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Świdniczanka
w obronie medyków

Nakrętkowe serce

Ponad kilogram narkotyków

Książ w trakcie II wś

Nigdy się nie widzieli, ale stworzyli ogólnopolską akcję.
Wykorzystując swoje umiejętności edukują i wspierają medyków,

na których wylewa się fala hejtu. Kilkadziesiąt osób z całej Polski zjednoczyło się
w dwa dni i mówi „dość” piętnowaniu pracowników ochrony zdrowia.

Wśród nich jest świdniczanka i nasza redakcyjna koleżanka, Natalia Budzyńska.
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NA  POCZĄTEK

Uruchamiają
kolejne placówki 

Dzisiaj zostanie otwarte 
Centrum przy ulicy Dłu-

giej 33. W dniu 1 czerwca 
zapraszamy do drugiego 
budynku zlokalizowanego 
w Rynku 39/40. COP będzie 
otwarte od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 
do 16.00. 

Zgodnie z obowiązującymi 
zaleceniami Ministra Zdro-
wia w placówkach wprowa-
dzone zostały dodatkowe 
zasady odwiedzin. W COP 
jednorazowo może prze-
bywać 30 osób (nie licząc 
pracowników). Do dyspo-
zycji oddana zostanie jedna 
sala szkoleniowa, na której 
przygotowane są stanowiska 
zgodnie z wymogami sani-
tarnymi (8 osób + wykła-
dowca). Każda osoba, przy 
wejściu do COP, otrzyma 
numerek. Wychodząc, nale-
ży go zwrócić. Zgodnie z wy-
tycznymi, pozostałe osoby 

powinny czekać na zewnątrz, 
w odległości przynajmniej 2 
metry od siebie. Co jeszcze 
się zmienia? Użytkownicy 
zobowiązani są przychodzić 
do COP w maseczkach na 
twarzy. Przy wejściu do COP 
należy zdezynfekować ręce 
i można skorzystać z ręka-
wiczek jednorazowych. Pra-
cownicy COP będą zaopa-
trzeni w środki ochrony 
osobistej – przyłbice i ręka-
wiczki. Klucze będą wydawa-
ne przez okienko znajdują-
ce się po lewej stronie przy 
wejściu. Przed przyjściem do 
COP zachęcamy do wcze-
śniejszego kontaktu telefo-
nicznego w celu umówienia 
spotkania i uniknięcia cze-
kania (tel. 74/646 29 02). Pół 
godziny przed zamknięciem 
COP (o godz. 15.30) nie będą 
przyjmowane/wpuszczane 
do Centrum kolejne osoby.

opr.
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Wielkie organy, małe utwory
„Muzyczna miniatura na 

wielkie organy” to nowy 
cykl w Kościele Pokoju: 
w każdy piątek o g.18.30 
zapraszamy Państwa do 
wysłuchania online kilku-
minutowego koncertu.

– Chcemy pokazać, że cho-
ciaż Kościół Pokoju jest za-
mknięty, co jest olbrzymią 
stratą dla parafian, turystów 
i melomanów, to jednak na-
dal prowadzimy tu działania 
artystyczne – mówi dr Ma-
ciej Bator, pomysłodawca i 
wykonawca cyklu. Za nami 
już m.in. „A la Saltarelle” Si-
gfrida Karg-Elerta, w tran-

skrypcji Zuzanny Bator czy 
„Jeux d’enfants czyli „zabawy 
dzieci”; utwór zawierający 
kontrasty podobne do tych, 
jakie można dostrzec pod-
czas zabaw dzieci: radosne 
gry i krótkie kłótnie. – Mi-
niatura może być prosta, ale 
także skomplikowana, wirtu-
ozowska. Chciałbym poprzez 
tę formę przedstawić moż-
liwości i różnorodność wiel-
kich organów. Granie na tym 
instrumencie jest dla mnie 
zawsze intensywnym przeży-
ciem – mów kantor Kościoła 
Pokoju.

W każdy piątek nie tylko 
usłyszymy organy, ale, dzięki 

kamerze, zobaczymy też, jak 
wygląda ich „obsługa”. Cykl 
będzie także prezentacją in-
nych naszych instrumentów: 
dr Bator zagra również na 
małych organach, na karylio-
nie oraz na fisharmonii z Hali 
Chrztów, która przed stu laty 
była remontowana przez fir-
mę Schlag i Synowie. – Chri-
stian Schlag, który wcześniej 
stroił pianina, w 1834 roku 
dostał zlecenie na reparację 
wielkich organów w Koście-
le Pokoju. To z tego powodu 
przeniósł się do Świdnicy, 
gdzie zaczęła się jego kariera. 
Zbudował tu fabrykę orga-
nów znaną na całym świecie. 

Jego instrumenty są cenione 
również współcześnie; wie-
lu organistów na nich gra; 
mówią o tych instrumentach 
„mój Schlag”. Wszystkie te in-
strumenty wyjechały ze Świd-
nicy – opowiada Maciej Ba-
tor; wspólnie z żoną Zuzanną 
od kilku lat prowadzą Mię-
dzynarodowy Festiwal Orga-
nowy im. Christiana Schlaga. 
- W naszym nowym cyklu 
także chcemy przypomnieć tę 
postać – symfoniczne organy 
Kościoła Pokoju to opus ma-
gnum mistrza Schlaga. Za-
praszamy w piątki – kończą.

> źródło: Kościół Pokoju

Przedszkola otwarte,
chętnych niewielu
Od poniedziałku, 11 

maja,  ponownie 
uruchomione zostały trzy 
przedszkola i jeden oddział 
przedszkolny na ternie 
gminy Świdnica. 

Dyrektorzy wszystkich tych 
placówek podjęli działania 
mające na celu zapewnienie 
zasad bezpieczeństwa pod-
opiecznym oraz pracowni-
kom, zgodnie z wytycznymi 
Głównego Inspektora Sa-
nitarnego. Obiekty i sale są 
regularnie dezynfekowane 
i wietrzone. Przed urucho-
mieniem placówek u pra-
cowników wykonano testy 
antygenowe na obecność 
SARS-COV-2. U wszystkich 
badanych dały one wynik 
negatywny. Mimo wcze-
śniejszych deklaracji ze stro-
ny rodziców i opiekunów 

o potrzebie organizacji zajęć 
opiekuńczych dla 35 dzieci, 
ostatecznie do wszystkich 
placówek oświatowych zgło-
siło się 14 przedszkolaków. 
To zaledwie 16 % z maksy-
malnej puli miejsc przygo-
towanych przez samorząd 
gminy Świdnica. Przypomi-
namy: jeżeli pomimo otwar-

cia placówki, rodzice nie 
zdecydują się na posłanie do 
niej dziecka z powodu stanu 
epidemii, zasiłek opiekuńczy 
będzie im nadal przysługi-
wał. - Z uwagi na trudności 
organizacyjne jakie ponosi 
w tej chwili samorząd gminy 
Świdnica podczas zapewnie-
nia bezpiecznych zajęć opie-

kuńczych uprzejmie prosimy 
rodziców, aby wszelkie zmia-
ny decyzji co do odwołania 
obecności dziecka w przed-
szkolu były niezwłoczne zgła-
szane do dyrekcji danej pla-
cówki oświatowej - apelują 
urzędnicy. 

> opr.

Od 11 maja na terenie 
gminy Świdnica zostały 

uruchomione:
- Przedszkole Bajkowa Do-
linka w Pszennie – zgłosiło 
się 7 dzieci
- Przedszkole w Witoszo-
wie Dolnym - zgłosiło się 4 
dzieci
- Publiczne Przedszkole 
w Bystrzycy Dolne – zgłosiło 
się 2 dzieci
- Oddział Przedszkolny przy 
SP w Mokrzeszowie – zgło-
siło się 1 dziecko

Ekolog pasjonat sprząta świat
Niezwykły mieszkaniec 

Pszenna Waldemar 
Woźniak z własnej inicjaty-
wy sprząta śmieci, pozo-
stawione przez nieodpo-
wiedzialnych turystów w 
lasach i na polach powiatu 
świdnickiego.

Tym razem odwiedził Świe-
bodzice, gdzie przy wsparciu 
pracowników ZGK Świebodzi-
ce Sp. z o.o. zbiera odpady w 
dzielnicy Ciernie. Emerytowa-
ny pracownik poczty i myśliwy 
swoją akcję rozpoczął w rodzin-

nej miejscowości 5 lat temu. Do 
tej pory wysprzątał kilometry 
tras i zebrał kilka ton śmie-
ci zatruwających środowisko. 
Wszystkie działania wykonuje 
w czasie wolnym w formie wo-
lontariatu. Jego misję aktywnie 
wspierają samorządy lokalne 
poprzez udostępnienie sprzętu 
do wywozu odpadów. Autorowi 
gratulujemy pięknej inicjatywy, 
a do wszystkich mieszkańców i 
turystów apelujemy o dbanie o 
środowisko, podczas spacerów 
i wycieczek. 

> opr.

Prezydent za marszałek
Zarząd Krajowy Plat-

formy Obywatelskiej 
jednomyślnie rekomendo-
wał prezydenta Warszawy 
Rafała Trzaskowskiego na 
kandydata na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Tym samym z gry o pałac 
wypadła Małgorzata Kida-
wa – Błońska.

- Idę się bić o Polskę, któ-
ra będzie silna, o państwo, 
w którym wyciąga się wnioski 
z błędów III RP, ale nie depcze 
się wszystkiego, co przez 30 
lat udało nam się wspólnie 
osiągnąć. Idę walczyć o pań-
stwo, w którym samorządy 
są silne, bo to samorządy 
są blisko obywateli. Idę wal-
czyć o państwo, które jest 
lojalnym, czasami trudnym 
partnerem w stosunkach 
międzynarodowych, ale nie 
obraża wszystkich partnerów 
siedzących przy stole, dla 
którego bezpieczeństwo jest 
najważniejsze. Państwo silne, 
demokratyczne i oparte o to, 
co najważniejsze – o rządy 
prawa. Sytuacja nie jest ła-
twa, ale może i lepiej, bo to 

wymaga od nas wszystkich 
pełnej konsolidacji i energii 
do tego, żeby walczyć i wy-
grać w tych wyborach. Mam 
nadzieję, że właśnie od War-
szawy zacznie się ta olbrzy-
mia fala zmiany. I co najważ-
niejsze wszyscy musimy do 
tych wyborów, które wywal-
czyliśmy, pójść i zagłosować 
- mówił podczas konferencji 
prasowej Rafał Trzaskowski.

Decyzję zarządu krajo-
wego skomentowali człon-
kowie Prawa  i Sprawie-
dliwości. - Niezależnie od 
tego, kogo jako kandydata 
wskaże zarząd PO, będzie 

on przedstawicielem „Ko-
alicji 67”. To przedstawiciele 
formacji, którzy uważają, że 
Polacy powinni pracować 
do 67. roku życia, 500+ jest 
niesprawiedliwe i upokarza-
jące, starszym ludziom nie 
należą się wizyty u lekarza, 
a służbę zdrowia najlepiej 
sprywatyzować - powiedział 
wicerzecznik PiS Radosław 
Fogiel podczas konferencji 
prasowej w Sejmie. Dodał, 
że „Platforma Obywatelska 
zdobyła mistrzostwo świa-
ta, jeżeli chodzi o niedo-
trzymywanie obietnic”. - PO 
obiecywała Polakom praw-

dziwą prezydent - to było 
hasło wyborcze marszałek 
Małgorzaty Kidawy-Błoń-
skiej, a ta prawdziwa prezy-
dent nie dotrwała nawet do 
dnia głosowania - stwierdził. 
Jak podkreślił, troska PO 
o bezpieczeństwo zdrowot-
ne Polaków była „zasłoną 
dymną mającą doprowadzić 
do tego, by wybory się nie 
odbyły w terminie prze-
widzianym konstytucją”. - 
Platforma doprowadziła do 
olbrzymiego chaosu konsty-
tucyjnego, prawnego tylko 
po to, żeby wymienić panią 
Małgorzatę Kidawę-Błoń-
ską na dublera - powiedział 
Europoseł PiS Adam Bielan.

Liderem wszystkich son-
daży jest obecny prezydent 
Andrzej Duda. Praktycznie 
w każdym z nich wygrywa 
w pierwszej turze. Wśród 
kandydatów opozycji naj-
więcej głosów w sondażach 
otrzymuje Szymon Hołow-
nia. Po ogłoszeniu startu Ra-
fała Trzaskowskiego obecny 
prezydent Warszawy plasuje 
się na trzecim miejscu. 

> opr.

