedel SJ (1654-1736) 
między czeską tradycją cechową a 
francuską sztuką akademicką”. Mia-
sto dofinansowało publikację w kwo-
cie 8 tysięcy złotych.

Paweł Migasiewicz to historyk 
sztuki, absolwent Uniwersytetu War-
szawskiego, na którym w 2010 roku 
obronił rozprawę doktorską. Specja-
lizuje się w historii rzeźby i architek-
tury nowożytnej. Kilkanaście lat pracy 
autora nad tym dziełem dało imponu-
jący efekt. - Pochodzący ze Śląska jezu-
icki rzeźbiarz i projektant Johann Riedel 
(1654-1736) był pod wieloma względami 
nieprzeciętną postacią wśród artystów 
aktywnych w monarchii habsburskiej 
w XVII i XVIII wieku. Jego długie życie 
zostało stosunkowo dokładnie udoku-
mentowane poprzez różnorakie zapiski 
archiwalne, a zwłaszcza dzięki jego „Vo-
catio” zawierającej krótką autobiogra-

fię. W trakcie swojej podróży edukacyj-
nej, której celem była nauka w akademii 
sztuki, Riedel dotarł do Francji i spędził 
w niej prawie dwa lata (1680–1682). 
Jego późniejsze dzieła, stworzone głów-
nie w Pradze i w Świdnicy, prezentują 
w związku z tym unikatową syntezę 
wpływów czeskich i francuskich. Bio-
grafia Riedla daje asumpt do rozważań 
na temat sztuki jezuickiej w środowisku 
wielowyznaniowym, relacji artystycz-
nych między Francją a krajami Korony 
Czeskiej oraz ambicji akademickich i 
kondycji społecznej artystów w epoce 
nowożytnej – napisał wydawca książki.

Jednym zatem z głównych „bo-
haterów” publikacji jest świdnicka 
katedra, a wśród fotografii, doku-
mentujących dzieło Riedla, wiele jest 
autorstwa świdniczanina, Mariusza 
Barcickiego. Książka to także piękna 
inspiracja do odkrywania rzeźb twór-
cy i jego uczniów na Dolnym Śląsku, 
we Francji czy Czechach. Dzieło Paw-
ła Migasiewicza jest wydane z wielką 
starannością edytorską. 

Oprac.

Oddział Otolaryngologiczny szpi-
tala Latawiec już niedługo otrzyma 
wysokiej klasy sprzęt diagnostycz-
ny dla potrzeb laryngologii dziecię-
cej. Wszystko dzięki fundacji 
WOŚP.

Sprzęt medyczny 
dla audiologii i laryn-
gologii dziecięcej trafi 
łącznie do 64 placówek 
w 52 miastach z całej 
Polski. Jedną z nich jest 
świdnicki szpital Lata-
wiec.  – Finał z głową – 
tak brzmiało hasło 29. finału 
WOŚP, który odbył się w stycz-
niu 2021 roku, a który dedykowany 

był szeroko pojętej diagnostyce głowy 
i laryngologii. I to właśnie Oddział 
Otolaryngologiczny naszego szpitala 
już niedługo otrzyma wysokiej klasy 

sprzęt diagnostyczny dla po-
trzeb laryngologii dziecię-

cej. Serdecznie dzięku-
jemy za kolejne wspar-
cie fundacji WOŚP i 
wszystkim darczyńcom, 
dzięki którym od lat gra 

orkiestra – tłumaczy 
Łukasz Czajkowski, kie-

rownik Działu Funduszy 
Zewnętrznych, Projektów 

Rozwojowych i Marketingu.
DG

Świdniccy ósmoklasi-
ści mieli doskonałą okazję, 
by zapoznać się z ofertą 
technicznych i branżowych 
szkół ponadpodstawowych 
oraz lokalnych firm. Za 
nami II Forum Zawodów 
Ziemi Świdnickiej, które 
odbyło się w czwartek, 28 
kwietnia w Klubie Bolko. 
Łącznie udział w wyda-
rzeniu wzięło udział 750 
uczniów z 10 szkół podsta-
wowych. 

Wydarzenie było adre-
sowane do ósmoklasistów 
z terenu Świdnicy. Uczniowie stojący 
przed wyborem szkoły ponadpod-
stawowej mogli zapoznać się z ofer-
tą świdnickich szkół technicznych i 
branżowych, porozmawiać z przed-
stawicielami lokalnych firm oraz sko-
rzystać ze wsparcia profesjonalnych 
doradców zawodowych. Organiza-
torami wydarzenia byli Sudecka Izba 
Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy, 
Urząd Miejski w Świdnicy oraz Staro-
stwo Powiatowe.

Wśród 15 wystawców znaleźli się:
▪ szkoły ponadpodstawowe: Bran-

żowa Szkoła I Stopnia „Rzemieślnik”, 
Technikum Ortopedyczne w Świdnicy 

i Technikum Weterynaryjne w Świd-
nicy, Zespół Szkół Budowlano-Elek-
trycznych w Świdnicy, Zespół Szkół 
Ekonomicznych im. Wincentego Sty-
sia w Świdnicy, Zespół Szkół Hotelar-
sko - Turystycznych im. Tony Halika 
w Świdnicy, Zespół Szkół Mechanicz-
nych i Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy

▪ Zespół Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznych

▪ Centrum Kształcenia Zawodo-
wego

▪ firmy: DBI Plastics, Electrolux, 
Hager, KRAUSE i Sonel SA - Profesjo-
nalne Przyrządy Pomiarowe.

DG

Wydano książkę 
o świdnickim rzeźbiarzu 
Johannie Riedlu

Na zdjęciu od lewej Szymon Chojnowski, Beata Moskal-Słaniewska i Paweł Migasiewicz. Książ-
ka jest już dostępna w sprzedaży w informacji turystycznej w cenie 84 zł. 
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Dzięki WOŚP do Latawca trafi 
specjalistyczny sprzęt 

Z myślą o przyszłości 

Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali ofert szkół po-
nadpodstawowych. 
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aktualności

Przez lata świdnicki samorzą-
dowiec, a przede wszystkim wielo-
letni nauczyciel i prawdziwa ikona I 
Liceum Ogólnokształcącego, Michał 
Ossowski podczas kwietniowej sesji 
Rady Miejskiej odebrał Srebrną Od-
znakę Honorową „Zasłużony dla Wo-
jewództwa Dolnośląskiego”. 

