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Iryna Kulish: 
nikt nie wierzył 
w wybuch 
wojny

Wychowali w myśl braci harcerskiej kilka pokoleń świdniczan. Jest to jedna z najstarszych 
drużyn na Dolnym Śląsku. Mrówkojady, bo o nich mowa, w sobotnie popołudnie 14 maja 
świętowały 65. rocznicę powstania.
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ŚŚwidnica

290 przedszkolaków stanęło na 
deskach Świdnickiego Ośrodka Kul-
tury w kolejnej już edycji Przeglądu 
Teatrzyków Przedszkolnych. Jury, 
wybierając najlepsze zespoły, miało 
nie lada orzech do zgryzienia.

Przedstawienia teatralne przy-
gotowane zostały przez nauczycieli 
przedszkoli z terenu Świdnicy przy 
ogromnej pomocy rodziców. Przy oce-
nie spektakli jury wzięło pod uwagę: 

Chcesz mieć istotny wpływ na ży-
cie świdnickich seniorów, decydować 
o sposobie spędzania wolnego czasu? 
Podpowiedzieć, jak „odciągnąć se-
niora od telewizora”? Masz pomysły 
i chęci popracować społecznie? Zo-
stań członkiem Rady Seniorów.

Od 2014 roku działa w Świdnicy 
Rada Seniorów, która ma charakter 
konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. 
Powstała w  celu pobudzania aktyw-
ności obywatelskiej osób starszych. W 
bieżącym roku kończy się działalność 
drugiej jej kadencji, dlatego też ogło-
szono wybory, które zaplanowano na 
7 czerwca. Odbędą się one o godz. 
16.00 w Centrum Wspierania Organi-
zacji Pozarządowych przy ul. Długiej 
33.

Przedstawiciele tej organizacji 
biorą czynny udział w obchodach Dni 
Seniora czy też w Senioriadzie. Współ-
pracują z podmiotami, których statu-
tową działalnością jest dobro na rzecz 
osób starszych, czyli m.in. z Dziennym 
Domem Senior WIGOR, Uniwersyte-
tem Trzeciego Wieku, TKKF Liczni-
kowiec i klubami seniora. Członkowie 
Rady Seniorów współuczestniczyli w 
organizacji takich przedsięwzięć jak: 

Świdnicka Karta Seniora, Ogólno-
polska Karta Seniora, Koperta Życia i 
szczepienia dla seniorów.

Kandydatem do Rady Seniorów 
może być osoba, która ukończyła 60 
lat i jest mieszkańcem Świdnicy. Musi 
także uzyskać poparcie przynajmniej 
15 innych świdnickich seniorów lub 
podmiotu działającego na rzecz osób 
starszych.

Aby zgłosić swoją kandydaturę 
należy wypełnić stosowne formularze, 
które można pobrać:

▪ z tablicy ogłoszeń w Biuletynie 
Informacji Publicznej, 

▪ w Referacie Organizacji Pozarzą-
dowych, w budynku przy ul. Długiej 
33,

▪ w Wydziale Polityki Społecznej i 
Spraw Socjalnych przy ul. Długiej 33. 

Wypełnione druki należy przeka-
zać w nieprzekraczalnym terminie do 
31 maja do Wydziału Polityki Społecz-
nej i Spraw Socjalnych, pokój nr 1 przy 
ul. Długiej 33 lub przesłać na adres: 
Urząd Miejski w Świdnicy, Wydział 
Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych, 
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica 
(decyduje data wpływu do Urzędu).

UM Świdnica

Zostań członkiem Rady 
Seniorów w Świdnicy

Za nami Przegląd 
Teatrzyków 
Przedszkolnych

Młodzi aktorzy zachwycili swoją grą.
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scenografię, aranżację, grę aktorską 
dzieci, ogólne wrażenie artystyczne, 
radość z bycia aktorem oraz swobodę 
poruszania się po scenie. 

Statuetkę i główną nagrodę otrzy-
mał spektakl „O WIEWIÓRCE ŁUPI-
SKÓRCE” w wykonaniu dzieci z Przed-
szkola Miejskiego nr 14 w Świdnicy.

Wszystkie wyniki dostępne są na 
stronie sok.com.pl.

JB 

153 uczniów, 16 drużyn podzielo-
nych na 2 tury, 8 zadań, piękna pogoda 
i wyjątkowe okoliczności przyrody – za 
nami gra miejska, którą zorganizowa-
no razem z United Nations Association 
– Poland.

Gra miejska odbyła się 9 maja w Par-
ku Centralnym w Świdnicy. Uczestni-
ków imprezy przywitał wiceprezydent 
Świdnicy, Szymon Chojnowski i prezes 
UNA-Poland,  Adam Dziedzic. Ucznio-
wie zostali podzieleni na grupy, otrzy-
mali karty gry i szczegółowe wskazówki. 
Gra polegała na przejściu 8 stanowisk i 
rozwiązaniu 8 zadań o tematyce zwią-
zanej z naszym miastem i celami zrów-
noważonego rozwoju. Zalogowani mieli 
okazję dowiedzieć się m.in., co kryje się 
na dnie Bałtyku, nauczyć się prawidło-
wo segregować śmieci, zbudować coś 
z niczego, ułożyć wierszyk o Świdnicy 
czy dopasować lokalne produkty do 
firm, które je produkują. Za prawidło-
we rozwiązanie każdego zadania grupa 
otrzymywała hasła, które wpisywała do 
specjalnie przygotowanej krzyżówki. 
Liczony był tylko faktyczny czas wyko-
nania każdego zadania – nie uwzględ-
nialiśmy przemieszczania się między 
stanowiskami ani czasu oczekiwania na 
swoją kolej przy zajętym przez inną gru-
pę stanowisku.

Grę wygrały trzy drużyny, które 
rozwiązały wszystkie zadania w naj-
krótszym czasie (liczonym jako suma 

czasów zadań przy każdym stanowi-
sku).

I miejsce (4 punkty i nagrody rze-
czowe) – drużyna w składzie:

Aleksandra Denysiewicz (SP 315), 
Karol Gączkowski (SP 2), Hubert Jawor-
ski (SP 105), Wiktoria Legierko (SP 1), Er-
nest Łepkowski (Bliżej Dziecka), Hanna 
Napieracz (SP 2), Karolina Pietrzak  (SP 
2), Alan Wajdzik (SP 315), Igor Zając (SP 1). 

II miejsce (3 punkty) – drużyna w 
składzie:

Szymon Błaszczyk (SP 6), Melania 
Czermak (Szkoła Społeczna), Kacper 
Czubaszek (SP 6), Maja Mikosz (SP 6), 
Miłosz Przybylski (NKSP), Julia Sadow-
ska (SP 4), Anna Suchodolska (SP 4), 
Martyna Szczepaniak (SP 8), Martyna 
Towarnicka (NKSP), Bastian Wiciński 
(SP 8), Zosia Zimny (SP 8).

III miejsce (2 punkty) – drużyna w 
składzie:

Maciej Buchman (SP 6), Jakub 
Chmielewski (NKSP), Matylda Gawlik 
(SP 8), Patryk Głód (Szkoła Społeczna), 
Alicja Leszko (Szkoła Społeczna), Daria 
Piechurska (SP 6), Bianka Polak (SP 4), 
Szymon Stramek (SP 4).

Pozostali uczestnicy gry otrzy-
mali 1 punkt za obecność. Nagrody dla 
zwycięskiej drużyny zostaną wręczone 
podczas uroczystego finału konkursu 
Zalogowani, który odbędzie się już 10 
czerwca

oprac.red.

Drużyny na start. Gra 
miejska w ramach projektu 
„Zalogowani” za nami

https://www.facebook.com/una.poland/?__cft__%5b0%5d=AZXxD0ZHf7z2aiRtrsDCx8UMQNqgbayV8joPIeWqsQum2JEZ1U3FxPo7ZJ0A_wxTAoZjeRNaBaRo1f3bqJ_iWzuLR8hzaH6JgD3QiiBZoa9mEiB-zbQDtdxr5aTCRvWdfnC-wrj0KX8i8sG45icgy3SN&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/una.poland/?__cft__%5b0%5d=AZXxD0ZHf7z2aiRtrsDCx8UMQNqgbayV8joPIeWqsQum2JEZ1U3FxPo7ZJ0A_wxTAoZjeRNaBaRo1f3bqJ_iWzuLR8hzaH6JgD3QiiBZoa9mEiB-zbQDtdxr5aTCRvWdfnC-wrj0KX8i8sG45icgy3SN&__tn__=kK-R
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Koleje Dolnośląskie 
zamontują nowe biletomaty

– Zdecydowaliśmy o montażu bileto-
matów na stacjach przede wszystkim ze 
względu na wygodę naszych pasażerów, 
którzy dzięki temu będą mogli spokojnie 
kupić bilet przed podróżą. Jak pokazują 
statystyki, biletomaty stacjonarne sprze-
dają średnio 10 razy więcej biletów, niż te 
zlokalizowane w pociągach. Pasażerowie 
zyskują dostęp do nowego sposobu za-
kupu biletów, a w pociągach nadal będą 
mogli szybko i wygodnie kupić bilety 
u konduktorów – podkreśla Bartłomiej 
Rodak, rzecznik Kolei Dolnośląskich.

Bez awarii, kartą lub gotówką
W automatach biletowych do-

stępna jest pełna oferta Kolei Dolno-
śląskich – bilety według taryfy pod-
stawowej (TP-KD) oraz taryfy RAZEM 
(dla podróżnych z REGIOkartą), bilety 
z ofert specjalnych – np. Taryfy Aglo-
meracyjnej, Biletu Sowiogórskiego, 
Weekendu z KD czy Senior 60+. W 
biletomacie kupimy także bilet dla na-
szego pupila, na przewóz bagażu czy 
roweru. Biletomaty umożliwiają wy-
godne płatności – kartą lub gotówką.

Urządzenia zostaną ustawione w 
łatwo dostępnych miejscach na stacjach 
i przystankach, tak aby umożliwić pa-
sażerom wygodne z nich  korzystanie. 
Obsługa biletomatu jest bardzo intu-
icyjna. We wszystkich działa kilka wersji 
językowych.   Oprac.Koniec z kolejkami do konduktorów. Wkrótce na stacjach pojawią się nowe biletomaty.

Koniec z kolejkami do konduktora. W najbliższym czasie 
biletomaty zostaną zamontowane m.in. w Świdnicy i Świe-
bodzicach. 
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Rozpoczęła się przebudowa 
przejścia dla pieszych w obrębie 
skrzyżowania ulic Ofiar Oświę-
cimskich i Zwierzynieckiej, trwają 
również prace przy ul. Kazimierza 
Wielkiego (na wysokości wjazdu do 
sklepów „Stokrotka” i „Czerwona To-
rebka”).  

Przy ul. Ofiar Oświęcimskich 
ustawiono oznakowanie tymczasowe 
- roboty drogowe i spowolnienie do 
30 km/h. Droga będzie przejezdna, 

wprowadzone zostaną jednak czaso-
we ograniczenia w ruchu. Kierowców 
prosimy o zachowanie ostrożności.

Oba przejścia dla pieszych zapro-
jektowano w formie przejść z azylem. 
Takie rozwiązanie pozwoli na skró-
cenie czasu przebywania pieszego na 
jezdni  i zapewni bezpieczną prze-
strzeń pomiędzy potokami pojazdów 
poruszającymi się w przeciwnych 
kierunkach. W celu uniemożliwie-
nia przekroczenia jezdni poza przej-

Bezpieczniej na przejściach dla pieszych

Bezpieczne przejście dla pieszych powstanie na ul. Ofiar Oświęcimskich.
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ściem dla pieszych zamontowane 
zostaną bariery. Aby osoby niedowi-
dzące mogły zorientować się, gdzie 
jest krawędź jezdni oraz wejście na 
przejście dla pieszych, przewiduje 
się zastosowanie systemu informa-
cji fakturowej. Dodatkowo powsta-
nie nowe, dedykowane przejściom 
oświetlenie uliczne.

Zmianie ulegnie lokalizacja przejścia 
dla pieszych przy ulicy Ofiar Oświę-
cimskich. Znajdować się ono będzie po 
przeciwnej stronie skrzyżowania. W 
projekcie uwzględniono także budowę 
oraz przebudowę chodnika na dojściu 
do przejścia. Przebudowany zostanie 
również wjazd w kierunku budynków 
przy ul. Ofiar Oświęcimskich 44-55. 

Przypomnijmy, że Świdnica 
otrzymała 440 tysięcy złotych z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg na 
poprawę bezpieczeństwa pieszych. 
Dofinansowanie inwestycji przy ul. 
Kazimierza Wielkiego wyniesie 200 
tys. zł, a przy ul. Ofiar Oświęcimskich 
– 240 tys. zł. 

Oba zadania realizuje firma wy-
łoniona w przetargu - Świdnickie 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mo-
stów. Koszt przebudowy przejścia dla 
pieszych przy ul. Ofiar Oświęcimskich 
to ponad 291 tys. zł, natomiast przy ul. 
Kazimierza Wielkiego – ponad 302 tys. 
zł. Roboty drogowe zgodnie z umową 
potrwają do końca sierpnia 2022 roku.

Oprac. red.
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Odsłonięciem tablicy pamiątko-
wej uczczono fakt nadania Techni-
kum Ortopedycznemu i Weteryna-
ryjnemu w Świdnicy imienia Marii 
Skłodowskiej-Curie. Uroczystość od-
była się 12 maja.

To kolejna placówka, po III Liceum 
Ogólnokształcącym, której patron-
ką została jedna z najwybitniejszych 
polskich naukowczyń. Jak podkreśla-
ła dyrekcja szkoły, wybór Marii Skło-
dowskiej-Curie był oczywisty z kilku 
względów: jej nieocenionego wkładu 
w naukę, ale także postawy, jaką sobą 
reprezentowała, szczególnie w kon-
tekście ogromnej kariery, którą zrobi-
ła w zdominowanym przez mężczyzn 
świecie.

Przedstawiciele władz miasta, 
powiatu, organizacji kombatanckich 
oraz służb mundurowych 8 maja 
uczcili Narodowy Dzień Zwycięstwa.

