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Posprzątają miejski park

Olszowa już przejezdna

Uwaga na złodziei

Od soboty, 30 maja, nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni
– ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych.

Maseczki trzeba jednak mieć znajdując się w niektórych przestrzeniach zamkniętych, 
m.in. w sklepach, kościołach czy autobusach.
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„Walka
wciąż trwa”
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NA  POCZĄTEK

Wspólny bilet

Miasto Świdnica wprowa-
dza jeden bilet do dwóch 
atrakcji turystycznych. 
Już od drugiego czerwca, 
dostępny będzie wspólny 
bilet wstępu do Muzeum 
Dawnego Kupiectwa 
i Wieży Ratuszowej. Bilet 
normalny będzie kosz-
tował 8 zł, a ulgowy 5 zł. 
Zwiedzający dzięki temu 
oszczędzi złotówkę. 

Wspólny bilet będzie można 
wykorzystać przez pół roku 
od daty zakupu. Ujednolice-
niu ulegną również zasady 
zwiedzania obydwu obiektów 
i dzięki temu, podobnie jak 
Muzeum, Wieżę Ratuszową 
w piątki będzie można zwie-

dzać bezpłatnie. - Współpra-
ca ta pozwoli turyście w ła-
twy sposób zwiedzić obydwie 
atrakcje turystyczne w mie-
ście, przy okazji oszczędzając 
na zakupie biletów. To także 
szansa zarówno dla muzeum 
jak i wieży ratuszowej na 
zwiększenie ilości osób od-
wiedzających obiekty – mówi 
Dobiesław Karst, dyrektor 
Muzeum Dawnego Kupiec-
twa w Świdnicy. Dzięki współ-
pracy udostępniane będzie 
przejście z Wieży do sal wy-
stawienniczych na 1 piętrze 
Muzeum, których zwiedza-
nie z uwagi na brak windy 
w obiekcie było do tej pory 
mocno ograniczone.

opr.
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Pierwsze święcenia kapłańskie „Walka wciąż trwa”

Kolejne laptopy 

Biskup Marek Mendyk 
po raz pierwszy udzieli 

pięciu diakonom tegorocz-
nych święceń kapłańskich. 
Na uroczystości obecny 
był bp senior Ignacy Dec, 
bp pomocniczy Adam 
Bałabuch, a także księża 
proboszczowie kandydatów 
oraz przełożeni seminarium 
duchownego. 

Z uwagi na obostrzenia 
sanitarne i ograniczenia ilo-
ściowe związane z trwającą 
od ponad 2 miesięcy pande-
mią, udział najbliższej rodziny 
i gości był mocno utrudnio-
ny. Wielu wiernych, ale tak-
że i kapłanów, którzy chcieli 
przybyć do katedry, musiało 
zostać w domu, oglądając 
transmisję internetową z tego 

wydarzenia. W homilii biskup 
Marek Mendyk wskazał kan-
dydatom do kapłaństwa do 
kogo są posłani i jak mają 
wypełniać swoje powołanie. 
– Idziecie do świata trudnego. 
Idziecie do ludzi samotnych 
i smutnych; idziecie do ludzi 
podzielonych i udręczonych, 
może trochę zawiedzionych, 
niespokojnych. Bądźcie dla 
innych; nie lękajcie się być 
blisko codziennych spraw pro-
stych ludzi. Miejcie czas dla 
innych i nie oczekujcie nicze-
go w zamian. Nagroda będzie 
w niebie. Będzie na pewno – 
zapewniał. Ordynariusz świd-
nicki przypominał, że kapłan 
sprawując sakramenty działa 
w imieniu samego Chrystu-
sa. – Wierzcie w moc waszego 
kapłaństwa! Na mocy sakra-

