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NA  POCZĄTEK

Powrót do gminnych 
przedszkoli 

Od poniedziałku, 11 maja 
br. planuje się otwar-

cie przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych działają-
cych w szkołach podsta-
wowych na terenie gminy 
Świdnica. 

Zgodnie z wytycznymi Mi-
nisterstwa Zdrowia, Mi-
nisterstwa Edukacji Na-
rodowej i Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej pierw-
szeństwo w skorzystaniu 
z opieki przedszkolnej będą 
miały dzieci pracowników 
systemu ochrony zdrowia, 
służb mundurowych, pra-
cowników handlu i przed-
siębiorstw produkcyjnych, 
realizujący zadania związane 
z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem 
COVID-19.  - Proszę Państwa 
o rozważenie potrzeby sko-
rzystania z opieki przedszkol-
nej lub możliwości pozo-
stania z dzieckiem w domu, 
jeżeli nie mają Państwo ko-

nieczności powrotu do pracy, 
gdyż ze względu na sytuację 
epidemiczną będziemy ogra-
niczać liczebność grup przed-
szkolnych. W przypadku, je-
żeli przedszkole, ze względu 
na ograniczenia związane 
z COVID- 19, nie zapew-
ni dziecku opieki, rodzicom 
przysługiwać będzie zasi-
łek opiekuńczy – informuje 
Wójt Gminy Teresa Mazu-
rek. W najbliższych dniach 
w tej sprawie kontaktować 
się będą z rodzicami dyrek-
torzy lub nauczyciele przed-
szkoli i szkół podstawowych 
z oddziałami przedszkol-
nymi. W placówkach będą 
obecnie przygotowywane 
pomieszczenia, sprzęty i po-
moce dydaktyczne do ko-
rzystania przez dzieci, a dy-
rektorzy opracują niezbędne 
procedury wewnętrzne, aby 
zapewnić dzieciom, nauczy-
cielom i pracownikom bez-
pieczeństwo.
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Egzaminy czas zacząć

Wojewódzkie Ośrodki 
Ruchu Drogowego na 

Dolnym Śląsku przywracają 
egzaminy praktyczne i teo-
retyczne na prawo jazdy. 
Kandydaci na kierowców 
poszczególnych kategorii 
będą mogli przystępować 
do testów od 4 maja.

WORD Wrocław, wspólnie z 
ośrodkami w Legnicy, Wałbrzy-
chu i Jeleniej Górze, jako jedne 
z pierwszych w Polsce wystą-
piły z propozycją wznowienia 
egzaminowania kandydatów 
na kierowców począwszy od 
4 maja. Zarząd Wojewódz-
twa Dolnośląskiego wyraził 
na to zgodę, ale ze względu 

na obecną sytuację póki co 
prowadzone będą egzaminy 
teoretyczne dla wszystkich 
kandydatów oraz praktyczne 
tylko dla kategorii: A, C, C+E 
oraz D. Testy na kategorię B 
zostaną wznowione w póź-
niejszym terminie. - Egzaminy 
z kategorii B stanowią zdecy-
dowaną większość wszystkich 
testów na prawo jazdy. Obecnie 
ich organizacja jest praktycznie 
niemożliwa, biorąc pod uwagę 
obowiązujące obostrzenia, dla-
tego zostaną przywrócone w 
późniejszym terminie. Decyzję 
w tej sprawie dyrektorzy WOR-
D-ów będą podejmowali we 
własnym zakresie, na bieżąco 
informując Zarząd Wojewódz-

twa Dolnośląskiego o swo-
ich postanowieniach - mówi 
Tymoteusz Myrda, Członek 
Zarządu Województwa Dol-
nośląskiego. - Chcemy stop-
niowo przywracać pozostałe 
kategorie. To będzie wymagało 
przeorganizowania dotychcza-
sowej działalności, by zapewnić 
wszystkim należytą ochronę i 
bezpieczeństwo - dodaje.

Do czasu unormowania 
sytuacji w kraju liczba egza-
minów w ciągu dnia będzie 
mniejsza. Ośrodki będą tak-
że pracować na dwie zmiany. 
Testy prowadzone będą przy 
zachowaniu bezpiecznych od-
ległości między kursantem a 
egzaminatorem, liczba osób 

przebywających na danej po-
wierzchni będzie ograniczona. 
Używane będą także środki za-
bezpieczające i dezynfekujące 
pojazdy oraz pomieszczenia. 
- Dyrektorzy ośrodków dokład-
nie sprawdzą, czy ich placówki 
są dobrze przygotowane pod 
względem zapewnienia bez-
pieczeństwa osobom egzami-
nowanym, osobom szkolonym, 
egzaminatorom oraz innym 
pracownikom WORD. Jeśli 
będą w stanie zagwarantować 
wszystkim odpowiednią ochro-
nę, nie widzimy przeszkód do 
wznowienia egzaminów - pod-
sumowuje Tymoteusz Myrda.
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Postawa godna pochwały
Do pensjonariuszy Domu 

Pomocy Społecznej w 
Drzewicy koło Opoczna tra-
fiły środki czystości, koce, 
pościele i odzież.

Dary dla seniorów zebrała 
społeczność Szkoły Podsta-
wowej im. Astrid Lindgren w 
Zastrużu. W akcję włączyła się 
nie tylko Szkoła Podstawowa 
im. Astrid Lindgren w Zastru-
żu, ale także środowisko lo-
kalne. – Jedynym szczęściem 
pośród obecnego nieszczęścia 
jest to, że potrafimy wydo-
być z siebie pokłady empatii 
i nieść pomoc tam, gdzie jest 
potrzebna. I to bez oczekiwań 
na jakieś oznaki wdzięczności. 

Informację o potrzebach pen-
sjonariuszy DPS w Drzewicy k. 
Opoczna otrzymaliśmy wie-
czorem 20 kwietnia. Dary dla 
seniorów wyjechały ze Szkoły 
Podstawowej im. Astrid Lind-
gren w Zastrużu samochodem 
wojskowym. Szybka i piękna 
akcja, w którą włączyło się nie 
tylko środowisko lokalne. Pra-
gnę wszystkim darczyńcom 
gorąco i serdecznie podzię-
kować za to, że w dobie pan-
demii nie ogarnął nas „wirus 
– obojętnego egoizmu”. Życzę 
Wam ogromu dobra – mówi 
Krystyna Wardach dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Astrid 
Lindgren w Zastrużu.
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Na Eko Targowisko z maseczką
Od soboty, 2 maja swoją 

działalność wznowiło  
eko targowisko w Pszennie.

Po zimowej przerwie i w no-
wej rzeczywistości dotyczą-
cej zachowania wymaganych 
środków bezpieczeństwa 

w najbliższą sobotę, 2 maja 
w Pszennie swoją działalność 
wznowiło EKO TARGOWISKO. 
Przypomnijmy: dla kupują-
cych targowisko czynne bę-
dzie w każdą sobotę, z wy-
jątkiem świąt przypadających 
na ten dzień od godziny 8.00. 

Sprzedaż artykułów spożyw-
czych powinna odbywać się 
zgodnie z wymogami zawar-
tymi w odrębnych przepisach, 
a w szczególności zgodnie 
z przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa żywności 
i żywienia oraz jakości han-
dlowej artykułów rolno-spo-
żywczych.

Zarówno sprzedający jak 
i kupujący mają obowiązek 
zakrywania twarzy. Obowią-
zuje także nakaz utrzymywa-
nia bezpiecznej odległości. 
Limit osób przebywających 
jednocześnie na targu, to 4 
osoby na 1 stanowisko han-
dlowe (nie wliczając sprze-
dawców). Każdy sprzedaw-
ca ma obowiązek obsługi 
w rękawiczkach oraz posiadać 
w miejscu handlu płyn do de-
zynfekcji rąk, dostępny rów-
nież dla kupujących.

Opłata targowa pobierana 
będzie przez inkasenta. Do-
wodem uiszczenia opłaty jest 
pokwitowanie wystawione 
przez inkasenta, które należy 
zachować do kontroli i posia-
dać stale przy sobie w miejscu 
sprzedaży:  za sprzedaż przy 
zajęciu placu pod stoisko lub 

towar przeznaczony do sprze-
daży, niezależnie od branży 
za 1 m2 - 3 zł, przy sprze-
daży z przyczepy, samocho-
du, platformy – 10 zł, - przy 
sprzedaży z wozu konnego – 
6 zł, przy sprzedaży z wózka 
ręcznego, roweru – 3 zł, - przy 
sprzedaży obnośnej z ręki, 
kosza - 3 zł,  przy sprzedaży 
ze stołu – za 1 m2 powierzch-
ni stołu – 3 zł. Przy sprzedaży 
z ręki, koszów, stoisk, wozów 
konnych, przyczep, pojazdów 
samochodowych, poza przy-
padkami określonymi w ust. 
1, ustala się dzienną stawkę 
opłaty targowej w wysoko-
ści 50 zł. Terminem płatności 
opłaty targowej jest dzień, 
w którym dokonywana jest 
sprzedaż. Obowiązek wnie-
sienia opłaty targowej po-
wstaje z chwilą przystąpienia 
do wykonywania sprzedaży. 
Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy Działu 
Ochrony Środowiska i Gmin-
nego Ośrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji pod numerami tel. 
748521226, 748523067 wew. 
310,311,312,313 w godzinach 
pracy Urzędu Gminy.
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Gmina ratuje zabytki
100 tysięcy złotych  z te-

gorocznego budżetu 
gminy na renowację za-
bytków przeznaczyła Rada 
Gminy Świdnica. Wsparcie 
otrzymają przede wszyst-
kim obiekty sakralne, 
w których trzeba wykonać 
pilne remonty, lub konty-
nuować rozpoczęte prace 
w poprzednich latach. 

Dokonując podziału środ-
ków finansowych kierowano 
się w szczególności zakre-
sem prac jakie należy wyko-
nać w celu zabezpieczenia 
i konserwacji obiektu zabyt-
kowego. Przy rozpatrywaniu 
wniosków komisja brała pod 
uwagę m.in. stan techniczny 
zabytku, zakres prac jaki na-
leży wykonać, udział środków 
własnych i innych niż środki 

gminy oraz wysokość dotacji 
przekazanych przez gminę 
wnioskodawcom w okresie 
ostatnich 3 lat.  Dzięki zaan-
gażowaniu samorządu gminy 
Świdnica w ostatnich latach 
obiekty sakralne przechodziły 
gruntowne, konserwatorskie 
remonty. Odnowiono m.in. 
ołtarze, pokrycia dachowe, 
wymieniono stolarkę okienną, 
tynki wewnętrzne, czy elewa-
cje świątyń. Od 2014 do 2019 
roku z budżetu gminy prze-
znaczono na ten cel dotacje 
w łącznej wysokości 520 tys. zł.

W tym roku największa 
z przyznanych dotacji zosta-
nie przeznaczona na remont 
dachu XVI wiecznego kościoła 
św. Katarzyny w Makowicach. 
Kolejne na wykonanie doku-
mentacji projektowej, remont 
zabytkowych witraży, ołtarza, 

obrazu czy instalacji elektrycz-
nej w obiektach sakralnych. 

Zabytkowe kościoły w gmi-
nie Świdnica były świadkiem 
wielu historycznych wydarzeń. 
To właśnie na organach w ko-
ściele parafialnym w Grodzisz-
czu była nagrywana ścieżka 
muzyczna do tomu poezji 
Karola Wojtyły „Renesansowy 
Psałterz”. 