Uroczystości rozpoczęły się od 
zapalenia znicza w Miejscu Pamięci 
na cmentarzu przy ulicy Słowiańskiej. 
Następnie delegacja złożona z władz 
miasta, powiatu, związków komba-
tanckich oraz harcerzy udała się na 
plac Grunwaldzki pod Pomnik Zwy-
cięstwa. Tam, po okolicznościowym 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Na podstawie z art. 61 § 1 i 4 oraz art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

og
ło
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ie

że na wniosek z dnia 25 marca 2022 (3807/22/KP) p. 
Jarosława Dynarka działającego z upoważnienia na rzecz 
AVIAGEN EPI sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na 
budowę:
▪ czterech budynków inwentarskich (kurników) wraz z 
łącznikiem oraz dwoma zbiornikami technologicznymi (30 
m3 każdy) o łącznej powierzchni zabudowy 7308,02 m2, 
powierzchni użytkowej 6775,70 m2 i kubaturze 38367,10 
m3;
▪ budynku gospodarczo-garażowego o powierzchni 
zabudowy 61,70 m2, powierzchni użytkowej 46,30 m2 

i kubaturze 134,30 m3;
▪ płyty pod zbiorniki na gaz o powierzchni zabudowy 
84,00 m2 wraz z zespołem sześciu zbiorników na gaz o 
poj. 6400 dm3 każdy;
▪ płyty pod silosy na pasze o powierzchni zabudowy 
52,05 m2 wraz z zespołem czterech silosów o ładowności 
25 Mg każdy;
wraz z urządzeniami budowlanymi (w zakresie 
ujętym w projekcie zagospodarowania terenu), 
przewidzianymi do realizacji w miejscowości 
Śmiałowice, na działce ewidencyjnej o identyfikatorze 
021905_2.0014.120/2.

zawiadamiam,

Maria Skłodowska-Curie patronką Technikum 
Ortopedycznego i Weterynaryjnego w Świdnicy

W Świdnicy uczcili 
Narodowy Dzień 
Zwycięstwa

przemówieniu  Beaty Moskal–Sła-
niewskiej, prezydent Świdnicy, wszy-
scy zebrani goście złożyli wiązanki 
kwiatów.

Ustawę o Narodowym Dniu Zwy-
cięstwa obchodzonym 8 maja, Sejm 
RP przyjął 24 kwietnia 2015 r., jedno-
cześnie znosząc Narodowe Święto 
Zwycięstwa i Wolności obchodzone 9 
maja.

DG

Dzień Zwycięstwa obchodzony jest co roku pod pomnikiem na Placu Grunwaldzkim.
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Wśród zaproszonych gości zna-
lazła się m.in. prezydent Świdnicy - 
Beata Moskal-Słaniewska, starosta 
świdnicki - Piotr Fedorowicz oraz 
dyrektor wydziału oświaty Starostwa 
Powiatowego - Grzegorz Stawarz.

W trakcie uroczystości wygło-
szony został wykład, który przybliżył 
życie oraz osiągnięcia uczonej zgro-
madzonej młodzieży. Wręczono także 
nagrody za udział w konkursie literac-
kim, które otrzymały uczennice szko-
ły.

JB

► 12 maja uroczyście odsło-
nięto pamiątkową tablicę. fo
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: J
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Trwają intensywne prace przy 
odbudowie altany w Parku Mło-
dzieżowym. Pierwsze efekty są już 
widoczne. Remont jednego z naj-
bardziej magicznych i wyjątkowych 
miejsc na mapie Świdnicy powinien 
zakończyć się do końca października 
tego roku.

Odbudowywany jest taras wido-
kowy wraz z altaną i fontanną kaska-
dową znajdującą się w korpusie tara-
su. Przebudowana będzie fontanna 
wolnostojąca. Przewidziano również 
montaż oświetlenia iluminacji obiek-
tu, budowę balustrad oraz odbudowę 
schodów prowadzących do altany. 
Dopełnieniem będą nowe nasadze-
nia drzew, krzewów i bylin. Autorem 
projektu jest Autorskie Biuro Projek-
tów “a” s.c., które uzyskało wszelkie 
niezbędne zgody od Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. – Podziwiam 

fachowców za odtwarzanie z piety-
zmem tych największych puzzli świa-
ta. Olbrzymie słowa uznania dla wy-
konawcy naszej parkowej wieżyczki z 
altaną w Parku Młodzieżowym. Każdy 
zdjęty kamień po renowacji trafił w do-
kładnie to samo miejsce! – mówi Beata 
Moskal–Słaniewska, prezydent Świd-
nicy.

Wykonawcą zadania jest firma 
wyłoniona w drodze przetargu – Za-
kład Ogólnobudowlany REMECO 
Spółka Jawna. Koszt prac to ponad 3 
miliony 300 tysięcy złotych. Zgodnie z 
umową powinny one zakończyć się 30 
października.

Przypomnijmy, że inwestycja dofi-
nansowana została z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych – Świd-
nica otrzymała na ten cel 2,3 miliona 
złotych.  

DG

Wyjątkowa 
altana odzyskuje 
dawny blask

Już wkrótce wyjątkowa altana będzie cieszyć oczy świdniczan.
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Urząd Miejski w Świdnicy zachę-
ca mieszkańców do udziału w bada-
niu ankietowym, którego celem jest 
poznanie opinii świdniczan na temat 
miasta oraz rozpoznanie potrzeb i 
oczekiwań wobec dalszego jego roz-
woju w kolejnych latach.

Wyrażenie bezpośrednich opinii 
świdniczan będzie bezcennym źródłem 
informacji, która przyczyni się do spo-
rządzenia profesjonalnej i rzetelnej dia-
gnozy miasta. Uzyskane wyniki badań 
posłużą do opracowania Strategii Roz-
woju Miasta Świdnicy 2030 Plus.

Przypomnijmy, że strategia roz-
woju miasta jest najważniejszym doku-

mentem wielowymiarowego planowa-
nia perspektywicznego, określającym 
wizję, cele oraz kierunki rozwoju mia-
sta.

Anonimowa ankieta składa się z 
kilkunastu pytań dotyczących m.in. 
warunków życia, rozwoju miasta, inwe-
stycji czy też aktywności społecznych. 
Jej wypełnienie zajmuje około 10 mi-
nut. Znajduje się ona na stronie www.
um.swidnica.pl w zakładce – moje mia-
sto – dokumenty strategiczne.

Link do ankiety:  https://www.ba-
dania-ipc.pl/poll/index.php/147253/
lang-pl 

Oprac.

Do końca tego roku mają zakoń-
czyć się prace remontowe na linii ko-
lejowej ze Świdnicy Kraszowice do Je-
dliny-Zdroju. Wcześniej zapewniano, 
że pociągi ruszą na tej trasie w trze-
cim kwartale 2022.

Słynna linia nr 285 (niegdyś zwana 
Koleją Bystrzycką) łączy stacje Wro-
cław Główny ze Stacją Jedlina-Zdrój 
i liczy ponad 82 kilometry. Ruch pa-
sażerski na linii nr 285 zawieszono 
w 2000 roku ze względu na zły stan 
techniczny infrastruktury. Rewitaliza-
cja linii umożliwi przywrócenie prze-
wozów pasażerskich, a co za tym idzie, 
poprawę atrakcyjności komunikacyjnej 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

Na razie jednak podróżni muszą 
uzbroić się w cierpliwość. –  Według 
deklaracji wykonawcy prace powinny 

się zakończyć do końca 2022 r. Realiza-
cja zadań zwiększy dostępność do kolei 
mieszkańcom regionu. To działania, 
które sprzyjają korzystaniu z kolei jako 
atrakcyjnego środka transportu  – in-
formuje naszą redakcję rzecznik PKP 
PLK, Mirosław Siemieniec.

Po zakończonych pracach, zakła-
dana prędkość szynobusów, w zależ-
ności od układu linii, wyniesie od 50 do 
80 km/h.

Cena wybranej w przetargu oferty 
to 135 294 412,25 zł. Projekt „Przebu-
dowa linii kolejowej nr 285 na odcinku 
Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój” 
ubiega się o współfinansowanie przez 
Unię Europejską ze środków EFRR w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020.                        JB

Mieszkańcu! Wypełnij ankietę 
dot. dalszego rozwoju miasta

Pociągiem ze stacji Świdnica 
Kraszowice do Jedliny-Zdroju

Rewitalizacja 
linii 285 
zakończy się do 
końca roku. Na 
zdjęciu przejazd 
w Zagórzu 
Śląskim jeszcze 
przed remontem.
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W czwartek, 12 maja w sali wido-
wiskowej przy I LO w Świdnicy odbył 
się XI Przegląd Piosenki Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku.

Zgodnie z przyjętą w 2011 roku za-
sadą, każdy przegląd ma swój temat. 
W tej edycji zabrzmiały zatem hity z 
lat 80. Imprezę tradycyjnie rozpoczął 
zespół gospodarzy „Jesienna Gama”, 
wykonując fantastycznie legendar-

XI Przegląd Piosenki 
Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku za nami

ny utwór „Przeżyj to sam”. Przegląd 
otworzył prezes świdnickiego UTW 
Wiesław Łabęcki, który powitał za-
proszonych gości. Całość poprowa-
dziła para konferansjerów - Jolanta 
Mieszkalska i Piotr Bolek. W tego-
rocznej edycji udział wzięło 7 chórów i 
zespołów wokalnych.

UTW w Świdnicy

W tym roku motywem przewodnim przeglądu były kolorowe lata 80.
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Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku bawili się w rytm znanych i lubianych przebojów.
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Witold Kowaliszyn i Dariusz Mi-
ziarski tworzą BERKANAN - zespół, 
dla którego  granice nie istnieją, a 
historie i legendy opowiadane są 
dźwiękami. Właśnie wydali swoją 
drugą płytę. 

„Kokopelli” - tytuł Waszego 
drugiego albumu to imię sta-
rego bóstwa czczonego przez 
amerykańskich Indian. Jest to 
postać „grającego na flecie”. 
Czy to dźwięki tego instru-
mentu towarzyszą słucha-
czom na całej płycie?

Dariusz Miziarski: Ta postać grajka 
to człowiek-szarańcza, tak zwana „Ko-
kopelli” nim jest bardzo, bardzo stara i 
pochodzi z Ameryki Północnej. Brzmi 
ona mniej więcej tak: „kiedy ludzie wę-
drowali przez świat w poszukiwaniu 
swojego miejsca do życia, towarzy-
szyli im ludzie-szarańcz (Kokopelli). 
Po pewnym czasie dotarli na górę, na 
której postanowili się osiedlić, lecz była 
już ona zajęta przez potężnego Orła. 
Ludzie wysłali Kokopelli, by poprosili 
Orła o zgodę na jej zasiedlenie. Ptak dał 
ludziom zadania do wypełnienia, któ-
re musieli spełnić. Zrobili to, po czym 
Orzeł wziął łuk i wystrzelił strzałę, 
która godziła Kokopelli prosto w serce, 
zaczął on krwawić. Wyjął jednak flet i 
zaczął grać rzewną melodię. Zdziwiony 
Orzeł strzelił do drugiego z nich, lecz 
ten zrobił dokładnie to samo.  I tu jest 
to drugie dno tej legendy, jak powstała 
muzyka? Po co powstała? Mamy tu wy-
raźny przekaz, iż muzyka, jej pierwsze 
dźwięki, powstały po to, ażeby uleczać 
ludzi, uleczać ich ciało. Później muzy-
ka była wykorzystywana duchowo, a 
dopiero od niedawna muzyka stała się 
po prostu czystą rozrywką. Czyli moż-
na by rzec, iż muzyka ulecza nasze du-
sze i ciało! Ta stara legenda jest bardzo 
bliska naszej muzyce, którą tworzymy, 
idealnie odzwierciedla nasz stan du-
chowy, filozoficzny i emocjonalny. To 
na niej oparty był od samego początku 
koncept nowego materiału na płytę. 
Prolog, który otwiera całą muzyczną 
opowieść, jest wejściem do Świata Snu, 
gdzie właśnie ów flet, na którym pogry-
wają Kokopelli jest bardzo dobrze sły-
szalny, gdzieniegdzie przebija się jesz-
cze w kilku utworach. 

W swojej muzyce sięgacie po 
neofolkowe brzmienia, któ-
rych źródłem jest bez wąt-
pienia magiczność dźwięków 
z różnych zakątków świata, a 
także epok. Skąd czerpiecie 
zatem inspirację do tworze-
nia?

Witold Kowaliszyn: Zgadza się, inspi-
racje czerpiemy z różnych zakątków 
świata. Interesujemy się pradawnymi 
wierzeniami, ludami, zapomniany-
mi krainami czy mrocznymi rytuała-
mi, lecz zawsze bierzemy pod uwagę 
instrumentarium, które posiadamy 

w zespole. Nie mamy instrumentów 
z całego globu, więc korzystaliśmy z 
tego, co mamy. Na przykład w utworze 
„Nyame” z Wybrzeża Kości Słoniowej 
nie mieliśmy zbyt wielu instrumentów 
akurat z tamtych rejonów, więc próbo-
waliśmy oddać klimatem muzycznym 
ten temat. I zazwyczaj jest tak, że jed-
nak coś posiadamy, tak jak w utworach 
takich „Sleipnir Raidho” czy „Jormun-
gand”, które są bardziej nordyckie, 
mamy tagel-harpę, więc stworzyliśmy 
typowe brzmienie kojarzące się z tym 
miejscem. Natomiast w utworze „Ay-
ahuasca” wykorzystaliśmy bardzo dużo 
żywych instrumentów, przeszkadzajek 
i perkusjonali, co uczyniło z niego żywy 
taniec dźwięków. Także bywa z tym 
różnie, to wszystko zależy od konceptu, 
zamysłu już na fazie produkcji danego 
utworu. Czasami mamy opracowane 
od razu aranże z poszczególnymi in-
strumentami, które nakierowują nas, z 
jakiej kultury skorzystać. Często posił-
kujemy także instrumentami wirtual-
nymi, samplowanymi, które brzmią jak 
prawdziwe, za które brzmienie odpo-
wiada głównie Darek. 

Płyta ta różni się od poprzed-
niej przede wszystkim mrocz-
niejszymi akcentami. Prze-
strzenią do jej słuchania po-
winna być cisza?