mentu otrzymaliście wszystko 
to, czym jesteście. Pamiętajcie: 
gdy wypowiadacie słowo: „Ja 
ci odpuszczam… To jest bo-
wiem ciało moje…” – czynicie 
to nie w waszym własnym 
imieniu, ale w imieniu Chry-
stusa, który chce posłużyć 
się waszymi ustami i rękami, 
waszym oddaniem i talentem. 
Wasze ręce to ręce Jezusa! 
Podczas święceń – poprzez 
liturgiczny znak nałożenia 
rąk – Chrystus (bierze) was 
pod swą szczególną opiekę. 
Jesteście ukryci w dłoniach 
i w Sercu Chrystusa. Zanurzcie 
się w Jego miłości i powierz-
cie Mu waszą miłość – zachę-
cał biskup. Przestrzegł także 
przed pokusą pośpiechu. – 
Nie ulegajcie tej pokusie. Czas 
poświęcony Chrystusowi w ci-

chej, osobistej modlitwie nigdy 
nie jest czasem straconym. To 
właśnie na modlitwie rodzą się 
cudowne owoce posługi dusz-
pasterskiej. Bądźcie wytrwali 
na modlitwie adoracji i uczcie 
wiernych tej formy modli-
twy. W niej znajdą wsparcie 
i światło przede wszystkim ci, 
którzy przeżywają różnorakie 
próby – mówił. Następnie 
przez nałożenie rąk, biskup 
udzielił święceń diakonom, 
którzy odbyli 6-letnią for-
mację intelektualno-ducho-
wą w Wyższym Seminarium 
Duchownym Diecezji Świd-
nickiej i uzyskali stopień ma-
gistra teologii na Papieskim 
Wydziale Teologicznym we 
Wrocławiu. 

> źródło:katedra

Przypomnijmy jeszcze nazwiska
nowych neoprezbiterów: ks. Daniel Kołodziejczyk,

ks. Mateusz Grzegorczyk, ks. Michał Pietraszek,
ks. Bartosz Kocur, ks. Grzegorz Banda

- Bądźcie dla innych; nie lękajcie się 
być blisko codziennych spraw prostych ludzi. 

Miejcie czas dla innych i nie oczekujcie niczego
w zamian – mówił biskup

Gmina Świdnica złożyła 
wniosek o przyznanie 

grantu w kwocie 94.980zł 
na zakup kolejnej tran-
szy laptopów dla potrzeb 
uczniów, w szczególności 
z rodzin wielodzietnych 
oraz dla nauczycieli. 

Zakupiono 33 laptopy, któ-
re zostaną użyczone uczniom 
i nauczycielom do realizacji 
zajęć dydaktycznych w formie 
zdalnego nauczania. Sprzęt 
już trafił do gminnych szkół. 

Dzięki możliwości skorzysta-
nia z dodatkowych laptopów 
uczniowie będą mogli w wyż-
szym stopniu uczestniczyć 
w zajęciach szkolnych – dzieci 
z rodzin wielodzietnych będą 
miały dodatkowe laptopy, co 
umożliwi równoczesny udział 
w zajęciach dwojga lub trojga 
dzieci z jednej rodziny. Umo-
wy użyczenia podpiszą dyrek-
torzy szkół i rodzice lub na-
uczyciele użyczający laptopy.

> opr.

Od soboty, 30 maja, 
nie musimy zasła-

niać nosa i ust w otwartej 
przestrzeni – ale tylko pod 
warunkiem, że możemy 
zachować 2 metry odstępu 
od innych. Maseczki trzeba 
jednak mieć znajdując się 
w niektórych przestrze-
niach zamkniętych, m.in. 
w sklepach, kościołach czy 
autobusach. 