Równie interesująca jest 
historia dzwonu z Krzyżo-
wej, który podczas II wojny 
światowej znalazł się w ma-
gazynie w Hamburgu (tzw. 
Glockenfriedhof). Miał on 
być przetopiony na amunicję, 
ale ostatecznie został ocalo-
ny. Po wojnie przewieziono 
go do Minden i zawieszo-
no w kościele ewangelickim 
pod wezwaniem św. Marcina. 
W 1994 r. wykonano w Min-

den mniejszy dzwon, który 
sfinansowano dzięki zbiórce 
wśród mieszkańców, i prze-
wieziono do Polski. Zawieszo-
no go w kościele w Krzyżowej, 
który znajduje się w sąsiedz-
twie byłego majątku rodziny 
von Moltke. „Dzwon Pokoju„, 
pod taką nazwą występuje, 
jest przejawem rozwoju pro-
cesu pojednania polsko-nie-
mieckiego i dzwoni po dziś 
dzień. Warto przypomnieć, 
że w obiektach sakralnych na 
terenie gminy Świdnica od-
bywają się również koncerty 
muzyki organowej, a także 
festiwale muzyczne w ramach 
Lata artystycznego w Krzy-
żowej - Krzyżowa Music, czy 
Wratislavia Cantans.

> opr.

Łącznie decyzją Rady 
Gminy Świdnica wsparcie 

finansowe otrzymają: 
- 25 tys. Parafia Rzymskoka-
tolicka w Bojanicach - na ko-
ściół filialny w Makowicach, 
- 15 tys. Parafia Rzymskoka-
tolicka w Bystrzycy Górnej, 
- 15 tys. Parafia Rzymskoka-
tolicka w Wirach - na kościół 
filialny w Gogołowie, 
- 20 tys. Parafia Rzymskoka-
tolicka w Lutomi Dolnej, 
- 15 tys. Parafia Rzymskoka-
tolicka w Pszennie, 
- 10 tys. Parafia Rzymskoka-
tolicka w Witoszowie Dol-
nym

Zmiany w komunikacji publicznej

Od poniedziałku 4 maja 
nastąpią zmiany w 

funkcjonowaniu komunika-
cji miejskiej. 

W dzień powszedni - 
wszystkie linie miejskie funk-
cjonować będą według obo-
wiązującego rozkładu jazdy, 
zamieszczonego w gablotach 
na przystankach autobu-

sowych. Zniesione zostaną 
wprowadzone wcześniej ogra-
niczenia czasowe. 

W sobotę, niedzielę i święta 
linie miejskie kursować będą 
według obowiązującego roz-
kładu jazdy, w następującym 
przedziale czasowym: od 
godz. 5:00 do godz. 15:00 oraz 
od godz. 20:00 do godz. 23:00. 
Autobusy linii 50 jeździć będą 

dodatkowo od godz. 18:00 do 
godz. 21:00, a linii 52 od godz. 
18:00 do godz. 20:00.

W sobotę linie zamiejskie 
funkcjonować będą według 
obowiązującego rozkładu jaz-
dy w przedziale czasowym od 
godz. 05:00 do godz. 08:00, 
od godz. 12:00 do godz. 15:30 
oraz od godz. 20:00 do godz. 
23:00. Linia nr 43 realizuje kur-

sy wyłącznie do i z Pankowa. 
W niedzielę i święta kursy linii 
zamiejskich zostają zawieszo-
ne do odwołania. W przypad-
ku uwag dotyczących funkcjo-
nowania komunikacji  prosimy 
o kontakt z Wydziałem Trans-
portu Urzędu Miejskiego, pod 
nr tel. 74/ 856 28 55; 856 29 
56.
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Miasto nie otwiera żłobków i przedszkoli
Mimo rekomendacji rzą-

du z dnia 29 kwietnia 
br. miasto Świdnica nie 
otworzy żłobków i przed-
szkoli 6 maja. 

- Okres, jaki nam pozosta-
wiono jest zbyt krótki, aby 
przygotować placówki w na-
leżyty sposób, to znaczy taki, 
który zapewni bezpieczeń-
stwo dzieciom, opiekunom 
i rodzicom. Wytyczne, jakie 

otrzymujemy z Ministerstwa 
Zdrowia, od Głównego In-
spektora Sanitarnego, Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej 
oraz Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 
są bardzo ogólnikowe, nie-
konkretne i wywołują bar-
dzo wiele wątpliwości. W 
związku z tym, dopóki nie 
będziemy mieli jasnych prze-
słanek, co do warunków, ja-
kie powinniśmy zapewnić 

w naszych placówkach, nie 
podejmę decyzji, która na-
rażałaby dzieci i opiekunów 
na jakiekolwiek zagrożenia 
epidemiologiczne – mówi 
prezydent Beata Moskal-
-Słaniewska. Jak dodaje jej 
rzecznik, w ciągu ostatnich 
dwóch dni pracownicy żłob-
ków i przedszkoli wykonali 
setki rozmów telefonicznych 
z rodzicami i około połowa 
z nich deklaruje chęć sko-

rzystania z usług tych placó-
wek. „Pozostali mają liczne 
obawy, co do warunków w 
jakich przebywać będą dzie-
ci. Rodzice żądają gwarancji 
bezpieczeństwa udzielo-
nych przez organ prowadzą-
cy. Takich wymogów dziś 
miasto spełnić nie może, w 
związku z czym prezydent 
Świdnicy podjęła decyzję, iż 
placówki nie będą otwarte 
wcześniej niż 11 maja. Czy 

tak się stanie – o tym poin-
formujemy wszystkich zain-
teresowanych 8 maja, przy 
czym będziemy kierowali 
się aktualną sytuacją epide-
miczną w regionie. Do tego 
czasu pracownicy żłobków i 
przedszkoli, również dla ich 
bezpieczeństwa, poddani 
zostaną testom na koro-
nawirusa, które sfinansuje 
miasto” czytamy w komu-
nikacie prasowym. - Ciężko 

podjąć taką właśnie decyzję 
w momencie, kiedy w sposób 
znaczny wzrosła ilość zaka-
żonych na terenie powiatu 
świdnickiego, w tym w samej 
Świdnicy. Nie chcemy nara-
żać nikogo i nadal będziemy 
zachowywać wszystkie środ-
ki ostrożności, aby choroba 
nie rozprzestrzeniała się – 
kończy prezydent Świdnicy.  

> opr.
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Matematyczne sukcesy uczniów Banacha
W ostatnim tygodniu 

kwietnia miał odbyć 
się w Krakowie finał Ma-
tematycznej Olimpiady o 
Diamentowy Indeks AGH. 
Z ośmiu półfinalistów z II 
Liceum Ogólnokształcą-
cego aż trzech uczniów 
zakwalifikowało się do 
ścisłego finału: Igor Bek-
er, Dominika Janczyszyn 
i Mateusz Drąg. Niestety 
nie będzie okazji na tra-
dycyjne zdjęcie z Bana-
chem na krakowskich 
plantach.

Warto wspomnieć, że mło-
dzież II LO reprezentowała 
również świdnicki powiat w 
etapie okręgowym Olimpiady 
Lingwistyki Matematycznej. 
Analitycznym myśleniem wy-
kazali się Konrad Sosnowski 
oraz Kinga Kępa. Olimpiada 
o Diamentowy Indeks AGH 
składa się z trzech etapów. 
- W każdym rozwiązywali-
śmy 7 zadań, w których mo-
gliśmy zdobyć 100 punktów, 
a 70 było gwarancją awansu 
do następnego etapu. Pierw-
szy etap polegał na zrobieniu 
zadań zamieszczonych na 
stronie uczelni i przesłanie 
odpowiedzi listem do spraw-
dzenia. Drugi etap pisaliśmy 
w Nowej Soli, w którym na 
rozwiązanie kolejnych siedmiu 
bardzo trudnych zadań  mie-
liśmy 2 godziny. To właśnie 
czas był naszym największym 
wrogiem, bo nie było czasu na 
żadne błędu lub sprawdzenie 
zadań. Trzeci etap miał się od-
być w Krakowie, wyglądałby 
bardzo podobnie do drugiego. 
Każdy, kto zdobyłby 70 punk-
tów dostałby indeks na AGH. 
Walkę o indeks Akademii 

rozpoczęliśmy już w 2 klasie 
liceum rozwiązując niektóre 
zadania z poprzednich lat – 
mówi Igor Beker. Największą 
zaletą udziału w olimpiadzie 
jest wiedza, gdyż zadania w 
olimpiadzie tylko nieznacznie 
wykraczają poza program na-
uczania liceum, przez co przy-
gotowując się do olimpia-
dy, uczestnicy jednocześnie 
przygotowują się do matury 
rozszerzonej z matematyki. - 
Osobiście jestem bardzo zado-
wolony z awansu do 3 etapu, 
który z wiadomych przyczyn 
się nie odbędzie. Mam nadzie-
ję, że praca, którą włożyłem 
w przygotowania do olim-
piady zaowocuje satysfakcjo-

nującym wynikiem z matury. 
Chciałbym bardzo podzięko-
wać naszej nauczycielce pani 
Agnieszce Grymek za świetne 
przygotowanie do olimpiady 
jak i matury z matematyki, 
ale i wsparcie w osiąganiu na-
szych matematycznych celów 
– dodaje Igor. - Konkurs był 
dla mnie okazją do sprawdze-
nia moich umiejętności mate-
matycznych i pod tym wzglę-
dem cieszę się, że miałem 
okazję w nim uczestniczyć, 
gdyż dzięki temu pogłębiłem 
swoją wiedzę w tej dziedzinie. 
Żałuję, że nie mogę rywalizo-
wać z uczniami spoza naszego 
regionu, ale w tym momencie 
jest to jedyna słuszna decyzja. 

Mimo wszystko jestem zado-
wolony, że udało mi się zajść 
tak daleko – podkreśla Mate-
usz Drąg. - Przygotowania do 
udziału w Olimpiadzie o Dia-
mentowy Indeks AGH wzbo-
gaciły moją wiedzę w zakresie 
matematyki, co przyczyniło się 
do lepszego zapoznania się z 
materiałem potrzebnym do 
matury, szczególnie tej na po-
ziomie rozszerzonym. Nie było 
to jednak przykrym obowiąz-
kiem, a raczej przyjemnością i 
możliwością rozwijania swoich 
zainteresowań. Mam nadzieję, 
że moje zmagania zaowocują 
zadowalającymi wynikami na 
maturze – zaznacza Domini-
ka Janczyszyn. Do drugiego 

etapu zakwalifikowało się 8 
uczniów klasy 3a. Finalistami 
Olimpiady zostały 3 osoby. 
Jak wrażenia z olimpiady za-
pamiętali Konrad Sosnowski 
i Kinga Kępa. - Olimpiada 
Lingwistyki Matematycznej 
jest nietypową olimpiadą, nie 
da się bez pokazania przykła-
dów wytłumaczyć na czym 
polegają zadania. Sama lin-
gwistyka matematyczna nie 
jest może potrzebna w co-
dziennym życiu, aczkolwiek 
przynajmniej w minimalnym 
stopniu pomaga zrozumieć i 
nauczyć się obcych języków, a 
zadanka na pewno pobudza-
ją logiczne myślenie. Udział 
w olimpiadzie był ciekawym 
doświadczeniem, przyjemnie 
rozwiązywało się zadania, a 
wykonanie zadanka przynosi 
wielką satysfakcję. Podczas 
przygotowań dowiedzieliśmy 
się kilku ciekawych rzeczy na 
temat języków świata - pod-
kreślają zgodnie. 

> opr.

Sportowcy, trenerzy i działacze nagrodzeni 
Świdniccy sportowcy, 

trenerzy oraz działacze 
otrzymali nagrody Prezy-
denta Miasta Świdnicy za 
wyniki sportowe i osiągnię-
cia w działalności sporto-
wej za 2019 rok. 