D.M: Drugi krążek bardzo różni się od 
naszego debiutu z 2019 roku. Nie znaj-
dziemy tutaj słowiańskich pradaw-
nych przepowiedni i jasnych linii me-
lodycznych. 90 procent materiału na 
płycie „Kokopelli” to mroczne dźwięki 
i klimaty opowiadające dźwiękami o 
zapomnianych krainach i wymarłych 
ludach, a także o ich wierzeniach i 
rytuałach. Przez ponad godzinę prze-
prowadzamy słuchacza od Ameryki 

Północnej, poprzez Meksyk w utwo-
rach „Tlaloc” czy „Hinmaton Yalatkit” 
i „Kokopelli”, skandynawskie mrocz-
ne klify utworami Sleipnir Raidho czy 
Jormungand, ocierając się o Daleki 
Wschód w utworach Kalash czy Czoga 
Zanbil by dotrzeć w końcu na Wybrzeże 
Kości Słoniowej z utworem „Nyame”, 
popijając przy tym magiczny napój Ay-
ahuasca pochodzący z Ameryki Połu-
dniowej. Pomimo tak dużej różnorod-
ności w stylistyce utworów z różnych 
zakątków świata, znajdziemy w nich 
bardzo dużo wspólnych cech i zabiegów 
muzycznych w aranżacjach. To celo-
wy zabieg, który miał na celu zespolić, 
ujednolicić większość materiału w ca-
łość. I dlatego wpadliśmy na pomysł, 
aby dużą większość utworów zbudować 
na rytmicznych, motorycznych frazach 
wokalnych i dźwiękach „paszczowych”. 
To sprawiło, iż utwory mają bardzo su-
rowy, naturalny wspólny mianownik i 
akcent muzyczny. Trochę tych poszcze-
gólnych fraz na płycie znajdziemy, 
bo średnio na jeden utwór przypada 
ich kilka. Bardzo nam zależało, aby ta 
druga płyta była bardziej organiczna, 
żywa, przy czym zachowała nasze już 
wcześniej wypracowane brzmienie. 
Wokalizy Witka dopełniły idealnie całą 
stylistykę muzyczną, oddając przy tym 
klimat danego utworu. Dlatego też za-
wsze zalecamy, aby przesłuchać naszą 
płytę w spokoju najlepiej ze słuchaw-
kami na uszach i oddać się w stu pro-
centach tym dźwiękom, wchłaniając 
przy tym każdą cząstkę tej płynącej po-
zytywnej energii. 

Gdzie w najbliższym czasie 
odbywać się będą koncerty?

W.K: Na tę chwilę mamy zaplanowa-
ne na razie 3 ciekawe wydarzenia,  w 
czasie których zagramy. 10 czerwca w 

Wałbrzychu w Coolturalna Montownia 
na terenie Starej Kopalni odbędzie się 
koncert połączony z wernisażem bardzo 
ciekawych prac graficznych, klimatem 
bliskim naszemu muzycznemu sercu. 
25 czerwca zagramy w Złotym Lesie na 
dużej imprezie cyklicznej Noc Święto-
jańska, a  9 lipca w Wierzbnej na co-
rocznym Jarmarku Średniowiecznym. 
Muzyka, którą tworzymy, idealnie pa-
suje do tego typu ciekawych wydarzeń i 
bardzo się cieszymy, jeżeli tylko możemy 
brać w nich udział! Co do reszty miejsc, 
terminów jeszcze nie są pewne na 100%.

Jakie są Wasze plany na przy-
szłość?

D.M: Z pewnością nie zaprzestaniemy 
rozwijać na tych dwóch płytach naszej 
nietuzinkowej działalności muzycznej. 
Cały czas pozyskujemy coraz to więk-
sze, wysublimowane grono słuchaczy 
tego typu muzyki. Zdajemy sobie dosko-
nale sprawę z tego, iż to, co robimy mu-
zycznie, nie jest bardzo popularne, choć 
od kilku lat widać tendencję do wzrostu 
zainteresowania taką muzyką. Może to 
objaw przejedzenia się wyświechtany-
mi stereotypami twórczymi w komer-
cyjnych kanałach dystrybucji cyfrowej 
albo większe zainteresowanie pradaw-
ną słowiańską historią? To akurat nas 
cieszy, lecz nie oczekujemy bardzo du-
żych fajerwerków. Czas pokaże, co da-
lej będzie się działo z muzyką folkową 
i jej wszelakimi odłamami, zwłaszcza 
na polskim rynku muzycznym. Także 
działamy mocno dalej! I aby nie być go-
łosłownym, to już teraz uchylimy rąbka 
tajemnicy i powiemy, że mamy gotowy 
jeden, promujący utwór na trzeci krą-
żek, który to będzie całkowicie w sty-
listyce pradawnych słowiańskich wie-
rzeń, obyczajów, bóstw słowiańskich i 
legend. To będzie prawdziwa gratka dla 
fanów klimatów Welesa czy Mokosza.

Gdzie można kupić najnowszą 
płytę, posłuchać Was on-line?

W.K: Płytę „Kokopelli” jak i pierwszą, 
można zakupić poprzez stronę www.
arenamuzyczna.pl czy www.berkanan-
music.com  lub po prostu pisząc do nas 
na FB zespołu @berkananmusic. Może-
cie także posłuchać i kupić płytę w for-
mie cyfrowej na platformach streamin-
gowych: Spotify, Deezer, Tidal, Music 
Amazon czy Empik. Wspomnę jeszcze, 
że dla wszystkich osób, które kupią pły-
tę, w środku znajduje się specjalny KOD 
QR, gdzie po jego zeskanowaniu prze-
kieruje nas do specjalnej strony www, 
gdzie można pobrać całą płytę „Koko-
pelli” w postaci plików MP3 zupełnie za 
darmo! Wówczas nasza muzyka będzie 
zawsze i wszędzie z Tobą!

Dziękuję za rozmowę.
D.M.: Dziękujemy bardzo za możliwość 
podzielenia się z Państwem naszą mu-
zyczną wizją i zapraszamy na najbliż-
sze koncerty. Wszystkiego dobrego!

Rozmawiała Justyna Bereśniewicz

BERKANAN: 
inspirację czerpiemy 
z różnych zakątków świata 

W trakcie tworzenia drugiej płyty inspiracją dla muzyków było stare bóstwo czczone przez 
amerykańskich Indian.
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Oszuści nie odpuszczają, wymy-
ślając coraz nowsze metody, dzięki 
którym mogą się wzbogacić cudzym 
kosztem. Podszywają się na przykład 
pod dostawcę energii, wysyłając sms 
do użytkowników z informacją o ko-
nieczności zapłaty zaległości za prąd. 
Nieuregulowanie wskazanej kwoty 
spowoduje odłączenie energii elek-
trycznej. Niestety, wejście w zawarty 
w treści wiadomości link i autory-
zowanie transakcji powoduje utra-
tę z konta kwoty znacznie większej 
niż podana w wiadomości. Bądźmy 
ostrożni i zawsze weryfikujmy otrzy-
mane wiadomości.

Sprawcy oszustw, podszywając 
się pod dostawcę energii, wysyłają do 
użytkowników wiadomość sms, w tre-
ści której  informują o niewielkiej za-
ległości za prąd. Nieuregulowanie tej 
kwoty spowoduje odłączenie energii 
elektrycznej. 

W wiadomości podany jest rów-
nież link, umożliwiający dokonanie 
opłaty. Po wejściu w niego jesteśmy 
przekierowani na stronę płatności, 
gdzie mamy możliwość wyboru ban-
ku. Następnie odbywa się proces logo-
wania, w którym podany zostaje tylko 
numer klienta, bez żadnego hasła. Po 
chwili otrzymamy sms z kodem, który 
należy wpisać we wskazanym na stro-

nie miejscu. Niestety, wykonanie tych 
czynności może być bardzo zgubne i 
prowadzić do utarty kwoty znacznie 
większej niż została wskazana w wia-
domości.

Dlatego świdniccy policjanci raz 
jeszcze przestrzegają przez sprawca-
mi oszustw. Ich metody są cały czas 
udoskonalane, dlatego bardzo ważne 
jest,  żebyśmy nie robili niczego po-
chopnie i pod presją czasu.

KPP Świdnica

W połowie czerwca tego roku 
planowane jest uruchomienie re-
montowanej linii kolejowej na trasie 
Świdnica-Wrocław przez Sobótkę. 
Zakończenie inwestycji potwierdza 
rzecznik PKP PLK, Mirosław Siemie-
niec.

Przypomnijmy, pierwotnie finał 
remontu linii wyznaczono na grudzień 
2021, później podawano termin mar-
cowy 2022 roku. Z uwagi na koniecz-
ność wykonania niezbędnych prac 
związanych m.in.   z urządzeniami 
sterowania ruchem kolejowym termin 
został przesunięty na połowę czerw-
ca tego roku. Oznacza to, że za nieco 
ponad miesiąc mieszkańcy naszego 
miasta i gmin ościennych będą mogli 
podróżować pociągiem ze Świdni-
cy do Wrocławia przez Sobótkę. – W 
połowie czerwca planowane jest przy-
wrócenie ruchu na trasie  Świdnica-
-Wrocław przez Sobótkę – odc. ok. 60 
km. To projekt realizowany przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dofinanso-
waniem unijnym z RPO województwa 
dolnośląskiego  – informuje rzecznik 
PKP PLK, Mirosław Siemieniec.

Czas podróży Wrocław Główny 
– Sobótka – Świdnica wyniesie około 
godziny w zależności od liczby za-
trzymań. Na trasie między Wrocła-
wiem a Świdnicą podróżni skorzystają 
z 14 przystanków z nowymi peronami: 
Wrocław Wojszyce, Wrocław Partyni-
ce, Bielany Wrocławskie, Domasław, 
Kobierzyce, Wierzbice Wrocławskie, 

Pustków Żurawski, Rogów Sobócki, 
Sobótka, Sobótka Zachodnia, Szcze-
panów, Marcinowice, Pszenno, Świd-
nica Przedmieście.

Przystanki są dostosowane do po-
trzeb osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się. Podróżni mogą liczyć 
na jasne oświetlenie oraz oznakowa-
nie i gabloty informacyjne. Na pero-
nach będą wiaty i ławki. Przewidziano 
stojaki na rowery.

Prace na trasie Wrocław – Świdni-
ca obejmują tor i mosty – odnowiona 
została m.in. przeprawa nad rzeką Ślę-
żą we Wrocławiu. Skrzyżowania toru i 
drogi zostały przebudowane. Na wielu 
ustawiono dodatkowe zabezpiecze-
nia – sygnalizację świetlną   oraz ro-
gatki, włączony zostanie monitoring. 
Roboty z branży automatyki i ener-
getyki zapewnią właściwą pracę sys-
temu sterowania ruchem pociągów. 
Połączenie (linia nr 285) z Wrocławia 
przez Sobótkę Zachodnią do Świdni-
cy liczy ok. 60 km. Zapewni przejazd 
pociągów pasażerskich z maksymalną 
prędkością nawet do 120 km/godz.

Inwestycja o wartości blisko 217 
mln zł, „Rewitalizacja linii kolejowej 
nr 285 na odcinku Wrocław Główny 
– Świdnica Przedmieście wraz z linią 
nr 771 Świdnica Przedmieście – Świd-
nica Miasto” jest współfinansowana ze 
środków unijnych EFRR w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego.

JB

Wiemy, kiedy pojedziemy 
pociągiem ze Świdnicy do 
Wrocławia przez Sobótkę  

Na trasie dziennie kursować będzie 11 par pociągów osobowych, w tym 3 składy przyspieszone.
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Dostałeś SMS z prośbą 
o dopłatę za prąd? 
Uważaj, to może być oszustwo! 

Pamiętaj!
2 Zanim dokonamy płatności, 
musimy zweryfikować, czy opisa-
na w wiadomości sytuacja faktycz-
nie ma miejsce.
2 Nigdy też nie wchodźmy w 
otrzymane linki, które przekiero-
wują nas na fałszywe strony banku. 
Nie dajmy się zwieźć, gdyż są one 
łudząco podobne do tych, z któ-
rych korzystamy na co dzień.
2 Podczas logowania się musimy 
być bardzo ostrożni i czujni.
2 Ważne jest także, żebyśmy o 
metodach stosowanych przez 
oszustów rozmawiali z najbliższy-
mi.
2 To pozwoli im ochronić nie tyl-
ko pieniądze, ale i dane osobowe.

Oszuści nie próżnują i wymyślają nowe sposoby, jak nas okraść.

fo
to

: K
PP

 Św
idn

ica

ORTOPEDYCZNE
W ŚWIDNICY 

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

ul. Traugutta 7

58-100 Świdnica

www.toswidnica.pl

REKRUTACJA
TECHNIKUMTECHNIKUM

WETERYNARYJNE

https://swidnica.policja.gov.pl/dsw/aktualnosci/bieza/67686,Dostales-SMS-z-prosba-o-doplate-za-prad-Uwazaj-to-moze-byc-oszustwo.html
https://swidnica.policja.gov.pl/dsw/aktualnosci/bieza/67686,Dostales-SMS-z-prosba-o-doplate-za-prad-Uwazaj-to-moze-byc-oszustwo.html
https://swidnica.policja.gov.pl/dsw/aktualnosci/bieza/67686,Dostales-SMS-z-prosba-o-doplate-za-prad-Uwazaj-to-moze-byc-oszustwo.html
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Oddaj odpady do PSZOK

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

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Świdnica, ul. Metalowców 4

Odpady przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty, tel. nr 74 852 21 04, 885 066 505. 

PSZOK czynny jest w godzinach: od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 17:00, w soboty: od 10:00 do 14:00.
Harmonogram odbioru wszystkich odpadów komunalnych znajduje się na stronie www.czystaswidnica.pl w zakładce „wywóz odpadów”.

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

W każdym gospodarstwie domowym powstają tzw. odpady problemowe, któ-
re ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie mogą być umieszczone 
w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych na niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne.

Do odpadów takich należą m.in.:
2 odpady wielkogabarytowe,
2 odpady ulegające biodegradacji,
2 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
2 odpady budowlane i remontowe,
2 przeterminowane i niepotrzebne leki.