Rząd ogłosił trzeci etap łagodzenia obostrzeń
Od dzisiaj będziemy mo-

gli skorzystać z usług 
fryzjera i kosmetyczki, 
a także pójść do restaura-
cji i kawiarni. Zwiększony 
zostanie również limit 
pasażerów w transporcie 
publicznym. Z kolei od 25 
maja maturzyści i ucznio-
wie klas ósmych będą mieć 
możliwość bezpośrednich 
konsultacji z nauczycielami.

Podczas konferencji  pra-
sowej w sprawie zniesienia 
kolejnych obostrzeń, premier 
podkreślił, że w wielu woje-
wództwach liczba zakażeń jest 
bardzo niewielka. Zdaniem 
rządzących to wystarczający 
argument, do realizacji ko-
lejnego etapu odmrażania 
gospodarki i powrotu do nor-
malnego życia społecznego. 
Pierwsze łagodzenie obo-
strzeń wprowadzanych z po-
wodu pandemii nastąpiło 20 
kwietnia. Od tego czasu rząd 
uważnie analizuje, w jaki spo-
sób znoszenie poszczególnych 
ograniczeń wpływa na przy-
rost zachorowań i wydolność 
służby zdrowia. - Rząd wspiera 
przedsiębiorców we wszystkich 
wysiłkach dążących do poko-
nania koronawirusa - mówił 
Mateusz Morawiecki. Jak do-
dał „powrót do normalności 
jest bardzo potrzebny i rów-
nocześnie możliwy dlatego, 
że chronimy się przez dystan-
sowanie i stosowanie środ-
ków do dezynfekcji”. Minister 
zdrowia Łukasz Szumowski 
zwracał uwagę na koniecz-
ność zachowania reżimu sa-
nitarnego mimo łagodzenia 
kolejnych obostrzeń. - Apeluję 

o trzymanie się ściśle tych reguł 
- w salonach fryzjerskich czy 
kosmetycznych - wiele zależy 
od nas- – podkreślił. Minister 
Edukacji Narodowej Dariusz 
Piontkowski podziękował na-
uczycielom za dotychczasowe 
starania i przestawienie się na 
nauczanie zdalne. Omówił też 
łagodzenie kolejnych obo-
strzeń w edukacji. - 18 maja 
będzie możliwe odbycie zajęć 
praktycznych w szkołach po-
licealnych, gdzie nauka trwa 
często rok czy półtora roku. 
Możliwy będzie też powrót za-
jęć praktycznych w technikach 
czy szkołach zawodowych –
mówił minister. 

> źródło i foto:
 premier.gov.pl

Od 18 maja:
- Mogą działać zakłady fry-
zjerskie i kosmetyczne
Zasady bezpieczeństwa 
w salonach urody: obowią-
zek zasłaniania ust i nosa 
jeżeli zabieg na to pozwala, 
używanie ręczników jedno-
razowych gdy jest to moż-
liwe, zapisy telefoniczne lub 
on-line.

- Mogą działać restauracje, 
kawiarnie i bary
Zasady bezpieczeństwa 
w gastronomii: limit osób 
w lokalu 1 osoba na 4m2, 
dezynfekcja stolika po każ-
dym kliencie, zachowanie 
dwóch metrów odległości 
między stolikami,  noszenie 
maseczek oraz rękawiczek 
przez kucharzy oraz obsługę 
lokalu gastronomicznego.
- Limit pasażerów w środ-
kach transportu publiczne-
go wyniesie: tyle, ile wynosi 
połowa miejsc siedzących 
(tak jak obecnie)  lub tyle, 
ile wynosi 30 proc. liczby 
wszystkich miejsc siedzą-
cych i stojących (w tym przy-
padku jednak połowa miejsc 
siedzących musi pozostać 
wolna).
- Mogą być otwarte pełno-
wymiarowe boiska piłkar-
skie: maksymalnie 22 osoby 
(+ 4 trenerów).
- Wraca możliwość upra-
wiania sportu na otwartej 
infrastrukturze: stadionach, 
boiskach, skoczniach, - to-
rach, orlikach.
- Umożliwienie organizacji 
zajęć w obiektach zamknię-
tych
 -  W salach i halach sporto-

wych równocześnie będzie 
mogło ćwiczyć: 12 osób + 
trener (w obiektach do 300 
m2), 16 osób + 2 trenerów 
(w obiektach od 301 do 800 
m2), 24 osoby + 2 trene-
rów (w obiektach od 801 do 
1000 m2), 32 osoby + 3 tre-
nerów (w obiektach powyżej 
1000 m2).
- Mogą być prowadzone 
indywidualne zajęcia rewali-
dacyjno-wychowawcze.
- W świecie kultury możliwa 
będzie m.in.: działalność kin 
plenerowych, w tym samo-
chodowych,  wznowienie 
pracy na planach filmowych, 
wznowienie nagrań fono-
graficznych i audiowizual-
nych w instytucjach kultury,  
wznowienie prób i ćwiczeń,  
indywidualne zajęcia na 
uczelniach artystycznych.

Od 25 maja:
- Będzie można prowadzić 
zajęcia opiekuńczo-wycho-
wawcze w klasach 1-3 szko-
ły podstawowej,
 - Będzie można prowadzić 
konsultację z nauczycielami 
w szkołach dla maturzy-
stów i uczniów 8 klas przede 
wszystkim z przedmiotów 
zdawanych na egzaminach.

Zielony skwer
Trwają prace na terenie 

zlokalizowanym przy DK 
nr 35 na wjeździe do Mar-
cinowic. To właśnie w tym 
miejscu, już wkrótce, po-
wstanie zielony skwer, który 
z pewnością będzie wizytów-
ką Gminy Marcinowice.

- W najbliższy wtorek 19 
maja od godz. 12.00 do godzin 
wieczornych zapraszamy Was 
do wspólnego zagospodaro-
wania tego miejsca. Wspól-

nymi siłami będziemy sadzili 
ozdobne krzewy (ponad 300 
sztuk) oraz wysypywali ka-
mień (100 ton). Zabierzcie ze 
sobą szpadle, łopaty i taczki.
Prace usprawniłaby nam mała 
koparka, dlatego szukamy 
osoby, która udostępni nam 
taki sprzęt we wtorek – ape-
lują urzędnicy. Prace będą 
odbywać się z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa (ma-
seczki i rękawice).

> opr.
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Świdniczanka w obronie medyków
Nigdy się nie widzieli, 

ale stworzyli ogólno-
polską akcję. Wykorzystu-
jąc swoje umiejętności edu-
kują i wspierają medyków, 
na których wylewa się fala 
hejtu. Kilkadziesiąt osób z 
całej Polski zjednoczyło się 
w dwa dni i mówi „dość” 
piętnowaniu pracowników 
ochrony zdrowia. Wśród 
nich jest świdniczanka i na-
sza redakcyjna koleżanka, 
Natalia Budzyńska.

Wszystko rozpoczęło się 
od rozmowy Cezarego Ra-
dzimińskiego, inicjatora akcji 
ze znajomym ratownikiem. 
– Opowiedział mi o tym, jak 
jest na froncie. O ludziach, o 
których życie walczą i o we-
wnętrznej misji, jaką spełnia 
w ten sposób – relacjonuje 
Cezary, mieszkający w Miń-
sku Mazowieckim. – Byłem 
zainspirowany jego rycerskimi 
historiami. I wtedy powiedział 
mi, że nie do końca czuje się 
jak bohater. Opowiedział mi 
o wszystkich sytuacjach, jakie 
dotykają jego przyjaciół z pra-
cy. O piętnowaniu, o strachu i 
o izolacji społecznej. Wierzy-
łem mu, bo nikt w życiu nie 
patrzył na mnie z tak wielką 
wdzięcznością za zwykłą ludz-
ką rozmowę. Akcja #Pierw-
szaLinia jest więc owocem 
frustracji na to, co się dzieje 
wśród społeczeństwa. – Póź-
ną nocą napisałem wiado-
mość na grupie dla grafików. 
A z rana nie martwiłem się już, 
czy ktoś się odezwie, tylko jak 
zorganizować 50 par rąk chęt-
nych do pracy.

Nie boję się medyka 
#PierwszaLinia

W Polsce coraz częściej do-
chodzi do aktów przemocy 
psychicznej i fizycznej wobec 
służby zdrowia. Niedawno 
media pisały o poznańskiej 
piekarni, na drzwiach której 
zawisła kartka informująca 
o tym, że medycy nie będą 
tam obsługiwani. – W jednym 
z komentarzy pod naszym 
pierwszym postem odezwał 
się pewien ratownik. Napisał, 
że wraz z kolegą zostali ob-
rzuceni szklanymi butelkami 
z okna. Na dyżurze! – mówi 

Natalia Budzyńska. – Służba 
medyczna staje przed nami 
wszystkimi w walce z niewi-
dzialnym wrogiem. Chronią 
nas jak tarcza, a my sami pró-
bujemy tę tarczę zniszczyć. To 
jak strzał w kolano. Uczestnicy 
akcji uważają, że to brak wie-
dzy popycha społeczeństwo 
to wykluczania personelu 
medycznego. – Dlatego w 
ciągu dwóch dni zebrało się 
kilkadziesiąt osób z Polski, 
które nigdy się nie widziały, a 
których poruszył post Cezare-
go. Postanowiliśmy, że wyko-
rzystamy to, czym zajmujemy 
się na co dzień, czyli grafikę i 
łatwy w przyswojeniu przekaz 
treści – dodaje Natalia.

Czym właściwie jest 
#PierwszaLinia? – Próbą oka-
zania wdzięczności ludziom, 
którzy codziennie narażają 
się dla bezpieczeństwa nas 
wszystkich – opowiada Ad-
rian Andrzejewski z Poznania, 
pomysłodawca nazwy oraz 
autor logo akcji. – Zorganizo-
waliśmy się by przeciwdziałać 

hejtowi skierowanemu w kie-
runku pracowników ochro-
ny zdrowia przez edukację. 
Zrobiliśmy to w sposób, który 
jest nam najbardziej znany, 
czyli obraz. #PierwszaLinia 
oznacza ludzi, którzy często 
są niewidoczni da tych, któ-
rzy stoją w dalszych rzędach. 
To są ludzie, którzy odpierają 
zagrożenie i biorą na siebie 
największe ryzyko. I naszą rolą 
jest przypominanie o nich tym, 
którzy stracili ich z oczu. Może 
zabrzmi to naiwnie, ale mam 
nadzieję, że dzięki tej akcji 
zmienimy trochę postrzeganie 
pracowników ochrony zdrowia 
i w końcu zostaną docenieni 
na tyle, na ile faktycznie zasłu-
gują – podsumowuje Adrian.

- Stworzyliśmy akcję, której 
głównym celem jest edukacja 
społeczeństwa i walka z hej-
tem, który w ostatnim czasie 
dotyka medyków – tłumaczy 
sosnowiczanka Joanna Dę-
bowska. - Chcemy okazać im 
wsparcie, a także uzmysłowić 
ludziom, że nie można przed-

kładać swojego strachu ponad 
racjonalne podejście i obciążać 
innych odpowiedzialnością za 
tragiczne wydarzenia. Wal-
czymy nie tylko z hejtem, ale 
przede wszystkim ze strachem, 
który czasem wymyka się spod 
kontroli i przeradza w agre-
sywne zachowanie. Wierzymy, 
że nasza akcja zmieni podej-
ście wielu osób i pomoże me-
dykom poczuć, że ich praca ma 
dla nas ogromne znaczenie.

W akcję zaangażowani są 
nie tylko dorośli, ale również 
młodzież. Wśród nich 15-letni 
Kacper Janczy, mieszkaniec 
Tarnobrzega. – Każdy chce 
pomóc na swój sposób. Można 
szyć maseczki, można klaskać 
na balkonach. Ale gdy zoba-
czyłem ogłoszenie o #Pierw-
szejLinii pomyślałem „to bę-
dzie coś” – relacjonuje Kacper. 
Jako jeden z najmłodszych 
uczestników chce okazać 
swoje wsparcie. – Postanowi-
łem dołączyć, bo dzięki temu 
mogę zrobić tak wiele za tak 
niewiele.

Część uczestników ak-
cji „Nie boję się medyka 
#PierwszaLinia” jest blisko 
związana z branżą medycz-
ną. – Tata lekarz, ja studentka 
pielęgniarstwa – mówi Aniela 
Dmochowska, poznanianka 
mieszkająca w Krakowie. – 
Czytałam kolejne wiadomości 
o traktowaniu medyków, jed-
ną gorszą od drugiej. Czyta-
jąc post Cezarego bardzo się 
cieszyłam, że ktoś czyta mi w 
myślach. Będę mogła powie-
dzieć komuś więcej, niż tylko 
domownikom, że piętnowanie 
medyków jest bardzo nie okej 
i że tak nie może być.