Michał Ossowski był wieloletnim 
nauczycielem matematyki, zastępcą 
dyrektora I Liceum im. Jana Kasprowi-
cza od września 1980 r. do 13 grudnia 
1981 r. W swojej karierze nauczyciel-
skiej został dwukrotnie odznaczony 
nagrodą Ministra Oświaty i Wycho-
wania w roku 1972 i 1978 jako wybitny 
nauczyciel. Jego uczniowie w 100% 
zdawali egzaminy wstępne z mate-
matyki na wyższe uczelnie. Zajmowali 
czołowe miejsca w Małej Olimpiadzie 
Matematycznej oraz w zawodach cen-
tralnych Ogólnopolskiej Olimpiady 
Matematycznej. Obdarzony wielkim 
autorytetem, szanowany przez ko-
lejne pokolenia absolwentów. Przez 
lata zaangażowany w życie społeczne 
i polityczne Świdnicy, zdeklarowa-
ny samorządowiec, wspierający ruch 

W obecności najbliższej rodziny, 
przedstawicieli Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. C.K Norwida w Świd-
nicy oraz władz miasta w czwartek, 
28 kwietnia został odsłonięty mural 
poświęcony Urszuli Kozłowskiej. 

Autorem dzieła na elewacji bu-
dynku przy ul. Siostrzanej 2 jest znany 
lokalny plastyk Robert Kukla. Podczas 
symbolicznego wydarzenia wzrusze-
nia nie kryła rodzina pisarki. – Mama 
na pewno teraz spogląda na nas z góry 
i śmieje się, po co to wszystko robimy. 

Uwielbia wszelkiego rodzaju za-
bawy i mimo swojego wieku tryska 
pozytywną energią. Rex już od dłuż-
szego czasu czeka na nowych, cier-
pliwych i kochających właścicieli. 

- Rex trafił do nas z Siechnic. Śred-
niej wielkości psiak w dostojnym już 
wieku wcale nie daje po sobie poznać, 
że trochę wiosen przeżył. Aktywny i 
żywiołowy z „pozytywnym ADHD” ma 
ochotę na wieczne harce i zabawy. 
Obecnie mieszka w boksie z równie 
pokręconym kolegą i zabawom nie ma 
końca. Rexiu trafił do nas z gminnej 
przechowalni i wedle naszej oceny ni-
gdy nie mieszkał w domu. Widzimy to 
po tym, że wszystko przenosi, rozgryza 
i nie próbuje ani trochę zachować czy-
stości. Z całą pewnością trzeba wziąć 
to pod uwagę przy ewentualnej chę-
ci zabrania naszego łobuza do domu. 
Wszystko jest kwestią cierpliwości i 
czasu. Na pewno można go będzie na-

Michał Ossowski z odznaczeniem 
Zasłużonego dla Województwa 

wodniczącego Rady Miejskiej. - Na 
posiedzeniu Sejmiku Dolnośląskiego 
w dniu 24 marca 2022 r. odebrałem w 
imieniu pana Michała Ossowskiego 
Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Wo-
jewództwa Dolnośląskiego”. Przyszedł 
czas, aby ją przekazać w ręce wyróż-
nionego.  Dla nas, dla I LO, prof. Michał 
Ossowski to wieloletni i wybitny na-
uczyciel matematyki w „Kasprowiczu” 
– sława i chwała liceum. To także jego 
absolwent. Wychowawca wielu poko-
leń uczniów „Kasprowicza” – uznany 
autorytet i wzór wychowania patrio-
tycznego. Z inicjatywą uhonorowania 
prof. Michała Ossowskiego wystąpiło 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przy-
jaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Jana Kasprowicza w Świdnicy, które 
reprezentował Bolesław Marciniszyn. 
Wniosek mocno wspierał i promował 
na forum sejmiku Jacek Iwancz, dy-
rektor II LO i równocześnie świdnicki 
radny Sejmiku Dolnośląskiego – mówi 
Robert Kaśków, dyrektor I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana Kaspro-
wicza w Świdnicy.

DG

Michał Ossowski nie krył wzruszenia, gdy odbierał zasłużone wyróżnienie. 

opozycyjny w czasach sprzed 1980 r. 
Członek NSZZ Solidarność, członek 
Międzyzakładowego Komitetu Ko-
ordynacyjnego NSZZ Solidarność w 

Świdnicy, członek NSZZ Solidarność 
Regionu Dolny Śląsk. Radny Miasta 
Świdnicy pięciu kadencji od 1994-
2014. 9 lat sprawował funkcję prze-
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Symbolicznie odsłonili 
mural poświęcony 
Urszuli Kozłowskiej

Była bardzo ciepłą i niezwykle skrom-
ną osobą. Każdemu zawsze życzyła jak 
najlepiej – mówił Michał Kozłowski, 
syn pisarki. 

Urszula Kozłowska była autor-
ką wielu książek i książeczek dla naj-
młodszych. Tworzyła bajki, baśnie, w 
formie przystępnej najmłodszym czy-
telnikom. Większość jej dzieł ukazało 
się staraniem Wydawnictwa Wilga. 
Pisarka zmarła po ciężkiej chorobie w 
marcu 2018 roku.

DG

Mural poświęcony Urszuli Kozłowskiej powstał z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Świdnicy. 
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Wesoły Rex czeka 
na nowy dom

uczyć wszystkiego. Nie ma problemu 
z innymi pieskami, choć te nachalne 
mogą go denerwować. Koty chętnie 
pogoni. Polecany do domu z nieco star-
szymi dziećmi – tłumaczą wolontariu-
sze świdnickiego schroniska.

Schronisko dla Zwierząt w Świd-
nicy, ul. Pogodna 3, tel.: 733 093 663, 
531 496 442, kontakt@schronisko-
swidnica.pl.
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Piękna pogoda i po-
czątek długiego weekendu 
sprawiły, że w niedzielę, 
1 maja w centrum miasta 
trudno było o kawałek wol-
nej przestrzeni! 