Takie odpady należy dostarczyć do PSZOK-u. Na 
terenie Świdnicy Punkt Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych mieści się przy ul. Metalowców 
4 (siedziba Zakładu Oczyszczania Miasta) i jest czyn-
ny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 
17:00 oraz w soboty od 8:00 do 14:00. Odpady można 
zostawić w punkcie po wcześniejszym umówieniu wi-
zyty pod nr. tel.: 885 066 505 lub +48 74 852 21 04.

Do punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych przyjmowane są:
2 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
2 zużyte baterie i akumulatory,
2 odpady budowlane i rozbiórkowe,
2 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
2 zużyte opony,
2 chemikalia, w tym opakowania 
     po chemikaliach,
2 odpady zielone,
2 odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone,
2 inne odpady niebezpieczne powstające 
     w gospodarstwach domowych,

2 papier i tektura,
2 metal,
2 tworzywa sztuczne,
2 szkło i opakowania ze szkła,
2 opakowania wielomateriałowe,
2 opakowania ulegające biodegradacji.

Odpady do PSZOK przyjmowane są w ramach 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
bez żadnych dodatkowych opłat. Przekazując odpady 
należy mieć na uwadze, że PSZOK nie przyjmie odpa-
dów komunalnych, które nie są posegregowane oraz 
tych, których nie można zidentyfikować lub zawiera-
ją azbest. Nie mogą być one zanieczyszczone innymi 
odpadami. Gałęzie muszą być rozdrobnione, a odpady 
wymagające opakowania muszą być umieszczone w 
szczelnych pojemnikach i oznaczone etykietą identy-
fikacyjną.

Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady ko-
munalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, PSZOK nie przyj-
mie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej 
przez Ciebie działalności gospodarczej, tj. odpadów 
poprodukcyjnych. Pamiętaj, że pracownicy PSZOK 
nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale 
wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym 
pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, 
załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie. 
Podczas rozładunku zachowaj czystość i porządek.
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W wydarzeniu udział wzięło ponad 120 
ekspertów - przedstawicieli samorządu, pre-
zydenta RP, organizacji pozarządowych, świata 
biznesu oraz nauki. Celem obrad było przygo-
towanie tzw. „białej księgi” – listy rekomendacji 
i  koniecznych zmian prawnych, które w  naj-
bliższym czasie muszą zostać wprowadzone 
w  związku z  przyjęciem przez Polskę ponad  
3 mln obywateli Ukrainy. 

Podczas dwóch dni obrad gruntownie 
przeanalizowano sytuację tych sektorów ży-
cia społecznego, które wymagają natychmia-
stowych zmian – rynku pracy, mieszkalnictwa, 
edukacji, bezpieczeństwa i  finansów. Jednym 
z najważniejszych momentów obrad była roz-
mowa z  Witalijem Kliczko, merem Kijowa, 
który z  uczestnikami wydarzenia połączył się 
online. Dwudniowa wymiana merytorycznych 
opinii tak licznej grupy ekspertów wymagała 
nie tylko wcześniejszego planowania, ale też 
odpowiedniego zaplecza technicznego. 

- Pierwsze spotkanie dotyczące produkcji 
tego wydarzenia miało miejsce dwa tygodnie 
wcześniej – mówi Michał Siedlecki, właści-
ciel Weber Group. - Po wysłuchaniu pomy-
słu organizatorów i  serii pytań o  szczegóły 
rozpoczęliśmy prace projektowe. Przy wyda-
rzeniach na tak dużą skalę zawsze najpierw 
powstaje model 3d, a  następnie ani-
macja łącząca efekty świetlne, te-
lebimy, a  wszystko zbudowane 
w  oparciu o  stosownie do-
braną oprawę dźwiękową. 
Samorządowy Okrągły Stół 
odbył się w  Hali Stulecia 
– świetnym, ale równocze-
śnie bardzo wymagającym 
obiekcie. Dobrane urządze-
nia świetlne to absolutny 
top spośród wszystkich do-
stępnych na rynku. Na miej-

scu były praktycznie wszystkie ogólnopolskie 
telewizje, tutaj nie było mowy o  kompromi-
sach. Presja czasu to coś, do czego trzeba się 
w  tej branży przyzwyczaić. Często na wyda-
rzenia wybierane są miejsca, w  których co-
dziennie odbywa się po kilka eventów, a co za 
tym idzie - ważna jest logistyka i odpowiedni 
dobór ludzi, którzy wykonują swoją pracę bez 
zbędnych pytań. Przez te wszystkie lata udało 
mi się skompletować zespół, na którym śmiało 
mogę polegać – to bardzo ważne, bo odpowie-
dzialność jest naprawdę duża – dodaje.

15 członków ekipy technicznej Weber Gro-
up rozpoczęło montaż instalacji o godz. 21:00 
w  dniu poprzedzającym rozpoczęcie obrad. 
Wcześniej przygotowano ok. 30 punktów pod-
wieszeń pod kopułą hali. Na nich zamontowano 
specjalne czarne kratownice, do których przez 
całą noc montowane były urządzenia. Następ-
nego dnia, już o  7:00 rano, przeprowadzono 
próbę generalną, żeby o  11:00 móc rozpocząć 
właściwe wydarzenie przed publicznością, któ-
ra wypełniła halę. 

Weber Group każdego roku realizuje dzie-
siątki wydarzeń, są to m.in. konferencje, targi, 
imprezy oraz uroczystości firmowe, gale wrę-
czenia nagród, ale także koncerty, festiwale 
i  kina plenerowe. Mówimy tu o  produkcjach 

wydarzeń, ponieważ posiadane zaple-
cze techniczne (światło, dźwięk, 

telebimy i kamery), które umoż-
liwia realizację tych działań to 

jedno, ale bezcenne jest do-
świadczenie, którym dzielą 
się od początku współpra-
cy. Dzięki temu na obsłu-
giwanych eventach panu-
je spokój, a  organizatorzy 
mogą skupić się na pozo-

stałych aspektach swoich 
wydarzeń.

Samorządowy Okrągły Stół w Hali Stulecia 
zrealizowany przez Weber Group
70 m2 ekranów LED, 200 urządzeń oświetleniowych i potężny system audio – tak w skrócie prezentowała się 
lista sprzętu wykorzystanego do realizacji obrad Samorządowego Okrągłego Stołu, które odbyły się 9 maja we 
wrocławskiej Hali Stulecia. Za produkcję i realizację wydarzenia odpowiadała firma Weber Group ze Świdnicy.

www.webergroup.pl   G www.facebook.com/webergrouppl
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65 lat świdnickich Mrówkojadów
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Motoserce na stałe wpisało się w 
kalendarz miejskich imprez i co roku 
cieszy się sporym powodzeniem wśród 
mieszkańców. Niewątpliwie najważ-
niejszym akcentem tegorocznego wy-
darzenia była zbiórka krwi, której cią-
gle brakuje w centrach krwiodawstwa. 
Na uczestników wydarzenia czekało 
mnóstwo atrakcji, w tym m.in. występy 
artystyczne dzieci i młodzieży, pokaz 
jazdy quadem, pokazy sztuk walki czy 
wystawa pojazdów z PRL-u.

JB

Motoserce zabiło na świdnickim Rynku
Przepiękna, letnia pogoda towarzyszyła organizatorom i 

uczestnikom kolejnej edycji Motoserca, które odbyło się w 
sobotę 14 maja na świdnickim Rynku.

To kolejna impreza pod chmurką, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkań-
ców miasta.

Wychowali w myśl braci harcer-
skiej kilka pokoleń świdniczan. Jest 
to jedna z najstarszych drużyn na 
Dolnym Śląsku. Mrówkojady, bo o 
nich mowa, w sobotnie popołudnie 
14 maja świętowały 65. rocznicę po-
wstania.

Uroczystość rozpoczęła się od 
apelu w Szkole Podstawowej nr 4 w 
Świdnicy, a przewodniczył jej harc-
mistrz Andrzej Góralski, który zwią-
zany jest z Mrówkojadami od lat sie-
demdziesiątych. Miewał krótkie prze-
rwy, ale nigdy nawet nie przyszło mu 
na myśl, żeby pożegnać się z harcer-
stwem na dobre. Nawet z wojska kie-

rował drużyną, wychodząc na cotygo-
dniowe przepustki.  Dla harcerzy jest 
więc nie tylko inicjatorem wielu dzia-
łań, ale przede wszystkim dobrym du-
chem bez, którego trudno byłoby so-
bie wyobrazić świdnicką drużynę. Ca-
łości jubileuszu towarzyszyła wystawa 
kronik, pamiątkowych, archiwalnych 
zdjęć, na których goście mogli odna-
leźć siebie sprzed kilku, kilkunastu czy 
nawet kilkudziesięciu lat. Nie zabrakło 
zatem wzruszeń, a niejednej osobie w 
oku zakręciła się łza. Po części oficjal-
nej odbyło się wspólne ognisko i ro-
dzinny piknik.

JB

▪ 1957 Józefowicz 
▪ 1958 Z. Marczuk
▪ 1959 C. Kuta
▪ 1960 W. Karaśkiewicz
▪ 1962 J. Lewandowski
▪ 1965 A. Chęć
▪ 1966-1968 K. Krawczyk
▪ 1970 A. Góralski
▪ 1971 A. Gerono
▪ 1972 A. Góralski
▪ 1985 M. Czechowska
▪ 1987 A. Góralski
▪ 1996 E. Sorbjan

▪ 1998 M. Rybarczyk
▪ 1999 A. Góralski
▪ 2000 T. Dubel
▪ 2001 A. Góralski
▪ 2007 E. Zakrawacz
▪ 2008 A. Kapłon
▪ 2009 A. Góralski
▪ 2011 A. Kaczor
▪ 2012 A. Góralski
▪ 2016 N. Golińska
▪ 2018 A. Góralski
▪ 2021 N. Józefiak

Drużynowi 10. Świdnickiej Drużyny Harcerskiej:

Mrówkojady to jedna z niewielu 
dolnośląskich drużyn, która działa 
nieprzerwanie od 65 lat.
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Chętni mogli także oddawać krew.Na scenie nie zabrakło występów artystycznych.
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Rekreacyjny bieg z pięknym oko-
licznościowym medalem na mecie, a 
na dokładkę mnóstwo atrakcji dla ca-
łych rodzin – to wszystko i wiele wię-
cej czekało na uczestników kolejnej 
już edycji Biegu Papieskiego, który 
odbył się w niedzielę 15 maja w Parku 
Centralnym w Świdnicy.

Wydarzenie rozpoczęło się o go-
dzinie 14. Trasa długości dwóch kilome-
trów wytyczona została alejkami parku, 
a sam bieg miał charakter rekreacyjny, 
nie był mierzony czas. Pierwszych 300 
uczestników otrzymało pamiątkowy 
medal. Imprezie towarzyszyła także 
zbiórka pieniędzy przeprowadzona 
przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Niepełnoprawnością Intelektu-
alną Koło w Świdnicy. Całość datków 
zostanie przeznaczona na zakup busa 
dla podopiecznych placówki. To jednak 

Bieg Papieski z charytatywną 
zbiórką w tle

nie wszystko! Nie zabrakło również 
dmuchanych zjeżdżalni, malowania 
twarzy, ogromnych baniek mydlanych. 
Nieco starsi mieszkańcy Świdnicy mo-
gli skorzystać z bezpłatnych badań, a 
w strefie gastronomicznej można było 
spróbować przygotowanych smako-
łyków. Słowem, każdy znalazł coś dla 
siebie. Festyn rodzinny i bieg odbyły 
się w ramach corocznych obchodów 
Dni Papieskich. Organizatorami byli: 
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Niepełnoprawnością Intelektualną 
Koło w Świdnicy, Fundacja Łączy nas 
Football, Urząd Miejski w Świdnicy, 
Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Die-
cezja Świdnica i przychodnia ARS Me-
dica.  

JB

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Organizatorom festynu sprzyjała piękna, letnia pogoda.
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W festynie wziął udział także biskup Marek Mendyk.

Nie zabrakło także mini recitalu w wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej.

W rekreacyjnym biegu mógł wziąć udział każdy.
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Muzeum Dawnego Kupiectwa w 
Świdnicy, wzorem lat ubiegłych, włą-
czyło się w ogólnopolską akcję Noc 
Muzeów. Podczas wydarzenia otwar-
to nową wystawę czasową „Świdnic-
ka Wystawa Przemysłu i Rzemiosła z 
1892 r. w ówczesnej prasie śląskiej”.

Noc Muzealna w Muzeum Dawnego Kupiectwa

Zwiedzający Muzeum Dawnego Kupiectwa mogli podziwiać także nową wystawę czasową.

Noc Muzeów to wyjątkowa inicjaty-
wa na kulturalnej mapie Polski. Co roku 
przyciąga spore grupy zainteresowa-
nych zwiedzających. To czasami jedyna 
i niepowtarzalna okazja, by zwiedzić 
niedostępne na co dzień miejsca takie 
jak pałace, czy pełne tajemnic komna-

Szkoła Podstawowa 
nr 105 z uroczyście 
nadanym imieniem
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Dzieci będą mogły inspirować się historiami podróżników i odkrywców.

Imieniem Polskich Podróżników 
i Odkrywców może poszczycić się od 
teraz Szkoła Podstawowa nr 105 w 
Świdnicy. Uroczystość odbyła się 13 
maja w sali sportowej.

Kilka miesięcy temu przeprowa-
dzono wśród uczniów konkurs, w któ-
rym to właśnie oni mieli wskazać patro-
na, z którym utożsamiać się powinna 
szkoła. Wyboru można było dokonać 

spośród trzech propozycji. Pierwszą 
była nietuzinkowa osoba Janusza Kor-
czaka, drugą księżnej Anny Świdnickiej i 
trzecią, jak się okazało później, zwycię-
ską, Polskich Podróżników i Odkryw-
ców. W uroczystości wzięły udział wła-
dze miasta, radni, uczniowie, rodzice, a 
także kadra pedagogiczna.

JB
foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

ty. W trakcie Nocy Muzeów w Muzeum 
Dawnego Kupiectwa zwiedzający mogli 
podziwiać wszystkie ekspozycje stałe, 
czyli aranżacje dawnej apteki, karczmy, 
sklepu kolonialnego, domu wagi, stacji 
paliw, dziejów świdnickiego piwowar-
stwa, salonu mieszczańskiego, a także 

gotyckiej Sali Rajców. Dodatkową atrak-
cją był koncert muzyki kameralnej, pod-
czas którego wykonywane były utwory 
z dawnej epoki.