#FirmazSercem
Hejt wylewa się z każdej 

strony. W naszych słow-
nikach zagościł na dobre, 
choć każdy jego przypadek 
w ogóle nie powinien się 
pojawić. – Zbyt łatwo dzi-
siaj to ludziom przychodzi, 
zbyt łatwo jest akceptowane 
– komentuje gdańszczanka 
Iga Kozłowska. – To wszyst-

ko przykryte pod płaszczem 
wolności słowa i „konstruk-
tywnej krytyki”. Szczególnie 
w obecnej sytuacji boli fakt, 
że żadna z osób, które kieru-
ją swoją nienawiść do Pierw-
szej Linii nie zastanowi się, 
do kogo będzie się zgłaszać 
w razie potrzeby. Dlatego 
akcja nie ogranicza się tyl-
ko do wspierania medyków 
poprzez tworzenie plaka-
tów. Od kilku tygodni działa 
strona www.pierwszalinia.
org, na której możecie zna-
leźć zakładkę z mapą firm 
przyjaznych medykom. – Od 
firm się zaczęło. Nieobsługi-
wanie w sklepie, wypraszanie 
od mechanika. A przecież to 
klienci jak inni. Korzystają 
z usług i wspierają biznes – 
mówi Natalia Budzyńska.

Co zrobić, aby okazać 
wsparcie medykom? Wy-
starczy wejść na stronę www.
pierwszalinia.org i z zakładki 
„plakaty” wybrać ulubioną. 
Po pobraniu na komputer 
plakat jest gotowy do druku. 
Wystarczy zwykła drukarka. 
Następnie, po zawieszeniu w 
firmie, należy zrobić zdjęcie 
i wysłać je na adres firmaz-
sercem@pierwszalinia.org. 
Organizatorzy akcji proszą 
również o podanie nazwy 
firmy, danych teleadreso-
wych i social mediów, by na-
stępnie dodać te informacje 
na mapę. – Liczymy, że mapa 
zapełni się tysiącami firm, 
które okazują szacunek na-
szym bohaterom – zachęcają 
uczestnicy akcji #PierwszaLi-
nia. – Mam nadzieję, że firmy 
powiatu świdnickiego licznie 
dołączą do naszej inicjatywy, 
a medycy poczują dzięki nim 
płynące wsparcie – podsu-
mowuje Natalia.

Część organizatorów akcji #PierwszaLinia (od lewej)
Natalia Budzyńska, Cezary Radzimiński, Iga Kozłowska, Adrian Andrzejewski, Joanna Dębowska, Kacper Janczy, Aniela Dmochowska
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ABC Ostatnia Posługa - Karpińscy
» BOK Świdnica
   ul. Zamenhofa 44B  74 637-95-55 
   ul. Śląska 11  74 852-28-91 
» BOK Strzegom  74 853-39-89 
» BOK Jawor  76 870-28-86
Zakład Pogrzebowy „CHARON” 502-226-992
» Świdnica, Zamenhofa 4 24/h - 74 851-30- 64
» Jaworzyna Śl., Wolności 15a 24/h - 74 858-79-96
» Żarów, Armii Krajowej 60/13 24/h - 74 858-70-27
Usługi Pogrzebowe „OLECH” tel. 24 h - 74 640-24-42
» Świdnica ul. Garbarska 36 kom. 24 h - 502-353-568

zakłady pogrzebowe

Makieta na szóstkę
Dach, ściany i loże ze 

styropianu, szachulco-
we belki z kartonu, dach 
pokryty bibułą krepinową, 
okna i drzwi malowane 
akwarelą.  Wszystko jest 
na swoim miejscu, pieczo-
łowicie odtworzone przez 
Kacpra Wodeckiego i jego 
mamę Agnieszkę, ze Straw-
czyna koło Kielc.

12-latek uczy się w szkole 
podstawowej, która co roku 
ogłasza konkurs na makietę 
zabytku. W ubiegłym roku 
rodzina odtworzyła Muzeum 
Henryka Sienkiewicza w Ob-
lęgorku, tym razem – Kościół 
Pokoju. – W minione wakacje 
byliśmy u rodziny w Świdnicy, 
która pokazała nam to miej-
sce. Akurat był ślub, więc nie 
mogliśmy wejść do środka. 
Jednak to, co zobaczyliśmy 
na zewnątrz, zachwyciło nas 
na tyle, że potem przez trzy 
tygodnie robiliśmy makietę 
w domu, na podstawie zdjęć. 
Mąż proponował, żeby trzy-
mać się skali, ale zrobiliśmy 
„na oko” i wyszło nieźle – 
śmieje się pani Agnieszka.

Kacper dostał od zachwy-
conego nauczyciela historii 
szóstkę i plus za aktywność. 
Makieta na razie stoi w domu, 
bo epidemia pokrzyżowa-
ła konkursowe plany; po-
tem trafi do szkoły. – A my 

na pewno jeszcze wrócimy 
do Świdnicy, żeby zobaczyć 
wnętrze, które podobno jest 
oszałamiające – zapowiadają 
państwo Wodeccy ze Straw-
czyna. Do Kościoła Pokoju 
zaprowadziła ich kuzynka Li-
dia Wodecka, świdniczanka 
od urodzenia.  – Pamiętam 
plac Pokoju z dzieciństwa, 
był wówczas zarośnięty i za-
niedbany. Dziś to powód do 
dumy; nasza perełka, którą 
trzeba się chwalić – opowia-
da.

Przypomnijmy, że to już 
druga makieta obiektu. 
W ubiegłym roku przy głów-
nej alei na placu Pokoju sta-
nęła miniatura z patynowa-
nego brązu, w skali 1:120. 
Przeznaczona m.in. dla osób 
niedowidzących i niewido-
mych, przedstawia cały lu-
terański kompleks: jest tam 
świątynia, Dolnośląski Insty-
tut(była plebania), dzwonni-
ca, Centrum UNESCO (dawny 
dom dzwonnika), Baroccafe 
(dawna stróżówka), Baro-
kowy Zakątek (dawne gim-
nazjum ewangelickie), dom 
mieszkalny, ogród lawendo-
wy, mur z bramą wejściową, 
trzy kaplice, ścieżki. Jest opa-
trzona legendą w języku pol-
skim, angielskim, niemieckim 
i polskim Braille’u. 

> źródło: Kościół Pokoju

Uwaga krwiodawcy
– potrzebna krew
W związku z wyjąt-

kową sytuacją 
związaną z epidemią 
koronawirusa i wzrastają-
cym zapotrzebowaniem 
ze strony szpitali na krew 
i jej składniki, zwracamy 
się do wszystkich osób, 
które mogą ofiarować 
krew dla ratowania 
zdrowia i życia drugiego 
człowieka. Apelujemy do 
wszystkich, a w sposób 
szczególny do osób, które 
pracują w trybie pracy 
zdalnej, zgłaszajcie się do 
Centrów Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa. Wasza 
pomoc jest teraz bardzo 
potrzebna.

Krew i jej składniki ofia-
rowane przez Krwiodawców 
podawane są głównie pa-
cjentom z chorobami no-
wotworami, w trakcie i po 
chemioterapii, pacjentom wy-
magającym transplantacji, 

zabiegów kardiochirurgicz-
nych, operacyjnych, osobom 
u których występują braki 
krwi i jej składników, zabu-
rzenia krzepnięcia, osobom 
po oparzeniach i urazach oraz 
tym, którzy ulegli wypadkowi. 
Na stronach centrów krwio-
dawstwa i krwiolecznictwa 
zamieszczone są informacje 
dotyczące bieżącego stanu 
zapasów krwi i jej składników. 
Jednakże wszystkie grupy 
krwi są potrzebne, ponieważ 
istnieją biorcy o różnych gru-
pach. Z użytecznego punktu 
widzenia najbardziej oczeki-
wana jest krew grupy O RhD- 
(ujemne), gdyż w nagłych 
wypadkach, przy braku krwi 
właściwej grupy, może być 
przetoczona każdemu biorcy.

Oddawanie krwi jest bez-
piecznym procesem. Na 
wszystkich etapach oddawa-
nia krwi używa się wyłącz-
nie sprzętu jednorazowego 

użytku, w związku z czym, 
nie grozi zakażeniem czyn-
nikami chorobotwórczymi. 
Oddawanie krwi nie szkodzi 
również zdrowiu. Ponadto 
Centra Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa wdrożyły proce-
dury polegające na wstępnej 
kwalifikacji Dawców i Kandy-
datów na Dawców krwi, któ-
ra uwzględnia, m.in. wywiad 
w celu ustalenia, czy Dawca 
mógł mieć kontakt z oso-

bami zakażonymi, dokonują 
pomiaru temperatury ciała. 
Dodatkowo, w trosce o bez-
pieczeństwo Krwiodawców 
oraz pracowników centrów 
krwiodawstwa, personel jest 
wyposażony w środki ochro-
ny osobistej. Wszyscy muszą 
również zachowywać mię-
dzy sobą wymagany dystans 
dwóch metrów.

> opr).

Premierowy transport
W czwartek, 14 maja br. 

o godz. 15.50 rozpo-
czął się pierwszy - histo-
ryczny - transport urobku 
granitowego z Grabiny od-
nowioną estakadą kolejową 
w Strzegomiu. Maszynistą 
był Maciej Proniewicz.

Przypomnijmy, strze-
gomska estakada została 
wybudowana w 1911 r. To 
745-metrowa żelbetowa 
konstrukcja z 45 niszami i 
3 wiaduktami, która łukiem 
otacza Stare Miasto. Jest 
jedną z trzech estakad kole-

jowych w Polsce. Pozostałe 
dwie znajdują się we Wro-

cławiu i w Gorzowie Wielko-
polskim. Niedawny remont 

estakady został zrealizowany 
przez PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S. A. Wymieniono m. 
in. podkłady, tłuczeń i szyny. 
Inwestycja kosztowała ok. 12 
mln zł. Dodajmy, że w 2016 
r. - jeszcze starą estakadą - 
odbył się jeden z ostatnich 
przejazdów turystycznych 
zabytkowym parowozem i 
2 poniemieckimi wagonami 
na trasie Strzegom - Grabina 
Śl. i z powrotem. Było to nie-
zapomniane przeżycie i nie 
lada gratka dla miłośników 
kolei.

> opr.

„Nakrętkowe serce”
Z inicjatywy Wydziału 

Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi w Urzędzie 
Miejskim w Strzegomiu - 
przy współpracy z OSiR Sp. 
z o.o. - przed główną bra-
mą wjazdową do Ośrodka 
Sportu i Rekreacji stanęło 
serce na nakrętki! Czer-
wony, metalowy pojemnik 
w kształcie serca ma ponad 
1,5 metra wysokości i zmie-
ści się w nim około 150 kg 
plastikowych nakrętek.

Codziennie każdy z nas 
pozbywa się plastikowych 
nakrętek stanowiących za-
mknięcie butelek, kartonów 
po sokach, mleku, napojach 
i opakowaniach po najróż-
niejszych płynach. Tym-
czasem ich zbieranie może 

przybrać formę jednej z po-
pularnych akcji charytatyw-
no-ekologicznych. Zebrane 
nakrętki sprzedawane są fir-
mom recyklingowym i prze-
rabiane na surowiec wtórny. 
Często, świadomi ich przy-
datności, odkładamy na bok 
bezużyteczne dla nas nakręt-
ki, ale kiedy nazbiera się ich 
całkiem sporo, nie bardzo 
wiemy co z nimi zrobić. Te-
raz można je przynieść do 
pojemnika, który 14 maja br. 
został zamontowany przed 
bramą wjazdową do strze-
gomskiego OSiR-u.

Kosz w kształcie serca 
przeznaczony jest na wszel-
kie plastikowe nakrętki, bez 
względu na kształt czy ko-
lor. Ważne, by nie dorzucać 
do nakrętek innych przed-

miotów, a jeśli mają one np. 
tekturowe uszczelki - trzeba 
je usunąć przed wyrzuce-
niem. - Chcielibyśmy żeby to 
serce napełniło się nakrętka-
mi, a pieniądze uzyskane ze 

sprzedaży przekazane zostały 
na rzecz osób potrzebujących 
- podkreśla zastępca burmi-
strza Strzegomia Wiesław 
Witkowski.

