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G A Z E T A 
BEZPŁATNA

W ciągu jednej sekundy zawaliło się życie młodego świdniczanina, który w wyniku upadku ze schodów 
doznał poważnego urazu mózgowo-czaszkowego. Mężczyzna walczy o powrót do sprawności. 
W niedzielę, 11 września odbędzie się festyn charytatywny, z którego dochód przeznaczony zostanie na 
rehabilitację Łukasza Tkaczyka.

Violetta 
Sobczak: 
harcerstwo 
to szkoła 
życia

Pamiętali 
o rocznicy 
Cudu nad 
Wisłą

Pomóżmy 
Łukaszowi! 

Powiększyła się Powiększyła się kolekcja kolekcja 
świdnickich znaczków świdnickich znaczków 
turystycznychturystycznych str. 5str. 5 str. 2str. 2

Słodko Słodko 
-gorzki -gorzki 
start sezonustart sezonu

str. 18str. 5



aktualności

2 |  26.08 - 08.09.2022 r.ŚŚwidnica

biuletyn informacyjny

WYDAWCA

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida

ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
e-mail: redakcja@mojaswidnica.pl

tel. 74 640 09 38, 576 767 970 www.mojaswidnica.pl

REDAKTOR NACZELNY:
Daniel Gębala

d.gebala@mojaswidnica.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:  
Daniel Gębala,  

Justyna Bereśniewicz

REKLAMA I MARKETING

Katarzyna Maciejewska
k.maciejewska@mojaswidnica.pl

marketing@mojaswidnica.pl
tel. 502 487 512 

DRUK
POLSKA PRESS SP. Z O.O., 

ODDZIAŁ POLIGRAFIA, 
DRUKARNIA W SOSNOWCU 

Nakład: 15.000 egz.
Redakcja nie utożsamia się z materiałami nadesła-
nymi z zewnątrz, nie odpowiada za treść ogłoszeń, 
nie zwraca materiałów niezamawianych. Zastrzega-
my sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz 
zmiany ich tytułów. Anonimów nie publikujemy.

ŚŚwidnica

Ponad stu artystów z różnych stron świata uzbrojonych 
w przybory do rysowania ruszyło w teren, aby w kreatywny 
sposób uwiecznić najpiękniejsze zakamarki naszego mia-
sta. Od 11 do 14 sierpnia w Świdnicy odbywał się Festiwal 
Miejskiego Szkicowania. 

Świdnicki wehikuł czasu Kolejne kamienice 
odzyskują dawny blask
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W niedzielę, 4 września odbędzie 
się Świdnicka Giełda Staroci, Numi-
zmatów i Osobliwości. Do ścisłego 
centrum miasta ponownie zawitają 
miłośnicy przedmiotów, których w 
sklepach kupić już nie można.

Giełda Staroci od prawie pięćdzie-
sięciu lat gromadzi w każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca tłumy świdniczan 
oraz przyjeżdżających z całego Dol-
nego Śląska kolekcjonerów, łowców 

okazji i miłośników rzeczy, których w 
sklepach już dostać nie można. Stałe 
spotkania mają w Świdnicy kolekcjo-
nerzy numizmatów, pocztówek, biro-
fi liści i fi lateliści. Kupić można na niej 
meble, dzieła sztuki i biżuterię, stare 
zegary oraz akcesoria i części służące 
do przywracania starym przedmiotom 
ich dawnego blasku. Godziny funkcjo-
nowania giełdy 8.00-14.00.

DG

Rysunkowe spotkania wśród za-
bytków, plenerowe warsztaty, wysta-
wa, prelekcje, mobilna wypożyczalnia 
materiałów plastycznych, możliwość 
testowania akwareli Aquarius i targi 
produktów dla plastyków - to tylko 
niektóre atrakcje, które czekały na 
uczestników festiwalu. - Narodzinom 
nowego przedsięwzięcia zawsze towa-
rzyszy niepewność i pytania: czy ko-
goś to zainteresuje? Czy to w ogóle ma 
szanse powodzenia? Tym większa jest 
radość, gdy okazuje się, że wydarzenie 
znajduje odbiorców nie tylko z regionu 

i kraju, ale też z Estonii, Niemiec, Sin-
gapuru, Holandii, Węgier, Czech, Wiel-
kiej Brytanii, Ukrainy i Peru. Łącznie 
ponad sto osób! Goście ze wszystkich 
tych krajów wzięli w festiwalu aktywny 
udział, poznając Świdnicę, utrwalając 
ją w swoich pracach i promując w odle-
głych rejonach świata (zdalnie – wspól-
nie z innymi, w czasie rzeczywistym 
– szkicowali nawet mieszkańcy Kana-
dy) – relacjonują pracownicy Świdnic-
kiego Ośrodka Kultury, organizatorzy 
przedsięwzięcia. 

JB

Dzięki unijnym środkom po-
zyskanym w ramach Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, kolejne świdnickie 
wspólnoty mieszkaniowe mogą 
przeprowadzić remonty swoich 
budynków. Aktualnie prace trwają 

Za nami Festiwal Miejskiego 
Szkicowania

Festiwal był niezwykłym przeżyciem dla artystów z całego świata, którzy przybyli do naszego 
miasta.

Giełda cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Świdnicy.

przy ul. Komunardów 6-6A oraz Ja-
giellońskiej 16.

Wspólnota mieszkaniowa przy 
ul. Komunardów 6-6A-6B otrzy-
mała dofinansowanie w wysokości 
prawie 100 tysięcy złotych na re-
mont elewacji frontowej budynku 
wraz z  remontem klatek schodo-
wych budynku przy ul. Komunar-
dów 6-6A. Całkowity koszt zgło-
szonego zadania to 164 743,86 zł. 
Z kolei ponad 123 tysiące złotych 
przyznano wspólnocie mieszkanio-
wej przy ul. Jagiellońskiej 16 na re-
witalizację budynku. Koszt zadania 
wyniósł 201 950,68 zł. 

DG

ul. Komunardów 6-6A-6B

ul. Jagiellońska 16
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Rozmowa z Kamilą Dynarek, 
Kierownikiem Działu Jakości 

Kamila Dynarek, do zespo-
łu PepsiCo w Środzie Śląskiej 
dołączyła w lipcu tego roku. 
Od początku swojej karie-
ry pomaga organizacjom z 
branży FMCG i farmaceu-
tycznej wytwarzać produkty 
najwyższej możliwej jakości. 
Ma 10-letnie doświadczenie 
w zarządzaniu zespołami. 

Na stanowisku Kierownika Dzia-
łu Jakości odpowiada za zbudowanie kultury i świado-
mości jakościowej w nowopowstającej fabryce. Produkty 
najlepszej jakości to urzeczywistnienie naszej misji: więcej 
uśmiechów z każdym łykiem i każdym kęsem.  

Kamila, fabryka w Środzie jest w trakcie budowy. 
Jak wygląda praca w Dziale Jakości, gdy jeszcze nie 
ma produkcji?

Mamy co robić! Możemy powiedzieć o kilku głów-
nych obszarach działań: standardy i systemy, budowa, 
laboratorium i zespół. Opowiem pokrótce o każdym z 
nich. 

Uczestniczymy w projekcie wdrażania systemów 
wspierających automatyzację przepływów materiałów 
czy produktów oraz zarządzających różnego rodzaju in-
formacjami pochodzącymi z prowadzenia oraz kontroli 
procesu. Jednym z takich systemów jest powszechnie 
znany SAP. Ponadto pracujemy na efektywnym syste-
mem zarządzania dokumentacją, zgodnym z wymaga-
niami prawnymi oraz standardami PepsiCo. Wdrażamy 
też zasady systemów wspierających zarządzanie bez-
pieczeństwem żywności (HACCP, FSSC, GMP).

W obszarze budowy wspieramy merytorycznie ze-
spół inżynierów oraz inspektorów w zakresie wybierania 
i opracowywania rozwiązań higienicznych np. sposobu 
mocowania kanałów wentylacyjnych, lamp czy rurocią-
gów. 

Kolejnym obszarem jest projektowanie i wyposa-
żanie laboratorium kontroli jakości. Współpracujemy 
z projektantami i wykonawcami mebli laboratoryjnych 
oraz dostawcami niezbędnych sprzętów i pozostałych 
materiałów laboratoryjnych.

Zostaje jeszcze zbudowanie zespołu – najbardziej 
ekscytująca część! Jako kierownik uczestniczę w plano-
waniu i realizacji procesów rekrutacyjnych, a także we 
wdrażaniu nowych osób. Mamy już na pokładzie Moni-
kę, Specjalistę ds. Kontroli Jakości, która jest dla mnie 
dużym wsparciem. W ostatnim czasie rozpoczęliśmy 
również kolejne rekrutacje na stanowiska: Koordynator 
Kontroli Jakości, Laborant oraz Specjalista ds. Bezpie-
czeństwa Żywności (Specjalista ds. Jakości).

Na co mogą liczyć osoby, które dołączą do Działu 
Jakości?

Przede wszystkim będą brały udział w tworzeniu 
nowoczesnego zakładu produkcyjnego, to unikalne 
i rozwijające doświadczenie. Na chwilę obecną w ca-
łym zespole nowej fabryki jest około 30 osób, wspólnie 
dbamy o świetną atmosferę i budujemy kulturę pracy. 
Przed Działem Jakości stoją ciekawe zadania i projek-
ty, których realizacja przyniesie z pewnością dużą sa-
tysfakcję. Poza tym, jesteśmy zgranym zespołem, który 
wspiera się nawzajem. 

Brzmi zachęcająco! A czego oczekujesz od kandy-
datów do pracy? 

Są takie trzy rzeczy: otwartość, proaktywność i 
umiejętność zarządzania czasem. Zależy mi na ludziach, 
którzy są otwarci na zmiany i dynamikę pracy, wycho-
dzą z inicjatywną, dostrzegają możliwości i przejmują 

odpowiedzialność, a dodatkowo dobrze radzą sobie z 
planowaniem pracy i ustalaniem priorytetów. 

Jakie osoby odnajdą się najlepiej w pracy w Dziale 
Jakości?

Uważam, że komunikatywne i nastawione na pra-
cę zespołową – bez niej niewiele osiągniemy. Ważna 
jest asertywność, wyrażanie swojego zdania otwarcie, 
zgodnie z kulturą PepsiCo, z poszanowaniem dla in-
nych osób. Chciałabym mieć w zespole osoby, które 
chętnie się uczą i lubią wyzwania. 

6 września o 11:00 prowadzisz spotkanie online, w 
którym opowiesz o swoim dziale. Jak można do nie-
go dołączyć?

Wystarczy zeskanować telefonem 
kod QR i wypełnić formularz rejestracji. 

Zapraszam szczególnie osoby, które 
chcą pracować w Kontroli Jakości, ale też 
wszystkie, które chcą poznać bliżej naszą 
fabrykę. 

Rozmawiała: Karolina Matczak, Specjalista 
ds. Pozyskiwania Talentów, koordynująca działania 

dotyczące marki pracodawcy PepsiCo w Polsce. 

Poznaj nową fabrykę PepsiCo: Jakoś(ć) to będzie! 

Obecnie 
poszukujemy 
osób na 
stanowiska:
Koordynator Kontroli Jakości
Laborant
Specjalista 
ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(Specjalista ds. Jakości)

Aplikować można przez 
stronę www.pepsicojobs.
com, zapraszamy też do 
kontaktu telefonicznego: 
665 860 975.
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Muzyka pokonała deszczową po-
godę! Mimo kapryśnej aury wydarze-
nie organizowane przez Świdnicki 
Ośrodek Kultury po raz kolejny cie-
szyło się sporym zainteresowaniem 
melomanów. Za nami kolejny koncert 
w ramach cyklu Muzyka Mi Leży. W 
sobotę, 13 sierpnia na plenerowej 
scenie w Klubie Łaźnia wystąpił ze-
spół Ślad.

Muzycy ze Strzegomia jako Ślad 
występują od kilku lat, ale doświad-
czenie muzyczne mają dużo większe. 
Grają przede wszystkim autorskie 
kompozycje inspirowane brzmieniem 
country i bluesa, co słychać wyraźnie 
na wydanym w 2020 roku debiutanc-
kim albumie. Trzon zespołu tworzą 
bracia bliźniacy Rafał (śpiew, gita-
ra, harmonijka) i Andrzej Oryńczak
(śpiew, gitara).

Niezwykle energetyczne brzmienie 
na plenerowej scenie

Zespół Ślad swoim występem wprawił wszystkich widzów w niepowtarzalny stan.

Muzyka Mi Leży to cykl, którego 
celem jest prezentacja lokalnych wy-
konawców podczas koncertów plene-
rowych. W tym roku, dzięki współpra-
cy z Klubem Łaźnia, wstęp na wyda-

rzenia jest niebiletowany. Szczegóło-
we informacje dotyczące wydarzenia 
dostępne są na stronie Świdnickiego 
Ośrodka Kultury: www.sok.com.pl.
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miejskie inwestycje

Polna Droga już przejezdna
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Obecnie nawierzchnie podwórek 
są w bardzo złym stanie technicznym. 
Ogromna ilość dziur, kolein i nierów-
ności utrudnia przemieszczanie się 
pieszych i poruszanie się samocho-
dów. W ramach rewitalizacji śród-
miejskiej przestrzeni przewidziano 
budowę parkingów, chodników jak 
również nasadzenie zieleni – traw, 
bylin, krzewów ozdobnych i drzew. 
Powstaną także zadaszone miejsca 
gromadzenia odpadów. Wybudowa-
ne zostaną murki oporowe, nowe 
instalacje elektryczne oświetlenia i 
sieci kanalizacji deszczowej wraz ze 
zbiornikami na retencję wody. Na po-
dwórkach pojawią się nowe elemen-
ty małej architektury, czyli kosze na 
odpadki, ławki, słupki uliczne, stojaki 
rowerowe i trejaże. Zaplanowano też 
montaż i ekspozycję średniowiecznej 

Trzy i pół miesiąca przed pla-
nowanym terminem zakończyła się 
przebudowa ulicy Polna Droga.  W 
piątek, 12 sierpnia droga została 
otwarta dla ruchu. 