Nagroda indywidualna 
dla zawodnika w wysoko-
ści po 500 zł: 
1) Mikołaj Lis - tenis ziemny 

- Akademia Tenisa Angelique 
Kerber;
2) Martin Wąsik - kick-boxing 

/ boks - Fighter Klub Kaczma-
rek & Grodowski;
3) Krystian Pniewski - te-

nis ziemny - Klub Tenisowy 
Szczawno Zdrój;
4) Kamil Gałuszka – szachy - 

Klub Szachowy GAMBIT MDK 
Świdnica;
5) Aleksander Sobieraj - biegi 

długodystansowe - Komenda 
Powiatowa Policji w Świdnicy;
6) Szymon Wolano - akroba-

tyka - MKS Polonia Świdnica;
7) Zuzanna Idziak - akroba-

tyka - MKS Polonia Świdnica;
8) Julia Krasoń - siatkówka - 

MKS Polonia Świdnica;
9) Paweł Król - bieganie/lek-

koatletyka - niezrzeszony;

10) Adam Chodyniecki - spe-
edcubing - niezrzeszony;
11) Tomasz Wojas - taniec 

standardowy i towarzyski - 
Dance Team Wrocław;
12) Anna Wojas - taniec stan-

dardowy i towarzyski - Dance 
Team Wrocław;
13) Zuzanna Klimczak - ta-

ekwon-do - Sportowy Klub 
Taekwon-do Tiger;
14) Kamil Guźliński – boks - 

Stowarzyszenie Boks Polonia 
Świdnica;
15) Karolina Kozieł - akroba-

tyka - UKS Acro Club Świdni-
ca;
16) Antoni Romanik - judo - 

UKS Judo Świdnica;
17) Maciej Kot – judo - UKS 

Judo Świdnica;
18) Stanisław Romanik - judo 

- UKS Judo Świdnica;
19) Hubert Jasinowski - ta-

ekwon-do - UKS Taekwon-do 
Gryf Świdnica;
20) Maciej Dobrowolski - ta-

ekwon-do - UKS Taekwon-do 
Gryf Świdnica;
21) Martyna Mojsa - podno-

szenie ciężarów - UKS Talent 

Wrocław.

Nagrodę zespołową - 
upominek rzeczowy: 
a) w wysokości 2800 zł przy-

znano dla zawodników Świd-
nickiego Klubu Piłki Ręcznej 
w składzie: Adam Chmiel, Da-
wid Pęczar, Jakub Pierzak, Jan 
Lepka, Karol Wieczorek, Ma-
teusz Redko, Rafał Kopyciak, 
Sebastian Borowski, Wojciech 
Jabłoński, Adrian Kluczyński, 
Aleksander Ingram, Jakub 
Matlęga, Jakub Zaremba, 
Karol Kozak, Maksymilian Pa-
leń, Mateusz Wychowaniec, 
Olgierd Etel, Paweł Starosta, 
Rafał Wiszniowski.
b) nagroda finansowa w 

wysokości 1500 zł dla teamu 
Żelazna Świdnica w składzie: 
Radosław Jasiczek, Mateusz 
Ostrowski.
c) w wysokości 1600 zł dla 

zawodników MKS Polonia-
-Stal Świdnica w składzie: 
Aleksander Stasiak, Benjamin 
Miedziński, Dawid Marszałek, 
Feliks Dudek, Hubert Gło-
giewicz, Kacper Monica, Ka-

rol Walczak, Krystian Kopeć, 
Leon Kosmala, Marcel Roh-
de, Michał Sobolewski, Noah 
Bosch, Oskar Ożóg, Przemy-
sław Dela, Szymon Gawroński, 
Wojciech Wiśniewski.

Nagroda dla trenera pro-
wadzącego szkolenie w 
wysokości po 600 zł: 
1) Arkadiusz Kaczmarek - 

sztuki walki - Fighter Klub 
Kaczmarek & Grodowski;
2) Krystian Grodowski - sztu-

ki walki - Fighter Klub Kacz-
marek & Grodowski;
3) Piotr Pas – akrobatyka - 

MKS Polonia Świdnica;
4) Angelika Prześlica - akro-

batyka - MKS Polonia Świd-
nica;
5) Wiesław Iwanio - piłka 

ręczna - Świdnicki Klub Piłki 
Ręcznej Świdnica;
6) Anna Kozieł - akrobatyka - 

UKS Acro Club Świdnica;
7) Bartłomiej Zamęcki - judo 

- UKS Judo Świdnica.

Nagroda za całokształt 
dla osób wyróżniają-

cych się osiągnięciami w 
działalności sportowej w 
wysokości po 500 zł:
1) Anna Szporko - piłka ręcz-

na - Akademia Piłki Ręcznej 
Świdnica;
2) Stanisław Kogut - biega-

nie/lekkoatletyka - Biegowa 
Świdnica;
3) Tomasz Gołowkin – siat-

kówka - MKS Polonia Świd-
nica;
4) Michał Korbecki - piłka 

nożna - MKS Polonia-Stal 
Świdnica;
5) Piotr Podsiadły - piłka 

nożna - MKS Polonia-Stal 
Świdnica;
6) Ryszard Pycz - boks - Sto-

warzyszenie Boks Polonia 
Świdnica;
7) Władysław Wołosz – boks 

- Stowarzyszenie Boks Polo-
nia Świdnica;
8) Anna Jaworska - bieganie/

lekkoatletyka - Stowarzysze-
nie Budzik;
9) Dariusz Jaworski - piłka 

nożna - UKS Gryf Świdnica.

> opr.

Walczymy o świdnicki „skarb”

Przyciąga cały świat – historia Kościoła Pokoju

Kościół Pokoju nie otrzy-
mał dotacji obiecanej 

przez miasto – to oznacza, 
że pod znakiem zapytania 
stanęła konserwacja pół-
nocnej części świątyni. Jest 
ona prowadzona w ramach 
projektu POiŚ wartego 20 
mln złotych.

Parafia wniosła 3 mln jako 
wkład własny, z czego połowę 
obiecała w 2018 r. prezydent 
Świdnicy. Część tej kwoty zo-
stała już wypłacona, w tym 
roku parafia miała dostać ko-
lejne 500 tys. zł. Miasto jed-
nak nie uwzględniło wniosku 
parafii. – Jesteśmy zaskoczeni 
tą zmianą. Wkład własny jest 
niezbędny, projekt kończy się 
w tym roku i trudno nam bę-
dzie szybko znaleźć inne roz-

wiązanie. Naszą dramatyczną 
sytuację potęguje fakt, że z 
powodu epidemii ruch tury-
styczny zamarł i nie mamy 
wpływów z cegiełek, które 
były dla nas istotnym źródłem 
dochodów – mówi Bożena 
Pytel z parafii ewangelic-
ko-augsburskiej. Na apel w 
internecie zareagowali m.in. 
przewodnicy. – Od lat przy-
wożę tu wycieczki i wszyscy 
są zauroczeni tą „złotą ciszą”, 
wnętrze wydaje się oblane zło-
tem, hipnotyzujące. To nie jest 
miejsce, które po prostu się 
podoba: ono wchłania swoją 
urodą. Nie możemy dopuścić 
do tego, żeby taki obiekt po-
dzielił los wielu dolnośląskich 
pałaców czy kościołów, któ-
re zostały zaprzepaszczone. 
Wiem, że teraz wszystkim jest 

trudno, ale Kościół Pokoju to 
jest światowe dziedzictwo, a 
to zobowiązuje. Rozsyłamy 
wici na forach turystycznych, 
przewodnickich; apelujemy o 
pomoc, gdzie się da – mówi 
Katarzyna Czaykowska, prze-
wodniczka z Gdańska. Arka-
diusz Zygmunt z Gdyni, który 
jest przewodnikiem i praw-
nikiem, uruchomił wpłaty na 
portalu zrzutka.pl. – To nie 
jest zwykła zrzutka na kościół: 
to wsparcie obiektu, który jest 
absolutnie wyjątkowy. „Wow!”, 
słyszę od Anglosasów, któ-
rych tu oprowadzam. Zwykle 
są oszołomieni, przedłużają 
zwiedzanie, dopytują o szcze-
góły. Kościół ma niezwykle 
zaangażowanych gospodarzy, 
których nie możemy teraz 
zostawić z tym problemem – 

mówi prawnik. Zaoferował 
także vouchery w swojej kan-
celarii prawnej KANCLEX-Pra-
wo i Mediacje. Kosztują min. 
200 zł i uprawniają do go-
dzinnej porady prawnej (spo-
tkanie, telefon, online – forma 
do wyboru).

> źródło i foto:
 Kościół Pokoj)

Aby uzyskać voucher, 
należy:

– dokonać wpłaty daro-
wizny na konto bankowe 
Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej p.w. Świętej Trójcy 
w Świdnicy – 88 1020 5138 
0000 9602 0066 8673 – w 
kwocie nie niższej niż 200,00 
zł – tytuł przelewu “KANC-
LEX – konserwacja Kościoła 
Pokoju”

– skontaktować się z Kościo-
łem Pokoju w Świdnicy, pod 
adresem kosciol@kosciol-
pokoju.pl
– skontaktować się z KANC-
LEX – kontakt@kanclex.
pl, załączając voucher, aby 
ustalić termin i formę po-

rady.
Konserwację Kościoła Po-
koju można też wesprzeć 
dokonując wpłat poprzez 
portal zrzutka.pl lub wprost 
ze strony Kościoła Pokoju za 
pomocą dotpay.pl

Fot. (B.Pytel)

Fot. (B.Pytel)

Zabytek z listy świa-
towego dziedzictwa 

UNESCO, Pomnik Historii, 
największa drewniana 
barokowa świątynia w Eu-
ropie, jeden z siedmiu no-
wych cudów Polski według 
„National Geographic”… 
Początki Kościoła Pokoju 
nie zapowiadały takiego 
pasma sukcesów. Wręcz 
przeciwnie – katoliccy 
Habsburgowie narzucili 
warunki, które wykluczały 
społeczność luteran, a ich 
skromny kościół miał nie 
przetrwać próby czasu. 
Mogli go wznieść wyłącznie 
poza murami miasta, bez 
wież i dzwonnicy, tylko 
z nietrwałych materiałów: 
z drewna, piasku, słomy 
i gliny. Nie mógł przypomi-
nać kościoła, a budowa nie 
mogła przekroczyć roku.

Tak zdecydował cesarz Fer-
dynand III Habsburg zobo-
wiązany przez protestancką 
Szwecję do zezwolenia ewan-
gelikom w księstwach dzie-
dzicznych w Jaworze, Głogo-
wie i Świdnicy na zbudowanie 
po jednym Kościele Pokoju. 
Ich nazwa pochodzi od po-
koju westfalskiego kończą-
cego wojnę trzydziestoletnią 
(1618-1648). Przed jej rozpo-
częciem świdniczanie mogli 
swobodnie wyznawać idee 
Lutra, w mieście odprawiano 
nabożeństwa ewangelickie. 
Po wybuchu wojny odebrano 
im prawo do własnej wiary 
i kościołów. Pokój westfalski 
złagodził nieco te obostrzenia 
i dał ewangelikom szansę na 
posiadanie własnej świątyni.