Wszystko za sprawą 
majowej Świdnickiej Giełdy 
Staroci, Numizmatów i Oso-
bliwości. Tłumy świdniczan 
i okolicznych mieszkańców 
szukało skarbów, których w 
sklepach kupić już nie moż-
na.

Tłumy na giełdzie staroci!
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kultura

W tym roku Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Świdnicy obchodzi 75. rocz-
nicę powstania. W ramach jubileuszo-
wego cyklu przedstawiamy działalność 
poszczególnych działów. Katarzyna 
Poznańska opowiada o działalności 
Wypożyczalni Naukowej i Czytelni Cza-
sopism. 

Jakie konkretnie zbiory znaj-
dują się w Wypożyczalni Na-
ukowej i Czytelni Czasopism?

- Posiadamy w swoich zasobach róż-
norodne zbiory: księgozbiór naukowy, 
regionalny, czasopisma specjalistycz-
ne oraz prasę codzienną. Dla chętnych 
poszerzania wiedzy przygotowanych 
jest 17 stanowisk czytelniczych, gdzie 
w ciszy i skupieniu można oddawać 
się lekturze czy pisaniu pracy. 
W czytelni jest możliwość 
skorzystania z komputera 
z dostępem do interne-
tu. Udogodnieniem jest 
również funkcjonowa-
nie sieci bezpłatnego 
internetu bezprze-
wodowego WiFi. Do-
datkowo, korzystając 
ze sprzętu audio, można 
posłuchać muzyki. W księ-
gozbiorze naukowym czy-
telni znajduje się ponad 17 
tysięcy woluminów. Dzię-
ki takim zasobom potrzebne informacje 
znajdą czytelnicy z zakresu nauk ścisłych, 
przyrodniczych i humanistycznych.

W jaki sposób Czytelnicy mogą 
korzystać z zasobów wypoży-
czalni?

- Zbiory udostępniane są zarówno na 
miejscu, jak i na zewnątrz. Dodatkowym 
udogodnieniem dla czytelników jest 
usługa wypożyczeń międzybibliotecz-
nych – dla czytelnika zgłaszającego taką 
potrzebę, bibliotekarz może sprowadzić 
wybraną książkę, skan lub kserokopie z 
innych bibliotek na terenie całego kraju.

Wypożyczalnia to także nowo-
ści na rynku czasopism?

- To prawda, oferujemy ponad 
30 tytułów. Coś dla siebie znajdą 
osoby zainteresowane tematy-
ką regionalną, specjalistyczną, 
społeczną i uprawiające różno-
rodne hobby. Istnieje możliwość 

wypożyczenia czasopism poza 
bibliotekę. W zbiorach czytelni 
znajduje się komplet Dzienników 
Ustaw, wydawanych do 2011 r. Naj-
ważniejsze ogólnopolskie tytuły ar-
chiwizowane są przez 5 lat.

Wypożyczalnia Naukowa to nie 
tylko różnorodne zbiory, to też 
zaangażowani bibliotekarze - 
opiekunowie dwóch klubów 
istniejących przy Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej. Proszę o 
nich nieco opowiedzieć czytel-
nikom.

- Dyskusyjny Klub Książki „Melina Li-
teracka” działa od marca 2007 r. Two-
rzą go czytelnicy w różnym wieku, któ-
rych łączy pasja czytania i poznawania 
nowych książek. Organizatorami akcji 
są Instytut Książki oraz British Coun-

cil. Klubowicze spotykają się w każdy 
ostatni poniedziałek miesiąca o godzi-
nie 17.00 i dyskutują o wybranej książce, 
którą przeczytali wcześniej, to ciekawa 
wymiana poglądów na temat literatury. 
DKK to przede wszystkim dobra zabawa i 
miłe towarzystwo. Klub Filmowy „Kino-
teka” - na projekcję może przyjść każda 
osoba zainteresowana filmem i dysku-
sją o nim. Uczestnicy spotkań mają 
wpływ na planowany repertuar klubu.

Swoją ofertę kierujecie także 
Państwo do osób starszych.

- Oczywiście. Dla seniorów – czytelni-
ków naszej biblioteki organizowane są 
raz w tygodniu warsztaty komputerowe 
„Senior w sieci”. Podczas warsztatów 
realizowane są wybrane zagadnienia 
np.: podstawy obsługi komputera, edy-
tor tekstu, obsługa poczty elektronicznej, 
komunikatorów, internetu. Istnieje także 
możliwość umówienia się w innym ter-
minie, na indywidualną naukę i pracę z 
komputerem pod opieką bibliotekarza.

Na czym polega praca osób za-
trudnionych w tym dziale?

- Bibliotekarze z Wypożyczalni Nauko-

wej prowadzą szeroką działalność edu-
kacyjno-medialną skierowaną do szkół 
i innych grup zorganizowanych. Są to 
m.in. lekcje biblioteczne, warsztaty czy-
telnicze. W czasie zajęć uczestnicy mają 
okazję zapoznać się z zasobami księgo-
zbioru czytelnianego, uczą się korzystać 
z katalogu on-line, poznają historię 
biblioteki oraz budynku, w którym się 
mieści siedziba naszej książnicy. W Wy-
pożyczalni Naukowej mieści się również 
specjalna strefa edukacyjna, czytniki, 
tablety oraz niezbędny sprzęt do prze-
prowadzania warsztatów programi-
stycznych dla różnych grup wiekowych. 
W bibliotece  zrealizowano projekt 
Amazon STEM Kindloteka. W 2020 roku 
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdni-
cy została zgłoszona i pozytywnie prze-
szła przez kolejne etapy kwalifikacji do 
projektu. STEM Kindloteka to program 
edukacyjny realizowany przez Amazon 
we współpracy ze stowarzyszeniem Cy-
frowy Dialog. Jego celem jest popula-
ryzacja edukacji według nowoczesnego 
modelu STEM wśród uczniów i nauczy-
cieli oraz stwarzanie im możliwości do 
zdobywania wiedzy i kompetencji przy-
szłości.

Wypożyczalnia to także nowin-
ki techniczne?