Przypomnijmy, że wymieniono sie-
ci uzbrojenia podziemnego. Będący w 
złym stanie kolektor deszczowy został 
zlikwidowany i zastąpiony nowym. Wy-
budowano także kanał technologiczny, 
dzięki któremu uruchomiony będzie 
monitoring obejmujący obszar skate-
parku oraz bosmanatu. Zamontowano 
nowe energooszczędne oświetlenie 
drogowe, w tym po stronie zabudowań 
– wysokie doświetlające jezdnię i chod-
niki oraz po stronie zalewu Witoszówka 
– niskie oświetlające drogę rowerową i 

bulwar. Zachowano zieleń wysoką od-
gradzającą jezdnię od brzegu zbiornika. 
Chodnik znajdujący się wzdłuż zbior-
nika wodnego został poszerzony do 4 
metrów i jest dostępny tylko dla pie-
szych. Wzdłuż ścieżki postawiono nowe 
ławki i kosze na śmieci. Po stronie za-
budowań wydzielono miejsca do parko-
wania wzdłuż jezdni, w postaci zatoki. 
Wprowadzono elementy poprawiające 
bezpieczeństwo ruchu oraz pieszych. 
Trzy przejścia dla pieszych wyniesio-
ne ponad powierzchnię jezdni stano-
wią element spowalniający pojazdy. 
Wszystkie przejścia na drodze głównej 
posiadają dodatkowe oświetlenie, które 
w nocy poprawi widoczność pieszego. 
Przy skateparku wybudowano parking 

Ruszyła rewitalizacja 
podwórek w centrum miasta

Nowe miejsca parkingowe, chodniki oraz setki nasadzeń w postaci traw, bylin, krzewów ozdobnych i drzew. Rozpoczęły 
się pierwsze prace związane z przebudową podwórek w centrum Świdnicy: kwartału ul. Franciszkańska-Grodzka-Konop-
nickiej oraz ul. Grodzka-Kotlarska.

Na podwórkach powstaną nowe miejsca parkingowe. 

Remontowane kwartały zyskają nowe nasadzenia roślinności. 

płyty kamiennej (epitafi um) w przęśle 
muru przy ul. Franciszkańskiej. Będzie 
sporo utrudnień, bo przebudowy lub 
poprawy wymagają wszystkie sieci 
podziemne. Część miejsc parkingo-
wych zostanie wyłączonych z użytko-
wania. – Prosimy mieszkańców o wy-
rozumiałość i cierpliwość. Prace mogą 
spowodować chwilowe utrudnienia w 
życiu codziennym – apeluje Magdale-
na Dzwonkowska, rzecznik prasowy 
Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

Wykonawcą inwestycja jest fi rma 
HYPMAR, która z powodzeniem zre-
alizowała inwestycje w mieście takie 
jak: przebudowa ulicy Kraszowickiej 
oraz Polnej Drogi. Przypomnijmy, 
że miasto na realizację tej inwesty-
cji otrzymało promesę z Rządowego 
Funduszu Polski Ład – Program Inwe-
stycji Strategicznych w kwocie 4 950 
000 zł. Łączny koszt prac to ponad 10 
milionów złotych.

DG

dla 40 samochodów osobowych. Po-
wstały nowe chodniki prowadzące do 
strefy sportowej. Powiększono parking 
przed bosmanatem – do dyspozycji kie-
rowców jest 148 miejsc do parkowania, 
w tym dla osób niepełnosprawnych. Po-
sadzono drzewa i krzewy ozdobne.

Wykonawcą prac była fi rma HYP-
MAR Hypta Mariusz z Modlęcina. Ich 
koszt to 8 797 015 zł. Remont obejmo-
wał odcinek ulicy od ronda na skrzy-
żowaniu z ulicą Wałbrzyską do wia-
duktu kolejowego.

oprac.
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Pamiętali o rocznicy Cudu nad Wisłą

Odeszła wieloletnia nauczycielka w II LO

Powiększyła się kolekcja świdnickich 
znaczków turystycznych

Msza święta, okolicznościowe 
przemówienia oraz piknik wojskowy. 
W Świdnicy odbyły się uroczystości 
poświęcone 102. rocznicy Bitwy War-
szawskiej. 

Cud nad Wisłą uznawany jest za 
jedną z kluczowych bitew w dziejach 
nowożytnego świata. Na pamiąt-
kę tych historycznych wydarzeń, 15 
sierpnia obchodzone jest święto Woj-
ska Polskiego. Symboliczne uroczy-
stości tradycyjnie odbyły się także w 
naszym mieście.

Świdnickie obchody rozpoczęły 
się w niedzielę, 14 sierpnia na terenie 
parafi i NMP na Osiedlu Młodych. Mszy 
świętej przewodniczył biskup senior 
Ignacy Dec. Następnie zgromadzeni 
przenieśli się pod tablicę upamiętnia-
jącą Cud nad Wisłą. Po okolicznych 
przemówieniach złożono kwiaty i 
wieńce. Obchody odbyły się z udzia-
łem asysty wojskowej oraz Orkiestry 

Od środy, 24 sierpnia w Informa-
cji Turystycznej można zakupić nowe 
znaczki turystyczne przedstawiające 
herb miasta. Tym samym Świdnica 
może pochwalić się aż siedmioma 
wzorami znaczków.

To okrągły, drewniany krążek o 
średnicy 60 mm i grubości 8-10 mm, 
posiada metalowe oczko do zawiesze-
nia. Jest pamiątką z naturalnego ma-
teriału - drewna, wykonany bez uży-
cia barwników, farb, lakierów - jest w 
100 % ekologiczny. Produkowany jest 
ręcznie, każda sztuka jest wyjątko-
wa. Grafi ka jest swego rodzaju dzie-
łem sztuki, wypalana jest w wysokiej 
temperaturze przy pomocy metalo-
wej, grawerowanej matrycy. Znaczek 
turystyczny przedstawia miejsce, do 

którego dotarł turysta. Jest pamiątką 
i potwierdzeniem pobytu. W żadnym 
innym miejscu nie można kupić ta-
kiego znaczka. - Zapraszamy wszyst-
kich kolekcjonerów tych drewnianych 
krążków do nabycia znaczka w cenie 
8 zł, a wcześniej przede wszystkim do 
zwiedzenia miasta. Można również 
kupić inne znaczki: z wizerunkiem 
Katedry Świdnickiej, Kościoła Pokoju, 
wieży ratuszowej, Muzeum Dawnego 
Kupiectwa i rzeźby srającego chłopka 
oraz nagrodzony w 2019 roku tytułem 
„Najładniejszego znaczka turystyczne-
go” - znaczek „Świdnica – miasto Czer-
wonego Barona” – zachęca Magdalena 
Dzwonkowska, rzecznik Urzędu Miej-
skiego w Świdnicy. 

red.

W czwartek, 18 sierpnia zmarła 
Maria Leśniak. W latach 1961-1981 była 
nauczycielem języka polskiego i języka 
rosyjskiego w II Liceum Ogólno-
kształcącego im. Stefana Banacha 
w Świdnicy.

Maria Leśniak była wycho-
wawcą, nauczycielem języka pol-
skiego, języka rosyjskiego wielu po-
koleń uczniów II LO. – Jej ucznio-

wie osiągali dobre wyniki na egzaminach 
wstępnych na wyższe uczelnie i olimpia-
dach przedmiotowych. Pracowała aktyw-

nie w zespole samokształceniowym 
nauczycieli szkół średnich, dzieląc 
się swoim doświadczeniem z inny-
mi nauczycielami. Zostawiła trwały 
ślad w historii naszej szkoły. Cześć 
Jej Pamięci! – napisali w pożegnaniu 
nauczycielki pracownicy szkoły. 

Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych 
Garnizonu Wrocław. Całości towarzy-
szyła także oprawa artystyczna przy-
gotowana przez świdnickie zespoły. 
Po ofi cjalnych uroczystościach, obok 
starej plebanii, rozpoczął się festyn 
patriotyczny. Głównym organizato-
rem było Świdnickie Stowarzyszenie 
Patriotyczne.

Miejskie uroczystości tradycyjnie odbyły się pod Pomnikiem Zwycięstwa na pl. Grunwaldzkim. W poniedziałek, 15 sierpnia w symbolicznym zło-
żeniu kwiatów wzięły udział delegacje złożone z władz miejskich, kombatantów oraz przedstawicieli służb mundurowych.

W obchodach rocznicy Cudu nad Wisłą biorą 
udział członkowie związków patriotycznych.

Informacja Turystyczna (Rynek 39/40) czynna jest codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00.
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Violetta Sobczak: harcerstwo 
to szkoła życia
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Trudno sobie wyobrazić świdnic-
ką brać harcerską bez jej osoby. Od 
lat zaangażowana jest w różne akcje 
charytatywne. Jak sama przyznaje, 
najważniejsza dla niej jest służba na 
rzecz innych. O swojej historii zwią-
zanej z mundurem, rodzinie i pasji 
pomagania  opowiada Violetta Sob-
czak. 

Od lat działa Pani w świd-
nickim harcerstwie. Czy to z 
domu rodzinnego wyniosła 
Pani tradycje związane wła-
śnie z nim? 
- Nie, moi rodzice nie byli związa-

ni z harcerstwem. Ich pasją był sport, 
a tato dodatkowo był fi latelistą. Całe 
popołudnia spędzał wśród znaczków 
i klaserów, a mama zanurzała się w 
książkach. Wychowywałam się na cie-
kawym podwórku, pełnym dzieci. Dużo 
się działo: gry, zabawy, gitara, śpie-
wy. Wśród „podwórkowych” koleżanek 
dwie należały do harcerstwa i to one 
namówiły mnie w 1978 roku na pierw-
szy obóz... oczywiście w Niesulicach. 
I złapałam bakcyla. A rodzice bardzo 
sprzyjali mojej pasji, wspierali mnie w 
działaniach. Później dostałam propo-
zycję pracy w świdnickim hufcu ZHP i 
tak to trwa do dziś. „Znajdź pracę, któ-
ra będzie Twoją pasją, a nie będziesz 
już nigdy musiał pracować”. 

Czego można nauczyć się w 
harcerstwie?
- Myślę, że bardzo wielu rzeczy 

przydatnych w dorosłym życiu: odpo-
wiedzialności, samodzielności, zarad-
ności, tolerancji, wrażliwości, dyscy-
pliny, otwartości na potrzeby drugiego 
człowieka. Harcerstwo to szkoła życia. 
Tu nauka podawana jest w formie za-
bawy, przygody, na zbiórkach, biwa-
kach, obozach, rajdach, itp. Czyli na-
uka poprzez działanie. I dzięki temu 
wszystko jest łatwiej przyswajalne. 
Młodzi ludzie mają mnóstwo energii, 
ogromną chęć pomocy, motywację do 
działania i przede wszystkim napraw-
dę dużo radości. Poprzez uczestnictwo 
w przeróżnych akcjach młody człowiek 
chłonie wiele wartości. Dziecko  uczy 
się być po prostu dobrym człowiekiem.  
W harcerstwie znajdujemy przyjaciół... 
często na całe życie. 

Harcerstwo to także pewne 
zasady, których należy prze-
strzegać. Jak zatem przycią-
gnąć dzieci i młodzież?
- Tak, to prawda. Jak w każdej spo-

łeczności - gdy przystępujesz do danej 
grupy, to musisz akceptować zasady i 
być zdecydowanym na ich przestrzega-
nie. Mamy sporą konkurencję w posta-
ci zajęć dodatkowych, kółek zaintere-
sowań i oczywiście komputerów, które 
„odcinają” dzieci od realnego świata. 
Jak zachęcić dzieci do harcerstwa? Na 
początku tej drogi stoi lider - druży-
nowy - instruktor, postać charyzma-
tyczna, która potrafi  przyciągnąć do 
siebie podopiecznych. Ważne jest, żeby 
taki lider był doskonale przygotowany 
do pracy, harcersko wykształcony, kre-

atywny, bo wyjście naprzeciw oczeki-
waniom dzieci jest bardzo trudne.   

Jakie cechy charakteru powi-
nien mieć dobry harcerz?
- Wszystko zaczyna się od najprost-

szej sprawy - odpowiedzialności za sie-
bie, świadomego stosunku do obowiąz-
ków, zasad i wartości. Najważniejsza 
rzecz to bycie otwartym na nowe wy-
zwania, przygodę, zabawę, znajomości. 
Harcerstwo to różnorodność. U nas 
liczy się chęć współpracy, umiejętność 
pracy w grupie. Trzeba tylko poświęcić 
trochę czasu, energii i entuzjazmu, by 
później mieć szaloną satysfakcję. Daj-
my sobie szansę na samorozwój i po-
każmy się z jak najlepszej strony.

Pani praca to także sporo akcji 
charytatywnych, wolontaria-
tu. Jak ważne jest w Pani życiu 
pomaganie innym?
- To jedna z ważniejszych rzeczy, 

których nauczyłam się w harcerstwie 
- służba na rzecz innych. Staram się 
nigdy nie odmawiać pomocy, a jeśli coś 
przekracza moje możliwości, szukać 
rozwiązań.  

Świdniccy harcerze bardzo 
aktywnie włączyli się w po-
moc uchodźcom  z Ukrainy. 
Spała Pani w ogóle w tym 
pierwszym okresie?
- Od początku wybuchu wojny 

w Ukrainie staramy włączać się we 
wszystkie możliwe działania pomoco-
we. Pierwsze trzy miesiące były bar-
dzo intensywne, było dużo potrzeb, 
próśb o pomoc. Na portalach społecz-
nościowych odzywały się do mnie nie-
znajome osoby, które opisywały swoją 
sytuację. Nikt nie został bez wspar-
cia. Uruchomiliśmy w siedzibie huf-
ca punkt zbiórki rzeczy i artykułów 
żywnościowych, nasi wolontariusze 
dyżurowali od świtu do nocy. Odzew 
mieszkańców dodawał nam skrzydeł. 
Osoby prywatne, zaprzyjaźnione fi r-
my, dawni instruktorzy, rodzice dzie-
ci, które jeżdżą z nami do Niesulic - to 
byli wspaniali i hojni darczyńcy. Czy 
spałam? Chyba wszyscy mieliśmy ten 
sen niespokojny, obaw mnóstwo, ju-
tro niepewne. Ale to działanie było 
panaceum na wszelkie zło.