Świdniczanie wykazali się 
wówczas niezwykłą zaradno-
ścią, najbiedniejsi przynosili 
choćby deskę. W budowę 
zaangażowali się przedstawi-
ciele wszystkich stanów, od 
szlachty, przez mieszczań-
stwo, po chłopów. Świdnicza-
nin Christian Czepko wyruszył 

w podróż po europejskich 
dworach protestanckich, żeby 
prosić o pieniądze na budo-
wę. Udało się i 24 czerwca 
1657 roku, po zaledwie dzie-
sięciu miesiącach budowy, 
odprawiono pierwsze nabo-
żeństwo w Kościele Pokoju 
w Świdnicy.

Został wzniesiony na planie 
krzyża, w technice szachulco-
wej, opartej na drewnianym 
szkielecie wypełnionym masą 
z gliny i słomy. Do głównej 
części dobudowano Halę 
Chrztów i zakrystię od wscho-
du, Halę Zmarłych od zacho-
du, Halę Ślubów od południa 
i Halę Polną od północy. Na 
powierzchni 1090 mkw. mieści 
się 7,5 tys. osób, a przepych 
barokowego wnętrza mocno 
kontrastuje z prostotą bryły. 
Dominuje w nim XVIII-wiecz-
ny bogaty ołtarz z drewna; 
płaskorzeźba ponad mensą 
przedstawia Ostatnią Wie-
czerzę. Powyżej umieszczono 
rzeźbione postacie Mojżesza, 
arcykapłana Aarona, Jezusa, 
Jana Chrzciciela i aposto-
łów Piotra i Pawła. Pomiędzy 
nimi, w centralnym miejscu 
znajduje się scena z chrztem 

Chrystusa w Jordanie. Nad 
sześcioma drewnianymi ko-
lumnami korynckimi biegnie 
fryz z napisem z Ewange-
lii Mateusza: “Dies ist mein 
geliebter Sohn, an dem ich 
Wohigefallen habe” (To jest 
syn mój umiłowany, którego 
sobie upodobałem. Ołtarz 
wieńczy księga z siedmio-
ma pieczęciami i barankiem 
z chorągwią. Drugą domi-
nantą jest ambona, również 
z XVIII wieku. Jej kosz pod-
trzymują Wiara z krzyżem, 
Nadzieja z kotwicą i Miłość 
z dzieckiem, a na zwieńczeniu 
anioł z trąbą obwieszcza Sąd 
Ostateczny. Schody na ambo-
nę zdobią reliefy z zesłaniem 
Ducha Świętego, Golgotą 
i Rajem. Na mównicy umiesz-
czono klepsydrę podzieloną 
na cztery półgodzinki, która 
odmierzała długość trwania 
kazania.

Organy ze wspaniałym ba-
rokowym prospektem pod-
trzymywanym przez dwóch 
atlasów i ozdobione rucho-
mymi figurkami muzykują-
cych aniołków zostały grun-
townie odnowione w 2016 
roku. Te największe w regio-

nie organy o 62. głosach, 
zbudowane z blisko czterech 
tysięcy piszczałek, powstały 
w 1909 roku w znanej świd-
nickiej firmie Schlag&Söhne. 
Zastąpiły wcześniejsze instru-
menty, z których najstarszy 
pochodził z XVII-wiecznej 
pracowni Christopha Klose-
go, organmistrza z Brzegu. Po 
tym pierwszym instrumencie 
pozostało tylko kilka pisz-
czałek i wizerunek na stropie; 
warto spróbować odnaleźć 
go pośród wielu innych malo-
wideł. Na prospekcie znajduje 
się portret Marcina Lutra, za 
którym podczas konserwacji 
znaleziono batutę. Napis na 
ramie obrazu „Ein feste Burg 
ist unser Gott” (Warowną 
twierdzą jest nasz Bóg) to ty-
tuł hymnu Kościoła ewange-
licko-augsburskiego.

Na najwyższej emporze 
nad ołtarzem znajdują się 
drugie, małe organy z XVII 
wieku. Empory biegną na 
kilku poziomach, pokryte 78. 
tekstami z Biblii i 47. scenami 
alegorycznymi, bogato zdo-
bione epitafiami, tarczami 
cechowymi piekarzy, piwowa-
rów, rzeźników, sukienników 

oraz portretami mieszczan 
i herbami szlachty.

Najbardziej uprzywilejowa-
ne rodziny miały własne loże, 
wśród których urodą wyróż-
nia się loża Hochbergów, do-
wód wdzięczności dla rodziny 
hrabiego Johanna Heinricha 
von Hochberg, który ufun-
dował dęby na budowę ko-
ścioła. Malowidła na stropach 
przedstawiają Świętą Trójcę, 
Sąd Ostateczny, Niebiańskie 
Jeruzalem, upadek Babilonu. 
W Hali Chrztów warto zwró-
cić uwagę na drewnianą, po-
lichromowaną chrzcielnicę 
z 1661 roku, która jest najstar-
szym zachowanym elemen-
tem wyposażenia kościoła, na 
portrety duchownych, którzy 
w ciągu trzech stuleci odpra-
wiali tu nabożeństwa oraz ich 
bogate stroje liturgiczne.

Kościół, do którego pro-
wadzi 27 wejść stoi w cen-
tralnym miejscu otoczonego 
kilometrowym murem placu 
Pokoju, gdzie wśród starod-
rzewu sąsiadują ze sobą XVII 
i XVIII-wieczne zabytki.

Po drugiej wojnie świa-
towej parafia ewangelicka 
w Świdnicy zmniejszyła się 
z kilkunastu tysięcy do setki 
wiernych. Kościół wciąż jest 
ich domem, ale jednocze-
śnie coraz bardziej cenionym 
obiektem, jednym z zaledwie 

trzech dolnośląskich zabyt-
ków na liście UNESCO.

Powstał w wyniku konflik-
tów religijnych w XVII-wiecz-
nej Europie, a stał się symbo-
lem pojednania: w 1989 roku 
premier Tadeusz Mazowiecki 
i kanclerz Niemiec Helmut 
Kohl w drodze do Krzyżowej 
modlili się tu o pokój. W 2014 
kanclerz Niemiec Angela 
Merkel i premier Polski Ewa 
Kopacz wzięły udział w eku-
menicznej modlitwie o pokój. 
Gościła tutaj, w 2011 roku, 
także szwedzka para królew-
ska Karol XVI Gustaw i królo-
wa Sylwia, a we wrześniu 2016 
przedstawiciele kościołów 
chrześcijańskich, judaizmu, 
islamu oraz buddyzmu wraz 
z Dalajlamą XIV wspólnie 
podpisali Apel o Pokój.

To fenomen, że mimo nie-
trwałych materiałów budy-
nek stoi 360 lat zadziwiając 
wytrzymałością konstrukcji. 
Jego renowację wsparli m.in. 
Niemieckie Centrum Rzemio-
sła i Ochrony Zabytków w Ful-
dzie, Federalne Ministerstwo 
Badań i Technologii w Bonn, 
Federalna Fundacja Ochro-
ny Środowiska w Osnabrück, 
Fundacja Współpracy Polsko-
-Niemieckiej, Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, EEA Grants i Norway 
Grants.

Fot. (B.Pytel)
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Powrót do pracy
Po ponad miesięcznej 

przerwie spowodowanej 
pandemią koronawirusa 
na początku maja fabryka 
Toyoty w Wałbrzychu i Jel-
czu-Laskowicach uruchamia 
ponownie produkcję.

Toyota Motor Manufac-
turing Poland (TMMP) 
z dniem 4 maja stopniowo 
wznawia produkcję silników 
i skrzyń biegów i przekładni 
hybrydowych uzależniając ją 
od zamówień z montowni. - 
Od połowy marca, kiedy za-

trzymaliśmy produkcję w na-
szych zakładach, intensywnie 
pracowaliśmy nad środkami 
poprawiającymi bezpieczeń-
stwo naszych pracowników 
związane z pandemią ko-
ronawirusa. Dzięki szero-
ko zakrojonej komunikacji, 
głównie online, włączyliśmy 
w te działania dużą grupę 
naszych współpracowników. 
Rezultatem tych wysiłków jest 
zapewnienie pracownikom 
maksymalnie bezpiecznych 
warunków pracy – podkreśla 
prezes TMMP Dariusz Miko-

łajczak. - Dodatkowo fabryki 
samochodów Toyoty w Euro-
pie, które są naszymi odbior-
cami, sukcesywnie w kwietniu 
i maju rozpoczynają produk-
cję. Stąd decyzja o uruchomie-
niu kolejnych linii produkcyj-
nych – dodaje prezes TMMP.

W związku z pandemią ko-
ronawirusa na terenie zakła-
dów Toyoty wprowadzono 
specjale środki prewencyjne. 
Tam gdzie było to możliwe 
zwiększono dystans między 
pracownikami. Po powrocie 
do pracy załoga zostanie wy-

posażona w środki ochrony 
osobistej takie jak maski czy 
przyłbice. Utrzymane będą 
też dotychczasowe zasady 
bezpieczeństwa polegające 
między innymi na zwiększe-
niu częstotliwości czyszcze-
nia punktów wzmożonego 
kontaktu (klamki, armatura 
sanitarna). - Chcemy zapew-
nić maksymalne możliwe bez-
pieczeństwo naszym pracow-
nikom oraz współpracującym 
firmom. Dlatego też wprowa-
dzamy nowe środki ochrony 
obowiązujące z dniem urucho-
mienia produkcji a istniejące 
zasady na bieżąco monitoru-
jemy i rewidujemy – podkreśla 
Beniamin Swałtek, koordyna-
tor BHP w polskich zakładach 

Toyoty. Fabryka Toyoty wspie-
ra również lokalnie działania 
podejmowane na rzecz walki 
z koronawirusem. Oprócz do-
tacji finansowej dla szpitala 
im. Sokołowskiego w Wał-
brzychu Toyota przekazała po 
2000 masek ochronnych oraz 
po 100 l płynu dezynfekujące-
go dla szpitala ginekologicz-
no-położniczego w Wałbrzy-
chu oraz szpitala w Oławie. 
Dodatkowo załoga Toyoty 
wykorzystując dostępne na te-
renie fabryki drukarki 3D oraz 
wycinarki laserowe przyłączyła 
się do akcji przygotowywania 
przyłbic ochronnych dla per-
sonelu medycznego wspie-
ranej między innymi przez 
Politechnikę Wrocławską. Do 

tej pory pracownicy fabryki 
wyprodukowali około 4000 
przyłbic dla lokalnych służb 
z Wałbrzycha, Jelcza-Laskowic 
i okolic. W ramach funkcjo-
nującego na terenie zakładu 
programu wolontariatu „Po-
MOC z Toyoty” pracownicy 
Toyoty wraz z rodzinami włą-
czyli się również w akcję po-
mocy mieszkańcom regionu 
wałbrzyskiego koordynowaną 
przez Hotel Maria. Wolonta-
riusze zaopatrzeni w maski 
i rękawiczki przy użyciu sa-
mochodów firmowych roz-
wożą codziennie zakupy oraz 
obiady osobom starszym oraz 
niepełnosprawnym na terenie 
Wałbrzycha i okolic.
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Po powrocie do pracy załoga zostanie wyposażona w środki ochrony osobistej takie,
jak maski czy przyłbice

Oprócz dotacji finansowej dla szpitala im. Sokołowskiego w Wałbrzychu
Toyota przekazała po 2000 masek ochronnych oraz po 100 l płynu dezynfekującego

dla szpitala ginekologiczno-położniczego w Wałbrzychu oraz szpitala w Oławie

Wracają do pracy
Miejska Biblioteka 

Publiczna w Świdnicy 
oraz Muzeum Dawnego 
Kupiectwa zapraszają od 
wtorku, 5 maja. Natomiast 
Galeria Fotografii od 12 
maja. 