> opr.
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straży miejskiej
Kolejna wizyta 

Dyżurny Straży Miejskiej 
w Świdnicy otrzymał zgłoszenie 
dotyczące mężczyzny, który spał 
w kłębowisku starych ubrań i koł-
der przy ulicy Łukowej 5-7. Na 
miejscu strażnicy zastali dobrze 
znanego im Janusza Ch. - bez-
domnego, który od lat koczuje 
w różnych miejscach naszego 
miasta. Tylko w tym roku straż-
nicy podejmowali kilkadziesiąt 
interwencji w stosunku do tego 
mężczyzny. Zazwyczaj sprawy 
dotyczyły spożywania alkoholu, 
obnażania się, zakłócania spoko-
ju i porządku, zanieczyszczania 
miejsc publicznych. Na miejsce 
wezwano pracownika MOPS. Bez-
domnemu zaproponowano skie-
rowanie do schroniska dla bez-
domnych, które może otrzymać 
po wytrzeźwieniu.

Bez maseczek
Straż Miejska w Świdnicy otrzy-

mała zgłoszenie dotyczące eks-
pedientki jednego ze sklepów 
przy ulicy Kopernika, która ob-
sługiwała klientów bez maseczki 
ochronnej. Patrol na miejscu po-
twierdził zgłoszenie. Tym razem 
sprawę zakończono pouczeniem.  
Dzień później operator monito-
ringu wizyjnego zgłosił, iż na te-
renie parku Sikorskiego przebywa 
duża grupa osób bez maseczek 

ochronnych na twarzach. Skiero-
wany na miejsce patrol potwier-
dził zgłoszenie. Okazało się, że 
wszystkie osoby posiadały przy 
sobie maseczki ochronne, jednak 
zdjęły je. Strażnicy przypomnie-
li o obowiązujących przepisach 
w tym zakresie i interwencje za-
kończyli pouczeniem.

„Trochę” za głośno
Mieszkaniec ul. Krętej, zgłosił  

świdnickiej straży miejskiej, że 
ktoś zakłóca ciszę nocną. Straż-
nicy ustalili, że przyczyną hałasu 
są prace remontowe prowadzone 
w pobliskim markecie. Po prze-
prowadzonej rozmowie z kierow-
nikiem sklepu zakończono pra-
ce i w rejonie zapanowała cisza 
i spokój.  

Wielki brat patrzy 
Operator monitoringu wizyjne-

go zauważył na ul. Grodzkiej męż-
czyznę przypominającego rysopi-
sem sprawce kradzieży telefonu 
komórkowego, który poprzednie-
go dnia dokonał w jednym z lokali 
na świdnickim Rynku. Przybyli na 
miejsce strażnicy dokonali ujęcia 
osoby podejrzanej. Mężczyzna 
przyznał się do popełnienia kra-
dzieży, po czym został przewie-
ziony do Komendy Powiatowej 
Policji gdzie funkcjonariusze pro-
wadzić będą dalsze czynności.

Za szybko panowie
117 km/h, 116 km/h to pręd-

kości z jakimi w terenie zabudo-
wanym, gdzie obowiązują ograni-
czenia do 50 km/h poruszało się 
dwóch kierujących zatrzymanych 
przez funkcjonariuszy Wydziału 
Ruchu Drogowego świdnickiej 
komendy. Kierowcy ci stracili 
„prawko” na najbliższe trzy mie-
siące. 

Pierwszy kierowca wpadł na 
terenie gminy Dobromierz. Funk-
cjonariusze Wydziału Ruchu Dro-
gowego świdnickiej komendy 
zatrzymali do kontroli drogowej  
kierującego samochodem marki 
Ford Transit. 28-letni mieszkaniec 
Wałbrzycha w terenie zabudo-

wanym, gdzie obowiązuje ogra-
niczenie prędkości do 50 km/h, 
poruszał się z prędkością 117 
km/h, czyli aż o 67 km/h prze-
kroczył dozwolony limit. Również 
na terenie gminy Dobromierz pół 
godziny później, mundurowi za-
trzymali innego kierowcę, który 
w terenie zabudowanym poruszał 
się o wiele szybciej, niż pozwalają 
na to przepisy. 50-letni mieszka-
niec Strzelina, w miejscu obowią-
zywania ograniczenia prędkości 
do 50 km/h,  pędził  samocho-
dem marki Peugeot z prędkością 
116 km/h. czyli aż o 66 km/h 
przekroczył dozwolony limit.

> opr.

Cudze kusi
Właścicielka jednego z loka-

li w Rynku zgłosiła dyżurnemu 
straży miejskiej, iż z parapetu jej 
lokalu zniknęły donice z iglaka-
mi. 

Na podstawie analizy zapisu 
monitoringu ustalono, że spraw-
cą kradzieży był mężczyzna 
z wózkiem. Kamery uchwyciły 
moment, gdy przechodził obok 
okradzionego lokalu, jednak ze 
względu na porę nocną i znacz-
ne oddalenie sam moment 
kradzieży nie był dostatecznie 
widoczny. Dopiero na kolejnych 
ujęciach wyraźnie widać, że 
mężczyzna ma już wózek zała-
dowany iglakami. Teraz wystar-
czyło tylko prześledzić jego trasę 

przemarszu i po nitce do kłębka 
znaleziono podwórze gdzie za-
kończyła się nocna eskapada 
spacerowicza. Strażnicy szybko 
znaleźli charakterystyczny nie-
bieski wózek. Ustalenie jego 
właściciela było już tylko formal-
nością. Ciekawostką jest również 
fakt, iż tej samej nocy policja 
otrzymała informację od miesz-
kańca Świdnicy, że ktoś oferował 
jej kupno po atrakcyjnej cenie 
iglaków, które miał w niebieskim 
wózku. Miłośnik cudzych roślin 
został ujęty przez strażników 
i przekazany policji. Za swój czyn 
odpowie przed Sądem Rejono-
wym w Świdnicy.

> opr.

Ponad 1 kg narkotyków
Kryminalni świdnickiej 

komendy nie ustają 
w walce z przestępczością 
narkotykową. Tym razem 
efektem ich pracy jest 
zatrzymanie 30-letniego 
podejrzanego, u które-
go w pomieszczeniach 
gospodarczych ujawniono 
i zabezpieczono ponad
1 kilogram różnych narko-
tyków.

Funkcjonariusze Wydziału 

Kryminalnego Komendy Po-
wiatowej Policji w Świdnicy  
prowadzili działania operacyj-
ne, rozpoznając środowisko 
osób mogących mieć zwią-
zek z substancjami prawnie 
zabronionymi na terenie po-
wiatu. W ten sposób reali-
zując wcześniejsze ustalenia 
operacyjne dotarli do 30-lat-
ka. W trakcie przeszukania 
pomieszczeń gospodarczych 
należących do mężczyzny 
w plastikowym wiadrze po-

licjanci ujawnili woreczki 
foliowe w środku których 
znajdowały się: susz roślinny 
koloru zielono-brunatnego, 
biały proszek,  bezbarwna 
skrystalizowana substancja 
oraz biała zbrylona substan-
cja. Po przebadaniu na teste-
rze narkotykowym okazało 
się, że zabezpieczone sub-
stancje to narkotyki w postaci 
marihuany, amfetaminy, ma-
taamfetaminy oraz kokainy. 
Łącznie zabezpieczono ponad 

1 kg  substancji odurzających 
i psychotropowych Podejrza-
ny usłyszał już zarzuty w tej 
sprawie. Grozi mu nawet do 
12 lat pozbawienia wolności.  
Sąd Rejonowy w Świdnicy po 
zapoznaniu się ze zgroma-
dzonym materiałem dowodo-
wym wydał decyzję o zastoso-
waniu wobec 30- latka środka 
zapobiegawczego w postaci 
tymczasowego aresztowania 
na okres 3 miesięcy.

> opr.

Zabezpiecz swój rower
przed kradzieżą!
Wraz z rozpoczęciem 

sezonu rowerowego 
zwiększa się zagrożenie 
kradzieży rowerów. Aby 
zapobiegać utracie jedno-
śladu, rower warto odpo-
wiednio zabezpieczyć. 

W tym celu, można zastoso-
wać różnego rodzaju zapięcia 
techniczne. Trzeba również 
unikać sytuacji, w której rower 
będzie pozostawiony bez od-
powiedniej ochrony, np. klatki 
schodowe czy okolice skle-
pów. Jak wynika z statystyk, 
kradzieże rowerów są zazwy-
czaj przypadkowe. Złodzieje 
wykorzystują okazję pozosta-
wienia jednośladu bez żad-
nych zabezpieczeń i nadzoru, 
na tzw. „chwilkę”. Do kradzieży 
dochodzi także z miejsc, gdzie 
rowery są przechowywane, 
czyli z garaży i piwnic. Aby 
zmniejszyć ryzyko kradzieży 
naszego roweru, należy pa-
miętać, że złodziej najczęściej 
wykorzystuje pozostawienie 
roweru na niskim balkonie 
bez dobrego zabezpieczenia, 
na klace schodowej, na chwilę 
przed sklepem, barem, budyn-
kiem mieszkalnym oraz po-
zostawienie otwartych drzwi 
do garażu, piwnicy, domu 
lub mieszkania. Powiedzenie 
„okazja czyni złodzieja” w tym 
wypadku bardzo się potwier-
dza.

> opr.

Oto kilka rad policjantów, 
jak ustrzec się przed kra-

dzieżą i utrudnić działanie 
złodziejowi:

- postaw na profesjonal-
ne zabezpieczenie roweru 
– warto skorzystać z moc-
nych i profesjonalnych blo-
kad; nawet najprostsze 
zabezpieczenie może 
utrudnić kradzież;
- stosuj zawsze linki ro-
werowe - zostawiając ro-
wer tylko na tzw. „chwil-
kę” przypnij rower do 
nieruchomej części otocze-
nia; warto pamiętać, że lin-
ka powinna trzymać ramę 
z kołem, a nie tylko koło, 
które łatwo jest zdjąć;

- pamiętaj, że skuteczniej-
sze są dwa zabezpieczenia 
niż jedno; im więcej czasu 
zajmie złodziejowi pokona-
nie naszych zabezpieczeń, 
tym mniejsze prawdopo-
dobieństwo, że stracimy 
swój rower;
- zadbajmy też o jak najlep-
sze zabezpieczenie piwni-
cy, w której trzymasz rower 
- złodzieja goni czas, a za-
tem dobrze zabezpieczone 
piwnice będzie omijał;
- zwracajmy uwagę na to, 
kto wchodzi do naszej klat-
ki schodowej; często zda-
rza się, że wpuszczamy do 
bloku osoby już po usły-
szenia dzwonka domofonu 

nie sprawdzając, kto chce 
wejść na klatkę; w ten spo-
sób do bloku mogą dostać 
się różne osoby, wśród któ-
rych może być złodziej;
- gdy w bloku nie ma do-
mofonu – wnioskuj o jego 
zamontowanie;
- o wszystkich podejrza-
nych osobach zauważo-
nych w okolicach naszego 
bloku, które na przykład 
coś wynoszą z piwnicy, 
wchodzą lub wychodzą 
z niej bez powodu, zawia-
damiaj Policję;
- uczul też swoje pociechy, 
aby nie pozostawiały rowe-
rów niezabezpieczonych 
lub bez nadzoru.
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Przystanki w Piotrowicach Świdnickich
i Pasiecznej
Jak przekazał Minister 

Szef Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów w rządo-
wym programie rozbudowy 
sieci kolejowej powstanie 
200 nowych przystanków 
kolejowych w całej Polsce, 
z czego jedenaście w woj. 
dolnośląskim i aż dwa w  
gminie Jaworzyna Śląska, 
tj. w Piotrowicach Świd-
nickich oraz w Pasiecznej. 
Przystanki mają ułatwić 
skorzystanie z transportu 
kolejowego i wymazać bia-
łe plamy komunikacyjne.

Za kwotę 1 mld zł zbudo-
wane zostaną nowe przy-
stanki kolejowe, odbudowa-
ne te, które od lat nie istnieją 
oraz wydłużane perony tam, 
gdzie nie mogą zatrzymy-
wać się pociągi dalekobież-
ne. Celem jest likwidacja 
wykluczenia komunikacyj-

nego. Dzięki programowi 
budowy 200 przystanków 
podróż pociągiem stanie się 
powszechniejsza, a regionów 
wykluczonych komunika-
cyjnie będzie zdecydowanie 
mniej. Warunkiem realizacji 
inwestycji będzie deklaracja 
regionalnego organizatora 
przewozów o korzystaniu 
z wybudowanej infrastruk-
tury. Program wpisuje się 
w proces odmrażania pol-
skiej gospodarki, ponieważ 
inwestycje publiczne są od 
lat kołem zamachowym go-
spodarki oraz lekiem na wyj-
ście z kryzysu.