Z jakimi emocjami musieliście 
się mierzyć? To przecież nie-
łatwe zadanie: zorganizować 
pomoc tak, by trafi ła do naj-
bardziej potrzebujących.
- To prawda. Najbardziej zale-

żało nam na tym, żeby pomoc tra-
fi ała do konkretnych osób. Skupili-
śmy się na zaopatrywaniu uchodź-
ców, którzy przybywali do Świdnicy, 
w najpotrzebniejsze artykuły. To 
było szukanie rzeczy pod wskazane 
potrzeby. Jedną z pierwszych osób 
była młoda Ukrainka, w zaawanso-
wanej ciąży, która uciekła do Polski 
z małą reklamówką rzeczy. Natych-
miast ogłosiliśmy zbiórkę rzeczy dla 
niemowlaka oraz dla młodej mamy. 
Odzew był niesamowity. Mnóstwo 

rzeczy trafi ło do nas i zdołaliśmy ob-
darować nimi kilka osób. Do dziś ta 
młoda mama przychodzi do nas... już 
z dzieciątkiem i oddaje niektóre rze-
czy, żeby mogły służyć innym potrze-
bującym. Takie sytuacje bardzo bu-
dują. Emocjonalnie było nam bardzo 
trudno: łzy, wzruszenie, niekiedy nie-
moc. A w głowie jedna myśl - a gdyby 
to mnie spotkało, moich bliskich? 

Akcjami, w które stale się Pani 
włącza, można obdarować co 
najmniej kilkanaście osób? 
Skąd bierze Pani energię do 
działania?
- Moją siłą napędową są ludzie, 

otoczenie, osoby, z którymi pracuję, 
instruktorzy, na których zawsze mogę 
liczyć, przyjaciele, którzy nigdy nie za-
wodzą, synowie, którzy mnie wspiera-
ją i często od nich słyszę, że są ze mnie 
dumni. Mam szczęśliwe życie i mogę 
się nim dzielić z innymi. 

Czy przyznane na przestrzeni 
ostatnich lat odznaczenia są 
dla Pani ważne?
- To zawsze jest bardzo miłe, gdy 

ktoś zauważa nasze działania. Jest to 
potwierdzenie słuszności tych działań. 

Ale przecież nie dla orderów i medali 
uruchamiamy pokłady naszych możli-
wości. 

Czy poza harcerstwem znaj-
duje Pani czas na inne aktyw-
ności?
- Mam spore grono znajomych, 

przyjaciół, z którymi często spędzam 
wolny czas. Wspólnie organizujemy so-
bie wyjazdy, wyprawy, urodziny, rocz-
nice, sylwestry. Ciągle coś się dzieje. 
Lubię kino i nie odpuszczam żadnym 
nowościom i hitom fi lmowym. Wieczo-
rami lubię zagłębić się w dobrej lektu-
rze. Właśnie skończyłam biografi ę Kory 
autorstwa Beaty Biały, pod wspania-
łym tytułem „Słońca bez końca”. Ser-
decznie polecam.    

Jakie ma Pani plany na przy-
szłość?
- Nie zwalniać tempa. Tyle wie-

my o sobie, na ile nas sprawdzono. Jest 
jeszcze sporo do zrobienia. Kończą się 
wakacje i zaczynamy kolejny rok har-
cerskiej pracy. Program działań jest 
obfi ty i nie ma czasu na nudę. A już w 
październiku zaczynam myśleć o kolej-
nym fi nale WOŚP. 

Rozmawiała Justyna Bereśniewicz

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej Violetta Sobczak odbierze tytuł „Zasłużony dla Miasta 
Świdnicy”.

codzienna porcja informacji nacodzienna porcja informacji na

mojaswidnica.plmojaswidnica.pl
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Trwa śledztwo w sprawie Zalewu Witoszówka

Mieszkańcy skarżyli się na odór. 
Prokuratura użyła dronów, by zbadać powietrze

Od   lat mieszkańcy kilkunastu 
ulic znajdujących się w pobliżu za-
kładu Adler, który działa przy ulicy 
Bystrzyckiej, skarżą się na smród. 
Sprawą zajęła się Prokuratura Re-
jonowa w Świdnicy,  która śledztwo 
właśnie zakończyła i przesłała do 
sądu akt oskarżenia.

Zakład od lat zajmuje się produkcją 
uszczelek z poliuretanu i gumy, osłon 
wodnych przeznaczonych do samo-
chodów i sprzętu AGD. Firma pro-
dukuje rocznie 9 tysięcy ton włóknin 
termoizolacyjnych i dźwiękochłon-
nych, detali samochodowych prze-
strzennych kształtowanych na go-
rąco, szarpanki włókienniczej i wy-
robów izolacyjnych.   Gryzący, ostry 
zapach związków chemicznych od 
lat utrudnia życie mieszkańcom kil-
kunastu ulic w Świdnicy, powodu-
jąc u nich dolegliwości chorobowe 
takie jak męczący kaszel, wymioty, 
bóle gardła, głowy i oczu. By pro-
blem rozwiązać, w 2019 roku zebrali 
oni ponad 200 podpisów pod pety-
cją, która trafi ła do starosty świd-
nickiego. Sprawą po kolei zajmował 
się także Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska, Urząd Miasta 
w Świdnicy, na jednym ze spotkań 
obecny był wiceminister klima-
tu  Ireneusz Zyska. W końcu zawia-
domienie trafi ło do prokuratury. Po 
kilkunastu miesiącach prowadzenia 
czynności śledczy postawili zarzuty 
trzem osobom z kierownictwa. By tak 
mogło się stać prokuratorzy musieli 
zebrać solidne dowody. W tym pomo-
gła im najnowsza technologia. - Czyn-
ności rozpoczęliśmy od zebrania ankiet 
od mieszkańców, które otrzymaliśmy 
od Straży Miejskiej. Otrzymaliśmy ich 

Nawet sto ton ryb mogło zginąć 
w katastrofi e ekologicznej, do jakiej 
doszło na pięciuset kilometrowym 
odcinku rzeki Odry. Dwa lata temu 
w świdnickim Zalewie Witoszówka 
zginęły chronione małże, a poziom 
wody w zbiorniku nadal nie wrócił do 
normy. Zarzuty w tej sprawie póki co 
usłyszała jedna osoba, ale śledztwo 
cały czas trwa.

Jaki związek ma katastrofa w Od-

rze z tą w Zalewie Witoszówka? W obu 
przypadkach nadzór prowadziły Wody 
Polskie, instytucja odpowiedzialna za 
gospodarkę wodną w Polsce. W 2020 
roku bez żadnych konsultacji spółka 
spuściła wodę z zalewu, w wyniku 
czego wymarły tysiące chronionych 
prawem małż i ryby. Mieszkańcy na 
rozpaczliwy widok akwenu załamy-
wali ręce, krok dalej poszła prezy-
dent miasta, która złożyła donie-

Zalew Witoszówka to miejsce niegdyś chętnie odwiedzane przez świdniczan.

sienie do prokuratury. Ta śledztwo 
wszczęła. –  Dysponujemy opiniami 
z zakresu hydrologii i ochrony śro-
dowiska, z którymi się zapoznaliśmy. 
Musimy przeprowadzić kolejne czyn-
ności dowodowe i uzyskać opinie uzu-
pełniające. To od nich zależeć będzie 
nasze dalsze postępowanie i stawianie 
ewentualnych zarzutów – mówił w 
grudniu 2021 roku prokurator Marek 
Rusin. Działania wszczęła także Re-
gionalna Dyrekcja Ochrony Środowi-

ska, która stwierdziła jednoznacznie, 
że Wody Polskie nie poczyniły starań, 
by np. zrzut wody przesunąć na okres 
zimowy. W czerwcu prokuratura po-
stawiła zarzut jednej osobie, która 
oskarżona jest o spowodowanie znisz-
czenia w środowisku zwierząt i roślin 
znacznych rozmiarów. Śledztwo miało 
pierwotnie zakończyć się w sierpniu, 
ale zostało przedłużone do paździer-
nika.

JB

Zalew do końca 2017 roku był administrowany przez Dolnośląski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych i przez ponad 40 lat nie przeprowadzano na 
nim gruntowych remontów. Jego obecny stan wymaga przeprowadzenia nie-
zbędnych prac modernizacyjnych, co potwierdziła pięcioletnia kontrola okre-
sowa zapory czołowej, wykonana przez Centrum Technicznej Kontroli Zapór 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Ba-
dawczego w 2020 roku. Taki sam nakaz nałożył również Wojewódzki Inspek-
torat Nadzoru Budowlanego w obawie przed poważnym zagrożeniem awarii 
budowli. Z tego powodu w połowie 2020 roku Wody Polskie Zarząd Zlewni 
w Legnicy, w porozumieniu z Polskim Związkiem Wędkarskim, zleciły w try-
bie awaryjnym sukcesywne obniżenie lustra wody, do minimalnego poziomu 
bezpiecznego dla dalszego bytowania organizmów wodnych. Działanie było 
podyktowane względami bezpieczeństwa, ze względu na zły stan techniczny 
obiekt groził katastrofą budowlaną.

W przypadku rzeki Odry w czwartek, 18 sierpnia minister klimatu Anna 
Moskwa podała, że w pobranych próbkach ujawniono złote algi wytwarzające 
toksyny, które dla człowieka nie są groźne, ale dla ryb i małż owszem. Wcze-
śniej na taką przyczynę wskazywali m.in. naukowcy z Niemiec.

ponad 200 i to pozwoliło ustalić, w ja-
kich dniach i konkretnych porach odór 
jest najbardziej uciążliwy. Powołaliśmy 
także biegłego. Jednak same te informa-
cje nie pozwoliłyby na udowodnienie 
racji mieszkańców. Dlatego do pobra-
nia próbek użyliśmy dronów  – mówi 
prokurator rejonowy  Marek Rusin. 
Biegli przeanalizowali zebrane dane 
i nie mieli wątpliwości. W powietrzu, 
którym oddychają mieszkańcy, był cy-
janowodór, chlorowodór, tlenek azotu 
w ilościach znacznie przekraczających 
normy, które zostały ustalone w wy-

danej przez starostwo decyzji. - Dlate-
go wnieśliśmy do starostwa sprzeciw 
od tej decyzji i teraz urząd zajmuje 
się sprawą ponownie. Biegli nie mie-
li wątpliwości, że takie ilości pyłów i 
gazów są dla mieszkańców szkodliwe 
i mogą powodować opisywane przez 
nich dolegliwości. Dzięki naukowcom 
z Uniwersytetu Śląskiego udało nam 
się także powiązać profi l produkcyjny 
fi rmy z substancjami, które wydala-
ne są do powietrza –  dodaje proku-
rator Rusin. Dzięki tym wszystkim 
czynnościom prokuratura postawiła 

zarzuty trzem osobom: dyrektorowi 
Adlera, szefowi produkcji oraz specja-
liście ds. ochrony środowiska i BHP. - 
Zarzucamy im, że w okresie od 2019 do 
2022 roku zanieczyszczali powietrze, 
powodując tym samym wydostawanie 
się do powietrza substancji zagraża-
jących życiu oraz zdrowiu mieszkań-
ców – mówi prokurator Marek Rusin. 
– Podejrzani do winy się nie przyznali i 
złożyli wyjaśnienia. Oskarżonym grozi 
od roku do 10 lat pozbawienia wolno-
ści.

JB

Mieszkańcy od lat skarżyli się na odór wydobywający się z zakładu przy ulicy Bystrzyckiej.
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promocja

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. 
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Ekologiczny powrót do szkoły, czyli 
wyprawka szkolna w stylu less waste

Sprawdź dokładnie, co już masz w 
domu i wymieniaj się ze znajomymi!

Kiedy zbliża się rozpoczęcie no-
wego roku szkolnego, rodzice wraz ze 
swoimi dziećmi często mają tenden-
cję do przesady. Przyjętą zasadą jest, 
że nowy rok szkolny oznacza nowy 
zestaw gadżetów, kredek i innych po-
trzebnych rzeczy. Takie przyzwycza-
jenia warto zmieniać, w szczególności 
dla naszej planety. Jeśli Twoje dziec-
ko chce zmienić swój plecak na inny, 
nie oznacza to, że trzeba kupić nowy! 
Popytaj wśród znajomych, może będą 
chętni na wymianę, zajrzyj do second-
-handu lub na sklepy internetowe z 
używanymi rzeczami. 

Zanim pójdziesz na zakupy 
przed rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego  sprawdź dokładnie, ja-
kie artykuły masz w swoim domu 
z poprzedniej klasy. Taki przegląd 
uświadomi nasze dzieci, że stare 
rzeczy dalej pełnią swoją funkcję. 
Może uznają, że nowe rzeczy wca-
le nie są im potrzebne. Jeśli mają 
coś w nadmiarze, namów ich do po-
dzielenia się zbędnymi rzeczami ze 
swoimi przyjaciółmi lub do oddania 
ich dla potrzebujących. 

Zróbcie to sami!
Stary piórnik znudził się Twojemu 

dziecku? Dajcie mu drugie życie, DIY 
(zrób to sam) jest na topie! Internet 
jest pełen pomysłów, na których w kil-
ku prostych krokach można stworzyć 
coś efektownego. Personalizowany 
luch box, segregator lub zeszyt z wod-
ną okładką, nawet w długopisy można 
tchnąć nowe życie.  

Twoja córka wymarzyła sobie 
przypinkę z jednorożcem lub brelo-
czek? Zróbcie je razem w niespełna 
30 minut. Najczęściej będą Wam po-
trzebne mazaki, klej na gorąco, kolo-
rowy papier i wyobraźnia.

Bidon zamiast jednorazowych 
butelek

Przyjrzyj się dokładnie, z czego 
Twoje dziecko pije wodę na co dzień. 
Zamiast jednej butelki z wodą ze skle-

pu dziennie, wręcz wielorazowy bidon 
wykonany z dobrych oraz  bezpiecz-
nych surowców. Nie dość, że zaosz-
czędzisz pieniądze, to również prze-
staniesz produkować zbędny plastik!

Zainwestuj w woskowijki! 
Zastanawiałaś się kiedyś, ile folii 

aluminiowej zużywasz na pakowanie 
swojemu dziecku śniadania do szko-
ły? Po zjedzeniu folia trafi a do kosza. 
A  przecież można użyć woskowijki. 
Woskowijka to naturalne opakowanie 
na żywność, które zastępuje folię lub 
woreczki. Wykonana jest z bawełny 
nasączonej mieszaniną na bazie wo-
sku pszczelego, w którą można owi-
jać jedzenie. Taka woskowijka posia-
da właściwości antybakteryjne, więc 
bez obaw Twoje dziecko może w niej 
przechowywać jedzenie przez wiele 
godzin.