Miejska Biblioteka Publicz-
na w Świdnicy zaprasza czy-
telników od wtorku, 5 maja. 
Otwarcie biblioteki obejmie 
zakres wypożyczeń i zwrotów 
zbiorów bibliotecznych, bez 
wolnego dostępu do księgo-
zbioru. Nie będą organizowa-
ne spotkania, warsztaty, nie 
będzie możliwości korzysta-
nia na miejscu z czytelni, kom-
puterów i punktu kserowania. 
W budynku głównym przy ul. 
Franciszkańskiej 18 będzie 
mogło przebywać równo-
cześnie 20 osób, a w każdym 
dziale/filii do 2 osób (z wyłą-
czeniem pracowników biblio-
teki). Przy stanowisku obsługi 
może być tylko jeden czytel-
nik. Pozostali powinni zacho-
wać między sobą odległość 
co najmniej 2 metrów. Zbiory 
biblioteczne oddawane będą 
bibliotekarzom w wyznaczo-
nym punkcie zwrotu w celu 
poddania ich kwarantannie. 
Dla czytelników na zwroty bi-
blioteczne uruchomiony zo-
staje trezor. Godziny otwarcia 
biblioteki (siedziba główna, 
ul. Franciszkańska 18: ponie-
działek w godz.11.00 - 17.00, 
wtorek – piątek w godz. 9.00 
- 17.00, filie nr 1 ul. Wrocław-
ska 44, nr 2 ul. Ofiar Oświę-

cimskich 30 (SP 2) i nr 5 ul. 
Kraszowicka 55: poniedziałek 
– piątek w godz. 9.00 – 16.00. 
Uwaga: filia nr 5 rozpocznie 
pracę od 7 maja).Filia nr 3, 
ul. Leśna 27-29: nieczynna. 
W soboty wszystkie placówki 
są nieczynne.

Muzeum Dawnego Kupiec-
twa planuje otworzyć swoje 
ekspozycje dla zwiedzają-
cych 5 maja. Będzie działać 
w godz.10.00 - 17.00. Na pół 
godziny przed zamknięciem 
bilety nie będą sprzedawane 
i nowi zwiedzający nie będą 
przyjmowani. Przewidziane 
jest zwiedzanie tylko przez 
turystów indywidualnych, 
zwiedzanie przez grupy jest 
wstrzymane do odwołania. 
Turyści będą się poruszać 
po muzeum w odstępach co 
najmniej 2 metrów i w ma-
seczkach. Przed wejściem na 
sale ekspozycyjne będą zo-
bowiązani do odkażenia rąk 
na wyznaczonym w tym celu 
stoisku. Na salach ekspozy-
cyjnych przebywać będzie 
mogło równocześnie do 10 
zwiedzających. 

Świdnicki Ośrodek Kultu-
ry planuje uruchomić dostęp 
do Galerii Fotografii 12 maja. 
Zwiedzanie możliwe będzie 
pojedynczo i z zachowaniem 
wymogów bezpieczeństwa, 
czyli w maseczkach i po uży-
ciu płynu dezynfekujące-
go. Galeria będzie otwarta 
w godzinach 12.00 – 16.00, 
od wtorku do soboty.
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Podłączenie do kanalizacji sanitarnej
W związku z zakoń-

czeniem budowy 
kanalizacji sanitarnej w miej-
scowościach: Kalno, Kalno-
-Wostówka i Mrowiny (Etap 
II), a także w związku z uzy-
skaniem przez Gminę Żarów 
pozwolenia na ich użytkowa-
nie, gmina Żarów  przypomi-
na właścicielom, zarządcom 
i administratorom nieru-
chomości o konieczności 
wykonania podłączenia do 
nowo wybudowanych sieci 
kanalizacyjnych.

– W tym celu należy wystą-
pić do Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Żarowie z wnio-
skiem o wydanie stosownych 
warunków przyłączenia. Na-

stępnie, zgodnie z uzyskanymi 
wytycznymi, wykonać przyłą-
cze kanalizacyjne, a po jego 
pozytywnym odbiorze przez 
służby techniczne ZWiK za-
wrzeć umowę na odbiór ście-
ków – informuje Grzegorz 
Osiecki, prezes żarowskiego 
Zakładu Wodociągów i Kana-
lizacji. Wnioski dostępne są na 
stronie internetowej w zakład-
ce dokumenty. Do wniosku 
o zawarcie umowy konieczne 
jest oświadczenie określające 
tytuł prawny do nierucho-
mości.  Dokumenty można 
składać listownie, osobiście 
w sekretariacie Spółki z zacho-
waniem wszelkich zasad higie-
ny lub drogą elektroniczną na 
adres: zwikzarow@pro.onet.pl

Przypominamy, że obo-
wiązkiem każdego właściciela 
nieruchomości jest jej przy-
łączenie do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 
pkt 2 ustawy z 13 września 
1996r. o utrzymaniu czysto-

ści i porządku w gminach). 
Z obowiązku przyłączania są 
zwolnieni jedynie właścicie-
le nieruchomości, która jest 
wyposażona w przydomową 
oczyszczalnię ścieków.
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Atrakcja dla dzieci w Goczałkowie Górnym
Jedno z najmniejszych so-

łectw gminy Strzegom, 
Goczałków Górny, doczekał 
się nowoczesnego placu 
zabaw. Koszt inwestycji wy-
niósł ok. 82 tys. złotych. 

Zadanie inwestycyjne pn.: 
„Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego na działce nr 
127 w Goczałkowie Górnym 
- plac zabaw” - na podstawie 
projektu Anny Kalinowskiej - 
zostało wykonane w dniach 
od 24 lutego do 17 marca 
br. Wykonawcą zadania była 
firma Magic Garden Sp. z o. 
o. z Pakości. W ramach inwe-
stycji wykonano demontaże 
zniszczonych urządzeń oraz 
przeprowadzono renowację 
istniejących elementów: ko-
sza do koszykówki, huśtawki 
wagowej, huśtawki wahadło-

wej oraz stołu do ping-pon-
ga. Plac zabaw wyposażono 
w nowe elementy: karuzelę 
platformową, zestaw zabawo-

wy, bujak, piaskownicę, ławki 
i kosze na śmieci. Ponadto 
zdemontowano stare ogro-
dzenie betonowe od wschod-

niej strony placu zabaw 
i wykonano montaż nowego 
ogrodzenia panelowego wraz 
z furtką i bramą. Wykonano 
również nowe nawierzchnie 
z kostki brukowej. - Dziękuję 
za ten dar od strzegomskiego 
samorządu. Dziękuję także 
za dobrą współpracę i myślę, 
że ten plac zabaw już wkrót-
ce - po ustaniu pandemii 
koronawirusa - będzie tętnił 
życiem - podkreśla Andrzej 
Kowszyn, sołtys Goczałko-
wa Górnego. Przypomnijmy, 
w ubiegłym roku w Goczał-
kowie Górnym wybudowano 
nowoczesną świetlicę wiejską, 
w której społeczność tej ma-
lowniczo położonej wsi może 
organizować różne uroczy-
stości i święta. Koszt budowy 
wyniósł ok. 860 tys. zł.
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Apel marszałka
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski zaapelował 

do Premiera RP Mateusza Morawieckiego o otwarcie ruchu granicz-
nego oraz zniesienie obowiązku kwarantanny dla Dolnoślązaków pracu-
jących w Czechach i Niemczech. Umożliwienie mieszkańcom Dolnego Ślą-
ska powrotu do pracy zawodowej w Czechach i Niemczech jest istotnym 
elementem planu ponownego uruchamiania gospodarki regionu.

- Dzisiejsza sytuacja spowodowana epidemią wirusa SARS-CoV-2 nakłada 
na samorządy ogromny ciężar związany z koniecznością ponownego urucho-
mienia i rozpędzenia gospodarki, a także zachowania miejsc pracy dla tysięcy 
Polaków. Samorząd Województwa Dolnośląskiego podejmuje wiele inicjatyw na 
rzecz walki z kryzysem, jednak aby pomoc oferowana mieszkańcom regionu 
była kompletna, oczekujemy wsparcia ze strony Rządu RP - mówi marszałek 
Cezary Przybylski. Województwo dolnośląskie graniczy z Republiką Czeską 
oraz Republiką Federalną Niemiec i od wielu lat cieszy się partnerskimi kon-
taktami z tymi krajami. Efektem dobrych relacji jest to, że kilkanaście tysięcy 
Dolnoślązaków pracuje na co dzień w Czechach i Niemczech. W ten sposób 
przyczyniają się nie tylko do umacniania dobrych relacji między partnerski-
mi regionami, ale także do polepszania kondycji swoich przedsiębiorstw na 
rynku.

Funkcjonujące dziś obostrzenia dotyczące przekraczania granic i obowiąz-
ku kwarantanny spowodowały, że wielu mieszkańców regionu nie ma dziś 
możliwości codziennej pracy zarobkowej. Jednocześnie część zarówno cze-
skich, jak i niemieckich zakładów odzyskała możliwość prowadzenia swoich 
działalności, ale jest to niemożliwe z uwagi na brak pracowników z Polski. 
- Przywrócenie możliwości przekraczania granicy w celach zarobkowych po-
zwoli na zachowanie tysięcy miejsc pracy i uratuje byt wielu polskich rodzin. 
Jednocześnie pomoże w procesie odmrażania gospodarek zarówno Polski, 
Czech jak i Niemiec - dodaje Cezary Przybylski
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Opieka nad dziećmi
W gminie Jaworzyna 

Śląska przewiduje 
się otwarcie Przedszkola 
Samorządowego, Żłobka 
Gminnego w Jaworzynie 
Śląskiej oraz oddziałów 
przedszkolnych przy 
Szkołach Podstawowych 
w Pastuchowie oraz Starym 
Jaworowie od dnia 18 maja 
2020 r

Termin może ulec jednak 
przesunięciu ze względu na 
sytuację epidemiologiczną 
zarówno w kraju, jak i w gmi-
nie. - Przez okres dwóch ty-

godni chcemy wspólnie z dy-
rektorami oraz pracownikami, 
podjąć takie działania, które 
pozwolą nam być pewnymi, 
że przygotowane obiekty pod 
względem reżimu epidemiolo-
gicznego zapewnią bezpiecz-
ne korzystanie z nich zarówno 
przez dzieci, ale także pracow-
ników przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych oraz żłobka 
– podkreśla burmistrz Grze-
gorz Grzegorzewicz. O szcze-
gółach rozwiązań dyrektorzy 
placówek na bieżąco będą 
informować rodziców.
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Sukcesy literackie
strzegomskich licealistek
Nikol Juszczyk i Dominika 

Stachowicz, uczennice 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stefana Żeromskiego 
w Strzegomiu zajęły ex 
aequo III miejsce w VII 
Ogólnopolskim Konkursie: 
„Ksiądz Stanisław Konarski 
- nasz współczesny”, w kate-
gorii prac literackich.