Przedstawiona lista zadań 
stanowi zestaw propozy-
cji działań inwestycyjnych, 
których celem jest przeciw-
działanie wykluczeniu ko-
munikacyjnemu. Lista 200 
zadań została opracowana 
na podstawie postulatów 

składanych przez organy sa-
morządowe (prezydentów 
miast, urzędy gminy, urzędy 
marszałkowskie), przewoźni-
ków, zarządcę infrastruktury 
kolejowej, przedsiębiorców, 
lokalne stowarzyszenia oraz 
obywateli. Dokładne loka-
lizacje przystanków i stacji, 

ich nazwy, precyzyjny zakres 
zadań oraz wybór pomiędzy 
ewentualnymi alternatywami 
będą przedmiotem dodatko-
wych konsultacji w celu jak 
najlepszego dostosowania 
do potrzeb lokalnych spo-
łeczności.

> opr.

Już można
wypożyczać
Strzegomianie i turyści od 

15 maja br. mogą korzy-
stać z ekologicznego i wy-
godnego systemu rowerów 
publicznych. W Strzegomiu 
do dyspozycji jest 48 jedno-
śladów zlokalizowanych w 7 
punktach miasta. 

Opłata za wypożyczenie 
roweru wynosi - 1,50 zł za 
każde rozpoczęte 30 minut 
użytkowania, nie więcej jed-
nak niż 9,00 zł za dzień, czyli 
po 3 godzinach system za-
kończy naliczanie opłat. Z ro-
weru można korzystać przez 
całą dobę, następnie system 
zacznie naliczać opłatę jak za 
kolejne wypożyczenie. Aby 
wypożyczyć rower, należy 
skorzystać ze specjalnej apli-
kacji Geovelo, którą można 
pobrać na telefon. Aplikacja 
umożliwia m. in. wypożycze-
nie roweru poprzez skano-
wanie kodu QR. Rowerem 
będzie można poruszać się w 
granicach administracyjnych 
gminy Strzegom. Zwrotu jed-

nośladu można dokonać na 
każdej stacji. Pamiętaj, przed 
rozpoczęciem jazdy zdezyn-
fekuj powierzchnie roweru 
narażone na kontakt: chwyty 
kierownicy, siodełko, zamek 
tylnego koła. Ponadto używaj 
rękawiczek jednorazowych i 
dezynfekuj dłonie przed i po 
korzystaniu z roweru, a pod-
czas jazdy unikaj dotykania 
twarzy, w szczególności oko-
lic oczu, ust i nosa. Pamiętaj 
również o obowiązującym na-
kazie zasłaniania ust i nosa w 
przestrzeni publicznej.

> opr.

Tu znajdziesz rowery: 
- Rynek - przy Ratuszu
- ul. Kościuszki przy skrzyżo-
waniu z ul. Sosnową
- ul. Legnicka - targowisko
- ul. Mickiewicza - przy wjeź-
dzie na teren OSiR-u
- ul. Dolna przy skrzyżowa-
niu z ul. Wałbrzyską
- Al. Wojska Polskiego przy 
Quick Parku
 - ul. Olszowa 2

Nowa atrakcja
dla dzieci
Na terenie Ośrodka 

Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu powstał 
nowy plac zabaw dla ma-
łych strzegomian. Obiekt 
jest bardziej nowoczesny 
od poprzedniego i dosto-
sowany do potrzeb naszych 
milusińskich.

Realizacja zadania związa-
nego z budową placu zabaw 
dla dzieci z elementami spor-
towymi oraz z zagospodaro-
waniem terenu rozpoczęła się 
w grudniu 2019 r. Prace obej-
mowały montaż nowych urzą-
dzeń zabawowych, urządzeń 
siłowni zewnętrznej, obiektów 

małej architektury, ławek, ko-
szy na śmieci, stojaka na ro-
wery, wykonanie ogrodzenia 
i nawierzchni poliuretanowej. 
Wykonawcą nowego placu 
zabaw była - wyłoniona w try-
bie przetargu nieograniczo-
nego - firma BILLABAU Usługi 
Budowlane Dariusz Łukojko 
z Brzegu Dolnego. Poprzedni 
plac zabaw przy OSiR został 
oddany do użytku w listopa-
dzie 2009 r. Była to realizacja 
w ramach rozbudowy bazy 
sportowo-rekreacyjnej strze-
gomskiego OSiR-u i na tamte 
dni powstał największy plac 
zabaw w mieście.

> opr.

Profesjonalna siłownia zewnętrzna
Na terenie Ośrodka 

Sportu i Rekreacji 
w Strzegomiu, w sąsiedz-
twie nowo wybudowanego 
placu zabaw, powstała si-
łownia zewnętrzna. Została 
wyposażona w dziesięć 
urządzeń, z których będą 
mogli korzystać dorośli 
i dzieci.

Urządzenia dobrano tak, 
aby pozwalały wykonać 
urozmaicone jednostki tre-
ningowe na świeżym po-
wietrzu. - Zamontowano 
do użytku sprzęty takie jak: 
biegacz, wyciąg górny, krze-

sło do wyciskania, orbitrek, 
twister, masażer, ławka po-

zioma, wspornik do rozcią-
gania nóg, surfer i narciarz 

- informuje Paweł Mosór, 
prezes spółki OSiR. - Są to 
profesjonalne stanowiska do 
ćwiczeń, które - mam na-
dzieję - spełnią oczekiwania 
użytkowników w każdym 
wieku. Ułatwieniem dla osób 
początkujących są instrukcje 
opisujące prawidłowy sposób 
korzystania ze sprzętu – do-
daje. W pobliżu nowej siłow-
ni powstał niedawno nowy 
plac zabaw i kiedy dzieci 
będą pochłonięte zabawą, 
to rodzice zamiast siedzieć 
na ławce będą mogli zadbać 
o swoją sylwetkę. 

> opr.

Sukces Justyny
Justyna Sitarek, uczenni-

ca Liceum Ogólnokształ-
cącego w Strzegomiu, wraz 
z koleżankami z zespołu 
„Farciary”, wzięła udział 
w popularnym programie 
„Szansa na sukces”.

- Udział w ,,Szansie na suk-
ces”, razem z dziewczynami 
naszego kwartetu ,,Farciary’’: 
Idą Szeblą, Eweliną Woź-
niak oraz Alicją Czajkowską, 
okazał się ciekawym prze-
życiem. Jadąc na casting do 
Wrocławia, za namową na-
szej instruktorki muzycznej 
Ani Lutz, nie spodziewałyśmy 
się dostania do tego progra-
mu, ponieważ była bardzo 
duża konkurencja, a castingi 
odbywały się również w in-
nych miastach. Jednakże nie 
traciłyśmy nadziei. Pewnego 
dnia zaskoczył nas telefon z 
Telewizji Polskiej informujący 
o zaproszeniu do ,,Szansy na 

sukces’’. Od tego momentu 
zaczęły się nasze przygoto-
wania i próby. Dostałyśmy się 
do odcinka z udziałem grupy 
VOX, co sprawiło nam wielką 
radość, ponieważ tak samo 

jak zespół VOX, śpiewamy w 
wielogłosie. Ostateczne na-
granie programu odbyło się w 
miłej i rodzinnej atmosferze. 
Spędziłyśmy cudowne chwile 
oraz poznałyśmy wiele no-

wych osób. Pomimo lekkiego 
stresu, było to dla nas nie-
zapomniane doświadczenie i 
super przygoda – relacjonuje 
Justyna. 

> opr.

Uśmiechnij się!
Będzie dobrze!
Taki pozytywny przekaz 

zdobi słupy ogłoszenio-
we na terenie gminy Żarów. 
Pracownicy Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie zaangażowali 
się w akcję przesyłania 
pozytywnej energii miesz-
kańcom w tym trudnym dla 
wszystkich czasie.

Na słupach ogłoszeniowych 
w Żarowie pojawiły się koloro-
we rysunki z optymistycznym 
przekazem: „Uśmiechnij się, 
Będzie dobrze”. – Dziękuje-
my za Wasze uśmiechy i do-
bre słowo na chodnikach. Dla 
tych, którzy pozostają w do-

mach i nie zobaczą osobiście 
wiosny w Żarowie przesyłamy 
moc pozdrowień – czytamy na 
Facebooku Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie. 
Przypominamy, że praktycznie 
codziennie na Facebooku GC-
KiS oraz stronie internetowej 
www.centrum.zarow.pl publi-
kowane są informacje na te-
mat realizowanych projektów, 
warsztatów, które odbywają 
się online oraz innych działań 
podejmowanych przez żarow-
skie centrum kultury. Zachęca-
my, aby śledzić wszystkie ak-
cje podejmowane przez GCKiS 
w Żarowie.

> opr.

Nowe tablice informacyjne

Mieszkańcy Mrowin 
wspólnie dbają o za-

gospodarowanie przestrze-
ni w swojej miejscowości. 
W kilku miejscach na tere-
nie wsi pojawiły się nowe 
tablice ogłoszeniowe. 

Zamontowali je mieszkańcy 
Mrowin, radny Rady Miejskiej 
Roman Konieczny, sołtys Kry-
styna Popek oraz członkowie 
Rady Sołeckiej. – Wspólnie 
zadecydowaliśmy o wymia-
nie starych zniszczonych ta-
blic ogłoszeniowych na nowe. 
Łącznie zamontowaliśmy 5 
nowych tablic informacyjnych, 
które pojawiły się przy boisku 

sportowym, sklepie, świetlicy 
wiejskiej oraz przy wjeździe 
na ulice Leśną i Myśliwską. 
Chcemy, aby mieszkańcy na-
szej wsi mogli systematycznie 
przeglądać zawieszone na nich 
informacje, w tym również 
urzędowe komunikaty i ob-
wieszczenia. Przy tablicach po-
sadziliśmy także kwiaty, które 
zdobią przestrzeń publiczną 
w naszej wsi. Mamy nadzieję, 
że wspólnie będziemy dbać, 
zarówno o tablice, jak i nowe 
nasadzenia – mówi prze-
wodniczący Rady Miejskiej i 
mieszkaniec Mrowin Roman 
Konieczny.

> opr.

Będzie remont drogi
Gmina Żarów otrzyma 

środki na remont dróg.  
Pieniądze pochodzą z Urzę-
du Marszałkowskiego na 
wsparcia dla lokalnych 
samorządów subregionu 
wałbrzyskiego na ochronę 
gruntów rolnych.

Wsparcie finansowe w wy-
sokości 128 100 złotych ma 
zostać przeznaczone na 
remont drogi dojazdowej 
w Mrowinach. Będzie to już 
kolejna nowa droga asfal-
towa na terenach wiejskich 
w gminie Żarów. Dzięki po-
zyskanym przez gminę Ża-
rów środków od Marszałka 

Województwa Dolnośląskie-
go z Funduszu Rekultywacji 
Gruntów Rolnych oraz za-
angażowaniu środków wła-
snych każdego roku przyby-
wa wyremontowanych dróg 
na wsiach. Być może jeszcze 
w tym roku, jak zapewnia 
Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego, zostanie 
uruchomione kolejne wspar-
cie finansowe na remonty 
dróg do gruntów rolnych. 
W minionym roku, dzięki 
pozyskanym środkom przez 
gminę Żarów wyremontowa-
ne zostały drogi dojazdowe 
w Pożarzysku i Gołaszycach. 
Nie wiadomo jeszcze kiedy 

rozpoczną się prace remon-
towe w Mrowinach, teraz 
trzeba poczekać na oficjal-
ną informację o przyznaniu 

dofinansowania, a następne 
wybrać wykonawcę inwestycji 
w drodze przetargu. 

>opr.

Komputery i tablety dla uczniów
żarowskich szkół
Uczniowie szkół pod-

stawowych na tere-
nie gminy Żarów będą 
mogli korzystać z nowego 
sprzętu komputerowego 
przeznaczonego do reali-
zacji zdalnego nauczania 
w domach.