Postaw na przybory z recyklingu
Jeśli koniecznie musisz kupić coś 

nowego z artykułów szkolnych, pa-
miętaj o przestrzeganiu kilku zasad:

- kupujcie produkty produkowa-
ne w Polsce. Im krótszą drogę przebył 
dany produkt, tym lepiej dla środowi-
ska i tym mniej śladu węglowego wy-
generował.

- zwracajcie uwagę, z czego do-
kładnie wyprodukowane są artykuły 
szkolne. Ostatnio coraz więcej jest 
dostępnych artykułów wykonanych z 
recyklingu. Kredki z  przetworzonego 
drewna, zeszyty, notesy z  makula-
tury czy ekodługopisy z materiałów 
przetworzonych. Ekologicznych 
możliwości jest coraz więcej. 
Rozglądaj się za produktami 
wielorazowego użytku, które 
po zużyciu można np. wypełnić, 
a nie wyrzucać. 

To kilka pomysłów na przy-
jazną środowisku wyprawkę. 
Jest ich dużo więcej, ale zna-
czenie mają nawet najmniejsze 
ekologiczne kroki. Oprócz nich 
warto pamiętać o codziennym 
edukowaniu swoich dzieci w 
tematach ekologicznego stylu 
życia oraz troski o planetę. 

Nowe zeszyty, piórnik, długopisy, fl amastry, lunch box, nowy plecak - szkolna wyprawka to spore wyzwanie. Przy okazji 
generujemy mnóstwo nowych niepotrzebnych rzeczy oraz wydatków. Podpowiemy, jak w ekologiczny sposób wyposażyć 
ucznia do szkoły i przy okazji ochronić środowisko oraz domowy budżet. 
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To będzie wyjątkowy bieg, na li-
nii startu razem z profesjonalnymi 
zawodnikami ustawią się rodziny 
zastępcze. Będzie można biec albo 
całą trasą po prostu przejść, ważne, 
by bieg ukończyć i mieć z tego fraj-
dę.  Wyjątkowe wydarzenie odbędzie 
się w niedzielę, 4 września w Parku 
Centralnym. 

Impreza będzie miała charakter 
pikniku, którego punktem kulmina-
cyjnym będzie właśnie 1 Bieg po Ro-
dzinę Zastępczą – w tym roku zor-
ganizowany pod hasłem „Rodzina 
zastępcza miłość nie do zastąpienia”. 
Na uczestników czekać będą też inne 
atrakcje. Najmłodsi będą mogli dać się 
pomalować i wziąć udział w przygo-
towanych dla nich grach i zabawach. 
Będzie też coś extra dla łasuchów. 
A wszystko po to, by mieszkańców 
oswajać z tematem rodzicielstwa za-
stępczego i uświadamiać, jak jest ono 
potrzebne. Na ciepły i kochający dom 
czeka w powiecie świdnickim wciąż 
zbyt wiele dzieci. – Przyjdź i poznaj 
nasze niezwykłe rodziny i ich ciekawe 
historie, być może któraś z nich Cię 
zainspiruje – zachęcają organizatorzy. 
Start imprezy o 12.00, od 11.00 prowa-
dzone będą zapisy. Organizatorami 
biegu są: Powiat Świdnicki, Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie oraz 
Profesjonaliści z Sercem zajmujący się 
promocją rodzicielstwa zastępczego.   
Partnerzy biegu: Świdnicka Grupa 

Wiele kontrowersji wywołał pod-
ręcznik dedykowany nowo powstałe-
mu przedmiotowi: historii i teraźniej-
szości, którego młodzież uczyć się bę-
dzie od września w szkołach średnich. 
Jego autorem jest prof. Roszkowski, a 
kuriozalne stwierdzenia, jakoby dzieci 
poczętych metodą in vitro nie miał kto 
kochać, skłoniły mieszkańców Świd-
nicy do zorganizowania protestu na 
Rynku.

Już od 1 września w liceach i techni-
kach uczniowie będą mieli nowy przed-
miot – historię i teraźniejszość. Zastąpi 
on wiedzę o społeczeństwie. Zgodnie 
z rozporządzeniem, podpisanym przez 
ministra edukacji Przemysława Czarn-
ka, w pierwszej klasie uczniowie LO 
będą mieli dwie godziny HiT-u, a w dru-
giej – jedną. W technikum przez pierw-
sze trzy lata młodzież ma zaplanowane 
po jednej godzinie nowego przedmiotu. 
Podręcznik do HiT-u został napisa-
ny przez historyka i byłego europosła 
PiS, prof. Wojciecha Roszkowskiego.  
– Wraz z postępem medycznym i ofen-
sywą ideologii gender wiek XXI przy-
niósł dalszy rozkład instytucji rodziny. 
Lansowany obecnie inkluzywny model 
rodziny zakłada tworzenie dowolnych 
grup ludzi, czasem o tej samej płci, któ-
rzy będą przywodzić dzieci na świat 
w oderwaniu od naturalnego związku 
mężczyzny i kobiety, najchętniej w labo-
ratorium. Coraz bardziej wyrafi nowane 
metody odrywania seksu od miłości i 
płodności prowadzą do traktowania 
sfery seksu jako rozrywki, a sfery płod-
ności jako produkcji ludzi, można po-
wiedzieć hodowli. Skłania to do posta-
wienia zasadniczego pytania: kto będzie 
kochał wyprodukowane w ten sposób 
dzieci? Państwo, które bierze pod swo-
je skrzydła tego rodzaju „produkcję”? 
Miłość rodzicielska była i pozostanie 
podstawą tożsamości każdego człowie-
ka, a jej brak jest przyczyną wszystkich 
prawie wynaturzeń natury ludzkiej – to 
ten skandaliczny fragment podręcznika 
wywołał oburzenie wśród Polek i Pola-
ków. Szczególnie tych, którzy doczekali 
się potomstwa, korzystając z zabiegu 
pozaustrojowego zapłodnienia.

Przypomnijmy, że w Świdnicy, dzię-
ki decyzji rady miejskiej (przy sprzeciwie 
m.in. radnych z klubu PiS), istnieje pro-
gram dofi nansowania do in vitro dla par, 
które borykają się z niepłodnością. We-
dług danych przekazanych przez Mag-
dalenę Dzwonkowską, rzeczniczkę 
urzędu (na czerwiec 2022 r.), do progra-
mu w czasie jego trwania przystąpiło 15 
par, z czego 10 zostało zakwalifi kowa-
nych, a 9 z nich rozpoczęło procedurę 

zapłodnienia. Pod koniec 2021 roku na 
świat przyszło dwóch chłopców (z ciąży 
mnogiej), a w tej chwili 3 pary spodzie-
wają się dziecka, w jednym przypadku 
jest to ciąża bliźniacza. Z budżetu mia-
sta wydatkowano w sumie na ten cel 32 
281 zł. W Polsce szacuje się, że ponad 
1,5 miliona par zmaga się z problemem 
niepłodności. Dlatego przez kilka lat 
istniał także program ogólnokrajowy, 
dzięki któremu na świat przyszło 20 ty-
sięcy maluchów. Wraz z objęciem przez 
Prawo i Sprawiedliwość władzy, zlikwi-
dowano go, dając w zamian naprotech-
nologię. Niestety, na próżno jest szukać 
statystyk dotyczących jej skuteczności, 
a uznane w kraju i na świecie autorytety 
medyczne nie mają wątpliwości, że me-
toda polegająca głównie na obserwacji 
cyklu miesięcznego kobiety, nie może 
równać się z metodą in vitro. – Mamy 
tutaj do czynienia z czymś obrzydliwym. 
Oni chcą tego uczyć w szkołach, wpro-
wadzając zatwierdzony przez ministra 
Czarnka podręcznik. Chcą pokazać, że 
są równi i równiejsi, kolejny raz sortując 
ludzi. Teraz będziemy mieli dzieci i dzie-
ci z hodowli, których nie ma kto kochać? 
Przecież te dzieci są najbardziej chciane 
i wyczekane, tu nie ma przypadku. Pary 
latami starając się o to, by zostać rodzi-
cami i nad życie te dzieci kochają. Dzieją 
się rzeczy straszne, w głowie mi się to nie 
mieści – mówił inicjator protestu, rad-
ny Lech Bokszczanin – To jest ideologia 
pogardy i ja się na to nie godzę.

–To jest hańba, to jest coś niewiary-
godnego. Myślę, że jeszcze debat i pro-
testów będzie się odbywać dużo i mam 
nadzieję, że podręcznik ten zostanie 
wycofany. Zapis o metodzie in vitro jest 
po prostu straszny (…). W jakiej głowie 
mogło się to narodzić i jakim trzeba być 
sprzedawczykiem, by głosić takie tezy? 
Z książek prof. Roszkowskiego prze-
cież kiedyś uczyliśmy się historii, były 
one trudne do zdobycia. Co się stało z 
tym człowiekiem? Minister Czarnek
jest największą hańbą, jaka się nam 
przytrafi ła. Gdy ministrem była jego 
poprzedniczka, posłanka ziemi wał-
brzyskiej, myśleliśmy, że nic gorszego 
edukacji nie może się przytrafi ć. Jakże 
się wtedy myliliśmy. Okazało się, że 
można być gorszym. Tego, co stało się w 
ostatnich dniach, nie możemy przemil-
czeć, bo to oznaczałoby poddanie się tej 
głupocie i podłości – mówiła prezydent 
Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Według Światowej Organizacji 
Zdrowia na świecie liczba par borykają-
ca się z problemem niepłodności sięga 
nawet 80 milionów.

JB

– To chyba najsmutniejsza i naj-
bardziej niewiarygodna historia w 
tym roku – opisują wolontariusze 
świdnickiego schroniska dla bez-
domnych zwierząt. Trudno się im w 
tym przypadku dziwić. Na Pogodną 
trafi ła piątka psich seniorów. Zwie-
rzęta są skrajnie zaniedbane, a ich 
dotychczasowa właścicielka posta-
nowiła wyjechać za granicę… Ruszyła 
zbiórka pieniędzy na diagnostykę i 
leczenie porzuconych psów.

– Dostaliśmy wiadomość na na-
szym facebooku pt. „wyjeżdżam za 
granicę i psy zostaną bez opieki”. W 
wiadomości właścicielka przedstawia 
psy, Boni - 14 lat, Karina - 13 lat, Sal-
ma, Szkraba i Burek - po 10 lat. Pani 
nie szukała im domu, bo wiedziała, 
że spotka się z hejtem, wtedy zasta-
nowiliśmy się dlaczego? Co jest nie 
tak? Właścicielka nie wspomniała nic 
o dramatycznym stanie psów! – rela-
cjonują wolontariusze świdnickiego 
schroniska dla bezdomnych zwie-
rząt. Kobieta zwróciła się do Urzędu 
Miejskiego, w rezultacie psy przyje-
chały na ul. Pogodną. - Jednak to, co 
ukazało się naszym oczom, przeszło 
wszelkie oczekiwania! Psy są w stanie 
dramatycznym. Wyłysiałe, z ogrom-
ną ilością pcheł, przerośnięte pazury, 
które się już zawijają, psy zlęknione, 
z problemami stawów. Jesteśmy w 
trakcie dalszego diagnozowania se-
niorów. Jeden z nich jest tak wystra-

szony, że reaguje agresywnie, nie daje 
do siebie podejść. Pozostała trójka jest 
wystraszona i przesiaduje w rogu 
boksu, poruszają się tylko, jeśli nie ma 
nas w pobliżu. Nie widzimy uspra-
wiedliwienia dla właścicielki, która 
zgotowała swoim psom taki los. Psi 
seniorzy powinni mieć godną, spo-
kojną emeryturę, a mają co? Leczenie, 
ból i lęk. A właścicielka? Pozbyła się 
niewygodnego problemu. Tak strasz-
nie kochała, a tak je zaniedbała… Jako 
fundacja zrobimy wszystko, aby wła-
ścicielka psów poniosła konsekwencje 
za swoje czyny i zaniedbanie psów
– zapowiadają wolontariusze. Po-
rzucone psy można wesprzeć, doko-
nując wpłat na stronie internetowej: 
ratujemyzwierzaki.pl/5psowwdra-
matycznymstanie.

DG

Biegiem promować będą 
rodzicielstwo zastępcze

„To jest hańba, to jest 
coś niewiarygodnego”

Porzuciła pięć psów 
i wyjechała za granicę

Biegowa, Urząd Miejski w Świdnicy i 
Ludowe Zespoły Sportowe. 

Oprac. red.

Wolontariusze zadbają o zlęknione i zanie-
dbane psy.  

15 sierpnia w Świdnicy protestowało kilkadziesiąt osób. 

fo
to

: F
un

da
cja

 M
am

 Po
my

sł

Fo
to

: J
. B

ere
śn

iew
icz



10 |  26.08 - 08.09.2022 r.ŚŚwidnica

aktualności

*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.