Obie napisały prace au-
torskie na temat: „Wyobraź 
sobie i scharakteryzuj absol-
wenta Collegium Nobilium, 
tj. młodego człowieka, który 
ukończył szkołę kierowaną 
wg metod i koncepcji ks. Sta-
nisława Konarskiego. Co miał, 
jakie posiadał umiejętności, 
jakimi zasadami nauczono 
go kierować się w życiu, aby 
być uczciwym człowiekiem 
i dobrym obywatelem. Czy 
podobnych wartości uczy 
ciebie twoja szkoła?”. - Czy 
moja szkoła uczy mnie po-
dobnych wartości? Pierwszą 
istotną informacją jest to, że 
szkoła ta oferuje kształcenie 
profilowe i każdy uczeń może 
edukować się według wła-
snych potrzeb i zainteresowań. 
W tej placówce jest możliwość 
brania udziału w konkursach, 
olimpiadach i zajęciach po-
zwalających rozwijać swoje 
pasje. Dzięki kompetencji na-
szych nauczycieli jesteśmy, 
poza wiedzą programową, 

edukowani w zakresie higieny, 
profilaktyki zdrowotnej. Uczy-
my się szacunku do przyrody 
i innych ludzi. Moja szkoła ofe-
ruje uczniom różnorodne wy-
cieczki edukacyjne (tematyka 
wyjazdu jest związana z pro-
filem wybranym przez danego 
wychowanka). Podróże te in-
tegrują ze sobą młodzież, uczą 
nowych rzeczy, a w dodatku 
są ciekawym doświadczeniem 
– napisała jedna z laureatek 
o swoim liceum. Warto dodać, 
że organizatorami konkursu 
byli: Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka im. KEN w Lubli-
nie, Szkoła Podstawowa nr 1 
im. ks. Stanisława Konarskie-
go w Lublinie. Patronatem 
objęli go: Jego Ekscelencja 

Ksiądz Arcybiskup Stanisław 
Budzik, Metropolita Lubel-
ski Ojciec Mateusz Pindelski, 
Prowincjał Polskiej Prowin-
cji Zakonu Pijarów Jarosław 
Stawiarski, Marszałek Woje-
wództwa Lubelskiego Krzysz-
tof Żuk, Prezydent Miasta Lu-
blina Teresa Misiuk, Lubelski 
Kurator Oświat Przemysław 
Omieczyński oraz prezes Za-
rządu Fundacji Niepodległo-
ści w Lublinie. W jury zasia-
dali: prof. dr hab. Mieczysław 
Ryba z Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Paw-
ła II - przewodniczący jury, 
Grażyna Kłos - nauczyciel-bi-
bliotekarz, kierownik Wydzia-
łu Informacji i Informatyzacji 
Pedagogicznej Biblioteki Wo-

jewódzkiej im. Komisji Edu-
kacji Narodowej w Lublinie, 
dr Patryk Iwańczyk - nauczy-
ciel-bibliotekarz Wydziału 
Informacji i Informatyzacji 
Pedagogicznej. Prace zostały 
wysłane na konkursu w czasie, 
gdy trwa pandemia, a w szko-
łach zdalne nauczanie, dlate-
go cieszy fakt, że uczennice 
chcą wykazywać tego typu 
aktywność, rozwijać swe 
uzdolnienia i nic nie stoi im 
na przeszkodzie. Poproszone 
o przesłanie zdjęć do artykułu 
(choć mają tylko kontakt te-
lefoniczny i przez komunika-
tory), dołożyły starań, by po-
łączyć zdjęcia i pogratulować 
sobie (przybić piątkę).
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Sport z ograniczeniami
Zgodnie z wytycznymi 

Kancelarii Premiera 
Rady Ministrów i Minister-
stwa Sportu, z ogranicze-
niami wznawiają działal-
ność obiekty otwarte.

Od 4 maja Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu udo-
stępnia boisko Orlik oraz 
korty tenisowe. Na boisku 
piłkarskim Orlik jednocześnie 
będzie mogło przebywać 6 
osób + trener. Ta sama zasa-
da dotyczy boiska wielofunk-

cyjnego. Na korcie teniso-
wym maksymalnie w jednym 
czasie mogą znajdować się 
dwie osoby. W przypadku 
korzystania z infrastruktury 
o charakterze otwartym będą 
obowiązywały następujące 
zasady bezpieczeństwa: za-
chowanie dystansu społecz-
nego, obowiązek zasłaniania 
twarzy (w momencie dotar-
cia na dany obiekt sportowy, 
natomiast przebywając na 
np. boisku nie ma obowiązku 
zakrywania twarzy), ograni-

czona liczba osób, weryfikacja 
uczestników (zgłoszenie do 
zarządcy osób wchodzących 
na obiekt), brak możliwości 
korzystania z szatni i węzła 
sanitarnego (poza WC),  de-
zynfekcja urządzeń po każ-
dym użyciu i każdej grupie,  
obowiązkowa dezynfekcja 
rąk dla wchodzących i opusz-
czających obiekt oraz korzy-
stanie z osobistego sprzętu 
treningowego. Osoby poniżej 
13 roku życia mogą znajdo-
wać się na obiekcie tylko pod 

opieką rodzica, pełnoprawne-
go opiekuna, trenera.

Godziny otwarcia
obiektów:

Korty tenisowe
poniedziałek – piątek 
w godz. 8:00-20:00, sobo-
ta-niedziela w godz. 12:00-
20:00
Kompleks Boisk Sportowych 
Moje Boisko Orlik – 2012
poniedziałek – piątek 
w godz. 16:00-20:00, sobo-
ta-niedziela w godz. 16:00-
18:00
Opłaty:
Korty tenisowe – 20 zł/godz. 
bez względu na wiek – płat-
ność u gospodarza obiektu
Kompleks Boisk Sportowych 
Moje Boisko Orlik – 2012 – 
bezpłatnie
Rezerwacja:
Korty tenisowe – w godzi-
nach otwarcia obiektu pod 
nr tel. 533 468 787 Kompleks 
Boisk Sportowych Moje Bo-
isko Orlik – 2012 – u gospo-
darza obiektu w godzinach 
otwarcia lub od pon-pt 
w godz. 7:30-15:30 pod nu-
merem tel. 534 130 025
Do odwołania zamknię-
ty pozostaje basen, hala 
sportowa oraz siłownia ze-
wnętrzna.

Prace zakończone

Oddano do użytku wyre-
montowaną drogę przy 

ul. Wolności w Jaworznie 
Śląskiej.

Trwająca od końca 2019 
r. inwestycja pn.: „Remont 
drogi gminnej nr 111250D 
ul. Wolności w Jaworzynie 
Śląskiej” współfinansowana 
była z Funduszu Dróg Sa-
morządowych.  Prace zakre-
sem obejmowały odcinek 
ulicy Wolności od skrzyżo-
wania z ulicą Ogrodową do 
granic administracyjnych 
miasta Jaworzyna Śląska, 
w stronę miejscowości Cze-
chy. W ramach inwestycji 
wykonano rozbiórkę istnie-
jących nawierzchni, koryto-
wanie oraz wywóz powsta-
łych w ten sposób urobków. 
Podbudowa drogi została 
na nowo ułożona oraz za-
gęszczona. Położono dwie 
warstwy asfaltu- wiążącą oraz 
ścieralną. Długość całkowita 
wyremontowanej drogi wy-

nosi 677,92 m, a szerokości 
- 4,50 m do 6,30 m w naj-
szerszym miejscu. W ramach 
prac dodatkowych zagospo-
darowano teren u zbiegu ulic 
Kasztanowej oraz Wolności. 
Prócz utwardzenia terenu, 
powstało również odwod-
nienie- co zniwelowało po-
wstawanie zastoin wodnych. 
Wykonawcą prac było Świd-
nickie Przedsiębiorstwo Dróg 
i Mostów. Całkowity koszt 
projektu wyniósł: 660 481,02 
zł, z czego 435 190,24 zł to 
pozyskane dofinansowanie.

W trakcie trwania inwesty-
cji, wykonany został również 
odcinek sieci wodociągowej 
o długości 182 m i średnicy 
160 mm. która zasili w bieżą-
cą wodę działki budowlane 
położone wzdłuż ulicy Wol-
ności.  Koszt robót budow-
lanych wyniósł 132 985,42 zł 
brutto. Sieć została wykona-
na przez ZUK w Jaworzynie 
Śląskiej Sp. z o.o.

> opr.

„Zdalna Szkoła” Niezastąpieni Strzelcy 
Gmina Świebodzice 

podpisała umowę o 
dofinansowanie na zakup 
komputerów do świebo-
dzickich szkół w ramach 
projektu grantowego 
„Zdalna Szkoła” dofinanso-
wanego z Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa 
2014-2020.

Dzięki otrzymanemu wspar-
ciu w wysokości 80 000 zł sa-
morząd zakupił 30 laptopów, 
nowy sprzęt będzie służył za-
równo uczniom jaki i nauczy-
cielom w trudnym czasie nauki, 
w warunkach zagrożenia koro-
nawirusem. Grant w wysokości 
80 000 w całości pochodzi z 
funduszy europejskich. W dniu 
28 kwietnia w Ratuszu Miej-
skim, burmistrz miasta Świe-

bodzice Paweł Ozga przekazał 
nowy sprzęt na ręce dyrekto-
rów szkół. Laptopy odebrały: 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
Integracyjnej Magdalena Stą-
por, dyrektor Szkoły Podstawo-

wej nr 2 Teresa Walczak-Jusiel, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 3 Jolanta Styrna-Grossman, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 4 Dorota Uzar.

> opr.

Z inicjatywy Związku 
Strzeleckiego Oddział 

Strzegom, we współpracy 
z Kołem Gospodyń Wiej-
skich „Morwa Biała” oraz 
Ochotniczą Strażą Pożarną 
z Jaroszowa zakupiono 
84 przyłbice ochronne, 
które już trafiły do szpitala 
„Latawiec” w Świdnicy oraz 
Strzegomskiego Centrum 
Medyczno-Diagnostycz-
nego.

Oprócz tego strzelcy po-
zyskują materiał, z którego 
wspólnie z wolontariuszami 
z Jaroszowa szyją maseczki, 
które trafiają do mieszkań-
ców wsi, a także na strze-
gomski komisariat oraz do 
medyków. Kolejną akcją 
Związku Strzeleckiego bę-

dzie dezynfekcja przestrzeni 
publicznej Jaroszowa. Orga-
nizacja wyraża jednocześnie 
ogromny podziw i wdzięcz-
ność dla całego personelu 
medycznego, który podjął 

walkę z pandemią korona-
wirusa i który swoją służbą 
zajmuje się ratowaniem życia 
i zdrowia ludzkiego.

> opr.

Tydzień papieski w Świebodzicach
W poniedziałek 18 maja 

przypada setna rocz-
nica narodzin Karola Woj-
tyły, późniejszego Papieża 
Polaka – Jana Pawła II. Ten 
niezwykły jubileusz miał 
być obchodzony w Polsce 
wyjątkowo, jednak wszyst-
kie plany zmieniła epide-
mia, z którą dzisiaj zmaga 
się cały świat.

Świebodziczanie, dla któ-
rych Papież był osobą waż-
ną, przewodnikiem i wzorem, 
również będą mieli okazję 
wspomnieć jego życie i pon-
tyfikat w niezwykły sposób. 
Między 11 a 18 maja 2020 r. 
w Świebodzicach zorganizo-
wany zostanie Tydzień papie-
ski. - Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców do podzielenia 
się z nami swoimi wspomnie-
niami, przekazania życzeń lub 
zaśpiewania dla Papieża jego 
ukochanej „Barki” – mówią 
urzędnicy, którzy ze względu 

na wyjątkowe okoliczności 
rocznicowe, w trosce o zdrowie 
mieszkańców, zapraszają do 
przekazania materiałów doku-
mentujących, nasze wspólne 
odczucia związane z życiem 
i pontyfikatem Jana Pawła II. 
- Najmłodszych mieszkańców 
zapraszamy do przekazania 
„Laurki dla Papieża Polaka”. 
Zdjęcia prac, prace graficzne 
w wersji elektronicznej można 
przesyłać na adres: patrycja.
kosciukiewicz-janas@swiebo-
dzice.pl – zaznaczają. Zostaną 
one opublikowane na porta-
lu miejskim oraz w mediach 
społecznościowych, a także 
ich kolaż zostanie przedsta-
wiony w biuletynie samorzą-
dowym. Starsi mieszkańcy 
miasta mogą w formie opo-
wiadania lub krótkiego tekstu 
literackiego, podziękować lub 
wspomnieć kim dla nich był 
Papież Polak lub opisać jedno 
wyjątkowe spotkanie z Ojcem 
Świętym. Droga dostarczania 

prac pozostaje taka sama jak 
w przypadku prac graficznych. 
- Na wszystkie prace czekamy 
do dnia 8 maja do godziny 
15:00. Publikacja dostarczo-
nych materiałów rozpocznie 
się od dnia 11 maja - mówią 
pomysłodawcy, którzy nie 
zapominają również o uzdol-
nionych muzycznie miesz-
kańcach. Mogą oni nagrać 
wykonanie solo lub rodzinne 

pieśni upamiętniającej Papieża 
Pielgrzyma. Może to być „Bar-
ka” lecz nie musi. Nagrania 
zostaną również zaprezento-
wane w mediach elektronicz-
nych miasta. Tydzień papieski 
zakończy wspólne wykonanie 
„Barki”. Pieśń popłynie z gło-
śników miejskiego radiowęzła 
18 maja, o godzinie 19:00. 