- W ramach programu w bibliotece zosta-
ła utworzona kreatywna i wielofunkcyjna 
strefa edukacyjna, wyposażona w czytniki 
Amazon KINDLE, tablety, matę edukacyj-
ną oraz niezbędny sprzęt potrzebny do 
przeprowadzania warsztatów programi-
stycznych dla różnych grup wiekowych. 
Jesteśmy już po aranżacji pomieszcze-
nia. Jest to część wydzielona w Wypo-
życzalni Naukowej i Czytelni Czaso-
pism, gdzie zainstalowano niezbędny 
sprzęt. W Kindlotece odbywają się za-
jęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, m.in. warsztaty programi-
styczno-robotyczne, majsterkowanie, 
muzykowanie czy doświadczenia na-
ukowe – które prowadzą przeszkoleni 
bibliotekarze. Ponadto biblioteka ma w 
swoich zbiorach przygotowane wystawy 
tematyczne. Jeśli są Państwo zaintereso-
wani ich bezpłatnym wypożyczeniem do 
Państwa instytucji, prosimy o kontakt z 
Wypożyczalnią Naukową pod numerem 
telefonu: 74 640 09 37.

JB

Czytam i wiem: Wypożyczalnia 
Naukowa i Czytelnia Czasopism

Oferta Wypożyczalni Naukowej i Czytelni Czasopism jest skierowana do czytelników biblioteki 
w różnym wieku. 

Katarzyna Poznańska - 
kierownik Wypożyczalni 

Naukowej i Czytelni 
Czasopism.
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Przyjaciele 
biblioteki 
polecają

Joanna Gadzińska –  
wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej  
w Świdnicy

,,Zwyciężyć  chorobę” Mariusza Wir-
gi. 

Polecam książkę Mariusza, któ-
ra  w zwięzłej i przystępnej formie 
wprowadza w sferę tego, co nas  boli, 
co dokucza, z czym nie umiemy so-
bie poradzić. Ogólnie mówiąc, doty-
czy medycyny psychosomatycznej. 
Książka jest dedykowana tym, którzy 
chcą nauczyć się rozumieć samych 
siebie, radzić sobie ze stresem oraz 
czerpać radość z życia. Znajdziesz w 
niej sposoby powracania do zdrowia 
oparte na praktycznym założeniu 
jedności i ciała. Autor pokazuje, że 
cierpiąc nawet na bardzo poważne 
choroby, można – współdziałając z 
lekarzem w procesie leczenia oraz 
odczuwając radość i zadowolenie z 
życia – odzyskać zdrowie, a przynaj-
mniej polepszyć stan fizyczny orga-
nizmu oraz samopoczucie psychicz-
ne. Współdziałać to słowo 
klucz! – to znaczy ponosić 
odpowiedzialność za swoje 
zdrowie. Nasze ciało nie jest 
maszyną, którą, gdy się ze-
psuje, możemy oddać w ręce 
mechanika, by ją naprawił 
lub wymienił zepsutą część. 

Zawał, choroba wieńcowa, choroba 
wrzodowa itp. nie biorą się znikąd, nie 
są „gromem z jasnego nieba”, „dopu-
stem Bożym”, lecz mają ścisły związek 
z naszym trybem życia, naszą życio-
wą filozofią. Wszyscy wpływamy na 
swoje zdrowie przez sposób odżywia-
nia, nawyki i nałogi, a także poprzez 
myśli, uczucia, sposób reagowania na 
stresy i nastawienie do siebie samych, 
do swego otoczenia, do choroby. Od 
naszej wiary i zaufania do lekarza 
oraz od rzeczywistego przekonania 
o możliwości wpływania na stan wła-
snego zdrowia zależy też skuteczność 
stosowanego leczenia. W tej książce 
przedstawione są metody stosowa-
ne przez Simontona w jego ośrodku 
w Pacific Palisades. Pacjenci uczą się 
tam technik pozytywnego wpływania 
na swoje zdrowie, mobilizowania re-
zerw swych możliwości psychicznych 

(nie wykorzystanych dotych-
czas), pozwalających aktywnie 
wpływać na proces zdrowie-
nia, mimo poważnej diagnozy. 
Uwielbiam Simontona i jego 
metody, które sama stosuję i 
polecam z głębi serca! Działają 
na 100%.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Nor-
wida w Świdnicy zaprasza na wernisaż wystawy fotografii 
Mariusza Buczmy pt. „AZYL”. Wydarzenie odbędzie się w 
bibliotece w piątek, 13 maja, o godzinie 18.00.

Fotografia to „AZYL”…
Tydzień Bibliotek
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wieści z powiatu

Patrycja Pielech, mieszkanka Bo-
leścina, już niebawem będzie wystę-
pować na największych krajowych 
i światowych scenach. Z 30-osobo-
wej grupy ubiegającej się o miejsce 
w prestiżowym zespole „Mazow-
sze”, ostatecznie po trzech etapach 
rekrutacji zakwalifikowano 4 oso-
by. Wśród nich mieszkankę gminy 
Świdnica. Do „Mazowsza” trafiła ze 
świdnickiego zespołu „Krąg”, gdzie 
przez wiele lat szlifowała swój talent 
pod czujnym okiem choreografów 
Marii Skiślewicz i Wojciecha Skiśle-
wicza.

„Mazowsze” należy do najwięk-
szych na świecie zespołów arty-
stycznych, sięgających do bogac-
twa narodowych tańców, piosenek, 
przyśpiewek i obyczajów. Nazwa 
zespołu wywodzi się od centralnego 
regionu Polski – Mazowsza, jednak 
repertuar „Mazowsza” szybko roz-
szerzył się o folklor innych regio-
nów. Dziś w dorobku zespołu znaj-
dują się opracowania sceniczne 42 z 
nich. Oficjalnie „Mazowsze” powołał 
do życia dekret Ministerstwa Kultu-
ry i Sztuki 8 listopada 1948 roku, po-
lecający Tadeuszowi Sygietyńskiemu 

Z Kręgu do legendarnego 
Mazowsza!

O 6-letnim Rafale z Rybnika 
usłyszała cała Polska. Uratował swoją 
mamę, dzwoniąc na numer alarmowy 
112. Przedszkolaki w gminnych pla-
cówkach oświatowych od lat uczest-
niczą w zajęciach edukacyjnych, któ-
rych celem są ćwiczenia z zakresu 
pierwszej pomocy. Wizyta ratownika 
medycznego w Przedszkolu w Wito-
szowie Dolnym była doskonałą okazją 
do przypomnienia najważniejszych 
zasad.