Warto podkreślić, że tego wieczo-
ru wstęp do muzeum był bezpłatny.

JB

W uroczystości nadania szkole imienia wzięli udział także przedstawiciele władz Świdnicy i 
prezydent miasta.

Nowy sztandar to powód do dumy dla całej społeczności szkolnej.

Uczniowie w roli rdzennych mieszkańców Ameryki Płn. czuli się wyśmienicie.

Noc Muzealna zgromadziła wielu świdniczan.
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Rada Miejska

Progi zwalniające 
na ulicy 
Parkowej?

Mieszkańcy ulicy Parkowej 
w Świdnicy skarżą się się na zbyt 
duży hałas spowodowany szyb-
kością, z jaką po wybrukowanej 
drodze poruszają się samochody. 
Radny Władysław Wołosz apeluje 
zatem o instalację progów zwal-
niających.

- W imieniu 
mieszkańców 
ulicy Parko-
wej proszę 
o zainstalo-
wanie szy-
kan na ulicy 
Parkowej, po-
nieważ jezdna 
jest wykonana z 
kostki brukowej, 
co przy szybkim poruszaniu się po-
jazdów, powoduje hałas – wskazuje 
radny.

- Informujemy, że przedstawio-
ny przez Pana wniosek o ustawie-
nie szykan na jezdni (progów zwal-
niających U-16) jesteśmy skłonni 
rozpatrzyć pozytywnie, jeżeli bę-
dzie on poparty dostateczną ilością 
imiennych podpisów mieszkańców 
budynków oraz instytucji sąsia-
dujących ze wskazaną lokalizacją 
progu. Stąd też realizacja musi być 
poprzedzona taka formą konsulta-
cji, a mieszkańcy muszą wykazać 
swoją aprobatę dla zaproponowa-
nego rozwiązania. Instalacja pro-
gu zwalniającego nie rozwiązuje 
zagadnienia hałasu emitowanego 
przez pojazdy zbliżające się do pro-
gu, a dodatkowo może generować 
drgania, które będą o wiele bar-
dziej uciążliwe dla mieszkańców. 
W skrajnych przypadkach mogą 
mieć one wpływ na stan techniczny 
budynków i umieszczonych w nich 
instalacji – odpowiada, prezydent 
Świdnicy, Beata Moskal-Słaniew-
ska.

JB

O nowe nasadzenia 
drzew, które miałyby 
zacienić plac zabaw 
dla dzieci zlokalizo-
wany pomiędzy uli-
cami Głowackiego 
a Armii Krajowej w 
Świdnicy, wystąpiła 
w swojej interpelacji 
radna Violetta Wierciń-
ska.

- Plac zabaw umiej-
scowiony jest na terenie mocno 
nasłonecznionym. W okresie let-
nim korzystanie z niego jest mało 
komfortowe zarówno dla dzieci, 
jak i dla pilnujących je opieku-
nów. Brak zacienienia powoduje, 
że urządzenia nagrzewają się a 
rodzice/opiekunowie skracają 
czas pobytu dzieci na placu – 
apeluje radna.

W odpowiedzi przy-
gotowanej przez Urząd 

Miejski w Świdnicy 
czytamy, że ze wzglę-
du na to, iż wspo-
mniany teren znaj-
duje się w Gminnej 

Ewidencji Zabytków 
jako obszar chroniony 

pod nazwą „Historycz-
ny obszar urbanistyczny 
dawnych koszar grena-

dierów, tzw. Czerwone Koszary”, 
konieczne jest uzyskanie zgody 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. - Posa-
dzenie drzew uzależnione będzie 
od uzyskanej opinii konserwa-
torskiej – napisał w odpowiedzi 
na interpelację zastępca prezy-
dent Świdnicy, Jerzy Żądło.

JB

Delegatury w sprawach paszpor-
towych obsługują klientów m. in. w 
Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu. 
Czy w niedalekiej przyszłości rów-
nież w Świdnicy powstanie punkt, 
w którym będzie można wyrobić do-
kument tożsamości uprawiający do 
przekraczania granic państwowych? 
Interpelację w tej sprawie złożył Jan 
Dzięcielski, przewodniczący Rady 
Miejskiej. Prezydent Beata Moskal-
-Słaniewska w odpowiedzi informu-
je, że skieruje stosowane zapytanie 
do wojewody dolnośląskiego.

Paszport jest dokumentem tożsa-
mości, który poza dowodem osobistym 
umożliwia wyjazd z Polski i przekrocze-
nie granicy większości krajów świata. 
Jego wydawaniem zajmują się woje-
wodowie. Biura paszportowe znajdują 
się w urzędach wojewódzkich oraz w 
specjalnych punktach na terenie 
mniejszych miast.  W ostatnim 
czasie urzędnicy potwier-
dzają, że wzrost zaintereso-
wania złożeniem wniosku 
w porównaniu do ubiegłego 
roku jest większy nawet o 
kilkaset procent. Powodów 
jest kilka. Wojna w Ukrainie, 
zbliżający się sezon urlopowy po 
zluzowaniu obostrzeń pande-
micznych, a także wyjście Wielkiej Bry-
tanii z Unii Europejskiej.

Koniec z czasochłonnymi  
wyprawami do Wałbrzycha  
czy Wrocławia?

Z pomysłem utworzenia punktu 
paszportowego w Świdnicy zwrócił 
się  Jan Dzięcielski, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej. – Proszę o podjęcie 

działań w zakresie stworzenia w Świd-
nicy punktu, w którym będziemy 

mieli możliwość wyrobić pasz-
port. Taka sposobność istnieje 

poprzez współpracę ze służ-
bami wojewody i spisaniem 
stosownych porozumień. 
W pobliskim Dzierżonio-
wie właśnie powstaje taki 

punkt  – wskazuje w swojej 
interpelacji Jan Dzięcielski.

–  Odpowiadając na Pana in-
terpelację w sprawie uruchomienia w 
Świdnicy Terenowego Biura Paszpor-
towego, pragnę przekazać, iż z uwagi 
na duże zainteresowanie obywateli 
wnioskowaniem o dokument podró-
ży, jakim jest paszport oraz sporymi 
problemami związanymi ze złożeniem 
wniosku o wydanie dokumentu i jego 
odbiorem w Dolnośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim we Wrocławiu czy też 
w Delegaturze Urzędu w Wałbrzychu 

Czy w Świdnicy będzie można 
wyrobić paszport? Wniosek 
trafi do wojewody dolnośląskiego

Być może już niedługo w Świdnicy będzie można wyrobić paszport.

przychylam się do pana sugestii – in-
formuje w odpowiedzi Beata Moskal–
Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Wojewoda podejmie decyzję
– Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z 

dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach 
paszportowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 197 
ze zm.) „paszporty i paszporty tymcza-
sowe w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje 
i odmawia ich wydania wojewoda, do 
którego wpłynął wniosek o wydanie do-
kumentu paszportowego”. Z przytoczo-
nego przepisu ustawy wynika, iż pasz-
porty nie są wydawane przez organy 
gmin, jest to kompetencja wojewody. W 
związku z powyższym skieruję zapyta-
nie do Wojewody Dolnośląskiego Jaro-
sława Obremskiego o możliwości uru-
chomienia i warunki funkcjonowania w 
Świdnicy Terenowego Biura Paszporto-
wego – tłumaczy prezydent Świdnicy.

DG

Władysław 
Wołosz

Jan Dzięcielski

Będą nowe 
nasadzenia drzew 
na placu zabaw? 

Violetta 
Wiercińska
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Przez lata w miejscu tym znajdowała 
się kwiaciarnia, później sklep z używaną 
odzieżą. Nieużytkowany od dawna pawi-
lon handlowy przy placu Drzymały szpecił 
skwer, przy którym się znajdował. Dlatego 
Rada Miejska w Świdnicy zdecydowała o 
jego rozbiórce.

– Demontaż wiaty przystankowej i pawilo-
nów handlowych jest wykonywana w ramach 

zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowa-
nie terenu przy placu Michała Drzymały”. Wy-
konawcą robót jest firma Zakład Ogólnobudow-
lany „REMECO” Sp. Jawna, Roman Waszczuk 
& Tomasz Waszczuk, Wilków 4A, 58-125 Pszen-
no – informuje rzeczniczka Urzędu Miejskiego 
w Świdnicy, Magdalena Dzwonkowska.

Koszt prac to 66 420 zł.
JB

Znika pawilon handlowy 
przy pl. Drzymały

◄ Rozpo-
częła się 
rozbiórka 
koszmar-
nego pawi-
lonu.

foto: W. Bąkiewicz 
/ UM Świdnica
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Cudny Gabryś szuka kochającego domu

fo
to

: F
un

da
cja

 M
am

 Po
my

sł

Szukasz przyjaciela, z 
którym będziesz mógł le-
żeć przed telewizorem, 
głaskać go i spędzać 
z miło czas? Gabryś 
będzie idealnym 
kandydatem! 

„To cudny i 
grzeczny kociak. 
Uważamy, że to typo-
wy kanapowiec. Jego ży-
cie kręci się wokół jedze-
nia, głaskania i spania. Ten 
kawaler bardzo lubi towarzystwo 
człowieka, sam zachęca do kontaktu 
i wsuwa główkę pod rękę opiekuna, 
lecz mimo wszystko potrafi pokazać 
człowiekowi granice. Jeśli mu się coś 

Blisko dwie tony plastikowych 
nakrętek zebranych w metalowych 
sercach wesprze chore dzieci. Pie-
niądze na niezbędne leczenie trafią 
tym razem do Gracjana, Krystiana i 
Pauliny.

Przypomnijmy, że sponsorami po-
tężnych serc, które zamontowano w 
2021 roku m.in. nad zalewem Witoszów-
ka i na terenie Świdnickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, są świdniczanie Mał-
gorzata i Marek Podleśni. Wraz z Fun-
dacją Wspierania Sportu „Łączy nas Fo-
otball” cyklicznie opróżniają metalowe 
pojemniki, wspierając tym samym naj-
bardziej potrzebujących.

– Kolejne 1820 kg plastikowych na-
krętek spieniężonych na leczenie i re-
habilitację trójki ciężko chorych świd-
nickich dzieci. Wielkie dzięki dla tych, 
którzy wrzucają plastikowe nakrętki do 

naszych pojemników. Tych, którzy tego 
jeszcze nie robią, zachęcamy do przy-
łączenia się. Naprawdę warto  – ape-
luje prezes fundacji „Łączy nas Foot-
ball”, Wiesław Żurek.

JB

Przedstawiciele Wspólnoty Ko-
ściołów Ewangelickich w Europie 11 
maja odwiedzili Wrocław, Krzyżową 
oraz Świdnicę, gdzie odbyło się nabo-
żeństwo ekumeniczne. Kazanie wy-
głosił biskup Jerzy Samiec, a słowa 
pozdrowienia biskup Marek Mendyk.

– Homilia bpa Jerzego Samca w po-
ruszający sposób odnosiła się do obec-
nej sytuacji w Europie, do okrucień-
stwa wojny… W nabożeństwie uczest-

niczył bp Marek Mendyk. Gospodarz 
Kościoła Pokoju, bp Waldemar Pytel 
nawiązał do symboliki miejsca i przy-
bliżył historię świątyni. Moich kilka 
zdań poświęciłam wielkiej solidarności 
serc, która zaowocowała ogromną po-
mocą na rzecz uchodźców z Ukrainy. 
Dziękuję za to ważne spotkanie – mówi 
prezydent Świdnicy,  Beata Moskal-
-Słaniewska.

UM Świdnica

Przed nami czwarta edycja ogólno-
polskich zmagań o Puchar Rowerowej 
Stolicy Polski. Rywalizacja odbędzie się 
w czerwcu i potrwa cały miesiąc. W za-
bawie może wziąć udział każdy rowe-
rzysta, który pobierze na swój telefon 
aplikację „Aktywne Miasta” i wybierze 
to, dla którego będzie kręcić kilometry. 

„Aktywne Miasta” to portal inter-
netowy oraz aplikacja sportowa będą-
ca wielofunkcyjnym narzędziem przy-
datnym każdemu, kto uprawia sport. 
Aplikacja oferuje kilkanaście dyscyplin 
sportowych, mierzy czas, pokonany dy-
stans, spalone kalorie, a przebyte szlaki 
oznacza na mapie.  - W ubiegłym roku 
Świdnica uplasowała się na 14 miejscu na 
53 miasta. W zabawie udział wzięło 836 
uczestników skupionych w 29 grupach 
typu szkoły, kluby sportowe, instytucje, 
firmy itp. Łącznie dla Świdnicy rowe-
rzyści pokonali 101 651 kilometrów. Za-
chęcam wszystkich, aby już dzisiaj roz-
poczęli treningi i w czerwcu wykręcili 
dla Świdnicy jeszcze więcej kilometrów  
– mówi Radosław Werner, kierownik 
Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miej-
skiego w Świnicy, koordynator pro-
jektu. Poprzez wybór odpowiedniej 
formy transportu możemy mieć fak-
tyczny wpływ na poprawę stanu śro-
dowiska naturalnego. Wybierając ro-
wer, stawiamy na ekologiczny środek 
transportu. Podczas zmagań o tytuł 
Rowerowej Stolicy Polski 2021 przez 
jeden miesiąc udało się ograniczyć 
emisję dwutlenku węgla do środowi-
ska o blisko 257 ton! Takie akcje wpły-
wają na popularyzację alternatyw-
nych, ekologicznych form transpor-
tu i tym samym przyczyniają się do 
edukacji ekologicznej społeczeństwa. 
Udział w zabawie jest bezpłatny. A 

Świdnica walczy o tytuł 
Rowerowej Stolicy Polski

miasto, które wygra rywalizację otrzyma 
przechodni „Puchar Rowerowej Stolicy 
Polski”. W przypadku wygranej trzy razy 
z rzędu, puchar zostaje na stałe w posia-
daniu danego miasta. - Dla sześciu naj-
lepszych kobiet i mężczyzn przygotowa-
liśmy nagrody w postaci dedykowanych 
koszulek rowerowych oraz zegarki spor-
towe dla zwycięzców. Najważniejsza jest 
jednak dobra zabawa i nasza aktywność 
na świeżym powietrzu. Lubisz rowerowe 
wycieczki z rodziną? Dojeżdżasz rowerem 
do pracy? Kręcisz kilometry dla zdrowia 
albo sylwetki? Nie zastanawiaj się dłużej, 
tylko dołącz do rywalizacji o Puchar Ro-
werowej Stolicy Polski 2022 – dodaje Ra-
dosław Werner, kierownik Biura Sportu 
i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Świnicy. 