Wniosek, który złoży-
ła gmina Żarów w ramach 
projektu „Zdalna Szkoła – 
wsparcie Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego” został 
pozytywnie oceniony. Dzię-
ki temu do uczniów trafiły 
nowe laptopy i tablety, które 
są niezbędne do ich codzien-
nej pracy. Łącznie na zakup 
nowych laptopów i table-
tów gmina Żarów pozyskała 
40.782,00 złotych ze środków 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020. Zastępca burmistrza 
Przemysław Sikora przekazał 
już sprzęt dyrektorom żarow-
skich placówek oświatowych. 
- Decyzję o złożeniu wniosku 
podjęliśmy jak tylko pojawiło 
się ogłoszenie o konkursie po 
wstępnym rozpoznaniu sy-

tuacji w naszych jednostkach 
oświatowych. Dzięki otrzyma-
nej dotacji zakupiliśmy kilka-
dziesiąt nowych tabletów oraz 
laptopy, które w czasie obec-
nego zamknięcia placówek 
oświatowych spowodowanych 
pandemią koronawirusa, po-
mogą najbardziej potrze-
bującym uczniom aktywnie 

uczestniczyć w zdalnej eduka-
cji – mówi Przemysław Sikora 
zastępca burmistrza.

Komputery i laptopy zosta-
ły przekazane do dyrektorów 
szkół zgodnie ze zgłoszony-
mi przez nich potrzebami. - 
W czasie panującej epidemii 
sprzęt komputerowy to jedyna 
możliwość kontynuowania 
nauki przez uczniów naszych 
szkół. Dlatego ta pomoc, któ-
rą otrzymaliśmy to dla dzie-
ci i młodzieży bardzo duże 
wsparcie. Dziękujemy wła-
dzom naszej gminy oraz pra-
cownikom Urzędu Miejskiego 
za złożenie wniosku i pozy-
skanie sprzętu dla uczniów 
– mówią Helena Słowik, dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Żaro-
wie oraz zastępca dyrektora 
Adam Ciupiński.

> opr.

Przyłączamy się do życzeń
Z okazji obchodzonego 

12 maja Międzynaro-
dowego Dnia Pielęgnia-
rek i Położnych władze 
samorządowe Strzego-
mia składają wszystkim 
pielęgniarkom i położnym 
z terenu naszej gminy naj-
serdeczniejsze życzenia.

„Zawód pielęgniarki i po-
łożnej to wyjątkowo odpo-
wiedzialna praca i misja. Tej 
grupie zawodowej należy się 
ogromny szacunek i podzię-
kowanie. Mało kto w tych 
trudnych czasach zasłużył 
na tak duże dowody uzna-
nia ze strony społeczeństwa. 
Pielęgniarki i położne podej-
mują ponadludzki wysiłek, 
ryzykując własnym życiem 
i zdrowiem. To właśnie one 
są na pierwszej linii frontu 
w walce z koronawirusem. 
Życzymy, żeby ta trudna pra-
ca została doceniona przez 
mieszkańców, a pielęgniarki 

i położne czerpały prawdzi-
wą satysfakcję i przyjemność 
ze swojej pracy” - czytamy 
na stronie UM w Strzegomiu. 
Z okazji Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarek i Położ-

nych zastępca burmistrza 
Strzegomia Wiesław Wit-
kowski odwiedził Strzegom-
skie Centrum Medyczno-
-Diagnostycznym Sp. z o. o. 
na ul. Witosa gdzie wręczył 

symboliczne kwiaty i prze-
kazał życzenia dla wszystkich 
pielęgniarek i położnych 
z terenu gminy Strzegom.

> opr.
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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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STREFA PRACY 
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

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

www.mojeinformacje.pl
Wójt Gminy Świdnica

ogłasza na dzień 18 czerwca 2020 roku I przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica

Lp. Forma Opis nierucho-
mości

Przezna-
czenie

Kwota wadium, 
termin wpłaty 

wadium

Stawka 
wywo-
ławcza 
czynszu 

dzierżaw-
nego

Maksy-
malny 
okres 

dzierżawy

Go-
dzina 
prze-
targu

1.

Przetarg 
ustny 

nieogra-
niczony

Działka nr 137
o pow. 0,2100 

ha
( ŁIII- 0,2100 ha)

 położona w 
Krzyżowej

Uprawy 
rolne

15,00 zł
płatna do 
15.05.2020

0,50 dt tj. 
29,25 zł 3 lata 11.00

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może 
wynosić mniej niż 0,10 dt żyta, ( co daje w przeliczeniu kwotę 5,84 zł).
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolna od obciążeń i zobowiązań na 
rzecz osób trzecich. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanych wysokościach 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2020 roku w kasie lub na konto  Urząd 
Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 0004 
0000 1446 2000 0040 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na 
konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium 
osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone w poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a 
pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 
dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia umowy w przy-
padku wygrania przetargu powoduje utratę wadium.
Informacje w przedmiotowej sprawie  udzielane będą w godzinach: poniedziałek, środa, 
czwartek 730- 1530, wtorek 730- 1700, piątek 730- 1400 na stanowisku ds. Gospodarki 
Mieniem Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 - sala operacyjna - stanowisko nr 
105,106 lub telefonicznie pod nr  74 8523067 wew. 105

Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Świdnica, dnia 15.05.2020

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza na dzień 18 czerwca 2020 roku II przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica

Lp. Forma Opis nierucho-
mości

Przezna-
czenie

Kwota wadium, 
termin wpłaty 

wadium

Stawka 
wywo-
ławcza 
czynszu 

dzierżaw-
nego

Maksy-
malny 
okres 

dzierżawy

Go-
dzina 
prze-
targu

1.

Przetarg 
ustny 

nieogra-
niczony

Działka nr 277
o  pow. 0,22 ha
(RIIIb- 0,16 ha; 

RV- 0,05 ha; RVI- 
0,01 ha)

 położona w Luto-
mi Dolnej

Uprawy 
rolne

10,00 zł
płatna do 
15.05.2020

0,45 dt tj. 
26,30 zł 2 lata 11.00

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może 
wynosić mniej niż 0,10 dt żyta, ( co daje w przeliczeniu kwotę 5,84 zł).
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolna od obciążeń i zobowiązań na 
rzecz osób trzecich. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanych wysokościach 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  15 czerwca 2020 roku w kasie lub na konto  
Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 9575 
0004 0000 1446 2000 0040 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków 
na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium 
osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone w poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a 
pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 
dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia umowy w przy-
padku wygrania przetargu powoduje utratę wadium.
Informacje w przedmiotowej sprawie  udzielane będą w godzinach: poniedziałek, środa, 
czwartek 730- 1530, wtorek 730- 1700, piątek 730- 1400 na stanowisku ds. Gospodarki 
Mieniem Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 - sala operacyjna - stanowisko nr 
105,106 lub telefonicznie pod nr  74 8523067 wew. 105

Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Świdnica dnia 15.05.2020

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
położonych w obrębie Pszenno:

Działka nr 65/99 o powierzchni 0,1023 ha
Działka nr 65/100 o powierzchni 0,1189 ha
Działka nr 65/101 o powierzchni 0,1126 ha
Działka nr 65/102 o powierzchni 0,1116 ha
Działka nr 65/103 o powierzchni 0,1116 ha
Działka nr 65/104 o powierzchni 0,1102 ha
Działka nr 65/105 o powierzchni 0,1021 ha

Teren, na którym zlokalizowane są działki nr 65/99, 65/100, 65/101, 65/102, 
65/103, 65/104, 65/105 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Świdnica, obrębu Pszenno przeznaczony jest pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną – symbol w planie zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pszenno – 3.MN (Uchwała 
nr XLV/337/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 maja 2013 roku). 
W obszarze działek nr 65/99, 65/100, 65/101, 65/102, 65/103, 65/104, 65/105 
zlokalizowana jest strefa „W” ochrony archeologicznej stanowiska arche-
ologicznego 6/23/85-24 wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 
03.12.1982 r. pod nr 1026/Arch/82, chronionego na podstawie przepisów od-
rębnych dotyczących ochrony zabytków wraz z otoczeniem. W granicach strefy 
„W” prowadzenie robót ziemnych o charakterze inwestycyjnym wymaga prze-
prowadzenia badań archeologicznych, stosownie do przepisów odrębnych. 
Koszty związane z nadzorem archeologicznym ponosi nabywca.
Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej w 
trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty 
związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej określonej przez 
rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą do ustnego przetargu 
nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości w wysokości:

Działka nr 65/99 – 74.000,00 zł
Działka nr 65/100 – 86.000,00 zł
Działka nr 65/101 – 81.000,00 zł
Działka nr 65/102 - 81.000,00 zł 
Działka nr 65/103 - 81.000,00 zł
Działka nr 65/104 - 80.000,00 zł
Działka nr 65/105 - 74.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 900,00 zł. 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przy-
najmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje 
o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 
% .
Dla w/w nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świdnicy - V 
Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta 
o numerze SW1S/00027188/2.
Nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich. 
Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 r. o godzinie 1000 w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro 
- pokój 206).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 
% ceny wywoławczej:

Działka nr 65/99 – 7.400,00 zł
Działka nr 65/100 – 8.600,00 zł
Działka nr 65/101 – 8.100,00 zł
Działka nr 65/102 - 8.100,00 zł 
Działka nr 65/103 - 8.100,00 zł
Działka nr 65/104 - 8.000,00 zł
Działka nr 65/105 - 7.400,00 zł

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2020 r. (za dzień wpłaty wa-
dium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Przy wpłacie 
wadium należy wskazać numer lub numery działek, których wadium dotyczy 
oraz uczestnika (uczestników) biorących udział w przetargu.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w prze-
targu.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Urząd 
Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w Świdnicy 42 
9575 0004 0000 1446 2000 0040 lub w kasie Urzędu Gminy Świdnica, dowód 
wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym 
uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdza-
jący tożsamość.
Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, posiadające ustrój wspól-
ności majątkowej przystępując do przetargu bez obecności współmałżonka 
powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża 
on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie 
wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status 
prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Obowiązkiem nabywcy jest:
• podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu notarialnego 
w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
• wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego,
• zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
• poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg 
wygra.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wa-
dium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w godzinach: poniedzia-
łek, środa, czwartek 730- 1530, wtorek 730- 1700, piątek 730- 1400 na stanowi-
sku ds. Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4- sala 
operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie pod nr 74 8523067 wew. 105. 
Ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej http://bip.gmina.swidnica.
pl/start/nieruchomosci/rok-2020.
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w 
formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

Świdnica, dnia 15.05.2020 r.

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
położonych w obrębie Pszenno:

Działka nr 65/91 o powierzchni 0,1218 ha
Działka nr 65/95 o powierzchni 0,1000 ha

Pierwszy przetarg, który odbył się 19.03.2020 roku zakończył się wyni-
kiem negatywnym- brak oferentów. 
Teren, na którym zlokalizowane są działki nr 65/91 i 65/95 w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica, obrębu 
Pszenno przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną – symbol w planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie wsi Pszenno – 3.MN (Uchwała nr XLV/337/2013 
Rady Gminy Świdnica z dnia 29 maja 2013 roku). 
W obszarze działek nr 65/91 i 65/95 zlokalizowana jest strefa „W” 
ochrony archeologicznej stanowiska archeologicznego 6/23/85-24 wpi-
sanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 03.12.1982 r. pod nr 1026/
Arch/82, chronionego na podstawie przepisów odrębnych dotyczących 
ochrony zabytków wraz z otoczeniem. W granicach strefy „W” prowa-
dzenie robót ziemnych o charakterze inwestycyjnym wymaga przepro-
wadzenia badań archeologicznych, stosownie do przepisów odrębnych. 
Koszty związane z nadzorem archeologicznym ponosi nabywca.
Grunty sprzedawanych działek podlegają wyłączeniu z produkcji rolni-
czej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca 
ponosi koszty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej.
Wójt Gminy Świdnica - zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami na podstawie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej 
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala cenę wywoławczą 
do ustnego przetargu nieograniczonego dla zbywanych nieruchomości 
w wysokości:

Działka nr 65/91 – 88.000,00 zł
Działka nr 65/95 - 72.000,00 zł

Obowiązuje postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej tj. 900,00 
zł. 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli 
przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje 
o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wyso-
kości 23%.
Dla w/w nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Świd-
nicy - V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta 
o numerze SW1S/00027188/2.
Nieruchomości są wolne od obciążeń i praw osób trzecich. 
Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 r. o godzinie 1000 w 
siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I 
piętro - pokój 206).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wyso-
kości 10 % ceny wywoławczej:

Działka nr 65/91 – 8.800,00 zł
Działka nr 65/95 - 7.200,00 zł

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2020 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świd-
nica). Przy wpłacie wadium należy wskazać numer lub numery działek, 
których wadium dotyczy oraz uczestnika (uczestników) biorących udział 
w przetargu.
Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w 
przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: 
Urząd Gminy w Świdnicy Bank Spółdzielczy w Kobierzycach filia w 
Świdnicy 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040 lub w kasie Urzędu 
Gminy Świdnica, dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.
Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozosta-
łym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość.
Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, posiadające ustrój 
wspólności majątkowej przystępując do przetargu bez obecności 
współmałżonka powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie 
współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej 
przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka 
przystępującego do przetargu.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właści-
wego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy okre-
ślający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i 
nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. 
W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wyma-
gane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest:
• podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu nota-
rialnego w ciągu 7 dni od momentu wyłonienia nabywcy,
• wpłacenie kwoty nabycia najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego,
• zawarcie z Gminą Świdnica umowy kupna-sprzedaży,
• poniesienie kosztów notarialnych i sądowych.
Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który 
przetarg wygra.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty 
wadium na rzecz Gminy Świdnica.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w godzinach: po-
niedziałek, środa, czwartek 730- 1530, wtorek 730- 1700, piątek 730- 
1400 na stanowisku ds. Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy w Świdnicy 
ul. Głowackiego 4- sala operacyjna - stanowisko nr 105 lub telefonicznie 
pod nr 74 8523067 wew. 105. 
Ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej http://bip.gmina.swi-
dnica.pl/start/nieruchomosci/rok-2020.
Gmina Świdnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

Świdnica, dnia 15.05.2020 r.