W czwartek premier Ma-
teusz Morawiecki przedsta-
wił kolejny etap odmrażania. 
Podczas spotkania z dzien-
nikarzami poinformował, że 
od soboty obowiązywać będą 
nowe zasady zasłaniania nosa 
i ust. Oprócz tego zapowie-
dział otwarcie kin, teatrów, 
siłowni i salonów masażu, ale 
w ścisłym reżimie sanitarnym. 
Rząd umożliwił także orga-
nizację wesel do 150 osób. - 
Mimo że odchodzimy od wielu 
obostrzeń, jedna zasada pozo-
stanie aktualna nadal. Wciąż 
będziemy musieli zachować 
szczególną ostrożność w kon-
taktach z innymi – podkreślił 
prezes Rady Ministrów. - Za-
panowaliśmy nad pandemią 
dużo sprawniej niż najbogat-
sze kraje świata – liczba zgo-
nów spowodowanych przez 
koronawirusa wynosi w Pol-
sce 27 na milion mieszkań-
ców. To prawie 4 razy mniej 
niż w Niemczech – podkreślił 
premier. - Przed nami nowa 
rzeczywistość, w której mu-
simy się nauczyć żyć. Mam 
nadzieję, że przy odpowiedniej 
dyscyplinie będziemy mogli 
szybko wrócić do normalności 
gospodarczej – zaznaczył szef 
rządu. 

Znoszenie kolejnych ogra-
niczeń dotyczących COVID-19 
jest możliwe, ponieważ 
w większości województw 
liczba zachorowań spada. 
- Stale obserwujemy także 
sytuację epidemiczną i mo-
nitorujemy wydolność służby 
zdrowia – zwłaszcza liczbę 
wolnych łóżek i respiratorów. 
Na tej podstawie podejmuje-

my odpowiedzialne decyzje – 
podkreślają decydenci. 

> opr.

Jakie są nowe zasady bez-
pieczeństwa?

W przestrzeni otwartej: 
Albo Dystans Społecz-
ny Albo Maseczka (od 30 
maja)
- Jeśli w przestrzeni otwartej 
masz możliwość zachowa-
nia 2 metrów odległości od 
innych, nie musisz zasłaniać 
ust i nosa. Możesz więc 
spacerować, jeździć rowe-
rem, chodzić po ulicy, par-
ku, plaży czy parkingu bez 
maseczki – ale tylko wtedy, 
gdy zachowasz odpowiedni 
dystans społeczny. Uwaga! 
Jeśli nie jesteś w stanie na 
świeżym powietrzu utrzy-
mać 2-metrowego dystan-
su od innych – na przykład 
na zatłoczonym chodniku 
– wówczas musisz zasłonić 
usta i nos. Chodzi o nasze 
wspólne bezpieczeństwo.
Pamiętajmy! Z obowiązku 
utrzymania 2-metrowego 
dystansu społecznego wy-
łączeni są rodzice z dziećmi 
wymagającymi opieki (do 
13. roku życia), osoby wspól-
nie mieszkające, osoby nie-
pełnosprawne, osoby, które 
zasłaniają usta i nos.
Istnieją miejsca, w których 
trzeba obowiązkowo zasła-
niać usta i nos. To: autobu-
sy i tramwaje, sklepy, kina 
i teatry, salony masażu i ta-
tuażu, kościoły, urzędy (jeśli 
idziesz załatwić jakąś spra-
wę do urzędu). Dodatkowe 
miejsca, w których będzie 
trzeba zasłaniać usta i nos, 
określi Główny Inspektorat 
Sanitarny.
Gdzie nie trzeba zakrywać 
ust i nosa?
W pracy – jeżeli pracodawca 
zapewni odpowiednie odle-
głości między stanowiskami 
i spełni wymogi sanitarne 
oraz w restauracji lub barze 
– gdy zajmiesz miejsce przy 
stole.
Zniesione limity osób – 
w sklepach, na targu, po-
czcie, w restauracjach (Od 
30 Maja)
Do tej pory w sklepie, re-
stauracji, na targu, w punkcie 
usługowym czy na poczcie 