Dzieci uważnie słuchały o pracy 
i obowiązkach ratownika medyczne-
go, dowiedziały się, kto może pomóc, 

gdy zdarzy się wypadek i kogo należy 
powiadomić. Podczas zabawy przed-
szkolaki utrwalały znajomość numeru 
alarmowego 112, dodatkowo z uwa-
gą słuchały, czym są bakterie i wiru-
sy oraz w jaki sposób się przed nimi 
uchronić. Pani ratownik przypomniała 
przedszkolakom ważne zasady udzie-
lania pomocy przedmedycznej. Dzie-
ci ćwiczyły na swoich przytulankach 
oraz na przygotowanych fantomach. 
Po spotkaniu w przedszkolu wszystkie 
grupy miały możliwość obejrzenia wy-
posażenia karetki pogotowia.

Oprac.

Po 19 latach do Jaworzyny Ślą-
skiej wrócił Komisariat Policji. Po-
wstał w miejscu dotychczasowego 
Posterunku Policji. Wraz ze zmianą 
statutu wzrośnie liczba etatów.

Dotychczasowy posterunek prze-
kształcono w komisariat i w nowej 
strukturze rozpoczął działalność 1 
maja. – Utworzenie Komisariatu Policji 
w Jaworzynie Śląskiej jest odpowiedzią 
na oczekiwania i potrzeby mieszkań-
ców, a także samorządu lokalnego. W 
nowym komisariacie pełnić służbę bę-
dzie 16 funkcjonariuszy: komendant, 
trzech dzielnicowych, dziewięciu poli-
cjantów służby patrolowej oraz trzech 
policjantów służby kryminalnej. Służba 
w tej jednostce pełniona będzie całodo-

bowo – mówi Magdalena Ząbek, oficer 
prasowy Komendy Powiatowej Policji 
w Świdnicy.

Komendant Powiatowy Policji w 
Świdnicy, mł. insp. Andrzej Dobies 
powierzył obowiązki na stanowi-
sku komendanta Komisariatu Poli-
cji w Jaworzynie Śląskiej  asp. sztab. 
Krzysztofowi Urbanikowi. W Jawo-
rzynie Śląskiej już funkcjonował Ko-
misariat Policji. Został zlikwidowany 
15 października 2003 r. W jego miej-
sce utworzono właśnie posterunek. 
Pracowało w nim 11 funkcjonariuszy. 
Teraz, po ponownym przekształce-
niu w komisariat, liczba ta wzrośnie 
do 16.

Oprac.

Pierwsze próby z udziałem Patrycji odbędą się już w tym miesiącu. 

zorganizowanie zespołu ludowego, 
którego zadaniem miała być troska o 
tradycyjny repertuar ludowy, oparty 
na pieśniach, przyśpiewkach i tań-

cach wsi mazowieckiej i regionalnej 
tradycji artystycznej. Jednak idea ze-
społu powstała na długo przed tym.

oprac.
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Chcą 
rozbudować 
świetlicę 
wiejską 
w Kątkach

597 500 zł brutto - taką kwotę 
na inwestycję dotyczącą rozbu-
dowy istniejącej świetlicy wiej-
skiej w Kątkach chce przeznaczyć 
Urząd Gminy w Marcinowicach. 
Do ogłoszonego przetargu stanę-
ła tylko jedna firma, która złożyła 
ofertę na kwotę blisko trzy razy 
wyższą. Postępowanie unieważ-
niono.

Planowana inwestycja to roz-
budowa budynku o dodatkowe 
szatnie dla sportowców i sędziów 
oraz pomieszczenie gospodarcze. 
Niestety, póki co mieszkańcy będą 
musieli uzbroić się w cierpliwość. 
Do ogłoszonego przetargu stanęła 
tylko jedna firma, która zapropo-
nowała 1 305 048,72 zł, co znaczą-
co przekroczyło możliwość gmi-
ny. Co ciekawe, w lutym ta sama 
procedura również nie przyniosła 
efektu, a wycena zadania przez tę 
samą firmę pierwotnie była niższa 
o ok. 70 tysięcy. Drugi przetarg 
został unieważniony.

JB

Przedszkolaki uczą się 
pierwszej pomocy

Jaworzyna Śląska ponownie 
z Komisariatem Policji

Zdobyta w ten sposób wiedza może przydać się w przyszłości. 
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Komisariat mieści się przy ul. Wolności 2. 
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wieści z powiatu

Taniec to pasja, której młodzi 
uczestnicy grupy tanecznej funk-
cjonującej przy Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie poświę-
cają każdą wolną chwilę. W tym roku 
grupa Kids Dance świętuje jubileusz 
5-lecia swojego funkcjonowania.

Taneczna grupa Kids Dance po-
wstała w lutym 2017 r. przy Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. 
Początkowo była to niewielka grupa 
dziewczynek, ale bardzo szybko duże 
zainteresowanie sprawiło, że powstały 
kolejne grupy. Uczestnicy zajęć rozwi-
jają tutaj swoją pasję, mogą poznawać 

Mając na uwadze podwyższenie 
komfortu i bezpieczeństwa podróż-
nych, gmina Świdnica postawiła trzy 
nowe wiaty przystankowe, z których 
od kilku dni mogą korzystać miesz-
kańcy Słotwiny, Witoszowa Dolnego 
oraz podróżni odwiedzający sołec-
twa.

Nowe przystanki mają estetycz-
ną konstrukcję z lekkich stopów. 
Chronią pasażerów przed wiatrem, 
deszczem i słońcem. – Liczmy, że 
nowe wiaty długo będą służyć miesz-

Kids Dance świętuje 
5-lecie

Nowe wiaty 
przystankowe

nowe osoby, integrować się, a nie-
rzadko spełniać swoje małe dziecięce 
marzenia. Podczas obchodów 5-lecia 
życzenia na ręce opiekuna grupy Kids 
Dance Pauliny Denker-Jarosz złożyli 
burmistrz Leszek Michalak oraz dy-
rektor Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie Tomasz Pietrzyk.