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 
2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do sprze-
daży w oparciu o Zarządzenie Nr 61/2020 i 
66/2020.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzę-

du Miejskiego Jaworzyna Śląska ul. Wolności 9 nw. 
wykazu: 

1. Lokalu mieszkalnego położonego na terenie miasta 
Jaworzyna Śląska -przeznaczonego do sprzedaży 
w drodze przetargu wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części gruntu – Zarządzenie Burmistrza Nr 54/B/20 z 
dnia 13 maja 2020 r. 
 
2. Nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działki nr 79/6 o pow. 0,0370 ha, położonej w 
Witkowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze prze-
targu ustnego nieograniczonego zgodnie z Zarządze-
niem Burmistrza Nr 55/B/20 z dnia 14.05.2020 r.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 
21 dni licząc od dnia podpisania zarządzenia przez 
Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
Szczegółowe informacje zawiera wykaz wywieszony 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Jaworzynie 
Śląskiej oraz stronie internetowej bip.jaworzyna.net.

ogłoszenie
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Wierny pies i piękna Małgorzata
Przemierzając Krainę 

Sowiogórskich Tajem-
nic, każdy może poczuć się 
poszukiwaczem, odkrywcą 
legendarnych podań, prze-
kazywanych z pokolenia na 
pokolenie. W jaki sposób? 

Na terenie Gminy Walim 
ustawiono tablice z legen-
dami związanymi z naszym 
regionem. Legendy opowia-
dają  o pięknej Małgorzacie, 
nocnym myśliwym, a także 
skąd wywodzi się nazwa Góry 
Sowie. Przedstawiają  także 
historię żelaznej lipy, wier-
nego psa oraz szwedzkiego 
generała.  Zachęcamy do 
odwiedzania Gminy Walim 
w poszukiwaniu wszystkich 
sześciu tablic, na których 
w niezwykle artystyczny spo-
sób zobrazowano i opowie-
dziano te wspaniałe historie. 
Dzisiaj prezentujemy dwie 
z nich. 

Legenda o pięknej Mał-
gorzacie

Kasztelan zamku Grodno 
miał córkę Małgorzatę, któ-
ra słynęła w całej okolicy ze 
swej niespotykanej wręcz 

urody. Na zamku pojawiało 
się wielu adoratorów, żaden 
jednak, zdaniem ojca, nie za-
sługiwał na rękę jego jedynej 
córki, a to był zbyt biedny, 
a to zbyt niskiego urodzenia. 
Małgorzata zaś zakochała się 

w ubogim giermku. Młodzi 
wyznali sobie miłość i ślubo-
wali, że rozdzieli ich dopiero 
śmierć. Tymczasem kasztelan 
znalazł dla swej córki kandy-
data na męża. Był to właści-
ciel sąsiednich dóbr, człowiek 

bogaty, poważany, ale moc-
no już sędziwy. Na nic zdały 
się prośby i łzy dziewczyny, 
błagającej ojca, aby nie wy-
dawał jej za mąż za człowie-
ka, którego nigdy nie poko-
cha. Nie bacząc na protesty 

córki, ojciec ogłosił zaręczy-
ny. Nieszczęśliwa Małgorzata 
w dniu ślubu wyszła ze swoim 
narzeczonym na spacer, na 
zamkowe mury. Gdy znaleźli 
się nad urwiskiem, nieopo-
dal Kruczej Skały, dziewczyna 
zepchnęła starca w przepaść. 
Z wieży zamkowej całą scenę 
obserwowali przerażeni we-
selni goście. Kasztelan kazał 
zamknąć córkę w głodowym 
lochu, skazując ją tym samym 
na straszną śmierć. Ponoć 
dzisiaj widuje się krążącą po 
murach zamkowych białą 
damę. Mówią, że to bied-
na Małgorzata nie może po 
śmierci zaznać spokoju i od-
pokutowuje swój zbrodniczy 
czyn.

Legenda: Wierny pies     
Na szczycie góry Choina 

stoją ruiny starego zamku 
Grodno. W XVIII wieku nale-
żał on do rodziny von Eben. 
Małżeństwo miało syna je-
dynaka. Codziennie rano 
chłopiec wyruszał konno do 
szkoły w Świdnicy, a towa-
rzyszył mu zawsze jego naj-
lepszy przyjaciel, wierny pies 
Kusy. Droga nie była łatwa, 

prowadziła przez dolinę By-
strzycy, aby potem wspinać 
się zboczem ku zamkowym 
murom. Pewnego dnia, gdy 
chłopak jechał jak zwykle 
ścieżką wykutą w skalnym 
urwisku, koń spłoszył się i sta-
nął dęba. Cugle wyśliznęły się 
z rąk młodzieńca, a on sam 
wypadł z siodła i osunął się 
po skarpie w dół urwiska …  
Gdy syn nie wrócił do domu 
o zwykłej porze, zaniepoko-
jeni rodzice wyruszyli na po-
szukiwanie. Niedaleko zamku 
ujrzeli konia bez jeźdźca oraz 
psa trzymającego w pysku 
końskie cugle. Z drżącym ser-
cem ojciec pobiegł nad urwi-
sko i zobaczył syna wiszącego 
nad przepaścią, zaczepione-
go butem o strzemię. Ostroż-
nie wciągnięto nieprzytomne-
go chłopca, a pies, puściwszy 
dopiero teraz cugle, zaczął 
lizać swego młodego pana po 
twarzy, póki ten nie otworzył 
oczu. Radość wszystkich była 
ogromna, Kusy stał się oczy-
wiście bohaterem. Do dzisiaj 
w zamku można zobaczyć ob-
raz upamiętniający niezwykły 
czyn wiernego psa.

> opr.

Dewastacja zamku nad zamkami
czyli Książ w czasie II wojny światowej
Günther Grundmann 

konserwator zabytków 
Dolnego Śląska w czasie 
II wojny światowej robił 
wszystko, aby opóźnić pro-
jekt przebudowy, a w rze-
czywistości barbarzyńskiej 
dewastacji Zamku Książ. 
Bezskutecznie. Najpięk-
niejsza rezydencja Śląska 
która przez ponad 430 lat 
znajdowała się w rękach 
szlacheckiej rodziny Ho-
chbergów, w latach 1944 – 
1945 była przygotowywana 
na reprezentacyjną siedzibę 
Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych III Rzeszy z poka-
zowymi apartamentami dla 
samego Adolfa Hitlera. 

Swoje wspomnienia Gün-
ther Grundmann opubliko-
wał w Monachium w 1972 
roku, ale ich treść nie jest 
powszechnie znana polskim 
czytelnikom. Przytaczamy ich 
obszerne fragmenty, które 
przybliżają ogrom zniszczeń 
jakich dokonali hitlerowcy 
w książańskich komnatach. 

„W 1946 roku w zamku Po-
mmersfelden koło Bambergu, 
należący do rodziny Schön-
bornów, odbył się pierwszy 
po wojnie koncert muzyki Ba-
cha. Odświętnie ubrani ludzie 
we wspaniałych pomiesz-
czeniach, koncerty w halach 
spacerowych, ponownie spo-
tkania z potomkami wielu ślą-
skich rodzin którzy się jeszcze 
nie znali. 

Służący przechodząc mię-
dzy siedzącymi dopytywał się, 
gdzie mógłby spotkać profe-
sora Grundmanna ze Śląska. 
Otrzymał bowiem polecenie 
doręczenia mi zaproszenia 
księżnej von Pless, z domu 
hrabianki von Schönborn-
-Wiesenthield (ur.1896 r.). 
Pozwoliła sobie mnie zapro-
sić, żebym wypił z nią herbatę 
i opowiedział o Książu i jego 
losie. 

Teraz siedziałem elegancko 
ubrany naprzeciw uprzejmiej 
pani, w wytwornym salonie, 
w otoczeniu wspaniałych sta-
rych mebli i obrazów, chro-
nionych jak bezcenne skar-
by i opowiadałem o niczym 
innym jak tylko o brutalnym 
zniszczeniu i bestialskim 
zhańbieniu zbiorów śląskie-
go zamku. Przy tym chodziło 
tu nie o zniszczenie  spowo-
dowane przez bomby czy 
też działania wojenne, nie, 
te zniszczenia były wynikiem 
gorączkowych, aroganckich 
posunięć najwyższych władz 
partyjnych w tamtych cza-
sach, gdy wynik wojny był 
już od dawna rozstrzygnięty, 
a Rosjanie przygotowywali się 
do wielkiej końcowej fazy ich 
przemarszu na zachód. 

Powinienem opowiadać 
o tych wydarzeniach, ponie-

waż mimo tego, że byłem 
konserwatorem zabytków nie 
mogłem niczemu zapobiec, 
a jedynie obserwować i po-
tępiać. 

Pozwolę sobie jeszcze raz 
to powtórzyć: chodziło o ada-
ptację zamku Książ w górskiej 
okolicy Wałbrzycha, dawnej 
siedziby Hochbergów, póź-
niejszych książąt von Pless. 

W 1939 roku byliśmy we 
Wrocławiu na świetnej im-
prezie w wyższym prezydium, 
gdzie spotkaliśmy Jana Hen-
ryka XVII (ur.1900). Księcia 
interesowało odtworzenie 
wystroju późnobarokowe-
go i częściowo przechodzą-
cych już w styl empire po-
koi w szlachetnej budowli 
i w związku z tym prosił mnie 
o małą poradę po zakończe-
niu przyjęcia. Dopytywał się 
także czy właściwie widzieli-
śmy Książ w czasie kwitnienia 
rododendronów. Ponieważ 
odpowiedzieliśmy przecząco, 
zaprosił nas uprzejmie, przy 
czym wprawdzie zaznaczył, że 
jedzie na razie do Anglii, za-
lecił jednak swojemu kamer-
dynerowi, żeby jak niegdyś 
przejrzał jego mundury, gdyż 
będzie ich wkrótce potrzebo-
wał. 

To, w powiązaniu z zapro-
szeniem nas do Książa wyryło 
mi się wówczas silnie w pa-
mięci, może z tego powodu, 
że wyrażała się w tym pra-
widłowa ocena sytuacji poli-
tycznej. 

Kilka tygodni później wkro-
czyły do Polski wojska Hitlera. 
Druga wojna światowa stała 
się rzeczywistością, rzeczywi-
stością, która dla mojej służ-
bowej pozycji i działalności 
nabierała szczególnego zna-
czenia i coraz bardziej dawała 
mi odczuć, że jestem również 
ofiar jej nieuniknionych, a po-
średnich skutków. 

Książę był w Anglii, krze-
wy rododendronów w Książu 
w tym czasie zakwitły, a kwia-
ty po raz kolejny zdążyły 
zwiędnąć. 

Zaskoczył mnie bardzo, że 
zamiast zaproszenia do księ-
cia otrzymałem rozkaz po-
jechania do Książa od szefa 
okręgu, Hankego. Jako po-
wód podano, iż zamek został 
zarekwirowany z polecenia 
Fürhera, ponieważ książę 
wstępując do armii angiel-
skiej został uznany za wroga 
Rzeszy. 