na 1 osobę musiała przypa-
dać określona powierzchnia 
lub liczba okienek. Od 30 
maja ta zasada przesta-
je obowiązywać. Obecnie 
trwają również rozmowy ze 
związkami sportowymi na 
temat limitu osób na stadio-
nach.
Uwaga! W punktach gastro-
nomicznych nadal musi być 
zachowana odpowiednia 
odległość między stolikami. 
A klienci zanim usiądą do 
stolika, muszą mieć założone 
maseczki. Obowiązują rów-
nież nadal wszystkie wytycz-
ne sanitarne – m.in. dezyn-
fekcja rąk i stolików. Ważne! 
Pamiętaj o tym, że w sklepie, 
na targu i na poczcie nadal 
jest obowiązek zasłaniania 
nosa i ust. A w sklepie także 
obowiązkowa dezynfekcja 
rąk lub noszenie rękawiczek.
Uroczystości religijne i po-
grzeby
Zniesienie obostrzeń obej-
mie również kościoły i inne 
miejsca sprawowania kultu 
religijnego. Tutaj limit osób 
również przestaje obowią-
zywać od soboty 30 maja. 
Podobnie z uroczystościami 
pogrzebowymi – nie będzie 
obowiązywał dotychczaso-
wy limit 50 osób. Ważne! 
W kościołach i świątyniach 
wierni muszą zasłaniać usta 
i nos.
Zgromadzenia na powie-
trzu i koncerty plenerowe 
do 150 osób (od 30 maja)
Od soboty 30 maja w prze-
strzeniach otwartych do-
zwolona jest organizacja 
zgromadzeń, a także kon-
certów plenerowych, w któ-
rych bierze udział do 150 

osób. Uczestnicy muszą 
jednak zasłaniać usta i nos 
lub zachować 2-metrowy 
dystans społeczny. Ważne! 
Sanepid będzie przedsta-
wiał rekomendacje, gdzie ze 
względu na sytuację epide-
miologiczną zgromadzenia 
lub koncerty plenerowe nie 
powinny się odbywać. Osta-
teczna decyzja należy jednak 
do właściwej jednostki sa-
morządu terytorialnego. 
Wesela i inne uroczystości 
rodzinne (od 6 czerwca)
Rząd umożliwił również or-
ganizację wesel i uroczysto-
ści rodzinnych, w których 
bierze udział do 150 osób. 
Uwaga! Weselnicy nie muszą 
nosić maseczek.
Hotele otwarte w pełni
Od 30 maja restauracje 
i bary hotelowe mogą być 
otwarte i serwować na sali 
posiłki gościom. Od 6 czerw-
ca natomiast w hotelach 
mogą zacząć działać baseny, 
siłownie, kluby fitness. Wła-
ściciele hoteli muszą jednak 
zachowywać określone zasa-
dy sanitarne.
Kultura, sport, salony ma-
sażu, targi (od 6 czerwca)
Od 6 czerwca działalność 
mogą wznowić w określo-
nych warunkach sanitarnych: 
kina, teatry, opery, balet, ba-
seny, siłownie, kluby fitness, 
sale zabaw i parki rozrywki, 
sauny, solaria, salony masa-
żu i tatuażu. Możliwa będzie 
także organizacja targów, 
wystaw i kongresów. Zale-
cenia sanitarne dla poszcze-
gólnych branż podane będą 
po zakończeniu procesu 
konsultacji z przedsiębior-
cami.

Ponad 100 tysięcy na oświetkenie

Jaworzyna Śląska uzyska 
dofinansowanie na realizację 
zadania „Budowa oświetlenia 
na terenie Gminy - ul. Klono-
wa, Dębowa, Jodłowa w Ja-
worzynie Śląskiej.” 

Dofinansowanie sięga 
75% kosztów inwestycji. W 
ramach prac zostanie za-
montowanych 30 energo-
oszczędnych latarni ledo-
wych. Praca powinny zostać 
zakończone w czerwcu tego 

roku. - W tym trudnym czasie 
dla samorządów, kiedy każde 
pozyskane dofinansowanie 
ma szczególne znaczenie, 
podziękowania za wsparcie 
kierujemy dla Wicemarszałka 
Województwa Dolnośląskiego 
Grzegorza Macko oraz rad-
nej Województwa Dolnoślą-
skiego i Eweliny Szydłowskiej 
- podkreślają urzędnicy. 

> opr.