- Cieszę się, że na terenie naszej 
gminy jest tylu wspaniałych i utalen-
towanych tancerzy. Gratuluję pięknego 
jubileuszu i życzę samych sukcesów - 
życzył młodym tancerzom burmistrz 
Leszek Michalak.

oprac.

Aktualnie grupa liczy 70 dziewcząt w wieku od 3 do 15 lat.
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kańcom i nie staną się celem wandali. 
Jednocześnie zwracamy się z prośbą 
do mieszkańców, którzy są lub byli 
świadkami niszczenia wiat przystan-
kowych o niezwłoczne telefoniczne 
zgłoszenie tego faktu na policję lub do 
dzielnicowych z terenu gminy Świd-
nica. Na realizację zadania wydatko-
wano środki w kwocie blisko 30 tys. zł 
pochodzące z budżetu gminy Świdni-
ca – mówi Janusz Waligóra, rzecznik 
Urzędu Gminy Świdnica.

oprac.

Nowe wiaty 
poprawią komfort 

pasażerów 
oczekujących na 

przyjazd autobusu. 
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Lokalnymi organizatorami wyści-
gu są Samorządowy Ośrodek Kultury 
i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie 
Śląskiej, Gminny Ludowy Klub Sporto-
wy w Jaworzynie Śląskiej oraz Komisja 
Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy 
ZPS „Karolina” Sp. z o. o. Organiza-
torem Ligi MTB XC Aglomeracji Wał-
brzyskiej, składającej się w tym roku 
z ośmiu wyścigów, jest LKKS Górnik 
Wałbrzych.

Wyścig odbędzie się na terenach 
jaworzyńskiej żwirowni. Biuro zawo-
dów, start oraz meta wyścigu zlokali-
zowane będą przy Restauracji Magno-
lia Rast przy ul. Towarowej 8.

Prawo startu mają dziewczę-
ta i chłopcy, zarówno posiadający 
licencje sportowe na rok 2022, jak 
i nie posiadający. Zawodnicy z li-
cencjami wystartują w kategoriach: 
kobiety – żakini (2010-2011 r.), mło-
dziczki (2008-2009 r.) i juniorka 

Przed nami kolarskie emocje

młodsza (2006-2007 r.) oraz kat. 
mężczyzn – żak (2010-2011r.), mło-
dzik (2008-2009 r.) i junior młodszy 
(2006-2007 r.).

Kategorie wiekowe zawodników i 
zawodniczek nie posiadających licen-
cji sportowych:

▪ dziewczęta i chłopcy ur. 2008 i 
2009 – 13-14 lat,

▪ dziewczęta i chłopcy ur. 2010 i 
2011 – 11-12 lat,

▪ skrzaty dziewczęta i chłopcy ur. 
2012 i 2013 – 9-10 lat,

▪ skrzaciątka dziewczęta i chłopcy 
ur. 2014 i 2015 – 7-8 lat,

▪ krasnale dziewczęta i chłopcy ur. 
2016 i 2017 – 5-6 lat,

▪ krasnoludki dziewczęta i chłopcy 
ur. 2018 – 2020 – 2-4 lata.

W tym roku, dzięki współpracy z 
Dolnośląskim Zrzeszeniem Ludowych 
Zespołów Sportowych we Wrocławiu, 
oprócz klasyfikacji generalnej, zo-

Wyścig kolarski Grand Prix MTB Solidarności na stałe wpisał się do kalendarza sportowych 
wydarzeń w gminie Jaworzyna Śląska. Corocznie cieszy się sporym zainteresowaniem zawod-
ników.

W sobotę, 14 maja 2022 r. wystartuje w Jaworzynie Ślą-
skiej tradycyjny wyścig kolarstwa górskiego, XVIII Grand 
Prix MTB Solidarności. Impreza należy do cyklu wyścigów 
Ligi MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej.

staną przyznane dodatkowe nagrody 
dla najlepszych zawodników powiatu 
świdnickiego, w kategoriach od skrza-
ta i starszych.

Regulamin wyścigu, informacje o 
opłatach oraz formularz zapisów do-
stępny jest na stronie https://wyniki-
zawodow.eu/zawody/37.

codzienna porcja informacji na mojaswidnica.pl
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Kacper Wróblewski i Jakub Wró-
bel (Skoda Fabia Rally2 evo) w świet-
nym stylu zwyciężyli w 50. Rajdzie 
Świdnickim-Krause – pierwszej 
rundzie Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski. W drodze do tego 
sukcesu reprezentanci ORLEN Team 
stoczyli pasjonującą walkę z Grzego-
rzem Grzybem i Adrianem Sadow-
skim (Skoda Fabia Rally2 evo), któ-
rych pokonali o zaledwie 3,6 sekun-
dy. Najniższy stopień podium zajęli 
Szwedzi – Tom Kristensson i Andreas 
Johansson (Hyundai i20 R5).

Jubileuszowa, 50. edycja Rajdu 
Świdnickiego-Krause składała się z 10 
odcinków specjalnych o łącznej długo-
ści blisko 120 km. Pierwsze cztery ro-
zegrano w sobotę, 23 kwietnia. Podczas 
tego etapu Grzyb i Sadowski nie 
wygrali ani jednej próby, ale 
to oni skończyli sobotnią 
rywalizację na pozycji 
liderów rajdu. Przed 
drugim etapem 
mieli jednak zaled-
wie 1,6 s przewagi 
nad Wróblew-
skim i Wróblem. 
W grze o podium 
byli również Kri-
stensson i Johans-
son. Debiutujący na 
polskich oesach Szwe-
dzi tracili 9,8 s do pierw-
szej załogi.

W niedzielę warun-
ki na trasie diametralnie 
się zmieniły. Trasy piątego i szóstego 
oesu były jeszcze suche, ale na siód-
mym zawodnicy jechali już po mokrym 
asfalcie. Zgodnie z oczekiwaniami, ten 
najdłuższy w rajdzie (21,3 km) odcinek 
okazał się kluczowy. Co prawda kolej-
ność czołowej trójki się nie zmieniła, 
ale zarówno Wróblewski, jak i Kri-
stensson zmniejszyli stratę do Grzyba 
odpowiednio do 1,7 i 2,1 s.