© 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

rek
lam

a

Łukasz Tkaczyk jest mieszkańcem 
Świdnicy. Przed wypadkiem pracował, 
był szczęśliwy, miał mnóstwo marzeń 
i planów. Wszystko zostało przekre-
ślone w jednej chwili. Mężczyzna stra-
cił przytomność i spadł z kilku schod-
ków. Niestety, pech sprawił, że doznał 
rozległego urazu czaszkowo-mózgo-
wego, w wyniku którego w ciężkim, 
zagrażającym życiu stanie trafi ł na 
OIOM. Tam lekarze rozpoczęli walkę 
o Łukasza. W końcu udało się go wy-
budzić ze śpiączki, ale był to dopiero 
początek ciężkiej drogi do celu, jakim 
jest odzyskanie sprawności. Czeka go 
żmudna rehabilitacja. – On zrobił na-
prawdę kilometrowe postępy, na nowo 
uczy się podstawowych czynności, któ-
re dla nas, zdrowych są banalne, np. 
uśmiech. Cała jego mimika, którą pre-
zentuje teraz, to efekt bardzo ciężkiej 
pracy. Niestety, wciąż nie może sam 
korzystać z toalety, zjeść posiłku sztuć-
cami jak normalny człowiek, ani nawet 
napić się z kubka. To wszystko utrud-
nia spastyka rąk oraz ich trzęsienie 
się. Od ponad roku nie przebywał poza 
czterema ścianami, chyba że na chwil-
kę przed budynkiem ośrodka, w któ-
rym obecnie przebywa – w Instytucie 
Neurorehabilitacji Animus. Przez nie-
szczęśliwy wypadek stracił całe swoje 

życie i próbuje je teraz poskładać, by 
móc funkcjonować w przyszłości wśród 
innych, robiąc to, co kocha – progra-
mowanie laserów, pras krawędziowych 
oraz ploterów CNC, projektowanie prze-
strzennych konstrukcji stalowych. Do 
tego wszystkiego, niestety, niezbędne są 
sprawne ręce. Na obecną chwilę nie jest 
jeszcze w stanie chodzić, ale dzięki in-
tensywnej rehabilitacji będzie, wierzymy 
w to mocno – mówi Angelika Tkaczyk, 
siostra Łukasza. - Nikt nie wierzył, że to 
wypadek, bo jak ciężki uraz czaszkowo-
-mózgowy mógłby się przytrafi ć komuś, 
kto spadł z zaledwie trzech schodów? 
A wystarczyła tylko chwila, zwyczajne 
zasłabnięcie.  Dzięki intensywnej reha-
bilitacji Łukasz z mozołem powraca do 
zdrowia, ale przed nim jeszcze długa 
i kręta droga. Koszty zabiegów są wy-
sokie, dlatego organizujemy festyn, na 
którym zbierać będziemy środki.

Podczas imprezy przeprowadzo-
ne zostaną licytacje, nie zabraknie 
również loterii książek, przejażdżek 
motocyklami, słodkości czy swoj-
skich pierogów. Słowem, będzie się 
działo. Festyn odbędzie się 11 wrze-
śnia, w godz. 10.00-18.00 na boisku 
sportowym przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Świdnicy. 

JB

Pomóżmy Łukaszowi
W ciągu jednej sekundy zawaliło się życie młodego świd-

niczanina, który w wyniku upadku ze schodów doznał po-
ważnego urazu mózgowo-czaszkowego. Mężczyzna walczy 
o powrót do sprawności. W niedzielę, 11 września odbędzie 
się festyn charytatywny, z którego dochód przeznaczony zo-
stanie na rehabilitację Łukasza.

Mimo przeciwności losu Łukasz walczy o powrót do zdrowia.

fo
to

: u
ży

cz
on

e

fo
to

: u
ży

cz
on

e

W kwietniu w Parku Centralnym w pobliżu mostu stanęło metalowe ser-
ce z napisem „WOŚP Świdnica”. Niektórzy mieszkańcy omyłkowo traktują 
je jako kolejny kosz na plastikowe nakrętki. Nic bardziej mylnego! Metalowe 
„serducho” zostało zamontowane z myślą o zakochanych i zamiast nakrętek 
należy na nie przywieszać swoje kłódki miłości. Fundatorem serca jest świd-
niczanin Wacław Kruk. 

Migawka z miasta 

Serce miłości 
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Koncerty, spotkania autorskie, 
wernisaż wystawy, spektakl te-
atralny, zwiedzanie kościoła wirtu-
alne i „na żywo” oraz  jubileuszowe 
nabożeństwo. Przed nami wrze-
sień pełen wyjątkowych wydarzeń. 
Wszystko to w ramach obchodów 
370-lecia istnienia Kościoła Pokoju 
w Świdnicy. 

- Przed nami wyjątkowy wrześnio-
wy tydzień, zaplanowaliśmy go z na-
dzieją, że zechcecie się z nami spotkać. 
Na wszystkie wydarzenia jest wstęp 
wolny – zachęcają organizatorzy ob-
chodów. 

Program wydarzeń:
- 4 września, Kościół Pokoju, godz. 

11.30 - koncert laureatów konkursu or-
ganowego

- 5 września, Kościół Pokoju, godz. 
17.00  - wernisaż wystawy „Liber aper-
tus est qui est vitae -  reformacja w 
numizmatach od XVII do XXI w.”, sce-
nariusz Magdalena Karnicka, Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu (informacje o 
wystawie w języku ukraińskim)

- 6 września, Kościół Pokoju, godz. 
17.00 - koncert kameralny, Duo Grze-
siak – skrzypce/ Zuzanna Bator i Ma-
ciej Bator – organy

- 7 września, Kościół Pokoju, godz. 
19.00  — spektakl „Sami obcy” (tekst w 
języku ukraińskim będzie wyświetlany 
na ekranie)

- 8 września, plebania - VR, czyli 
wirtualne zwiedzanie kościoła z Karoli-
ną Wójtowicz, zapisy mailowe*

- 8 września, Kościół Pokoju - zwie-
dzanie kościoła (miejsca na co dzień 
niedostępne) z głównym konserwato-

rem Ryszardem Wójtowiczem, zapisy 
mailowe*

- 8 września, Teatr Miejski, godz. 
19.00 - muzyczny wieczór autorski To-
masza Żółtko

- 9 września, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, godz. 18.00 - spotkanie autor-
skie z ks. Sławomirem Sikorą, prowa-
dzenie Mariola Mackiewicz

- 10 września, Kościół Pokoju, godz. 
19.00  — koncert jubileuszowy, Capel-
la Cracoviensis, Jan Tomasz Adamus, 
„Drogi do Bacha, kantaty przedba-
chowskie”

- 11 września, Kościół Pokoju, godz. 
10.00  — uroczyste nabożeństwo jubile-
uszowe z udziałem bp. Jerzego Samca, 
zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego w RP

Na spacery 8 września należy wcze-
śniej się zapisać*:

– o godz. 17.00 spacer z Ryszar-
dem Wójtowiczem, głównym konser-
watorem Kościoła Pokoju. Dowiecie się 
Państwo jak wyglądają najbardziej nie-
dostępne zakamarki kościoła, wejdzie-
cie do lóż i na empory. Porozmawiamy 
o sposobach konserwacji i utrzyma-
nia zabytku. Mailowe zapisy ruszają od 
01.09.2022. adres: kosciol@kosciolpo-
koju.pl (ilość miejsc ograniczona).

– w godz. 15.00-17.30 wirtualny spa-
cer z Karoliną Wójtowicz, która przed-
stawi aplikację na platformę Oculus VR 
stworzoną specjalnie dla Kościoła Pokoju, 
kody QR do obsługi modeli 3D w AR (Au-
gmented Reality na smartfony), wydruki 
3D elementów wnętrza, a także tyfl oma-
py (mapy dotykowe) dla osób z niepeł-
nosprawnością wzroku.  Organizatorzy 

porozmawiają o nowym spojrzeniu na 
odbiór i naukę obiektów zabytkowych. 
Zapisy na wirtualny spacer ruszają od 
01.09.2022. pod adresem: zapisyvr@gma-

il.com Spacer, z uwagi na jego specyfi kę, 
jest dedykowany dla osób dorosłych oraz 
dzieci powyżej 10 roku życia. 

oprac.

Świdnicki Kościół Pokoju to zabytek z listy światowego dziedzictwa UNESCO, największa 
drewniana barokowa świątynia w Europie oraz jeden z siedmiu nowych cudów Polski według 
„National Geographic”.

Wyjątkowy jubileusz Kościoła Pokoju
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Dziurawa nawierzchnia unie-
możliwia swobodne poruszanie się 
pieszych. Dodatkowo notorycznie 
w tym miejscu parkują samochody, 
także ciężarowe. W złożonej interpe-
lacji radna Aldona Struzik wnioskuje 
o remont chodnika przy ul. Małej. 

- Ponownie wnoszę o wykona-
nie koniecznego remontu chod-
nika przy ul. Małej. Proszę 
ograniczyć możliwość nisz-
czenia chodnika, ustawiając 
odpowiednie znaki zakazu. 
Stan techniczny udokumen-
towany na zdjęciu pokazuje, 
jak bardzo chodnik jest znisz-
czony. Po przeciwległej stronie 
ulicy znajduje się kilkanaście miejsc 
parkingowych – tłumaczy w interpe-
lacji radna Aldona Struzik.  - Gmina 
Miasto Świdnica przygotowała doku-
mentację na przebudowę całej drogi. 
Projekt przewiduje zmianę nawierzch-
ni chodników oraz warstwy ścieralnej 
jezdni. Przebudowana zostanie kana-
lizacja deszczowa w celu prawidłowe-
go odprowadzenia wody z jezdni. Przy 
okazji zostanie wprowadzona zmiana 

do docelowej organizacji ruchu dro-
gowego. Przywrócony zostanie ruch 
dwukierunkowy oraz wyłączone bę-
dzie parkowanie samochodów cięża-
rowych. Informuję, że koszty zadania 
inwestycyjnego nie były uwzględnio-
ne w tegorocznym budżecie. W miarę 

możliwości fi nansowych będziemy 
się starać, aby zarezerwować 

środki na przebudowę przed-
miotowej ulicy w budżecie 
na rok przyszły. Dlatego też, 
aby zapobiec dalszej degra-
dacji chodników, dokonamy 

zmiany docelowej organizacji 
w zakresie parkowania już te-
raz. Wystąpimy do zarządza-

jącego ruchem z wnioskiem o wyłą-
czenie parkowania dla samochodów 
ciężarowych wzdłuż ul. Małej. Po uzy-
skaniu decyzji zatwierdzającej pro-
jekt stałej organizacji ruchu wprowa-
dzimy niezwłocznie zmiany oraz do-
prowadzimy nawierzchnię chodników 
do stanu pierwotnego – zapowiada 
prezydent Świdnicy, Beata Moskal-
-Słaniewska. 

DG

Z prośbą o częstsze wykaszanie 
traw i nowe ławki wzdłuż Alei Gopla-
ny zwróciła się radna miejska Violet-
ta Wiercińska. Prezydent Świdnicy 
tłumaczy, że systematyczność kosze-
nia uzależniona jest od posiadanych 
środków budżetowych. 

- Zwracam się z prośbą o zlecenie 
podmiotowi wykonującemu usługi po-
rządkowe w zakresie zieleni dla Gminy 
Miejskiej Świdnica systematycznego 
wykaszania traw na Alei Goplany, w 
szczególności przy drzewach i ta-
bliczkach upamiętniających 
osoby zasłużone dla miasta. 
Posadzenie drzew i umiesz-
czenie tabliczek imiennych 
w tym miejscu miało na celu 
uhonorowanie osób zasłużo-
nych. Tabliczki i znajdujące 
się tam ławki są zarośnięte, 
przez co teren traci walory 
estetyczne i rekreacyjne. Brak widocz-
ności imiennych tabliczek sprawia, że 
postronny mieszkaniec Świdnicy nie 
jest w stanie odgadnąć znaczenia tego 
miejsca. A efekt prac upamiętniających 
jest odwrotny od oczekiwanego. Proszę 
również, w miarę możliwości, o wy-
mianę znajdujących się tam ławek na 
nowe, z oparciami. Jednoczenie zwra-
cam się z prośbą o informację na temat 
zasadzonych na Alei Goplany klonów. 

Korony około 10 drzew są uschnięte, 
jednak z pni wybijają się nowe pędy. 
Czy drzewa te będą formowane, czy 
też przewidziane są nowe nasadzenia?
– zapytała w swojej interpelacji Vio-
letta Wiercińska. - W ramach aktual-
nie obowiązującej umowy na „bieżące 
utrzymanie, pielęgnację terenów ziele-
ni oraz utrzymanie wybranych chod-
ników w Świdnicy” przewidywane jest 
maksymalnie czterokrotne koszenie te-
renu wzdłuż Alei Goplany. Ilość koszeń 
uzależniona jest od posiadanych przez 

Gminę Miasto Świdnica środków 
budżetowych. Z tego też względu 
powyższy obszar w bieżącym 
roku koszony był dwukrotnie, 
tj. w czerwcu oraz w sierpniu. 
Możliwość wymiany ławek zlo-

kalizowanych wzdłuż Alei Go-
plany na nowe ławki z oparcia-
mi rozważona zostanie w przy-

padku posiadania wolnych środków 
budżetowych na zakup i montaż ww. 
elementów małej architektury. Odno-
sząc się do sprawy uschniętych klo-
nów zwyczajnych odmiany Royal Red, 
informuję, że wszystkie suche drzewa 
zostaną usunięte i zastąpione nowymi. 
Przeprowadzenie nasadzeń zaplano-
wane jest na okres jesienny tego roku – 
tłumaczy Beata Moskal-Słaniewska, 
prezydent Świdnicy. 

aktualności

Zarośla zniknęły z 
Alei Goplany 

Chodnik przy ul. Małej 
doczeka się remontu?

Violetta Wiercińska

Aldona Struzik

fo
to

: D
. G

ęb
ala

fo
to

: D
. G

ęb
ala

Trawy wzdłuż alei zostały skoszone na początku sierpnia.

Piotr Pilzak 
- stroiciel pianin 
i fortepianów

Jestem rodowitym świdnicza-
ninem. Po latach wojaży wynika-
jących głównie ze ścieżki edukacji 
wróciłem do Świdnicy na stałe, tu 
dziś mieszkam i działam w regio-
nie. Od 5. roku życia uczęszczam do 
szkoły muzycznej. Początkowo był to 
pomysł i impuls od rodziców, napę-
dzany odkryciem, że jestem posia-
daczem rzadkiej muzycznej zdolno-
ści, jaką jest słuch absolutny. Jednak 
z biegiem lat sam poczułem bakcyla 

Po opadach deszczu dziurawy chodnik przy ul. Małej napełnia się wodą. 