Posprzątają miejski park

30 lat Gminy Świdnica

W sobotę, 6 czerwca 
na terenie Parku 

Miejskiego w Żarowie 
zorganizowana zostanie 
akcja wspólnego sprząta-
nia przestrzeni parkowej. 
Organizatorem akcji, przy 
współudziale Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, jest 
Fundacja Inicjatywa B.

Organizator zapewni prze-
bieg akcji z zachowaniem 
wszelkich zasad bezpieczeń-
stwa oraz dystansu zgodnie 
z obowiązującymi obec-
nie przepisami. Ze względu 

na ograniczenia związane 
z sytuacją epidemiologicz-
ną ilość osób chętnych do 
wzięcia udziału w akcji jest 
ograniczona. Ze strony Urzę-
du Miejskiego w Żarowie 
zapewnione zostaną ręka-
wiczki, worki na śmieci oraz 
odbiór zebranych nieczysto-
ści. – Zgodnie z obowiązują-
cymi zasadami bezpieczeń-
stwa postaramy się pozbierać 
wszystkie puszki, butelki, kap-
sle, papierki oraz inne śmieci, 
które znajdują się pod ławka-
mi, obok pojemników na od-
pady oraz w części zalesionej. 

Ze względu na ograniczenia 
związane z COVID-19, za-
praszamy 15 chętnych osób, 
które zachowując dystans 
społeczny pomogą posprzą-
tać Park Miejski w Żarowie 
według określonego wzoru – 
czytamy na stronie interne-
towej Fundacji Inicjatywa B.

Aby wziąć udział w akcji 
wystarczy wysłać zgłosze-
nie na adres: wezmeudzial@
inicjatywab.pl. W treści wia-
domości prosimy o podanie 
imienia i nazwiska, wieku 
oraz numeru telefonu. Licz-
ba miejsc jest ograniczona! 

Organizator zastrzega so-
bie prawo do odwołania lub 
przeniesienia terminu wyda-
rzeń ze względu na niewy-
starczającą ilość zapisanych 
osób. W przypadku osób 
małoletnich wymagana jest 
zgodna od rodziców/ opie-
kunów prawnych. Zgodę 
można pobrać z: http://inicja-
tywab.pl/o-fundacji/ (Zgoda 
dla dzieci). Sprzątanie Parku 
Miejskiego w Żarowie będzie 
się odbywać w ramach akcji 
społecznej Tylko liście mogą 
leżeć w parku. 

> opr.

30 lat temu, 27 maja 1990 
roku odbyły się w Polsce 

pierwsze wybory samorzą-
dowe, zarządzone przez 
Tadeusza Morawieckiego, 
Prezesa Rady Ministrów. 
Dziś wszystkie samorządy 
świętują, składając sobie 
i swoim mieszkańcom 
życzenia. Wśród nich rów-
nież Teresa Mazurek, wójt 
Gminy Świdnica.

D r o d z y 
M i e s z k a ń c y 
Gminy Świdni-
ca, Szanowny 

Państwo. Mijające w tym roku 
30 lat samorządu teryto-
rialnego może być bez wąt-

pienia powodem do dumy. 
Odrodzona samorządność 
to jeden z największych suk-
cesów naszych przemian. 
Uwolniła ona obywatelską 
energię i pozwoliła lokalnym 
wspólnotom współuczest-
niczyć i współdecydować w 
prawach publicznych. Bez 
rozwoju samorządności nie 
byłoby nowoczesnej, wolnej 
Polski.

To co możemy zaobser-
wować po upływie tych 30 
lat to z pewnością wzrost 
liczby mieszkańców gminy 
Świdnica. Był on efektem 
przygotowania i przyjęcia 
planów zagospodarowania 
przestrzennego. Uwolniły 

się kolejne tereny mieszka-
niowe, pojawiły się nowe 
domy. Wzrosły też wydatki 
inwestycyjne na mieszkańca 
z kwoty 64,31 zł w 1991 r. do 
kwoty 1130 zł. w roku 2020. 
Na przestrzeni tych ostatnich 
30 lat nasze wsie wypięknia-
ły, pojawiły się nowe drogi, 
chodniki, oświetlenie ulicz-
ne, wyremontowane zostały 
świetlice, szkoły, place za-
baw, a straże pożarne zyskały 
nowoczesny sprzęt.