Widzę jeszcze teraz siebie 
stojącego w holu mieszkania 
Hankego oraz jego samego 
jak schodzi po schodach na 
dół. Powiedziałam mu wów-
czas, że nie mogę uwierzyć 
w to, iż książę pełni służbę  
w armii angielskiej, na co on 
się odwrócił, podszedł do 
telefonu i w mojej obecno-
ści rozmawiał z Staatsekräter 
Meissnerem. Potem odłożył 
słuchawkę, podszedł do mnie 
i zapewnił, że to prawda. 
Nadmienił także, że posta-
nowiono z polecenia Fürhera 
przebudować zamek Książ 
dla odpowiednich, bliżej nie-
określonych jeszcze celów. 
Ponieważ podlega on ochro-
nie jako zabytek, życzy sobie 
w tym mojego uczestnictwa. 
Przebudowa miała przebie-
gać według planów architekta 
Giesslera, brata szefa okręgu 
monachijskiego. Wyniknął 
stąd najtrudniejszy dla mnie 
obowiązek, musiałem bo-
wiem jeździć do Książa towa-
rzysząc transportowaniu dóbr 
kultury. W Książu w ostatnich 
tygodniach rozwinął się jeden 
z największych placów budo-
wy, o niewyobrażalnych jak 
na owe czasy rozmiarach. 

Co z tego miało wyniknąć 
i jakiemu celowi służyło to 
niesamowite postępowanie, 
pozostawało dla mnie na po-
czątku zupełnie niejasne. To, 
czego się dowiedziałem na 
pewno, to był jedynie fakt, że 
dolnośląski urząd regionalny, 
a więc mój urząd nadrzędny, 
został obarczony odpowie-
dzialnością za te przedsię-
wzięcia. 

Były administrator zamku 

Książ, opublikował w 1954 
r. w gazecie „Neu Zurücher 
Zeitung” kilka notatek o roz-
miarach tego przedsięwzię-
cia, które należy określić nie 
jako budowę, lecz raczej jako 
dzieło zniszczenia. Treść tych 
publikacji mogę potwierdzić 
dosłownie.

„W końcu 1943 roku wy-
dzielono część zamku w tym-
czasową dzierżawę dyrekcji 
kolei wrocławskich, ale trwała 
ona tylko do lutego 1944 r. 
Co wtedy zrabowano, trud-
no sobie wyobrazić, ale to 
wszystko było tylko prolo-
giem. Teraz nastąpiła wspo-
minania konfiskata zamku 
z polecenia Meissnera i „po 
ostrym sporze z dyrekcją ko-
lei, która znowu musiała prze-
nieść swoje biura, pojawia się 
z 1000 ludzi organizacja Todt. 
Dopiero teraz wszystko się 
zaczęło. Cały plac zamkowy 
został podzielony, wszystkie 
wodociągi w parku wyrwano, 
tarasy całkowicie zniszczo-
no, przed wejściem wykuto 
w skale szyb o głębokości 50 
m do uruchomienia windy. 
W związku z tym zbudowano 
drogę tak, żeby można było 
dojechać samochodem do 
windy. Zbudowano także po-

łączenie kolejowe ze Szcza-
wienkiem. Liczba robotników 
wzrosła już dużo ponad 2000 
i zwiększyła się o dalsze 1000 
osób, w tym 800 Żydów, dla 
których założono w pobliżu 
obóz koncentracyjny.

Odpowiedzialnym za te 
wszystkie okrucieństwa był 
sekretarz państwa Meissner. 
Nazwał on zamek w Książu 
„Dom Gościnny – Leśna Łąka” 
. Meble dla tego „domu go-
ścinnego” – 300 sypialni oraz 
całkowite urządzenie berliń-
skiego zamku Bellevue maga-
zynowane były w Szczawnie. 

Profesor Giessler określił: 
„za rok zamek Książ będzie 
nie do poznania”. I tak rzeczy-
wiście było. 

W biurze budowy zatrud-
niono 35 architektów, wy-
łącznie młodych ludzi między 
20 a 30 rokiem życia. Chcę 
opisać po kolei, jak wszystko 
zostało zniszczone.

Wyrywano granitowe ka-
mienne portale, które miały 
być zastąpione marmurem. 
Hall wejściowy miał być hal-
lem przyjęć, pokój bilardo-
wy – pokojem zabaw (gier). 
Cały parter razem z muzeum 
miał być kancelarią i sekre-
tariatem, jedną część piwnic 

otrzymała policja. W marmu-
rowej Sali Maksymiliana miał 
być zniszczony sufit i skuty 
ozdobny marmur. 

Profesor Grundmann za-
bronił jednak przeprowa-
dzenia tych prac, ze względu 
na wartość zabytkową Sali. 
Dlatego też przemalowano 
marmur na czerwono; wyglą-
dało to okropnie. W salonie 
zielonym usunięto obrazy 
i całe pomieszczenie, podob-
nie jak salon czerwony z jego 
marmurową obudową ścian, 
przemalowano na biało. Po-
kój gobelinowy i włoski zosta-
ły przebudowane dla Fürhera 
i zaopatrzone w łazienkę. 
Z tunelu do pokoju gobeli-
nowego zbudowano windę, 
żeby Fürher nie pokazując się 
na zewnątrz mógł dostać się 
do pokoju.

Salę Krzywą obniżono: 
piękny sufit z freskowy-
mi malowidłami spoczywa 
w wąwozie książańskim. To 
była jadalnia. Połowę winiar-
ni przeznaczono na kuchnię 
z dojściem do czarnego Dzie-
dzińca. Pokoje cesarskie miały 
być przebudowane na małe 
apartamenty. Większe sale 
przystosowano jako jadalnie 
dla ludzi. Między pomieszcze-
niami kuchennymi i Salą Krzy-
wą przewidziano połączenie 
trzema windami”. 

Fakt, że moje nazwisko wy-
mienione zostało w związku 
z tymi okropnymi pracami, 
ma swoje uzasadnienie. Jako 
konserwator zabytków byłem 
zmuszony włączać się w to 
bez względu na dobra czy złą 
sytuację. Ale nie tylko jako 
konserwator zabytków, także 
jako Ślązak czułem się w obo-
wiązku przeszkadzać jak tylko 
mogłem zniszczeniu, a poza 
tym zabezpieczyć posiadłość 
rodzinna książąt.

Rozpocząłem więc przewo-
żenie mebli, obrazów i gobe-
linów z prywatnych pomiesz-
czeń do zamku Hochbergów 
w Roztoce. Poza tym umiesz-

czona w budynku bramnym 
słynna biblioteka została 
przeniesiona w inne miejsce, 
którego nazwę niestety za-
pomniałem. Pamiętam tylko 
jeszcze, ze ten transport po-
wiązany był ze szczególnymi 
trudnościami. Przy tym całym 
smutnym przedsięwzięciu du-
żej pomocy udzielił mi ofiarny 
pan Gottschling ze słynnej fir-
my przewozowej Knauera. 

Moje przedsięwzięcia 
wzbudziły nieufność kie-
rownictwa budowy do 
tego stopnia, że doszło do 
ostrej sprzeczki między mną 
a Giesslerem, kiedy on przed-
łożył mi szkic przebudowy 
Sali Maksymiliana. Miejsce 
wspaniałego barokowego 
zbioru plastyki, marmuro-
wych sztukaterii oraz ma-
larstwa najlepszych śląskich 
i czeskich mistrzów miała 
zająć dekoracja architekto-
niczna w myśl pseudoklasycy-
stycznych wzorców typowych 
dla sztuki III Rzeszy.

Mój protest spowodo-

wał, że pan Giessler ostrzegł 
mnie, ze jeśli się będę dalej 
sprzeciwiał jego planom, po-
wie Führerowi w czasie jego 
pierwszego pobytu w Książu, 
że ten mierny barok zacho-
wany został z mojego pole-
cenia jako konserwatora te-
renowego. Odpowiedziałem 
mu na to z całym spokojem, 
że żaden przymus nie jest 
w stanie odwołać mojego 
sprzeciwu. Następnego dnia 
szef okręgu postępował jed-
nak zgodnie z moim punktem 
widzenia. Skończyło się na 
pomalowaniu Sali czerwoną 
farbą o czym pisze zarząd-
ca zamku, ale dzięki bogu ja 
tego nie oglądałem.

Przeprowadziłem także 
restauracje malowideł jed-
nego z pomieszczeń, których 
twórca był malarz i architekt 
Tischbein. Przedstawiały one 
motywy krajobrazowe z ru-
inami zamku śląskiego, po-
dobnymi do zamku w Grodź-
cu. Tego ciężkiego zadania 
podjął się mój stary kolega 

Johann Drobek. Od niego do-
wiedziałem się później wielu 
szczegółów z samowładnych 
postępowań sztabu budowla-
nego Giesslera. 

Od czasu do czasu zmęczo-
ny i obarczony obowiązkami 
jeździłem do Książa. Przed-

mioty konfliktów gromadziły 
się tym bardziej, im bardziej 
umacniał się rosyjski front na 
łuku Wisły i im bardziej słabła 
nasza obrona. Uległo osła-
bieniu moje poparcie u szefa 
okręgu. Nadszedł 16 stycznia 
1945 roku. Pojechałem wcze-
śnie do Książa. Siedziałem 
z Drobkiem w kantynie, kie-
dy ogłoszono przedarcie się 
Rosjan przez linię frontu pod 
Baranowem.

Był to początek trwającej 
niewiele dni panicznej uciecz-
ki sztabu budowlanego i od-
transportowania robotników. 
Minęło zaledwie 14 dni i całe 
to widmo z tysiącami robotni-
ków, uszło. Pozostawiono na 
wpół zniszczone i okaleczo-
ne wnętrza. Tak wyglądała ta 
„wspaniała” budowa, zdana 
na łup i ograbienie po kata-
strofie, która przetoczyła się 
przez Śląsk. 

Kiedy próbowałem przed-
stawić księżnej von Pless 
w Pommersfelden moje prze-

życia w Książu okazało się jak 
wielki istnieje kontrast między 
przeszłością a teraźniejszo-
ścią. Dowiedziałem się wtedy 
od niej, że książę wcale nie 
wstąpił do armii angielskiej, 
lecz po pięcioletnim interno-
waniu na życzenie Foreign 
Office przyjął proponowane 
mu od dawna obywatelstwo 
angielskie i dopiero wówczas 
wstąpił, w 1944 r. do wojsk 
obrony powietrznej. Jedna 
z gazet angielskich opubli-
kowała ten fakt, razem ze 
zdjęciem księcia w mundurze 
lotniczym, co spowodowało 
potem akcję konfiskaty zam-
ku.

Jak dziwna jest gra przy-
padków: dla rozsławienia 
Książa Henryk XV rozbudował 
zamek pragnąc zorganizować 
tu spotkanie trzech cesarzy: 
Wilhelma II, Franciszka Józefa 
I i Mikołaja II.

Do tego spotkania w zamku 
Książ, w którym ponad sto lat 
temu król Fryderyk Wilhelm 

III i królowa Luiza przezywali 
słynny turniej śląskiej szlach-
ty, w zbrojach i z lancami 
przed romantycznymi ruina-
mi Starego Zamku – jednak 
nie doszło.

150 lat później zamek miał 
być kwatera Hitlera i domem 
przyjęć Rzeszy, gdy Wielka 
Niemiecka Rzesza sięgać bę-
dzie do Bugu – to były sło-
wa Giesslera, które mi kiedyś 
powiedział. Zamiast tego Ro-
sjanie oblegali już Wrocław 
i zdobyli Berlin. Ale zamek 
Książ stał się ruiną i spadł na 
barki państwa polskiego, jako 
pozbawiona sensu, zabytko-
wa budowla.

> źródło: Zamek Książ

Günter Grundmann
(ur. 1892 w Jeleniej Gó-
rze zm. 19 czerwca 1976 
w Hamburgu) – niemiecki 
profesor, malarz, historyk 
sztuki, konserwator zabyt-
ków. Doktor honoris causa 
Politechniki Wrocławskiej 
(przed wojną) oraz Uniwer-
sytetu w Hamburgu. Autor 
książek i artykułów o sztu-
ce Śląska. Twórca tzw.  listy 
Grundmanna.

Erlebter Jahre Widersche-
in. Bergstadtverlag Wilhelm 
Gottl. Korn, München 1972 
[tlw. Autobiografie, sonst Be-
richt von Schlösserbesuchen 
während der Zeit als nieder-
schles. Provinzialkonservator].

Tłumaczenie fragmen-
tów książki ukazało się po 
raz pierwszy w Informatorze 
Kulturalnym i Turystycznym 
Województwa Wałbrzyskiego, 
nr 2, 3, 4 z 1988 roku, wyda-
wanego przez Wojewódzkie 
Centrum Kultury i Sztuki „Za-
mek Książ”. 
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