Moja Świdnica – Twoja historia 
do muzyki, co zaowocowało ukończe-
niem dwóch stopni szkół muzycznych 
oraz muzycznymi studiami. Jednak 
samo wykonawstwo muzyki mi nie wy-
starczało. Poza zasiadaniem do piani-
na lub fortepianu, aby ćwiczyć lub wy-
konać opracowany utwór, równie waż-
ną kwestią jest serwis techniczny tych 
instrumentów. Tę wiedzę i umiejętno-
ści zdobyłem z kolei w Kaliskim Tech-
nikum Budowy Fortepianów - jednej z 
trzech szkół o takim profi lu na świecie. 
Od 2010 roku pracuję i rozwijam się w 
swoim zawodzie technika i stroiciela 
pianin i fortepianów. Mam na kon-
cie współpracę z takimi artystami jak 
Orkiestra Glenna Millera, Leszek Moż-
dżer, Adam Makowicz, Waldemar Ma-
licki, Janusz Olejniczak i inni. Ten rze-

mieślniczy zawód pozwala na wgląd w 
duszę każdego instrumentu. Praca nad 
brzmieniem każdego pianina czy for-
tepianu jest wspaniałym przeżyciem, 
gdyż każdy instrument jest unikatowy, 
osobliwy. Do tego dochodzą warunki 
akustyczne otoczenia, pomieszczenia, 
w którym się znajduje. Jednak czy to 
przygotowywanie koncertowego for-
tepianu na koncert światowej sławy 
pianisty w prestiżowej sali koncerto-
wej, czy praca nad zaniedbanym przez 
lata pianinem prywatnego klienta w 
domowym zaciszu - każda z tych sy-
tuacji wymaga pełni zaangażowania 
i indywidualnego podejścia oraz jest 
równie ekscytująca. Jest to jednak za-
wód w tzw. „cieniu”. Praca nad instru-
mentem, zwłaszcza strojenie, wymaga 

wyjątkowych warunków, w tym bez-
względnej ciszy. Najczęściej zatem 
przygotowania mają miejsce w pu-
stych salach koncertowych, nierzad-
ko w godzinach wieczornych. Naj-
istotniejszym składnikiem udanego 
koncertu według słuchacza jest więc 
później pianista, którego umiejętno-
ści nadają rangę każdego występu. 
Jednak dla mnie największa nagroda 
i radość z wykonywania tego zawodu 
przychodzi, gdy ja jedyny, siadając 
pośród publiczności, wiem, dlaczego 
ten fortepian tak wspaniale brzmi na 
koncercie.

Napisz i opowiedz nam o swojej 
pasji lub hobby.

codzienna porcja informacji na mojaswidnica.pl
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Strażacy gasili pożary 
lasów we Francji 

Dodatek węglowy – gdzie 
i kiedy złożyć wniosek?

Zwarcie przyczyną 
ogromnego pożaru 
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Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:
Regionalny Dyrektor ds. Surowcowych (cukrownictwo)

Lokalizacja: Pszenno & Strzelin

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.suedzucker.pl 
w zakładce Kariera. 

Aplikacje prosimy przesyłać
 za pośrednictwem emaila: rekrutacja@suedzucker.pl 

Oferujemy:

Prezydent RP podpisał ustawę 
z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 
węglowym. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Świdnicy przyjmuje już 
wnioski o wypłatę dodatku węglowe-
go.

Dodatek węglowy to 3000 zł 
jednorazowego wsparcia dla gospo-
darstw domowych, których głównym 
źródłem ogrzewania jest kocioł na 
paliwo stałe, kominek, koza, ogrze-
wacz powietrza, trzon kuchenny, pie-
cokuchnia, kuchnia węglowa lub piec 
kafl owy na paliwo stałe – zasilane 
węglem kamiennym, brykietem lub 
peletem, zawierającymi co najmniej 
85% węgla kamiennego. Warunkiem 
uzyskania dodatku węglowego będzie 
jednak posiadanie wpisu lub zgłosze-
nie źródła ogrzewania do centralnej 

ewidencji emisyjności budynków. Jego 
przyznanie nie jest uzależnione od 
spełnienia kryterium dochodowego. 
Wnioski o wypłatę dodatku można 
składać do 30 listopada 2022 r. oso-
biście lub drogą elektroniczną. In-
formacje przedstawione we wniosku 
o wypłatę dodatku węglowego będą 
składane pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. Dodatek będzie wypłaca-
ny w terminie miesiąca od dnia złoże-
nia wniosku. Podobnie  jak w przypad-
ku dodatku osłonowego dokumenty 
o wypłatę dofi nansowania można 
składać w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej, ul. Franciszkańska 7, pokój 
nr 2.

Oprac. red.

Chwila nieuwagi i awaria okapu 
doprowadziła do pożaru zabytkowej 
kamienicy Hochbergów na świdnic-
kim Rynku. Prokuratura Rejonowa 
zakończyła śledztwo w sprawie zda-
rzenia, do którego doszło we wrze-
śniu ubiegłego roku.

Przypomnijmy, że do pożaru do-
szło późnym wieczorem, 18 września 
2021 roku. Z ogniem walczyło 17 za-
stępów straży pożarnej, a kilkanaście 
osób musiało opuścić swoje miesz-
kania. –  Gdy dotarliśmy na miejsce, 
zastaliśmy bardzo rozwinięty pożar. 
Dach budynku zawalił się, spadł na 
poddasze. Lokatorzy budynku opuści-
li go sami, ewakuowaliśmy mieszkań-
ców sąsiednich budynków – informo-
wał, mł. bryg. Łukasz Grzelak, ofi cer 
prasowy Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. 
Istniało ryzyko, że szalejący ogień 
rozprzestrzeni się na sąsiednie ka-
mienice. Na szczęście dzięki szybkiej 
i sprawnej akcji strażaków udało się 
opanować sytuację. W wyniku po-
żaru ranna została jedna osoba.  - 
Na podstawie zebranego materiału 
dowodowego i opinii biegłych udało 
nam się ustalić, że przyczyną pożaru 

było zwarcie przewodu elektryczne-
go okapu kuchennego w mieszkaniu 
na 4. piętrze. Wykluczyliśmy zatem 
umyślne działanie, ponieważ nikt nie 
mógł mieć wpływu na to zdarzenie. 
Tym samym postępowanie zostało 
umorzone  – mówi prokurator rejo-
nowy, Marek Rusin.

JB

Trzech strażaków z powiatu 
świdnickiego, którzy zaangażowali 
się w gaszenie pożarów we Francji 
wrócili już do kraju. Łącznie w dzia-
łaniach grupy ratowniczej GFFVV 
Poland wzięło udział 146 strażaków z 
całej Polski. 

W akcji ratowniczej na terytorium 
Francji wzięło udział 146 strażaków i 49 
pojazdów. W skład grupy ratowniczej 
weszli strażacy z: Komendy Głównej 

PSP (dowództwo modułu), wojewódz-
twa dolnośląskiego (moduł GFFFV 
Wrocław), województwa zachodnio-
pomorskiego (GFFFV) oraz strażacy 
z województw: wielkopolskiego, ma-
zowieckiego, łódzkiego, opolskiego 
oraz śląskiego – realizujący zadania 
komponentu dowódczego. Głównym 
zadaniem modułu GFFFV Poland było 
wsparcie działań gaśniczych w okoli-
cach miejscowości Hostens (ok. 30 km 

Nie po raz pierwszy strażacy z powiatu świdnickiego wyruszyli z misją poza granice naszego 
kraju. W tamtym roku pomagali gasić m.in. pożary w Grecji.

na południe od Bordeaux. Dziennie w 
działania zaangażowane było ciągle 
ok. 30 pojazdów i 120 ratowników. Po-
została część grupy zajmowała się za-
bezpieczeniem logistycznym oraz ko-
ordynacją działań w sztabie modułu. 
Zadania modułu GFFFV Poland opie-
rały się głównie na dogaszaniu aktyw-
nych pożarów podpowierzchniowych 
(torfowiska), budowania wydajnych 
systemów zaopatrzenia wodnego za-
równo na potrzeby własne jak i innych 
modułów/sił lokalnych, prowadze-
nie wycinki nadpalonych/spalonych 
drzew oraz interwencyjnym działaniu 
w przypadku pojawienia się pożarów 
na powierzchni. Ze względu na trud-
nodostępny teren znaczna część za-

dań realizowana była bez bezpośred-
niego użycia pojazdów. Ratownicy 
docierali pieszo do trudnodostępnych 
miejsc i realizowali zadania przy wy-
korzystaniu podręcznego sprzętu 
gaśniczego. Zarówno podczas dojaz-
du do Hostens jak i podczas działań 
moduł GFFFV Poland odnotowywał 
liczne wyrazy uznania i sympatii ze 
strony społeczeństwa. Na strefach 
roboczych pojawiali się mieszkańcy 
okolicznych miejscowości, którzy 
chcieli podziękować strażakom za 
wykonywaną przez nich pracę. Mo-
duł odwiedzali również liczni przed-
stawiciele polonii, żyjący w okolicach 
Bordeaux.

Oprac.red.

Dzięki sprawnej akcji strażaków ogień nie 
przeniósł się na sąsiednie kamienice. 
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Fundacja zadbała 
o pacjentki szpitala  

Cyberoszuści naciągają na wirtualny 
węgiel – zachowajcie ostrożność

Zamykaj drzwi 
na klucz, 
nie daj się okraść
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Dzięki kolejnej inicjatywie fun-
dacji Endomama, działającej z myślą 
o kobietach i w trosce o ich komfort, 
pacjentki oddziału ginekologiczno-
-położniczego świdnickiego szpitala 
Latawiec zyskały bezpłatny dostęp 
do środków higieny intymnej. 

– Koszyczki wypełnione arty-
kułami higienicznymi znajdują się 
w każdej toalecie i są do dyspozycji 
pacjentek hospitalizowanych na od-
dziale. Szerzenie dostępności do pod-
stawowych środków higienicznych 
dla każdej kobiety jest głównym ce-
lem inicjatywy. Cieszymy się, że do-
tarła ona właśnie do nas. Serdecznie 
dziękujemy fundacji Endomama za 
okazane wsparcie – opowiadają me-
dycy z Latawca. – Dzięki państwa 
datkom możemy wspierać świdnicki 

Chwila nieuwagi może spowodo-
wać bolesne straty fi nansowe i ma-
terialne. Świdniccy policjanci przy-
pominają, aby zawsze zamykać drzwi 
na klucz w swoich mieszkaniach i 
domach. W ten sposób uchronimy się 
przed wizytą „nieproszonego gościa”, 
który może pozbawić nas dokumen-
tów, gotówki, bądź innych wartościo-
wych przedmiotów.

Złodzieje zazwyczaj działają w po-
dobny sposób. Często zdarza się tak, 
że będąc w domu, mieszkaniu  w ciągu 
dnia czy wychodząc na chwilę np. do 
sąsiada, zamki naszych drzwi są otwar-
te. Potencjalni sprawcy mogą chodzić 
po klatkach schodowych i sprawdzać, 
które mieszkanie jest otwarte. Jeśli ta-
kie znajdą, wchodzą po cichu do przed-
pokoju, czy innych pomieszczeń i za-
bierają cenne przedmioty, a ofi ary kra-
dzieży orientują się o ich utracie nawet 
kilka godzin po zaistniałym zdarzeniu.
- Często sprawcy, wchodząc do jakiegoś 
mieszkania i będąc już zauważonym, 
opowiadają wymyślone historie, że to 
pomyłka, że szukają znajomego. Takie 
zachowanie powinno wzbudzić naszą 
czujność. Pamiętajmy też o zamykaniu 
drzwi na klucz przed wyjściem z miesz-
kania na tzw. „chwileczkę”, pójściem 
spać oraz w sytuacjach, kiedy jesteśmy w 
domu, czy mieszkaniu nawet z kilkoma 
członkami rodziny – tłumaczy Magdale-
na Ząbek, ofi cer prasowy KPP Świdnica.

DG

Internet stał się nieodłączną 
częścią naszego codziennego ży-
cia. Wykorzystujemy go w pracy, do 
nauki, wymiany informacji lub jako 
formę zabawy, czy relaksu. Niestety, 
niektóre osoby wykorzystują go do 
popełniania różnego rodzaju prze-
stępstw. W ostatnim czasie na celow-
niku złodziei znalazł się także węgiel.

Niemal każdego dnia do świdnic-
kiej komendy zgłaszają się osoby, któ-
re padły ofi arą oszustwa internetowe-
go i straciły pieniądze. Wachlarz me-
tod, jakimi posługują się oszuści dzia-
łający w sieci, jest szeroki. Przesyłają 
linki do fałszywych stron wyłudzają-
cych dane dostępowe do konta ban-
kowego. Nakłaniają do instalowania 
aplikacji umożliwiających im dostęp 
do naszych kont i kradzież pieniędzy. 
Na portalach aukcyjnych zamieszcza-
ją fałszywe oferty sprzedaży różnego 
rodzaju towarów, które po opłaceniu 
nie docierają do kupującego. Oferują 
możliwość szybkiego i dużego zysku 
poprzez inwestowanie w krypto walu-
ty, czy zakup akcji. W ostatnim czasie 
na celowniku przestępców znalazł się 
także węgiel. Oszuści tworzą kopie 
stron internetowych spółek górni-
czych działających w Polsce. Posiadają 
nawet logotypy tych spółek, a strony 
mogą być łudząco podobne. Poten-
cjalni klienci otrzymują wiadomość 
SMS z linkiem, który rzekomo ma od-

syłać ich do strony sprzedawcy. Ode-
branie takiej wiadomości powinno być 
sygnałem dla klienta, że znajduje się na 
fałszywej stronie, ponieważ, jak poda-
je np. Polska Grupa Górnicza, podczas 
transakcji w prawdziwym sklepie, klient 
nie otrzymuje żadnej wiadomości SMS. 
Pojawia się także coraz więcej ofert za-
kupu tego surowca w „okazyjnej” cenie, 
która jest mocno zaniżona w porówna-
niu do ceny regularnej. Od potencjalne-
go kupca oszuści oczekują wpłaty za-
liczki, pokrycia kosztów transportu lub 
uiszczenia całej opłaty za pomocą kodu 
BLIK. Jednak po wpłaceniu pieniędzy 
kontakt ze sprzedającym się urywa.