> opr.

Podwórko na finiszu
Dobiegł końca III etap 

remontu podwórka po-
łożonego w centrum Strze-
gomia między ulicami Boh. 
Getta, Świdnicką, Krótką, 
Ogrodową a Rynkiem. 

W ostatnim okresie wyko-
nano plac zabaw wraz z ogro-
dzeniem i rozpoczęto montaż 
małej architektury (linarium 
wspinaczkowe, huśtawka wa-

hadłowa podwójna, huśtawka 
bocianie gniazdo, ławki par-
kowe, kosze, stolik szachowy 
z siedzeniami). Zamontowano 
także lampy oświetleniowe. 
Mieszkańcy nie kryją zadowo-
lenia i satysfakcji z postępu 
prac, jednocześnie wyrażają 
obawę związaną z poten-
cjalnymi aktami wandalizmu 
w tym miejscu.

> opr.

Nowa śmieciarka
Do ZGK Świebodzice Spół-

ka z o.o. została dostarczona 
na podstawie umowy leasin-
gowej nowa śmieciarka MAN 
TGS 26.430. 

W odbiorze nowego sprzę-
tu uczestniczył burmistrz 
miasta Świebodzice Paweł 
Ozga, sekretarz miasta Sabina 
Cebula, prezes ZGK Świebo-
dzice Spółka z o.o., przedsta-
wiciel firmy SHN PRESS Spół-
ka z o.o. Marek Hawro oraz 
przedstawiciel firmy MAN 
Maciej Wiatrak. Nowy pojazd, 

spełnia normy czystości spa-
lin euro 6. Koszt śmieciarki 
wyniósł ok 894 000 zł. Gmina 
Świebodzice dofinansowała 
zakup śmieciarki w wysokości 
87 000 zł. Pojazd został wzię-
ty w leasing na 6 lat. Decyzja 
o zakupie śmieciarki zosta-
ła podjęta w ubiegłym roku 
i podyktowana była tym, iż 
stara maszyna była już moc-
no wyeksploatowana. Kilka 
dni temu minęło dwadzieścia 
lat od jej zakupu. 

> opr.

Inicjatywy docenione przez burmistrza
Prezes Towarzystwa 

Lotniczego w Świebo-
dzicach Grzegorz Glegoła 
oraz Fabrizio Bosetti 
skarbnik TLS, członek 
zarządu firmy ISOPAK 
odwiedzili burmistrza 
Pawła Ozgę.

Goście, którzy złożyli wi-
zytę w Ratuszu to wyjątko-
we osoby, na co dzień za-
angażowane w swoją pracę 
zawodową i jednocześnie 
pochłonięte pięknymi pasja-
mi.  Spotkanie było okazją 
do przedstawienia burmi-
strzowi miasta relacji z ich 

działalności oraz inicjatyw 
przepełnionych empatią i wy-
siłkiem. Grzegorz Glegoła, 
pilot liniowy, pierwszy oficer, 
zastępca kapitana w samolo-
cie towarowym transportował 
z Chin środki ochronne do 
walki z COVID-19, przekaza-
ne przez rząd chiński. Prezes 
TLS ma ogromną satysfakcję 
z pełnionej misji, bez chwili 
zastanowienia podjął się tego 
działania i nadal planuje to 
robić. Z kolei Fabrizio Boset-
ti podzielił się wrażeniami,  
których doświadczył podczas 
udziału w tegorocznym  w raj-
dzie Paryż-Dakar. Jak mówi, to 
niesamowite emocje, piękne 
wrażenia i satysfakcja z tego, 
że swoje hobby może połą-
czyć z akcją charytatywną, 
której był uczestnikiem. Fa-
brizio Bosetii podczas uczest-

nictwa w rajdzie wraz z całym 
zespołem przetransportował 
15 ton mleka w proszku dla 
dzieci w ramach wsparcia ak-
cji Caritas misja: Uratuję Cię. 
To spektakularne zmagania 
sportowe połączone z ideą 
pomagania ludziom w trud-
nej sytuacji życiowej. Fabrizio 
Bosetti uplasował się w raj-
dzie na 42, wysokim miejscu. 
Na pamiątkę dla burmistrza 
miasta przywiózł zdjęcie z raj-
du, które własnoręcznie pod-
pisał. Podczas spotkania bur-
mistrz miasta oraz sekretarz 
miasta serdecznie pogratulo-
wali obydwu panom wielkiej 
odwagi, bohaterstwa, zazna-
czając, że są dumni z ich po-
staw, a także zaangażowania 
na rzecz miasta, jego rozwoju 
oraz promocji.

> opr.

Denerwują Cię przepisy?
Byłeś świadkiem jakiegoś zdarzenia?

DAJ NAM 
CYNK!

wiadomosci@swidnickie.pl
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LEKARSKIE

• ANDRZEJ BEDNARZ, 
SPECJALISTA OTOLARYN-
GOLOG I ALERGOLOG, 
REJESTRACJA 604-22-94-
23, www.andrzejbednarz.pl
• Lek. med. JAN JAZIENIC-
KI - specjalista ortopedii i 
chirurgii urazowej, Świdnica, 
ul. Świerkowa 2/3, wtorki od 
godz. 16.00, rejestracja 602-
712-239
• GABINET DERMATO-
LOGICZNY, specjalista 
dermatolog - wenerolog, 
alergolog, zabiegi medycyny 
estetycznej - MAGDALE-
NA SIMON-BŁAŻEWICZ. 
Świdnica, Plac Ludowy 8/2. 
Rej. tel. 601-721-352. Wizyty 
domowe.
• Gabinet okulistyczny, 
Świdnica, Rynek 9 (optyk), 
specjalista chorób oczu 

MAŁGORZATA KRASOW-
SKA przyjmuje pacjentów 
ubezpieczonych w NFZ oraz 
prywatnie, rejestracja tele-
foniczna 74/852-34-23 lub 
osobiście w godz. 9:00-18:00
• GABINET DERMATOLO-
GICZNY, specjalista derma-
tolog - GRAŻYNA WICHER, 
leczenie chorób skóry oraz 
dermatologia estetyczna. 
Przyjmuje w środy, Ś-ca, 
ul. Ks. Jadwigii Śląskiej 7. 
Rejestracja telefoniczna 604-
222-885
• Gabinet Dermatologicz-
ny, dr nauk med. MAREK 
ZIARKIEWICZ, specjalista 
dermatolog. Przyjmuje we 
wtorki i piątki, ul. Równa 16. 
Rejestracja codziennie - tel. 
601-97-67-85
• ZIEŃCZUK BARBARA 
- specjalista ENDOKRY-
NOLOG, specjalista chorób 
wewnętrznych. Przyjmuje: 
wtorki od 16.00, ul. Wester-
platte 10, tel. 660-893-744
• BERNACKI WOJCIECH. 
Lekarz chorób wewnętrz-

nych, przyjmuje w czwartki 
od 18.00, Świdnica, ul. Mar-
cinkowskiego 12-16, USG, 
wizyty domowe, biopsje 
tarczycy, tel. 0602-762-819
• Rehabilitacja w domu pa-
cjenta, masaż, gimnastyka, 
laseroterapia, elektrotera-
pia. Mgr Zbigniew Biedroń, 
specjalista II st. rehabilitacji. 
506-105-113
• ANDRZEJ DOŁHUN - SPE-
CJALlSTA PSYCHIATRA, 
Świdnica, ul. Świerkowa 
2/03. Rejestracja telefonicz-
na, tel. 693-362-167
• PRACOWNIA PROTETYKI 
DENTYSTYCZNEJ Świd-
nica, pl. Grunwaldzki 3/7, 
wejście od ulicy Lelewela. 
Pracownia czynna pon.-piąt. 
9.00-15.00. Tel. 74/852-13-
17 lub 502-498-837
• GABINET GINEKOLO-
GICZNY Krzysztof Szymasz-
kiewicz, przyjmuje w czwartki 
16.00-18.00. AK-MED 
Westerplatte 10. Rejestracja 
codziennie 8.00-15.00 pod 
nr 74/856-91-94, kom.602-

182-149
• Nocne prywatne pogoto-
wie stomatologiczne, lek. 
stom. ZDZISŁAW DUDEK, 
Świdnica, ul. Czwarta-
ków 6, tel. 0603-54-54-99. 
Leczenie w znieczuleniu, 
protezy natychmiastowe.
• GABINET STOMATO-
LOGICZNY, lek. dent. 
Jarosław Stankiewicz, 
Ś-ca, ul. Głowackiego 14, 
Rejestracja telefoniczna: 
Tel.74/851-40-60, 502-409-
670
• SPECJALISTA PSYCHIA-
TRA, PSYCHOTERAPEUTA 
JERZY WYSOCKI. Lecze-
nie- Bólu, zaburzeń Snu 
w Hipnozie, zaburzeń lę-
kowych i innych zaburzeń 
nerwowych. Świdnica, ul. 
Zamenhofa 46, przy „Pry-

watnej Praktyce Lekarza 
Rodzinnego”- wtorek od 
godziny 16:15. Rej. wyłącz-
nie telefoniczna 691-300-
855. WIZYTY DOMOWE

LOKALE-WYNAJEM

• Wynajmę mieszkanie przy 
ul. Kwiskiej we Wrocławiu 
o pow. 24 m2. Mieszkanie 
jest w pełni umeblowane i 
wyposażone. Pokój, kuchnia, 
przedpokój, balkon. Kontakt 
501-591-562.

RÓŻNE

• Kupię kryształy, tel 792-
223-280
TOWARZYSKIE
• Gosia z 6, tel.: 518-928-201

USŁUGI

• Pralnia dywanów i tapice-

rek, ul. Kliczkowska 26 c. 
Wyjazdy.Tel. 600-742-464, 
514-153-553
•  Cyklinowanie bezpyłowe, 
tel. 692-109-308
•  SERWIS TV KONTRAST. 
Czynny od 10:00 - 17:00, 
Świdnica, ul. Zygmuntow-
ska 3, tel. 74/852-26-82. W 
sprzedaży piloty do TV
• Cyklinowanie podłóg - pro-
fesjonalnie, 500-87-44-12
•  Usługi ogólnobudowlane, 
szeroki zakres. Brukowanie, 
ocieplenia, izolacje. Remon-
ty budunków i mieszkań 
.Tel: 601-577-645
•  Usługi ogólnobudowalne, 
szeroki zakres. Brukowanie, 
ocieplenia,izolacje,injek-
cje-osuszanie. Remonty 
budynków, roboty ziemne. 
Tel: 601-577-645

OGŁOSZENIA DROBNE
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Świdnica • Wałbrzych • Dzierżoniów

Twoje ogłoszenie rekrutacyjne
w trzech powiatach.