UM Świdnica

Kilogramy nakrętek pomogły 
kolejnym chorym dzieciom

Zamiast wyrzucać nakrętki, warto je 
przekazać na rzecz chorych dzieci.
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Nabożeństwo ekumeniczne 
w Kościele Pokoju

W nabożeństwie ekumenicznym wzięli udział przedstawiciele Wspólnot Kościołów Ewange-
lickich z Europy.

nie podoba - subtelnie to po-
kazuje łapką z delikatnie 

wysuniętymi pazurkami, 
nie jest to oznaka agre-
sji, lecz sygnał, że nie 
chce z nami kontaktu. 
Gabriel jest zaczipo-
wany, zaszczepiony, 
odrobaczony i wyka-

strowany” – informują 
przedstawiciele schro-

niska dla bezdomnych 
zwierząt w Świdnicy.

Kontakt ws. adopcji:
Schronisko dla bezdomnych 

zwierząt w Świdnicy
Tel. 733 093 663
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kultywowaniu pamięci o walce o nie-
podległość Rzeczypospolitej Polskiej 
pięcioro świdniczan zostało odzna-
czonych medalem „Pro Patria”. Uro-
czystość odbyła się podczas ostatniej 
sesji Rady Miejskiej. 

Medal „Pro Patria” ustanowiony 
Zarządzeniem Kierownika Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych przyznawany jest osobom 
w uznaniu szczególnych zasług w 
kultywowaniu pamięci o walce o nie-
podległość Rzeczypospolitej Polskiej. 

Nadanie medalu potwierdza się legi-
tymacją, wręczaną łącznie z odzna-
czeniem. - Koło sybiraków to również 
ludzie dobrej woli, którzy współpracują 
z nami i wspierają naszą działalność. 
Za to wszystko w imieniu sybiraków 
serdecznie dziękuję. W dowód wdzięcz-
ności zarząd w Świdnicy wystąpił o 
odznaczenie medalami następujące 
osoby: Wanda Budziszyn, Władysław 
Budziszyn, Mariusz Koba, Krzysztof 
Frączek oraz harcmistrz Piotr Pamuła 
– mówi Zygmunt Zelek, prezes Związ-
ku Sybiraków koła Ziemi Świdnickiej.

Odznaczeni medalem 
„Pro Patria”

Odznaczeni odebrali 
medale 22 kwietnia. 
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W holu Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w piątek 13 maja odbył się 
wernisaż wystawy „Azyl” świdnicza-
nina Mariusza Buczmy. Autor zabiera 
nas w podróż pełną prostoty, głębi, 
ukazując znane nam miejsca w nie-
zwykłych fotografiach.

–  Lubię patrzeć przez matówkę i 
naciskać spust migawki. Lubię zapach 
wywoływacza i moment, kiedy z bieli 
papieru wyłania się obraz, to jest jak 
narkotyk – uzależnia… Trudno byłoby 

Przyjaciele 
biblioteki 
polecają

Agnieszka Frączek -  
autorka książek  
dla dzieci

Ponad 30 osób wzięło udział w 
pierwszej edycji ogólnopolskiej akcji 
„Odjazdowy Bibliotekarz”, którą w 
Świdnicy 14 maja zorganizowała dla 
świdniczan Miejska Biblioteka Pu-
bliczna.

„Odjazdowy Bibliotekarz” to 
ogólnopolska akcja koordynowana 
przez Fundację Normalne Miasto – Fe-
nomen, której celem jest promowanie 
czytelnictwa i bibliotek. Wydarzenie 
organizują biblioteki z miast, miaste-
czek i wsi w każdym województwie. 
Odbyły się też edycje międzynaro-
dowe pod nazwą Bicycool Libra-
ry. Na rowery wsiedli biblioteka-
rze i czytelnicy m.in. w Rumunii, 
Wielkiej Brytanii, USA i Nepalu. 
Od 2010 roku w Odjazdowe-
go Bibliotekarza zaangażowa-
ło się niemal  300 miejscowości. 
W imprezach wzięło udział po-
nad  5000 uczestników.W Świdni-
cy inicjatywa organizowana była po 
raz pierwszy. Uczestnicy rowerami 
wyruszyli wspólnie ze skweru przy 

Miejska Biblioteka Pu-
bliczna serdecznie zapra-
sza wszystkich mieszkań-
ców Świdnicy na Piknik 
dla Bolka. Impreza odbę-
dzie się w ramach Roku 
Bolka, który został usta-
nowiony uchwałą Rady 
Miejskiej w Świdnicy. 

Na uczestników bę-
dzie czekało wiele atrak-
cji: spotkanie i warsztaty z 
ilustratorką – Magdaleną 
Kozieł-Nowak, która wy-
konała m.in. ilustracje do 
książki „Bolko Mały”, au-
torstwa Grażyny Bąkie-
wicz. Podczas spotkania 
będzie można posłuchać, 
jak powstawały ilustracje, 
zaś na warsztatach uczest-
nicy będą mogli stworzyć 
samodzielnie tarcze rycer-
skie i proporce z epoki. Po-
nadto dzięki Małgorzacie i 
Andrzejowi Hercuń, wła-
ścicielom Kraszowickiej 
Zagrody oraz Stowarzy-
szeniu Świdnickie Bractwo 
Rycerskie przygotowane 
zostaną stanowiska zręcznościowe i 
edukacyjne. Uczestnicy pikniku będą 
mogli nauczyć się również kilku tań-
ców - wszystko oczywiście z czasów 
Piastów, epoki kiedy żył i władał ksią-
żę Bolko Mały. Na skwerze zostanie 
zaprezentowana wystawa ilustracji z 
książki „Bolko Mały”. O słodki poczę-

stunek zadbają podopieczni Warszta-
tów Terapii Zajęciowej, prowadzący 
słynną świdnicką galerio-kawiarenkę 
Ważka Art-Café. 

Piknik rozpocznie się w sobotę 28 
maja o godzinie 12.00  na skwerze z 
dzikami i potrwa w do 14.00. 

Znalazł swój AZYL w fotografii. 
Wernisaż wystawy 
Mariusza Buczmy 

mi bez tego żyć. Fotografia to azyl… – 
mówi o swoich pracach  Mariusz 
Buczma. –  Zachęcam do zauważenia 
miejsc będących nie tylko dostrze-
żonym, fascynującym i mistrzowsko 
uchwyconym kadrem, lecz przepełnio-
nym prostotą i poetyką światem blisko 
nas. Oczywistym, jednak nieodkrytym. 

Prace Mariusza Buczmy moż-
na podziwiać w holu biblioteki do 10 
czerwca.

JB

Marcin Kostrzyński:  „Gawędy o wilkach i innych 
zwierzętach” 
Zachęcam do lektury książki niezwykłej – pełnej miłości 
do zwierząt, szacunku do nich i zrozumienia dla nich. 
„Gawędy o wilkach” Marcina Kostrzyńskiego to książ-
ka, która pokazuje, jak silne i trwałe więzi zwierzęta na-
wiązują między sobą. I nie tylko między sobą – zwierzę-
ta potrafią też nawiązać piękną więź z człowiekiem. W 
„Gawędach” autor gawędzi nie tylko o wilkach. Na kar-
tach książki pojawiają się sarny, jelenie, lisy, wiewiórki, 
a nawet kuna o słodkim imieniu: Miodzio. I dziki, za-
chwycające dziki! Wspaniałe, mądre, radosne, dobre.
To oczywiste, że zwierzęta czują. Są zdolne do wyra-
żania i odczuwania głębokich 
emocji – przywiązania, przy-
jaźni, miłości, a nawet żałoby. 
Potrafią również odczuwać 
wdzięczność, a także otaczać 
swoich bliskich – również ludzi 
– troską. 
Zwierzęce i ludzkie emocje ni-
czym się od siebie nie różnią. 
Wszyscy jesteśmy istotami 
rodzinnymi, potrzebujemy bli-
skości i miłości. Wszyscy. Pa-
miętajmy o tym. 

Rowerowy rajd w ramach 
„Odjazdowego Bibliotekarza”

ulicy Wałowej, by dojechać do dawnej 
siedziby rodu Wierzbnów na szczy-
cie „Skałki” w miejscowości Wierzb-
na. Tam odbył się wspólny spacer po 
dawnych obiektach związanych z Cy-
stersami, nie zabrakło również strefy 
zabaw i ogniska.

JB

„Odjazdowy Bibliotekarz” to ogólnopolska akcja, której celem jest m.in. propagowanie czytel-
nictwa.

Piknik dla Bolka
Część fotografii zaprezentowanych na wystawie to efekt wędrówek autora.
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To jedno z najbardziej niebez-
piecznych skrzyżowań w powiecie 
świdnickim, na którym bardzo często 
dochodzi do kolizji oraz wypadków 
ze skutkiem śmiertelnym. Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
opracowała projekt nowego ronda, 
które powstanie przy skrzyżowaniu 
drogi krajowej nr 5 z drogą powiato-
wą nr 3396D niedaleko miejscowości 
Mielęcin.

To bardzo dobra informacja dla 
mieszkańców, którzy na przebudowę 
tego odcinka skrzyżowania czekają 
wiele lat. Najważniejszym celem tej in-
westycji jest poprawa bezpieczeństwa 
i płynności ruchu, w związku z jego 
dużym natężeniem. Burmistrz Leszek 
Michalak oraz zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora przekazali pro-
jekt planowanego ronda oficjalnie na 
ręce sołtys Mielęcina Iwony Świętak. 
–  Kilka dni temu Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad przekazała 
do gminy projekt ronda obok Mielęci-
na, o które przez wiele lat zabiega-
li mieszkańcy, władze gminy Żarów, 
radna i pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Żarowie. Przy każdych spotkaniach 
przedstawialiśmy, jak bardzo ten te-
mat jest dla nas ważny. Po wielu latach 
obietnic, przygotowań, pokazywania 
natężenia ruchu i niestety kolejnych 
wypadków śmiertelnych, dziś wiemy 

już na pewno, że niebawem w miejscu 
kolizyjnego skrzyżowania powstanie 
czterowlotowe rondo. Projekt zakłada, 
że od strony Żarowa powstanie do-
datkowy pas ruchu, pozwalający na 
bezkolizyjne włączenie się do ruchu z 
pominięciem ronda do drogi krajowej 
w kierunku Wrocławia  – mówi bur-
mistrz Leszek Michalak.

Skrzyżowanie w ciągu drogi 
krajowej nr 5 w okolicy Mielęcina 

to jedno z najniebezpieczniejszych 
skrzyżowań. Od wielu lat dochodzi 
tutaj do częstych kolizji drogowych 
i wypadków, niestety również śmier-
telnych. Dlatego tak ważne jest, aby 
inwestycja została wreszcie zreali-
zowana.

– Zgodnie z zapowiedzią General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad planuje się, że rozpoczęcie i za-
kończenie robót budowlanych nastąpi 

w 2023 roku. Dziś mamy już gotowy 
projekt przebudowy skrzyżowania w 
tym miejscu, który przekazujemy na 
ręce sołtys wsi Iwony Świętak. Chce-
my, aby mieszkańcy mogli się z nim 
zapoznać i zobaczyć, jaki będzie prze-
bieg planowanej budowy nowego ron-
da. Inwestycja zostanie zrealizowana 
w przyszłym roku, o wszelkich etapach 
prac będziemy informować– dopowia-
da zastępca burmistrza  Przemysław 
Sikora.

– W końcu się doczekamy przebu-
dowy tego feralnego i bardzo kolizyjne-
go skrzyżowania. Z pewnością poprawi 
to bezpieczeństwo zarówno podróżu-
jących tym odcinkiem drogowym, jak 
i naszych mieszkańców – mówi sołtys 
Mielęcina Iwona Świętak.

W ramach całego zadania przewi-
dziano wykonanie następujących ro-
bót: przebudowę skrzyżowania jezdni 
drogi krajowej nr 5 i drogi powiatowej 
nr 3396D, zjazdów indywidualnych 
wraz z przepustami, przepustu o śred-
nicy 1000mm, teletechnicznych sieci 
uzbrojenia terenu, budowę oświetle-
nia drogowego, kanałów technolo-
gicznych, przebudowę odwodnienia 
drogi, wykonanie robót ziemnych, 
budowę elementów bezpieczeństwa 
ruchu drogowego oraz wycinkę i na-
sadzenie zieleni.

UM Żarów (oprac.red.)

Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad podpisała umo-
wę na przygotowanie dokumentacji 
projektowej związanej z rozbudową 
skrzyżowania drogi krajowej nr 35 w 
okolicy Komorowa z drogą powiato-
wą Komorów – Witoszów (DP2911D) 
w powiecie świdnickim. Wykonawcą 
prac będzie firma Multiconsult Pol-
ska.

Wartość podpisanej umowy wy-
nosi prawie 450 tys. zł. Planowany ter-
min zakończenia prac dokumentacyj-
nych wyznaczony został na paździer-
nik 2023 roku.  Zadaniem wykonawcy 
będzie zaprojektowanie czterowlo-
towego ronda, które zastąpi obecne, 
zwykłe skrzyżowanie z czterema wlo-
tami. Wybór rozwiązań technicznych 
i parametrów ronda nastąpi na etapie 

prac projektowych. Zaprojektowa-
ne zostaną również dwa przystanki 
autobusowe, chodniki i przejścia dla 
pieszych. Planowana rozbudowa obej-
mie budowę odwodnienia drogi wraz 
z kanalizacją deszczową, wykonanie 
urządzeń ochrony środowiska oraz 
budowę kanału technologicznego. 
Skrzyżowanie i przejścia dla pieszych 
zostaną doświetlone.   Jednym z głów-
nych celów tej inwestycji jest poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Rozbudowa skrzyżowania przyniesie 
też znaczącą poprawę przepustowo-
ści, dzięki ułatwieniu włączenia się do 
ruchu na drogę krajową z drogi pod-
porządkowanej.   