Wygrali w Świdnicy  
po raz drugi z rzędu

Wróblewski zaatakował na ostat-
niej, już w całości mokrej pętli rajdu i 
przejął prowadzenie na jeden odcinek 
przed metą. Jego przewaga nad Grzy-
bem wynosiła jednak zaledwie 0,8 s. Ży-
wieczczanin wytrzymał jednak presję i 

Zacięta walka do ostatnich metrów. 
Załoga Wróblewski/Wróbel 
wygrywa 50. Rajd Świdnicki-Krause

nie tylko utrzymał pierwsze miejsce, 
ale także zwiększył przewagę, wygry-
wając kończący rywalizację, dodatko-
wo punktowany Power Stage. Trzecie 
miejsce zajęli Kristensson i Johans-
son, którzy w końcówce zawodów nie 
byli już w stanie utrzymać tempa, jakie 
narzucili Grzyb i Wróblewski. Zwy-
cięstwo na Power Stage nie było jedy-
nym oesowym triumfem załogi ORLEN 
Team. Łącznie Wróblewski i Wróbel 
wygrali cztery próby – najwięcej z całej 
stawki zawodów.  – Wydawało mi się, 
że na ostatnim oesie jechaliśmy wol-
no, więc myślałem, że przegramy o 15 
sekund. Triumfujemy jednak drugi raz 
z rzędu. Wygrać Rajd Świdnicki-Krau-
se z takim wyjadaczem jak Grzesiek 
Grzyb to jest coś. Jesteśmy niesamowi-

cie szczęśliwi. Nie mogliśmy lepiej 
zacząć tego sezonu – mówił 

Kacper Wróblewski. – 
Cieszę się, że jesteśmy 

na mecie, bo to był 
nasz cel. Ta finało-
wa próba to nie był 
mój oes – komen-
tował na gorąco 
Grzyb, który otarł 
się o swój piąty 
triumf w Świdni-

cy, czym wyrów-
nałby rekord pięciu 

zwycięstw należący 
do Mariana Bublewicza 
i Janusza Kuliga. – Nie 
przyjechałem tu dla wy-

niku. Dla nas było to przede wszyst-
kim dobry sprawdzian. Jestem jednak 
rozczarowany tym, że nie znalazłem 
odpowiedniego rytmu i tempa na mo-
krej nawierzchni. Na suchym mogłem 
atakować, a na mokrym asfalcie już 
nie miałem wystarczającej pewności. 
Zebrałem jednak sporo doświadczenia 
i już polubiłem Rajd Świdnicki-Krause 
– mówił na mecie Tom Kristensson. 
Czwarte miejsce wywalczyli bracia 
Jarek i Marcin Szejowie (Hyundai i20 
R5), wyrównując swój życiowy wynik 
w mistrzostwach Polski. – Cieszę się, 
że jesteśmy na mecie, bo na finałowym 

oesie mieliśmy kilka takich akcji, że ob-
lał mnie zimny pot – komentował Jarek 
Szeja, który w Rajdzie Świdnickim-
-Krause wygrał dwa odcinki specjalne. 
Pierwszą piątkę zamknął Zbigniew Ga-
bryś (Skoda Fabia Rally2 evo), jadący po 
raz pierwszy z Danielem Dymurskim.

Kolejną rundą Rajdowych Samo-
chodowych Mistrzostw Polski będzie 
41. Rajd Podlaski (21-22 maja) Zawody 
z bazą w Białymstoku otworzą szutro-
wą część sezonu, na którą składają się 
również ORLEN 78. Rajd Polski (10-12 
czerwca) oraz Rajd Żmudzi na Litwie (9-
10 lipca).         DG

Klasyfikacja końcowa 50. Rajdu Świdnickiego-Krause (top10):
1. Wróblewski/Wróbel (Skoda Fabia Rally2 evo) 1:04:26,0 s
2. Grzyb/Sadowski (Skoda Fabia Rally2 evo) +3,6 s
3. Kristensson/Johansson (Hyundai i20 R5) +36 s
4. Szeja/Szeja (Hyundai i20 R5) +1:30,8 s
5. Gabryś/Dymurski (Skoda Fabia Rally2 evo) +1:44,2 s
6. Lubiak/Dachowski (Skoda Fabia Rally2 evo) +1:54,4 s
7. Byśkiniewicz/Siatkowski (Hyundai i20 R5) +2:14,1 s
8. Płachytka/Nowaczewski (Skoda Fabia Rally2 evo) +3:49,2 s
9. Sobczak/Włoch (Porsche 911 GT3) +4:22,0 s
10. Sroka/Kielar (Peugeot 208 Rally4) +5:47,2 s
Punktacja RSMP po 50. Rajdzie Świdnickim-Krause (runda 1 
z 9)
1. Wróblewski/Wróbel 35 pkt
2. Grzyb/Sadowski 28 pkt
3. Kristensson/Johansson 24 pkt
4. Szeja/Szeja 20 pkt
5. Gabryś/Dymurski 17 pkt
6. Lubiak/Dachowski 15 pkt
7. Płachytka/Nowaczewski 13 pkt
8. Byśkiniewicz/Siatkowski 13 pkt

9. Sobczak/Włoch 9 pkt
10. Sroka/Kielar 7 pkt
Klasyfikacja Power Stage – os 10: Zagórze Śląskie – Świdnica 
(21,3 km):
1. Wróblewski/Wróbel 12:03,1 s (5 pkt)
2. Grzyb/Sadowski +2,8 s (4 pkt)
3. Kristensson/Johansson +3,3 s (3 pkt)
4. Płachytka/Nowaczewski +15,4 s (2 pkt)
5. Szeja/Szeja +29,2 s (1 pkt)
50. Rajd Świdnicki-Krause – zwycięzcy odcinków specjalnych:
OS 1 (2,75 km): Szeja/Szeja (Hyundai i20 R5)
OS 2 (17,1 km): Kristensson/Johansson (Hyundai i20 R5)
OS 3 (8,85 km): Wróblewski/Wróbel (Skoda Fabia Rally2 evo)
OS 4 (2,75 km): Wróblewski/Wróbel (Skoda Fabia Rally2 evo)
OS 5 (14,1 km): Grzyb/Sadowski (Skoda Fabia Rally2 evo)
OS 6 (8,45 km): Szeja/Szeja (Hyundai i20 R5)
OS 7 (21,3 km): Płachytka/Nowaczewski (Skoda Fabia Rally2 evo)
OS 8 (14,1 km): Grzyb/Sadowski (Skoda Fabia Rally2 evo)
OS 9 (8,45 km): Wróblewski/Wróbel (Skoda Fabia Rally2 evo)
OS 10 Power Stage (21,3 km): Wróblewski/Wróbel (Skoda Fabia 
Rally2 evo)

Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel na mecie nie kryli radości z kolejnego zwycięstwa w Świdnicy. 