Aby nie stać się ofi arą oszustów, 
powinniśmy pamiętać o kilku waż-
nych zasadach:

- kierujmy się rozwagą i zawsze 
zasadą ograniczonego zaufania;

- korzystajmy tylko ze sprawdzo-
nych portali aukcyjnych;

- uważajmy na super oferty, moc-
no zaniżone lub wręcz niewiarygodnie 
niskie ceny – powinny wzbudzić naszą 
czujność;

- unikajmy łączenia się z interne-
tem za pośrednictwem publicznych 
sieci WiFi;

- nie udostępniajmy swoich da-
nych osobowych oraz danych konta 
bankowego;

- przed zakupem zasięgnijmy opi-
nii o sprzedawcy i sprawdźmy jego 

rzetelność. Zwróćmy uwagę, czy po-
daje swój adres i numer telefonu, że-
byśmy mogli się z nim skontaktować 
w razie jakichkolwiek wątpliwości;

- przeczytajmy komentarze o 
sprzedającym. Brak komentarzy pozy-
tywnych lub ich niewielka liczba po-
winny wzbudzić naszą czujność;

- otrzymując ofertę e-mailem, nie 
klikajmy w linki – mogą one zawierać 
złośliwe oprogramowanie lub przekie-
rować nas na fałszywą stronę banku. 
Wpiszmy samodzielnie adres w oknie 
przeglądarki, w ten sposób unikniemy 
stron podszywających się pod legalnie 
działające sklepy;

- przy płaceniu kartą kredyto-
wą zwracajmy uwagę, czy połączenie 
internetowe jest bezpieczne. Na po-
czątku adresu powinien pojawić się 
ciąg liter „https”, a na końcu symbol 
zamkniętej kłódki. Zazwyczaj jednak 
można zamówić towar z opcją płatno-
ści przy odbiorze;

- zachowujmy całą koresponden-
cję ze sprzedającym – w przypadku 
oszustwa może ona stać się dowodem 
w sprawie.

Świdniccy policjanci apelują o 
ostrożność i rozwagę w trakcie in-
ternetowych transakcji. Pamiętajmy, 
że oszuści cały czas modyfi kują swoje 
metody i wykorzystają każdą okazję, 
aby wzbogacić się cudzym kosztem.

Oprac. red.

Każdy może wesprzeć 
fundację

Darowizny na rzecz fundacji 
można przekazać na konto fun-
dacji na poniższe dane: Funda-
cja Endomama, numer rachunku 
bankowego: 79 1090 2369 0000 
0001 4750 3493, tytułem: Daro-
wizna. szpital. Bardzo nas cieszy, że możemy 

ulepszać komfort pobytu pacjentkom 
na oddziale ginekologiczno-położni-
czym. Życzymy dużo zdrówka i szczę-

śliwych porodów – zapewniają człon-
kinie fundacji Endomama.

Wolontariuszki z fundacji Endomama niejednokrotnie wspierały świdnicki szpital. 
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Świdnicka biblioteka 
wyróżniona przez czytelników

Miejska Biblioteka Publiczna im. 
C.K. Norwida w Świdnicy otrzymała 
dofi nansowanie w wysokości 51 908 
zł ze środków fi nansowych Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Pozyskane środki przeznaczone zo-
staną na zakup i zdalny dostęp do 
nowości wydawniczych.

- Nasza biblioteka otrzymała dofi -
nansowanie ze środków fi nansowych 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego  w ramach realizacji Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
2.0 na lata 2021-2025, pod nazwą: „Do-
fi nansowania dla bibliotek publicznych 
na zakup nowości wydawniczych oraz 
usługi zdalnego dostępu do książek w 
formatach e-booków i/lub audiobo-
oków i/lub synchrobooków – Priotytet 
1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach 
NPRCz 2.0” - tłumaczy Ewa Cuban, dy-
rektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. C.K. Norwida w Świdnicy. Naro-
dowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
2.0 jest koncepcją uchwaloną w celu 
poprawy stanu czytelnictwa w Polsce 
poprzez wzmacnianie roli bibliotek 
publicznych, szkolnych i pedagogicz-
nych jako lokalnych ośrodków życia 
społecznego, stanowiących centrum 
dostępu do kultury i wiedzy. 

DG

Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. C.K. Norwida 
została wyróżniona tytu-
łem „biblioteka przyjazna 
dzieciom”. Akcja została 
zorganizowana przez blog 
„Przystanek Rodzina” przy 
współpracy z czytelnika-
mi, wydawnictwami, in-
stytucjami kultury i arty-
stami.

Akcja #biblioteka-
przyjaznadzieciom, oprócz 
jasnej idei promocji czy-
telnictwa i instytucji ją 
wspierających, zwracała 
uwagę na ogromny poten-
cjał bibliotek – tych ma-
łych, np. wiejskich, które 
niejednokrotnie poza szko-
łą, jako jedyne stymulują 
rozwój młodego człowieka, 
ale i tych dużych, często 
funkcjonujących w szeroko 
rozumianej kulturze i edu-
kacji miast, województw, a 
nawet w skali ogólnopol-
skiej.

Wspólne zaangażowa-
nie czytelników bibliotek, 
wydawnictw, instytucji kul-
tury i polskich artystów zaowocowa-
ło stworzeniem mapy aż 171 bibliotek! 
Wśród nich znalazła się również bi-
blioteka ze Świdnicy. – Jest nam nie-
zmiernie miło, że praca całego zespołu 
biblioteki, zaangażowanie oraz pasja 
zostały docenione i w ten sposób wy-
różnione, tym bardziej, że biblioteki do 
akcji zgłaszali czytelnicy. To właśnie 
dzięki nim powstała mapa bibliotek, 

To nietypowa wystawa i nieco-
dzienne zwiedzanie. W dniach od 29 
sierpnia do 23 września w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Świdnicy pre-
zentowana będzie „Wystawa Biblii”. 

- Wystawa jest interaktywnym 
sposobem zapoznania się zwiedzają-
cych z historią powstania Pisma Świę-
tego. To wspaniała lekcja historii, po-

nieważ prezentowane na niej Słowo 
Boże jest archeologicznie udokumento-
wane oraz rzetelnie pokazane – zapo-
wiada Ewa Cuban, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Wystawę będzie 
można obejrzeć w godzinach otwar-
cia biblioteki, w galerii na II piętrze. 
Wstęp wolny.

red..

Przyjaciele 
biblioteki 
polecają

Justyna Gąsior, ak-
tywistka społeczna i 
nauczycielka języka 
polskiego

Agnieszka Jucewicz 
„Czując. Rozmowy o emocjach”. 
Można ją czytać od deski do deski, ale można też 
wyrywkowo, w zależności od nastroju i potrzeby 
psychicznej. Agnieszka Jucewicz, autorka bestselle-
rów „Żyj wystarczająco dobrze”, „Wybieraj wystar-
czająco dobrze”, „Kochaj wystarczająco dobrze” w 
17 rozmowach z wybitnymi znawcami ludzkiej psy-
chiki, m.in. psychoterapeutami Bogdanem de Bar-
baro czy Zofi ą Milską-Wrzesińską bierze pod lupę 
nasze emocje. Te przyjemne jak: bliskość, namięt-
ność czy miłość, ale też te, których nie lubimy czuć, 
jak: zazdrość, zawiść czy stratę. Znakomita analiza 
naszych stanów psychicznych napisana prostym ję-
zykiem sprawia, że tę książkę się pochłania. W cza-
sach, w których większość ludzi kreuje się w me-
diach społecznościowych na takich, za jakich chcą, 
by inni ich uważali, w czasach, w 
których tak trudno odróżnić jest 
wizerunek medialny osoby od jej 
prawdziwego ja, ta książka jest jak 
powrót do domu. Ponad wszystko 
cenię w życiu takie wartości jak: 
autentyczność, harmonię i praw-
dę. I w tych rozmowach je znaj-
duję. Polecam wszystkim, którzy 
nie boją się czuć.

Biblioteka 
z ministerialnym 
dofi nansowaniem 

Księga, która przetrwała wieki: 
historia Biblii na wyciągnięcie ręki

lista bibliotek z linkami do ich stron 
internetowych bibliotek i profi li na fa-
cebooku. Z mapą i listą można zapo-
znać się na blogu: przystanekrodzin-
ka.pl/biblioteka-przyjazna-dzieciom.

„Przystanek Rodzinka” to blog 
rodzicielski tworzony przez Marię 
Rybak – oligofrenopedagog, logope-
dę i polonistkę, która wraz z mężem 
i synami pokazują internautom, jak 
harmonijnie wspierać rozwój dzieci 
poprzez zabawę, podróże i ciekawą 
lekturę. – Akcja spotkała się z bardzo 
pozytywnym odzewem zarówno czy-
telników bibliotek, głównie rodziców, 
jak i bibliotekarzy, których praca zo-
stała w akcji zauważona i doceniona
– podsumowuje Maria Rybak.

DG

wśród których znalazła się również na-
sza placówka – mówi Marta Wojcie-
chowska, wicedyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej im. C.K. Norwida w 
Świdnicy. Aby ułatwić znalezienie bi-
bliotek, które aktywnie promują ideę 
czytelnictwa wśród najmłodszych, 
młodszych i starszych czytelników, 
„Przystanek Rodzinka” stworzył mapę 
takich bibliotek. Dodatkowo powstała 
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wieści z powiatu

W tym roku dożynki w gminie 
Świdnica odbędą się w niedzielę, 28 
sierpnia w Opoczce. Współgospoda-
rzami wydarzenia będą mieszkańcy 
dwóch sołectw: Jakubowa i Opoczki. 
Uroczystości rozpocznie korowód 
dożynkowy, a następnie dziękczyn-
na msza św. za tegoroczne zbiory, 
której przewodniczyć będzie biskup 
świdnicki Marek Mendyk. Szczegó-
łowy program jest ostatecznie we-
ryfi kowany, jednak organizatorzy są 
przekonani, że wśród wielu atrakcji 
zaplanowanych na ten dzień, każdy 
znajdzie coś dla siebie. Gwiazdą do-
żynek będzie Sławomir!

Dożynki to święto gminy Świdnica 
i najpiękniejszy obrzęd związany z pra-
cą rolnika. Wydarzenie jest przepełnio-
ne staropolską symboliką ludową i są 
świętem wszystkich rolników, sadow-
ników, ogrodników, pszczelarzy, a nade 
wszystko mieszkańców. –  W niedzielę, 
28 sierpnia sołectwo Opoczka stanie się 
miejscem, w którym mieszkańcy gminy 
Świdnica oraz zaproszeni goście będą 
świętować tegoroczne żniwa. Serdecz-
nie zapraszam na wspólne świętowanie 
i uczczenie zakończenia tegorocznych 
żniw  – zapowiada,  Teresa Mazurek, 
wójt gminy Świdnica.

Oprac. red.

Do końca lutego 2023 r. w 9 lo-
kalizacjach na terenie gminy Jawo-
rzyna Śląska powstaną nowe punk-
ty oświetleniowe. Aktualnie trwają 
prace projektowe. Inwestycja z cała 
pewnością znacząco wpłynie na po-
prawę bezpieczeństwa mieszkań-
ców. 

W marcu 2022 r. została podpisa-
na umowa z wykonawcą na budowę 
oświetlenia drogowego w 9 lokali-
zacjach na terenie gminy Jaworzyna 
Śląska. Po zatwierdzeniu projektów 
i uzyskaniu stosownych uzgodnień 
rozpoczną się prace budowlane. Nowe 
oświetlenie powstanie w:

*  Jaworzynie Śląskiej na ul. Piasko-
wej, Słonecznej, Spacerowej;

*  Milikowicach na ul. Spacerowej, 
Lazurowej, ul. Błękitnej;

* Tomkowej na dz. nr 167 oraz 171;
* Bagieńcu dz. nr 165, 164/1;
*  Piotrowicach Świdnickich dz. nr 

1216;
* Pastuchowie na ul. Fabrycznej;
* Pasiecznej dz. nr 276;
* Witkowie - plac przy cmentarzu;
* Nowicach dz. nr 278;
* pojedynczych punktach oświe-

Trwają prace przy budowie dróg 
dojazdowych do pól w ramach za-
dania scalania gruntów na terenie 
gminy Strzegom, we wsiach Granica, 
Tomkowice, Godzieszówek.

Zadanie zostało dofi nansowane z 
„Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiej-
skie”. Celem przedsięwzięcia jest po-
prawa warunków gospodarowania na 
obszarze scalenia poprzez racjonal-
ne ukształtowanie rozłogu gruntów 
i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych i 

leśnych oraz poprawa walorów kra-
jobrazowych. Powiat świdnicki pozy-
skał na zadanie scalania gruntów (po 
aneksie do umowy z lipca 2022 r.) po-
nad 13.198.477 zł, z czego poziom po-
mocy ze środków EFRROW, w formie 
refundacji, wynosi ok. 8.398.191 zł. W 
ramach zadania przebudowane zosta-
nie prawie 4 km dróg oraz zrekulty-
wowanych zostanie 0,704 ha gruntów. 
Powierzchnia obszaru scalenia wsi 
Granica, Tomkowice, Godzieszówek 
to 1226,51 ha, a sama liczba uczestni-
ków scalenia to 362 podmioty.

Oprac. red.

Dożynki w Opoczce 
z koncertem Sławomira

W gminie Strzegom scalają 
grunty  
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Prawie 900 tys. złotych 
na budowę oświetlenia

Podczas dożynek nie zabraknie Misterium Chleba, który przygotowuje co roku zespół ludowy 
Mokrzeszów.
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Scalanie gruntów ma przede wszystkim poprawić dojazd do pól.

tleniowych typu hybrydowego na te-
renie gminy.

Zgodnie z umową prace projek-

towo-budowlane powinny zakończyć 
się do lutego 2023 r. Wartość umowy 
to kwota 879 900 zł brutto. Gmina po-

zyskała dofi nansowanie z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwe-
stycji Strategicznych. 

W 2021 r. nowoczesne ledowe oświetlenie zamontowano na Osiedlu Leśnym w Jaworzynie Śląskiej.
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Dożynki, zwane niegdyś wyżyn-
kami, obrzynkami, w dalszym cią-
gu mają jeden, wspólny mianownik: 
świętowanie i podziękowanie za ze-
brane plony.  W tym roku dożynki 
gminy Marcinowice odbyły się w nie-
dzielę, 13 sierpnia w Klecinie.