Realizacja inwestycji planowana 
jest są w latach 2024-2025. 

JB

Każdy może sobie zrobić pamiąt-
kowe zdjęcie na tle nowego muralu, 
który powstał na ścianie żarowskie-
go Polo Marketu.

Mural przedstawia skrzydła anio-
ła, a jego autorem jest świdnicki ar-
tysta  Robert Kukla, który wykonał 
malunek w zaledwie kilka godzin. Po-
mysłodawcą projektu są pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Żarowie. Nad 
skrzydłami widnieje napis „Rozwiń 
skrzydła w Żarowie”, co ma symboli-
zować możliwości i potencjał każdego 
człowieka. Mural ma dodawać skrzy-
deł mieszkańcom i wszystkim, którzy 
na trasie swoich życiowych podróży 
zechcą odwiedzić miasto.

–  Jak wiadomo, skrzydła dodają 
mocy, pokazują samo dobro, dlatego 

zachęcamy wszystkich mieszkańców 
do fotografowania się na tle nowe-
go muralu w Żarowie. Na tle takich 
projektów można się fotografować 
w wielu miejscach w Polsce i na ca-
łym świecie, dlatego mamy nadzieję, 
że żarowskie skrzydła staną się też 
atrakcją turystyczną naszego mia-
sta.  Składamy również podziękowa-
nia firmie Frapo-Invest Sp. z o.o. za 
udostępnienie ściany, na której po-
wstał skrzydlaty mural. A was, drodzy 
mieszkańcy, zachęcamy do robienia 
sobie zdjęć i dzielenia się zdjęciami w 
mediach społecznościowych z hasz-
tagiem #rozwińskrzydławżarowie 
– mówi Magdalena Pawlik  z Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

UM Żarów (oprac.red.)

„Skrzyżowanie śmierci” stanie się 
rondem. Projekt gotowy

Wkrótce to jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań zamieni się w rondo.
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Rozwiń skrzydła w Żarowie

Anielskie skrzydła to efekt pracy świdnickiego artysty Roberta Kukli.
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Rondo zamiast krzyżówki

Kierowcom bardzo trudno jest w tej chwili jest wyjechać od strony Komorowa czy Witoszowa 
na drogę krajową nr 35.
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Po dobie spędzonej w piwnicy 
wzięli podręczny bagaż i zdecydowali 
się na ucieczkę. Iryna Kulish wspólnie 
z mężem Andrijem i 3-letnim synkiem 
opuściła swój dom w Browarach pod 
Kijowem, szukając pomocy w Polsce. 
Dzięki wsparciu znajomych znaleźli 
schronienie w Willi Fischer w Jawo-
rzynie Śląskiej. Próbują odnaleźć się w 
nowej rzeczywistości, pracują i wierzą, 
że wojna się skończy i będą mogli wró-
cić – do kraju, do przyjaciół, do rodziny.

24 lutego. Pamięta Pani ten 
dzień?

– Tak, o godz. 5.00 obudziły nas wybuchy. 
Myśleliśmy, że coś się stało na stacji ben-
zynowej, ale potem w ciągu kilku minut 
doszło do kolejnych wybuchów. Nie od razu 
zdaliśmy sobie sprawę, co tak naprawdę 
się dzieje, że Rosja zaatakowała Ukrainę. 
Razem z dzieckiem uciekliśmy do piwnicy. 
Choć dalej nie wierzyliśmy w to, co się dzie-
je, instynktownie czuliśmy, że tak trzeba.

W polskich mediach przed in-
wazją Rosji na Ukrainę speku-
lowano, że może dojść do wy-
buchu wojny. Czy na Ukrainie 
też były takie głosy? Czy spo-
dziewaliście się tego, czy sytu-
acja Was zaskoczyła?

– Nie oglądałam telewizji. Niemniej mie-
siąc przed wybuchem wojny w pracy 
zorganizowano spotkanie, podczas któ-
rego eksperci uprzedzali nas, że coś się 
szykuje. Przeprowadzono nam szkolenie, 
jak się przygotować. Niestety, nie trakto-
waliśmy tego poważnie, nie wierzyliśmy, 
że to możliwe. Kiedy w lutym dostałam 
wypłatę miesiąc do przodu, poczułam, że 
coś się dzieje. Choć dalej nie wierzyłam w 
wybuch wojny. Tydzień przed atakiem na 

wszelki wypadek przygotowaliśmy piw-
nicę – znieśliśmy do niej kołdry, pościel, 
zakupiliśmy żywność. Zgromadziłam też 
wszystkie niezbędne dokumenty. Tak na-
prawdę więc do samego końca byliśmy 
przekonani, że nic złego się nie wydarzy, 
a jeśli już Rosja zaatakuje Ukrainę, to 
bardziej tereny wschodnie. Tymczasem 
zbombardowali cały kraj.

Kiedy podjęliście decyzję o 
ucieczce?

– W piwnicy spędziliśmy dobę. 25 lute-
go podjęliśmy decyzję, że trzeba uciekać. 
Wyruszyliśmy samochodem wspólnie z 
przyjaciółmi. Wiedzieliśmy, że nie prze-
jedziemy przez Kijów, więc jechaliśmy 
przez Czerkasy do Białej Cerkwi. Podróż, 
która przez Kijów, zajęłaby nam 2 go-
dziny, trwała 12 godzin. Wyjechaliśmy o 
9.00 rano, do Białej Cerkwi dotarliśmy 
o 23.00. Dobrzy ludzie przyjęli nas do 
siebie, zaoferowali nocleg i posiłek. Ran-
kiem 26 lutego ruszyliśmy w dalszą dro-
gę, do Chmielnickiego. Znów dotarliśmy 
w nocy. Byliśmy zmęczeni psychicznie i 
fizycznie, więc zostaliśmy tu 2 dni, żeby 
odpocząć. Rozdzieliliśmy się z przyja-
ciółmi. Wspólnie z mężem podjęliśmy 
decyzję, że jedziemy w kierunku Polski. 
Kupiliśmy bilety na pociąg do Truskaw-
ca. Podróż była bardzo trudna. Wszystkie 
miejsca były zajęte, potem okazało się, że 
pociąg dojechał do Lwowa, gdzie część 
wagonów odczepiano. Musieliśmy biec 
na przód składu. Z Truskawca busem 
podjechaliśmy pod polską granicę. Do 
punktu kontrolnego mieliśmy 5 kilome-
trów. Pokonaliśmy je pieszo.

Jak to się stało, że trafiliście 
akurat do Jaworzyny Śląskiej?

–  W ucieczce z Ukrainy wspierali nas 

przyjaciele z Polski. Czekali na granicy. 
Okazało się, że znają się z  Katarzyną 
Szczerbińską-Tercjak  – dyrektor Mu-
zeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. 
Skomunikowali się ze sobą i okazało się, 
że w Willi Fischera są przygotowane 
miejsca. Znajomi przywieźli nas tutaj.

Jak wrażenia z pobytu w gmi-
nie Jaworzyna Śląska? Z jakimi 
reakcjami lokalnej społeczno-
ści się spotykacie?

– Miasto bardzo nam się podoba. Jest ład-
ne, spokojne, wszystko jest na miejscu. 
Sąsiednia Świdnica przypomina Browa-
ry. W pierwszym dniu pobytu poszliśmy 
do sklepu na zakupy. Jakaś kobieta pode-
szła do nas, przytuliła i wsunęła do kie-
szeni pieniądze, choć nie chcieliśmy ich 
przyjąć. Bardzo to było wzruszające.

Zostawiła Pani na Ukrainie ro-
dzinę? Ma Pani z nią kontakt? 
Jak opisują to, co aktualnie 
dzieje się w Waszym kraju?

– Moja rodzina, rodzice zostali w Kijowie, 
na szczęście w dzielnicy, która nie zosta-

ła zbombardowana. Mam z nimi kontakt. 
Browary, nasz dom również ocalały, ale 
10 kilometrów dalej już są zniszczenia. 
Kiedy uciekaliśmy, musiałam zostawić 
koty. Dzięki wsparciu sąsiadów, udało 
się przewieźć je do rodziców. Stolica tak-
że wraca pomału do życia, jeżdżą auto-
busy. Wojna odcisnęła jednak piętno, nie 
tylko na ludziach i budynkach. Ceny są 
wysokie, ekonomia zaburzona, pracy jest 
mało. Do Kijowa przybywają uchodźcy ze 
wschodu i południa Ukrainy, gdzie sy-
tuacja jest bardzo trudna. Osoby, które 
wcześniej uciekły z miasta, teraz udo-
stępniają swoje mieszkania właśnie tym, 
którzy ewakuują się ze wschodnich tere-
nów. Trzymamy się jak na dryfującej po 
morzu tratwie.

Myśli Pani o powrocie, czy ra-
czej chcielibyście osiedlić się 
tutaj? Nie wiemy, jak potoczy 
się sytuacja, choć wszyscy ży-
czymy sobie szybkiego zakoń-
czenia wojny i pokoju, więc to 
oczywiście takie spekulowanie, 
niemniej macie jakieś wyobra-
żenia, plany.

– Chcielibyśmy wrócić. Na razie zakła-
damy, że zostaniemy rok, potem wróci-
my. Wierzę, że będzie dobrze, ale tak na-
prawdę nie wiemy, co dalej. Mój syn jest 
mały, chodzi do przedszkola, podoba mu 
się tam. Mąż jest stolarzem, znalazł pracę 
w folwarku w Piotrowicach Świdnickich, 
gdzie będzie pomagał w remoncie. Ja cały 
czas pracuję zdalnie w firmie, w której 
pracowałam – jestem specjalistą ds. ob-
sługi klientów w ukraińskim OLX, ale też 
nie wiem, jak wojna odbije się kondycji 
serwisu, czy utrzymam pracę. Wykupi-
łam kurs języka polskiego, online. Uczę 
się, ponieważ bariera językowa sprawia 
mi olbrzymią trudność. Język polski jest 
łatwiejszy od angielskiego, istnieje mnó-
stwo analogii z językiem ukraińskim. Ro-
zumiem, co do mnie mówią, ale sama nie 
potrafię nic powiedzieć. Mam kłopot w 
sklepie, u lekarza. Ale powtórzę, wierzy-
my, że będzie dobrze.

UM Jaworzyna Śl.

Po ponad trzydziestu latach wy-
służona stacja uzdatniania wody 
zostanie zastąpiona nowoczesnym 
urządzeniem, którego wartość wraz 
z montażem opiewa na ponad 5 mi-
lionów złotych. Umowę na realizację 
zadania podpisała prezes 
Zakładu Usług Wodnych 
i Komunalnych w Strzel-
cach Aleksandra Puce-
lik-Stefanienko. Wyko-
nawcą inwestycji będzie 
firma Wodrol Teodor 
Świątecki z Kiełczowa.

– To ważna wiadomość 
dla wszystkich mieszkań-
ców gminy Marcinowice. 
Nowa stacja uzdatniania 
ma kluczowe znaczenie 
dla poprawy jakości wody, 
jak i sprawności funkcjo-
nowania całej sieci. Środki 
na zadanie w wysokości 
4,2 mln zł pozyskaliśmy na 
ten cel z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokal-
nych. To wysokie i bardzo 
potrzebne wsparcie w in-
frastrukturę wodociągową 

Trzy firmy zainteresowane są 
wybudowaniem w Jaworzynie Ślą-
skiej Gminnego Centrum Rehabili-
tacji.

Przypomnijmy, że samorząd na 
ten cel uzyskał 1,2 miliona złotych z 
puli Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gminne Centrum Rehabilitacji 
powstanie przy Samorządowej Przy-
chodni Zdrowia w Jaworzynie Ślą-
skiej. Budynek zostanie rozbudowany 
i znajdą w nim miejsce nowoczesne, w 

pełni przystosowane pomieszczenia 
zabiegowe. Zakupiony zostanie także 
specjalistyczny sprzęt rehabilitacyj-
ny, m.in. do krioterapii, laseroterapii, 
hydroterapii, magnetoterapii, elektro-
terapii. Powierzchnia użytkowa cen-
trum wynosić będzie nieco ponad 250 
metrów kwadratowych.

Zadanie musi zostać zrealizowane 
w ciągu roku od momentu podpisania 
umowy.

JB

W Jaworzynie Śląskiej 
powstanie Gminne Centrum 
Rehabilitacji

Pacjenci będą mogli 
korzystać z centrum i 
zadbać o swoje zdrowie. 
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Iryna Kulish: nikt nie wierzył 
w wybuch wojny

Iryna Kulish wspólnie z mężem Andrijem 
i 3-letnim synkiem opuściła swój dom w 
Browarach pod Kijowem, szukając pomocy 
w Polsce.
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naszej gminy – mówi wójt gminy Mar-
cinowice Stanisław Leń.

Zgodnie z zapisami umowy, zada-
nie ma zostać zakończone do końca 
sierpnia 2023 r.

Oprac.

Za 5 milionów złotych 
wybudują nowoczesną stację 
uzdatniania wody

Do końca sierpnia 2023 r. dotychczasową Stację Uzdatniania 
Wody w Strzelcach zastąpi nowa.
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Sukcesy 
od Gdańska 
aż po Zagrzeb 

Zawodniczki UKS Acro Club 
Świdnica z powodzeniem zapre-
zentowały się podczas Międzynaro-
dowego Turnieju WDA-X Mistrzo-
stwach Polski w fitnessie sporto-
wym w Gdańsku, które na początku 
maja odbyły się w Gdańsku. Zaled-
wie kilka dni później świdniczanki 
błysnęły również w formą w stolicy 
Chorwacji!

W Gdańsku indywidualnie dru-
gie miejsca zajęły Maria Czerkaska 
i Karolina Kozieł, natomiast trzecie 
miejsce przypadło Julii Rembilas. 
Poza podium znalazły się: Zuzanna 
Maliszewska (5. miejsce), Magdale-
na Anioł (6),  Amelia Ingram (7) oraz 
Milena Pawlina (10). Natomiast w ze-
społach piąte miejsce zajęły Karolina 
Kozieł i Julia Rembilas, szóste Alek-
sandra Dyko i Maja Antos-Ciupin, 
a na siódmej lokacie rywalizację za-
kończyły Maria Czerkaska i Amelia 
Ingram. 