Odcinek specjalny prowadzony 
ulicami miasta cieszył się dużym 
zainteresowaniem miejscowych 
kibiców. 
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Mistrzowska 
dyspozycja Karoliny 

Karolina Malinowska, uczennica I 
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 
Kasprowicza, została mistrzynią Pol-
ski w duathlonie. Zawodniczka GLKS 
Świdnica nie miała sobie równych 
w swojej kategorii wiekowej pod-
czas czempionatu, który odbył się 24 
kwietnia w Rumii.

Mimo przegranej, świdniczanie 
mogli opuścić parkiet z podniesionymi 
głowami, bo zostawili na boisku serce 
i charakter. W ostatnim wyjazdowym 
meczu w tym sezonie walczący w za-
ledwie dwunastoosobowym składzie 
ŚKPR przegrał w Świebodzinie z Ze-
wem 26:31 (14:16).

– Postawiliśmy się solidnej drużynie 
na jej terenie. Gdyby zwłaszcza w dru-
giej połowie nasza skuteczność była lep-
sza, kto wie jakim wynikiem skończyłby 
się ten mecz. Bez względu na wynik ze-
spół zasłużył jednak na uznanie i jeśli 
podobnie zaprezentujemy się w dwóch 
ostatnich meczach z dwoma czołowymi 
drużynami ligi, to możemy powalczyć o 
punkty – mówił po meczu Arkadij Ma-
kowiejew, prezes ŚKPR-u.

Do Świebodzina ŚKPR pojechał w 
dwunastoosobowym składzie z trzema 
bramkarzami. Szare Wilki od początku 
sezonu borykają się koszmarnymi kło-
potami kadrowymi, a w ostatnich ty-
godniach do grupy zawodników z kło-
potami zdrowotnymi dołączył Miłosz 
Wołodkiewicz i najpewniej nie zagra on 
już do końca sezonu.

Pierwsza połowa była bardzo wy-
równana. Początek należał do ŚKPR-
-u. Gospodarze pierwszy raz wyszli na 
prowadzenie w 9. minucie (6:5). Po kwa-
dransie Zew odskoczył na 10:6, ale Sza-
re Wilki nie zamierzały się poddawać. 
Pieczołowicie pilnowany był najlepszy 
strzelec ligi Michał Wojtala, ale ciężar 

Przetrzebiona wataha 
powalczyła w Świebodzinie

zdobywania bramek wzięli na swoje 
barki Mateusz Redko i Adam Chmiel. I 
po bramce właśnie tego drugiego w 28. 
minucie świdniczanie odrobili straty i 
doprowadzili do remisu 14:14. Ostatnie 
dwie bramki przed przerwą rzucili jed-
nak rywale i to oni w nieco lepszych na-
strojach udali się do szatni.

Drugą część lepiej rozpoczęli pod-
opieczni Krzysztofa Terebuna. Z rzutu 
karnego trafił Wojtala, następnie bram-
kę zdobył Chmiel i na tablicy ponownie 
pojawił się remis (16:16). Przez kolejne 
minuty grano gol za gol, a z drugiej linii 
zaczął trafiać Wojtala. Kluczowy dla lo-
sów meczu okazał się fragment między 
42 a 47 minutą gry. Zew zdobył wówczas 
cztery bramki z rzędu i odskoczył na 
24:19. Mimo ambitnej postawy świdni-
czanie nie zdołali już odrobić tych strat i 

ostatecznie przegrali 26:31. Najlepszym 
zawodnikiem ŚKPR-u wybrany został 
Mateusz Redko. U gospodarzy wyróż-
niono Marcina Nowickiego.

Do końca rozgrywek pozostały już 
tylko dwie kolejki. ŚKPR czekają dwa 
mecze przed własną publicznością i 
będą to szalenie ciekawie zapowiada-
jące się pojedynki, bowiem na drodze 
Szarych Wilków staną dwie najlepsze 
drużyny ligi! Na pierwszy ogień pójdzie 
aktualny wicelider – GOKiS Kąty Wro-
cławskie. Mecz odbędzie się w sobotę, 7 
maja.  Początek meczu w hali im. Haliny 
Aszkiełowicz-Wojno o godzinie 18.00.

Zew Świebodzin – ŚKPR Świdnica 
31:26 (16:14)

ŚKPR: Shupyk, Mirga – Chmiel 7, Redko 
7, Wojtala 7, Pęczar 3, Jaroszewicz 1, Etel 
1, Bal, Galik
20. kolejka (30.04-1.05)
▪ Tęcza Kościan – Olimp Grodków 34:32 
(14:15)
▪ Bór Joynext Oborniki Śl. – Szczypiorniak 
Gorzyce Wielkie 35:29 (18:15)
▪ GOKiS Kąty Wrocławskie – AZS UZ Zie-
lona Góra 24:24 (15:12), k. 5:4
▪ Zew Świebodzin – ŚKPR Świdnica 31:26 
(16:14)
▪ Grunwald Poznań – Real Astromal Lesz-
no 30:24 (13:9)
▪ UKS EUCO Dziewiątka Legnica – Trójka 
Nowa Sól 17:19 (9:7)
▪ Mecz awansem: (28.04): Tęcza Kościan – 
Szczypiorniak Gorzyce Wielkie 33:33

Oprac.

SPORTOWA MIGAWKA

Mateusz Redko siedmiokrotnie pokonał 
bramkarza rywali. 
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Znajdź nas na 
facebook mojaswidnica.pl
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