Część ofi cjalna rozpoczęła się 
mszą świętą w kościele pw. św. Waw-
rzyńca w Śmiałowicach, po której na 
boisko w Klecinie przeszedł uro-
czysty korowód dożynkowy. Te-
goroczny przemarsz był wyjątko-
wo widowiskowy. Każde z sołectw 
przejechało na miejsce wydarzenia 
na udekorowanej przyczepie, któ-
re ciągnął traktor. Charakter święta 
plonów podkreślił Zespół Estrado-
wo-Ludowy „Mokrzeszów”, który 

zaprezentował misterium chleba. 
Na scenie pojawił się również ze-
spół ludowy „Akacjowe Śpiewule”. 
Tradycyjnie wręczone zostały także 
honorowe odznaczenia „Zasłużony 
dla rolnictwa” przyznawane przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  O 
podniebienia uczestników zadbały 
sołectwa, koła gospodyń wiejskich i 
stowarzyszenia z gminy Marcinowi-
ce. W strefi e zabawy na dzieci czekały 
dmuchane zamki i zjeżdżalnie, stoisko 
z zabawkami, lody, gofry, granity, a 
także stanowiska edukacyjne. Swój hi-
storyczny sprzęt rolniczy zaprezento-
wał Zbigniew Walczak z Marcinowic, 
który udostępnił do oglądania odre-
staurowane ciągniki. 

JB

Występem gwiazdy disco polo za-
kończyły się dożynki gminne, które 
odbyły się 15 sierpnia w Strzegomiu.

Dożynki rozpoczęły się mszą w 
Bazylice Mniejszej. Następnie odbył 
się ceremoniał przekazania chleba. 
Tradycyjnie podczas święta plonów 
nie zabrakło również smakołyków 
przygotowanych przez poszczegól-
ne sołectwa. Mieszkańcom zabawę 
umilały występy lokalnych zespołów. 
Mimo momentami kapryśnej pogo-

dy imprezę można uznać za udaną! 
Starostami dożynek byli: sołtys Gro-
chotowa - Renata Podkówka i sołtys 
Tomkowic - Andrzej Szczepanik. - 
Dziękujemy gościom za przybycie, sołec-
twom za aktywne włączenie się do naszej 
imprezy oraz Strzegomskiemu Centrum 
Kultury za organizację święta chleba - 
podsumował burmistrz Zbigniew Su-
chyta. Całość zakończył koncert gwiaz-
dy muzyki popularnej Shazzy.

JB

Według szacunków straży pożar-
nej około 100 gospodarstw zostało 
zalanych w wyniku fali wezbranio-
wej, która przeszła w niedzielę, 21 
sierpnia przez wsie w gminie Mar-
cinowice. Szkody powstałe w wyniku 
powodzi należy jak najszybciej zgło-
sić do GOPS-u.

– Ok. godz. 23.00 woda zaczęła 
opadać, do 3:00 w nocy nasi strażacy 
monitorowali sytuację. Ta na tę chwilę 
jest dobra, woda znajduje się w korycie 
rzek. Najwięcej pracy mieliśmy na te-
renie gminy Marcinowice, do niewiel-
kich podtopień doszło także w Krzyżo-
wej i Grodziszczu w gminie Świdnica. 

Koncert Shazzy na zakończenie 
dożynek w Strzegomiu

Podziękowanie za plony 
w Klecinie

Ogromne straty po powodzi 
w gm. Marcinowice

Shazza karierę rozpoczęła w latach 90., ale do dziś jej muzyka cieszy się popularnością wśród 
miłośników disco polo.

Fo
to

: U
M 

Str
ze

go
m

fo
to

: J
. B

ere
śn

iew
cz

fo
to

: J
. B

ere
śn

iew
cz

fo
to

: J
. B

ere
śn

iew
icz

Zaledwie kilka godzin opadów wystarczyło, by drogi zmieniły się w rwące potoki. Na zdjęciu 
zalana posesja w Zebrzydowie.

Straty wśród mieszkańców gminy Marcinowice są liczone w setkach tysięcy złotych.

Mieszkańcy gminy Marcinowice bawili się świetnie podczas dożynek w Klecinie.  

W sumie w działaniach brało udział 
25 zastępów – informuje rzecznik PSP 
Świdnica, Łukasz Grzelak. Mieszkań-
cy z gminy Marcinowice, których do-
mostwa zostały zalane, mogą szkody 
zgłaszać do Gminnego Ośrodka Po-

mocy Społecznej. – Prosi się wszyst-
kich mieszkańców, którzy ponieśli 
szkody, o niezwłoczny kontakt tele-
foniczny pod numerem tel.: 74/8585-
226 – tłumaczą urzędnicy. 

JB
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IgnerHome Polonia-Stal Świdnica – Górnik Wałbrzych 2:1 (1:0)
Polonia-Stal: Kot – Moskwa, Salamon, Kasprzak, Kozachenko – Sowa, Białasik – 
Kotyla, Traczyk, Orzechowski – Trzepacz oraz Filipczak, Trzyna, Migas, Dyś
bramki dla świdniczan: 1:1 Salamon 59′, 2:1 Trzepacz 69′

Sokół Marcinkowice – IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 3:2 (3:1)
Polonia-Stal: Kot – Moskwa, Salamon (k), Kasprzak, Kozachenko – Sowa, Biała-
sik – Kotyla, Traczyk, Orzechowski – Trzepacz oraz Karbowiak, Myrta, Filipczak, 
Trzyna

bramki dla świdniczan: 35′ Trzepacz, 50′ Orzechowski

Tabela IV ligi dolnośląskiej (grupa wschodnia):
1. Słowianin Wolibórz 2 6 2-0-0 7:0
2. Piast Żmigród 2 6 2-0-0 6:1
3. Moto-Jelcz Oława 2 4 1-1-0 7:3
4. Sokół Marcinkowice 2 4 1-1-0 6:5
5. Barycz Sułów 2 4 1-1-0 3:2
6. Polonia Trzebnica 2 3 1-0-1 3:4
7. Lechia Dzierżoniów 2 3 1-0-1 3:6
8. Polonia-Stal Świdnica 2 3 1-0-1 4:4
9. Foto-Higiena Gać 2 3 1-0-1 5:3
10. Piast Nowa Ruda 2 3 1-0-1 3:2
11. Orzeł Ząbkowice Śląskie 2 2 0-2-0 5:5
12. Galakticos Solna 2 1 0-1-1 1:3
13. Skałki Stolec 2 1 0-1-1 1:4
14. Zamek Kamieniec Ząbkowicki 2 1 0-1-1 2:7
15. Górnik Wałbrzych 2 0 0-0-2 1:4
16. Bielawianka Bielawa 2 0 0-0-2 1:5

DG

Słodko-gorzki start sezonu 

Świdniczanie kolejny mecz o punkty rozegrają w sobotę, 3 września. Podopieczni Grzegorza 
Borowego zagrają wówczas na wyjeździe z Foto-Higieną Gać.  

Od cennego zwycięstwa z Górnikiem Wałbrzych i wsty-
dliwej porażki z Sokołem Marcinkowice rozpoczęli zmaga-
nia w IV lidze piłkarze IgnerHome Polonii-Stali Świdnica. 
Po dwóch kolejkach biało-zieloni zajmują ósme miejsce w 
tabeli. 
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Na zakończenie wakacyjnego cy-
klu siatkówki plażowej w Świdnicy 
zagrali panowie. Pomiędzy przelot-
nymi opadami deszczu w niedzielę, 
14 sierpnia do rywalizacji przystąpiło 
sześć duetów.

– Z pewnością poranne zachmu-
rzenia przestraszyły potencjalnych 
uczestników zawodów, bo do imprezy 
stanęło tylko 6 drużyn. W zamian za 

Po dwóch tygodniach ciężkich 
treningów przyszedł czas na pierw-
szą grę kontrolną przed nowym sezo-
nem. W czwartek, 18 sierpnia ŚKPR 
zmierzył się na wyjeździe w Zielonej 
Górze z miejscowym AZS-em, któ-
ry będzie ligowym rywalem Szarych 
Wilków.

Trenerzy zdecydowali o rozegra-
niu trzech części po 25 minut każda. 
Pierwsza zakończyła się remisem, 
drugą wygrali gospodarze, a trzecią 
świdniczanie. W ostatecznym rozra-
chunku zwyciężyli jednak rywale. Z 
różnych powodów w składzie Szarych 
Wilków zabrakło kilku zawodników. 
Celem spotkania było przede wszyst-
kim wkomponowanie do składu no-
wych graczy oraz ćwiczenie nowych 
rozwiązań w grze obronnej i ofensy-
wie.

AZS Zielona Góra – ŚKPR Świdnica 
44-36 (11-11, 29-20)

Wielkimi krokami zbliża się dzie-
wiąta edycja Biegu na Wieżę Ratu-
szową. Impreza organizowana tra-
dycyjnie przez Księstwo Świdnicko-
-Jaworskie cieszy się niesłabnącą po-
pularnością. W drodze na sam szczyt 
śmiałkowie przebiegną okrążenie 
wokół Rynku, a następnie zmierzą się 
z 222 schodami! Widowiskowe wyda-
rzenie odbędzie się już w niedzielę, 11 
września.

– Jak co rok zapraszamy do świd-
nickiego Rynku, gdzie już 11 września 
odbędzie się kolejna, dziewiąta już edy-
cja Biegu na Wieżę Ratuszową. Udział 
w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapisy 
uczestników rozpoczną się o godzinie 

10:00 w dniu biegu. Warto się pośpieszyć, 
bowiem na 100 pierwszych zapisanych 
osób na mecie będzie czekał pamiątko-
wy medal. Limit miejsc wynosi 200 osób
– zachęcają organizatorzy wydarzenia. 
Pierwsi śmiałkowie ruszą na trasę punk-
tualnie o godz. 12.00. Na zwycięzców i 
ewentualnych rekordzistów będą cze-
kać nagrody ufundowane przez Księ-
stwo Świdnicko-Jaworskie oraz Urząd 
Miejski w Świdnicy. Partnerami biegu 
są: Urząd Miejski w Świdnicy, Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Świdnicy oraz Her-
mes Świdnica. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objęła prezydent Świdni-
cy Beata Moskal–Słaniewska.

DG

Z wynikiem 79,15 m Paweł Faj-
dek zakończył swój udział w tego-
rocznych Mistrzostwach Europy w 
lekkoatletyce, które odbywają się w 
Monachium.

Rywalizacja była zacięta i tym ra-
zem sportowcowi nie udało się zdo-
być medalu i stanąć na podium. Kon-
kurs fi nałowy Paweł Fajdek rozpoczął 
od dwóch nieudanych prób, w kolejnej 
próbie nasz znakomity młociarz rzucił 
młotem na odległość 78,43 m, co po-
zwoliło mu znaleźć się w fi nale. Z każ-
dym rzutem było coraz lepiej, ale uzy-
skany w ostatniej próbie wynik 79,15 m 
pozwolił mu zdobyć czwarte miejsce, 
niestety, bez medalu. 

Oprac. red.

Paweł Fajdek tym razem 
bez medalu

Sparingowo 
w Zielonej Górze

Kolejny raz wbiegną na 
szczyt wieży ratuszowej!

Paweł Fajdek to pięciokrotny mistrz świata i 
brązowy medalista olimpijski z Tokio.

Najskuteczniejszym zawodnikiem w szere-
gach świdniczan był Michał Wojtala – autor 
12 trafi eń. 

ŚKPR: Shupyk, Mirga, Wiszniow-
ski, Jabłoński – Wojtala 12, Etel 6, Pę-
czar 5, Chmiel 3, Zelek 3, Dobrzański
3, Wołodkiewicz 2, Galik 2, Siwinski, 
Ingram.

oprac.

W ubiegłorocznej edycji biegu wzięło udział 17 kobiet i 44 mężczyzn.

Końcowa klasyfi kacja:
1. Tomasz Romańczyk, Jędrzej Jasnos – Jelenia Góra
2. Bernard Wąsowski, Maciej Kurnicki – Świdnica
3. Damian Horus, Andrzej Rybiancew – Wrocław
4. Dawid Kaleta, Daniel Wołodkiewicz – Świdnica
5. Tomasz Malewicki, Dominik Obrycki – Kłodzko
6. Przemysław Hawryło, Mateusz Fijałka – Kłodzko

to, zgłoszone zespoły mogły sobie dłużej 
porywalizować, grając systemem każ-
dy z każdym do dwóch wygranych se-
tów. O wyrównanym poziomie turnieju 
świadczyło kilka spotkań kończących 
się dopiero w tie-breaku. Ciekawie też 
ułożył się rozkład losowań par, gdzie 
dwa duety dosłownie w ostatnim swo-
im meczu walczyły o zwycięstwo w ca-
łym turnieju. W rywalizacji o pierwsze 
miejsce zagrały pary: Tomasz Romań-
czyk i Jędrzej Jasnos oraz świdnicki 
duet Bernard Wąsowski i Maciej Kur-
nicki. Ostatecznie po zaciętym spotka-
niu dopiero w tie-breaku lepszy okazał 
się zespół Romańczyk-Jasnos – rela-
cjonuje Waldemar Kurek ze Świdnic-
kiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

DG

Mimo niskiej frekwencji, rywalizacja stała na wysokim poziomie sportowym. 

Po raz ostatni Po raz ostatni 
zagrali na piasku zagrali na piasku 



20 |  26.08 - 08.09.2022 r.ŚŚwidnica

reklama

MAZOWIECKA 14MAZOWIECKA 14

Więcej inwestycji na stronie www.h4y.com.pl
730 611 422    791 410 412

ALEJA KSIĘŻYCOWA
NOWE INWESTYCJE W ŚWIDNICY

(boczna Sikorskiego)
• Pełnowymiarowe piętro bez skosów
• duże ogrody 370 m2

• pompa ciepła
• instalacja fotowoltaiczna*

PARTER PIĘTRO STRYCH

• Mieszkania
kawalerki 26 m2

2-pokojowe 42 m2 44 m2

3-pokojowe 61 m2

• Duże ogródki
• Winda
• Możliwość wykończenia pod klucz
• Instalacja fotowoltaiczna w budynku 

* oferta ograniczona czasowo - więcej informacji u dewelopera

GOTOWE
DO ODBIORU

powierzchnia

126.20 m2

cena
5990 m2

hol i klatka schodowa
kuchnia
salon
łazienka
suma powierzchni:

Strych bez skosów 
do indywidualnej adaptacji 

9,1 m2

14,7 m2

37,5 m2

4,0 m2

65,3 m2

1
2
3
4

hol
łazienka
pokój
garderoba
pokój
pokój
suma powierzchni:

4,8 m2

10,4 m2

11,8 m2

2,9 m2

15,5 m2

15,5 m2

60,9 m2

1
2
3
4
5
6
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