Sprawdź!   tel. 502 487 511

tel. 74 856 88 88
sekretariat@swidnickie.pl

reklam
a

reklam
a

www.mojeinformacje.pl

Interwencje
straży miejskiej
Fałszywy alarm 

Dyżurny Straży Miejskiej 
w Świdnicy otrzymał zgłosze-
nie dotyczące spalania odpa-
dów w jednej z posesji przy 
ulicy Przelotowej. Zgłaszający 
twierdził, że z komina wydo-
bywa się wyjątkowo cuchną-
cy dym w kolorze zielonym. 
Skierowani na miejsce straż-
nicy stwierdzili wydobywanie 
się dymu z komina, jednak 
nie miał on ani podejrzanego 
zapachu, ani też zielonego 
koloru. Następnie dokonano 
kontroli pieca, oraz opału. Nie 
stwierdzono żadnych niepra-
widłowości. Lokatorzy spalali 
jedynie certyfikowany węgiel.

Awantura w Żabce
Straż miejska otrzymała 

zgłoszenie o awanturującym 
się mężczyźnie przy sklepie 
„Żabka” na ulicy Westerplat-
te. Zgłoszenie potwierdzono, 
jednak wystąpiły problemy 
z ustaleniem tożsamości 
tej osoby. Personalia udało 
się potwierdzić dopiero po 
przewiezieniu mężczyzny do 
Komendy Powiatowej Policji 
w Świdnicy. Awanturnik nie 
był w stanie racjonalnie wy-
jaśnić przyczyn swego zacho-
wania, za które został ukarany 
mandatem karnym w kwocie 
200 złotych.

Ratowali sarnę 
Państwowa Straż Pożar-

na zgłosiła, iż otrzymała in-
formacje dotyczące sarny 
uwięzionej w ogrodzeniu 
Ogrodów Działkowych „Aro-

nia”. Skierowani na miejsce 
strażnicy miejscy stwierdzili, 
że zwierzę utknęło pomiędzy 
szczeblami furtki wejściowej. 
Strażacy przy użyciu narzę-
dzi hydraulicznych rozgięli 
metalowe szczeble i uwolnili 
spłoszoną sarnę. Niestety nie 
była ona sama w stanie się 
poruszać. Zwierzę trafiło pod 
opiekę do schroniska. Po od-
zyskaniu sił wróci na wolność.

Ktoś podpalił trawę
Dyżurny Straży Miejskiej 

w Świdnicy otrzymał zgło-
szenie dotyczące dużego 
zadymienia w rejonie ulicy 
Kraszowickiej. Tym razem nie 
chodziło o spalanie odpa-
dów. Na miejscu stwierdzono, 
że paliły się trawy na jednej 
z działek. Właściciel tego 
terenu dogaszał już palące 
się trawy. Stwierdził, że nie 
wie kto podpalił suchą darń, 
a gdy zauważył pożar natych-
miast ugasi zarzewie ognia.

Pili w miejscu publicznym
Dyżurny Straży Miejskiej 

w Świdnicy otrzymał zgłosze-
nie dotyczące libacji alkoho-
lowej w Ogrodzie Różanym. 
Skierowani na miejsce straż-
nicy potwierdzili zgłoszenie. 
Interwencję zakończono na-
łożeniem 3 mandatów kar-
nych.

Kaczki na ulicy 
Ulica Wrocławską spacero-

wały... kaczki. Skierowany na 
miejsce patrol schwytał ptaki 
i wypuścił do Bystrzycy.

Harcerze dla policji
10 Świdnicka Drużyna 

Harcerska „Mrówko-
jady” przekazała kolejne 
maseczki świdnickim poli-
cjantom. 

Funkcjonariusze z Komen-
dy Powiatowej Policji w Świd-
nicy odebrali z rąk 10 Świd-
nickiej Drużyny Harcerskiej 
Mrówkojady kolejne 400 ma-
seczek które młodzi harcerze 
przekazali na ich ręce. Poli-
cjanci stając każdego dnia na 
pierwszej linii walki z epide-

mią dzięki takim darom z głę-
bi serca działają ze zdwojoną 
siłą. W trakcie pełnionych 
służb policjanci rozdają otrzy-
mane maseczki mieszkańcom 
Świdnicy, przypominając jed-
nocześnie o nowych przepi-
sach dotyczących zasłania-
nia twarzy. Policjanci apelują 
jednocześnie o stosowanie 
się do obowiązujących prze-
pisów dla wspólnego bezpie-
czeństwa nas wszystkich oraz 
osób najbliższych.

> opr.

Decyzja w „rękach” sądu
Świdniccy policjanci 

zatrzymali kierują-
cą, u której badanie na 
urządzeniu do wstępne-
go badania na zawartość 
narkotyków w organizmie 
potwierdziło, że jest pod 
wpływem środków odurza-
jących.

Policjanci Ogniwa Patro-
lowo-Interwencyjnego, Wy-
działu Prewencji, świdnickiej 

komendy patrolując rejon 
miasta Świdnica zauważyli sa-
mochód osobowy marki VW 
Passat. Pojazdem tym poru-
szała się kobieta, jej sposób 
jazdy mógł wskazywać, że 
znajduje się pod wpływem 
alkoholu. Po zatrzymaniu 
pojazdu okazało się, że kie-
rująca 33-letnia mieszkanka 
powiatu świdnickiego jest 
trzeźwa. Ale w trakcie kon-
troli zachowywała się irracjo-

nalnie, nie wypowiadała się 
składnie i logicznie. Dlatego 
poddano ją badaniu na urzą-
dzeniu do wstępnego bada-
nia na zawartość narkotyków 
w organizmie. Uzyskano wy-
nik pozytywny uzasadniający 
podejrzenie kierowania po 
zażyciu środków odurzają-
cych. Od kierującej pobrano 
krew do badań. Dowodem 
w sprawie będą wyniki badań 
laboratoryjnych. 33-latka za 

swoje czyny odpowie teraz 
przed sądem.

Przypomnijmy. Kto, znajdu-
jąc się w stanie nietrzeźwo-
ści lub pod wpływem środka 
odurzającego, prowadzi po-
jazd mechaniczny w ruchu 
lądowym, wodnym lub po-
wietrznym, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności 
do lat 2. 

> opr.

Miał źle założoną maseczkę
i trafił za kraty
Nie miał zakrytych ust 

ani nosa, a masecz-
ka ochronna zakrywała 
jedynie podbródek. Po 
sprawdzeniu w policyjnych 
bazach danych okazało się, 
że mężczyzna jest poszu-
kiwany do odbycia kary 
pozbawienia wolności.

Każdego dnia na ulice na-
szego powiatu wyruszają 
patrole policyjno–wojskowe, 
które dbają o bezpieczeństwo 
mieszkańców oraz spraw-
dzają, czy stosują się oni do 
obowiązujących przepisów 
dotyczących ograniczeń 
i obostrzeń związanych ze 
zwalczaniem pandemii koro-
nawirusa. Ich działania mają 
również charakter profilak-
tyczny i edukacyjny – uświa-
damiają mieszkańcom powia-
tu świdnickiego zagrożenia 
wynikające z rozprzestrzenia-

nia się wirusa oraz sposoby 
przeciwdziałania temu zjawi-
sku. W trakcie takiego wspól-
nego patrolu składającego 
się z funkcjonariusza Ogniwa 
Interwencyjno-Patrolowego, 
Wydziału Prewencji świdnic-
kiej komendy oraz z żołnierza 
Wojsk Obrony Terytorialnej 

z Zamościa zatrzymany został 
19-letni mieszkaniec Świdni-
cy. 

Powodem interwencji była 
źle założona maseczka ochron-
na, która zamiast zakrywać 
usta i nos młodego męż-
czyzny zakrywała tylko jego 
podbródek. W trakcie legi-

tymowania i sprawdzania 
w policyjnych bazach danych 
okazało się, że 19-latek jest 
osobą poszukiwaną i powi-
nien odbywać karę pozba-
wienia wolności. Mężczyzna 
został zatrzymany i już trafił 
do aresztu gdzie spędzi naj-
bliższe 6 miesięcy. 

Świdniccy policjanci od 
początku wprowadzenia 
ograniczeń i obostrzeń zwią-
zanych ze zwalczaniem pan-
demii COVID-19, podkreślają, 
że ich celem nie jest karanie 
ludzi, a jedynie reakcja na 
drastyczne przejawy łamania 
zasad, które wprowadzone 
zostały po to, aby ograniczyć 
rozprzestrzenianie się wirusa 
i chronić życie oraz zdrowie 
ludzkie. Przypominamy jed-
nocześnie, że od 16 kwietnia 
obowiązuje nakaz zasłaniania 
ust i nosa. 

> opr.

Powodem interwencji była źle założona maseczka 
ochronna, która zamiast zakrywać usta i nos młodego 

mężczyzny zakrywała tylko jego podbródek

Kolejni kierowcy stracili prawko
Aż 119 km/h, 116 km/h, 

115 km/h, 112 km/h, 108 
km/h, 106 km/h, 104 km/h, 
103 km/h to prędkości 
z jaki w terenie zabudowa-
nym, gdzie obowiązują ogra-
niczenia do 50 km/h poru-
szało się ośmiu kierujących 
zatrzymanych przez funk-
cjonariuszy Wydziału Ruchu 

Drogowego świdnickiej ko-
mendy. 

Funkcjonariusze Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Świdnicy  
pomimo istniejącego zagro-
żenia epidemią koronawirusa 
nadal dbają o bezpieczeń-
stwo na drogach, kontrolu-
ją prędkość i stosują środki 

prawne za łamanie przepisów 
ruchu drogowego. W ostat-
nich dniach  zatrzymali ko-
lejnych 8 kierowców, którzy 
przekroczyli dozwoloną 
prędkość o 50 km/h w tere-
nie zabudowanym. Pomiary 
prędkości wskazały ponad  
100 km/h w miejscach, gdzie 
zgodnie z przepisami można 
jechać maksymalnie 50 km/h. 
Nieodpowiedzialni kierowcy 
stracili już prawo jazdy, a na 
ich konta trafiło po 10 punk-
tów karnych. Siedmiu z nich 
zostało ukaranych mandatem 
karnym, natomiast wobec 
jednego skierowany zostanie 
wniosek o ukaranie do sądu. 
Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, przekroczenie 
dozwolonej prędkości o po-
nad 50 km/h w obszarze za-
budowanym wiąże się z za-
trzymaniem prawa jazdy na 
okres 3 miesięcy. 

Niechlubnym rekordzistą 
okazał  się 39-letni mieszka-
niec Legnicy zatrzymany  na 
terenie gminy Dobromierz 
28 kwietnia br.  w związku ze 
znacznym przekroczeniem  
dozwolonej prędkości . Męż-
czyzna  kierując samochodem 
osobowym marki  Mercedes 
na obszarze obowiązywa-
nia ograniczenia prędkości 
do 50 km/h, miał na liczniku 
119 km/h, czyli jechał aż o 69 
km/h za szybko. Policjanci 
wciąż apelują do kierowców 
o rozsądek i przypominają, 
że jedną z głównych przyczyn 
zdarzeń drogowych jest prze-
kraczanie prędkości. Osoby, 
które lekceważą obowiązu-
jące limity, narażają siebie 
i innych uczestników ruchu 
drogowego na niebezpie-
czeństwo utraty życia i zdro-
wia.

> opr.
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