Zaledwie kilka dni później świd-
niczanki wybrały się w podróż do 
stolicy Chorwacji, aby wziąć udział 
w międzynarodowych zawodach In-
ternational Open Dance Zagrzeb. W 
imprezie wzięło udział łącznie aż 17 
państw: Węgry, Bośnia i Hercegowi-
na, Słowenia, Macedonia, Mołdawia, 
Rumunia, Czechy, Bułgaria, Włochy, 
Czarnogóra, Słowacja, Turcja, Polska, 
Białoruś, Cypr Północny i Chorwacja. 
Ostatecznie pierwsze miejsce w Za-
grzebiu wywalczyła Karolina Kozieł, 
a trzecie Amelia Ingram. 

DG

160 uczestników zgromadziła 
majowa edycja Świdnickich Czwart-
ków Lekkoatletycznych, która odbyła 
się w czwartek, 12 maja na Stadionie 
Miejskim im. Janusza Kusocińskiego. 
Ostatni w tym roku szkolnym ŚCZL 
odbędzie się 2 czerwca. Po nim wyło-
niona zostanie reprezentacja, która 
18 i 19 czerwca wyjedzie na finałowe 
zawody ogólnopolskiej akcji „Czwart-
ków Lekkoatletycznych”. Finał zapla-
nowano 18 i 19 czerwca w Łodzi.   

Na młodych sportowców trady-
cyjnie czekały biegi na dystansie od 
60 do 1000 metrów, a także cieszące 

meczu pamiątkową koszulką uhono-
rowano także Michała Wojtalę, który 
z dorobkiem 161 bramek został królem 
strzelców grupy B I ligi. Potem parkiet 
na kilkanaście minut opanowali kibi-
ce i gracze zespołu z Obornik Śląskich, 
którzy wspólnie fetowali zwycięstwo w 
rozgrywkach. W ostatni weekend maja 
Bór czeka Turniej Mistrzów z udzia-
łem trzech pozostałych mistrzów I lig 
(Olimpia Piekary Śląskie, Sokołem Ko-
ścierzyna i Anilaną Łódź. Dwa najlepsze 
zespoły zapewnią sobie awans do Ligi 
Centralnej.

ŚKPR Świdnica – Bór Oborniki Śl. 
29:34 (15:14)

ŚKPR: Shupyk, Mirga, Wiszniowski 
– Chmiel 9, Pęczar 7, Redko 5, Etel 4, 
Wojtala 4, Ingram, Jaroszewicz, Danis

22. kolejka (14.05)
▪ Tęcza Kościan – Szczypiorniak Go-
rzyce Wielkie 33:33 (15:15), k. 4:5

W ostatnim meczu w tym sezonie 
ŚKPR Świdnica przegrał we własnej 
hali z mistrzem ligi – Borem Oborniki 
Śląskie 29:34 (15:14). Szare Wilki bory-
kające się przez całe rozgrywki z ol-
brzymimi kłopotami kadrowymi fini-
szowały ostatecznie na bardzo dobrej 
ósmej lokacie.

Ostatnie tygodnie były bardzo 
udane dla podopiecznych Krzysztofa 
Terebuna. Zwycięstwa z Grunwaldem 
Poznań i GOKiS-em Kąty Wrocław-
skie – odpowiednio drugą i trzecią siłą 
ligi były tego najlepszym świadectwem. 
Świdniczanie mieli wielką chrapkę także 
na pokonanie lidera tabeli. Ostatecznie 
sztuka ta się nie udała, ale rywale mu-
sieli się mocno natrudzić, aby wywieźć 
ze Świdnicy komplet punktów.

Pierwsza połowa była zdecydo-
wanie pod dyktando ŚKPR-u, który w 
pewnym momencie odskoczył nawet 
na pięć bramek. Szkoda, że takiej prze-
wagi nie udało się dowieźć do końca 
pierwszej połowy, bo wówczas kto wie, 
jak potoczyłyby się dalsze losy spo-
tkania. Tymczasem przed zejściem do 
szatni dystans stopniał do jednej bramki 
(15:14), a drugą część goście rozpoczęli 
od mocnego uderzenia, pięciu bramek 
z rzędu i w 35. minucie zrobiło się 19:15 
dla Boru. Do tego tradycyjnie szczu-
plutka kadra ŚKPR-u zrobiła się jeszcze 
skromniejsza, bo z podkręconą kostką 
parkiet musiał opuścić Aleksander In-
gram i do jakiejkolwiek roszady pozo-
stali już tylko bramkarze. Oborniczanie 
mogli tymczasem dowolnie rotować 
zawodnikami i rzucane do walki nowe 
siły przechyliły szalę wygranej na ich 
korzyść (34:29).

Najlepszymi zawodnikami spotka-
nia uznani zostali: Adam Chmiel (ŚKPR) 
i bramkarz Krzysztof Muszak (Bór). Po 

Po raz kolejny zawodniczki UKS Acro 
Club Świdnica z powodzeniem reprezen-
towały nasze miasto na krajowych i za-
granicznych arenach.  
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Postawili się mistrzowi

▪ Olimp Grodków – AZS UZ Zielona 
Góra 40:40 (19:21), k.5:6
▪ GOKiS Kąty Wrocławskie – Real 
Astromal Leszno 28:20 (12:10)
▪ ŚKPR Świdnica - Bór Joynext Obor-
niki Śl. 29:34 (15:14)
▪ Zew Świebodzin – Trójka Nowa Sól 
28:26 (12:15)
▪ Grunwald Poznań – UKS EUCO Dzie-
wiątka Legnica 25:17 (12:6)

Tabela, I liga – grupa B 
1. Bór-Joynext Oborniki Śl.  22 658:575 55 pkt.
2. Grunwald Poznań 22 589:531 48 pkt.
3. GOKiS Kąty Wrocławskie 22 616:512 47 pkt.
4. Zew Świebodzin (b) 21 612:546 42 pkt.
5. AZS Zielona Góra 22 655:629 39 pkt.
6. Olimp Grodków 21 645:642 31 pkt.
7. Real Astromal Leszno 21 538:586 26 pkt.
8. ŚKPR Świdnica (b) 22 636:677 25 pkt.
9. Szczypiorniak Gorzyce Wlk. 22 624:673 25 pkt.
10. Trójka Nowa Sól (b) 22 540:615 23 pkt.
11. Tęcza Kościan (b) 22 598:639 22 pkt.
12. Dziewiątka Legnica (b) 22 545:631 10 pkt.

Oprac.

Michał Woj-
tala, najlepsza 
strzelec grupy 
B I ligi, aż 161 
razy pokony-
wał bramkarzy 
rywali. 
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Piękna pogoda, 
piękna frekwencja 

się coraz większym zainteresowaniem 
konkurencje techniczne – skok w dal i 
pchnięcie kulą. Uzyskano wiele warto-
ściowych rezultatów, a piękna pogoda 
sprzyjała biciu „życiówek”. Wydarzenie 
współorganizowane jest przez Świdnic-
ką Grupę Biegową, Świdnicki Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Powiatowe Zrzesze-
nia Ludowych Zespołów Sportowych 
w Świdnicy, Urząd Miejski w Świdnicy, 
Lokalną Organizacje Turystyczną Księ-
stwo Świdnicko-Jaworskie oraz wielo-
krotnego medalistę Mistrzostw Polski 
w skoku w dal Mateusza Jopka.

oprac.

Siostry Borowiec 
i Dawid Kamiński 
ponownie na podium 

Żarowscy judocy Paulina i Klaudia 
Borowiec oraz Dawid Kamiński po raz 
kolejny udowodnili klasę i powiększyli 
swoją pokaźną kolekcję medali.

Podczas Otwartych Mistrzostw 
Dolnego Śląska i Pucharu Dolnego Ślą-
ska w Judo, które odbyły się w Łagiew-
nikach, Dawid Kamiński wystartował 
w kategorii młodzików, zajmując osta-
tecznie drugie miejsce. Bardzo dobrze 
spisały się także Paulina i Klaudia Boro-
wiec, które na tych samych zawodach 
wywalczyły brązowy medal, a podczas 
Pucharu Polski Młodzików i Kadetów 
w Sumo w Nowinach Klaudia Borowiec 
zdobyła zasłużony srebrny medal.

oprac.
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Przy wspaniałej pogodzie w po-
niedziałek, 9 maja odbyły się kolejne 
zawody lekkoatletyczne w ramach 
„Współzawodnictwa szkolnego 2021-
2022”. Tym razem uczniowie klas 5-6 
i młodszych rywalizowali w Czwórbo-
ju Lekkoatletycznym. Zarówno wśród 
dziewcząt jak i chłopców najlepsze 
okazały się reprezentacje ze Szkoły 
Podstawowej nr 6  im. Tysiąclecia Pań-
stwa Polskiego w Świdnicy.

Drużyny liczące po sześciu zawod-
ników, osobno chłopców i dziewcząt, 
mieli do zaliczenia cztery konkurencje: 
dwie biegowe (60 m, 600 m dziewczęta 
i 1000 m chłopcy) oraz dwie technicz-
ne (skok w dal i rzut piłeczką palanto-
wą). - Rezultaty osiągane przez uczniów 
z każdej dyscypliny przeliczane były na 
punkty według specjalnej tabeli lekko-
atletycznej. Suma punktów z czterech 
konkurencji dawała rezultat każdego 
zawodnika. O kolejności zajętych miejsc 
przez poszczególne szkoły decydowała 
suma pięciu najlepszych uczniów. Zgło-
szone zespoły, oprócz walki o punkty do 
współzawodnictwa, rywalizowały też 
o awans do finału dolnośląskiego, któ-
ry zaplanowany jest na koniec maja we 
Wrocławiu – tłumaczy Waldemar Ku-
rek ze Świdnickiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Na zakończenie zawodów 
organizator przygotował dla drużyn 
pamiątkowe dyplomy oraz medale. Wy-
różnieni zostali też najlepiej punktujący 
w klasyfikacji indywidualnej: Karolina 

Kozak z SP 8 (222 pkt) i Michał Oleś z 
SP 6 (184 pkt).

oprac.

Zawodnicy musieli rywalizować 
ze sobą w biegu oraz jeździe na rowe-
rze. Ponad setka śmiałków wyruszyła 
8 maja na trasę czwartej edycji Mar-
coni Duathlon Świdnica.

Duathlon to dyscyplina sporto-
wa będąca jedną z odmian triathlonu. 
Zawodnicy kolejno: biegną, jadą rowe-
rem i znowu biegną. Podobnie jak w 
poprzednich edycjach, także i w tym 
roku na uczestników czekały dwa dy-
stanse – classic: 10 km biegu (4 pętle), 
40 km jazdy rowerem (2 pętle), 5 km 
biegu (2 pętle) i sprint: 5 km biegu (2 
pętle), 20 km kolarstwa (1 pętla), 2,5 km 
biegu (1 pętla). Start, meta oraz strefa 
zmian znajdowały się na terenie sta-
dionu Świdnickiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji. 

Wśród kobiet w kategorii sprint 

najszybsza była Małgorzata Łyczko 
(01:11:59). Zwyciężczyni wyprzedziła 
Magdalenę Cywińską (1:16:42) i Mar-
tynę Markiewicz (1:19:03). W kategorii 
classic na najwyższym stopniu podium 
uplasowała się Alicja Kalicka (2:30:14), 
wyprzedzając Monikę Szombierską 
(2:36:34) i Katarzynę Hewczuk (2:42:30).

W kategorii sprint wśród mężczyzn 
najlepszy okazał się Michał Nawracaj 
(01:02:22). Drugie miejsce zajął Kamil 
Zieliński (01:04:10), a miejsce na po-
dium uzupełnił Michał Matusewicz 
(01:04:40). Natomiast w kategorii classic 
bezkonkurencyjny był Dariusz Mazur-
kiewicz (02:06:58). Jako drugi finiszo-
wał Norbert Szymkowiak (02:08:32). Na 
trzecim miejscu uplasował się Krzysz-
tof Dominikowski (02:09:30).

DG

Gladiatorzy w akcji. Za nami 
IV Marconi Duathlon Świdnica

Zawodnicy obu kategorii wystartowali ze startu wspólnego. 

Szóstka najlepsza 
w czwórboju

Końcowa klasyfikacja  
drużynowa (z punktacją  
do współzawodnictwa):
Dziewczęta:
SP 6 – 968 pkt  (10 pkt)
SP 8 – 850 pkt  (8 pkt)
SP 2 – 625 pkt  (7 pkt)
SP 105 – 573 pkt  (6 pkt)
SP Społeczna – 455 pkt  (4 pkt)
Chłopcy:
SP 6 – 852 pkt  (10 pkt)
SP 105 – 669 pkt  (8 pkt)
SP 8 – 638 pkt  (7 pkt)
SP 2 – 553 pkt  (6 pkt)
SP Społeczna – 378 pkt  (5 pkt)

Reprezentanci szóstki tego dnia nie mieli 
sobie równych. 
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24 - godzinne bicie rekordów!
ROWER STACJONARNY / BIEŻNIA ELEKTRYCZNA / ERGOMETR

Atrakcje dla najmłodszych / 11.00 - 16.00
ZWARIOWANE ROWERY / TOR DRIFT - TRIKE

AKTYWNI 24
21 maja / start 9.00

*z nagrodą
© 2022 McDonald’s Corporation. Prawa do znaków towarowych zastrzeżone.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych przez Firmę Usługowo-Handlową Borowy Marek z siedzibą przy ul. Kolejowej 2a, 58-300 Wałbrzych.  
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celów. Kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania danych.

Zarób do  3310 zł  brutto/miesiąc*.

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

lub napisz

 735 973 125 

 mcd.swidnica@mborowy.pl 

Grazyna, pracuje w restauracji

CHODŹ,

Z NAMI
 pracuj elastycznie.

349474-Ogloszenie zatrudnieniowe Swidnica-120x134_4.indd   1349474-Ogloszenie zatrudnieniowe Swidnica-120x134_4.indd   1 21/03/2022   15:2721/03/2022   15:27
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Znajdź nas na 
facebook mojaswidnica.pl
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