Bez radnych wszystkich 
kadencji, sołtysów, rad so-
łeckich, kół gospodyń, or-
ganizacji pozarządowych, 
strażaków, sportowców, pra-
cowników urzędu i jednostek 

organizacyjnych nie byłoby 
rozwoju gminy Świdnica. 
Wszyscy mają mała cegiełkę 
którą włożyli w budowanie 
naszej małej Ojczyzny, jaką 
jest nasza gmina.

Serdecznie dziękuję za 
trud i wysiłek włożony na 
rzecz rozwoju naszej gminy. 
Życzę wszelkiej pomyślności 
oraz dalszych sukcesów w 
życiu osobistym i zawodo-
wym. Wspierajmy i brońmy 
samorządy bo warto. Choć 
czasy trudne to życzę miłego 
świętowania wszystkim Sa-
morządowcom w Polsce.

Teresa Mazurek
Wójt Gminy Świdnica

Miasto w kwiatach
W Świebodzicach roz-

poczęło się ukwieca-
nie miasta.

W podwieszanych kwiet-
nikach, donicach i kaskado-
wych wieżach kwiatowych 
zawitała piękna pelargonia, 
która będzie cieszyć oczy, aż 
do jesieni. Jest jedną z naj-
popularniejszych roślin jed-
norocznych, która odznacza 

się odpornością na zmienną 
temperaturę. Udekorowane 
zostały główne drogi dojaz-
dowe, okna wokół Rynku, jak 
również sam Ratusz, a także 
budynek Urzędu Miejskiego 
na ul. Żeromskiego. Ponadto 
w Parku Miejskim kwietniki 
podwieszane zostały wypeł-
nione kompozycjami z róż-
nych roślin.

> opr.



4 nr 9•20/2020 (13•1597)   •   01-07.06.2020 r. reklama: 502 487 511 5PROMOCJAAKTUALNOŚCI

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

30 lat działalności samorządu
W środę, 27 maja, ob-

chodziliśmy 30-lecie 
odrodzenia samorządu te-
rytorialnego. Dokładnie 30 
lat temu odbyły się wolne, 
powszechne wybory do rad 
gmin, które były początkiem 
wolnej, samorządnej Polski. 

W dniu Pracownika Samo-
rządowego wszystkim pra-
cownikom Urzędu Miejskiego 
w Żarowie życzenia złożył 
zastępca burmistrza Przemy-
sław Sikora i sekretarz gminy 
Żarów Sylwia Pawlik. Podzię-
kowania przekazali także bur-
mistrz Leszek Michalak i prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Roman Konieczny. – W dniu 8 
marca 1990 roku sejm przyjął 
ustawę o samorządzie tery-
torialnym, a w dniu 27 maja 
odbyły się pierwsze demokra-
tyczne wybory. Na pamiątkę 
tego historycznego głosowa-
nia 27 maja obchodzony jest 
jako Dzień Samorządu Teryto-
rialnego. Z okazji Dnia Samo-
rządu Terytorialnego składam 
wszystkim pracownikom Urzę-
du Miejskiego, Samorządow-
com, Pracownikom, Radnym, 
Sołtysom najserdeczniejsze 
życzenia. Życzę pomyślności, 
satysfakcji z wykonywanej 
pracy i społecznej misji. Naj-

ważniejszym celem w tej misji 
jest działanie na rzecz dobra 
wspólnego i społeczeństwa 
- dziękował pracownikom 
zastępca burmistrza Przemy-
sław Sikora.

Zmiany, jakie zaszły przez 
minione trzy dekady dostrze-
ga również Grzegorz Grzego-
rzewicz, burmistrz Jaworzyny 
Śląskiej. - Oprócz gmin wpro-
wadzone zostały dodatkowe 
dwa szczeble, samorząd po-
wiatowy i samorząd woje-
wódzki. Każdy z nich realizuje 
swoje zadania. Na szczeblu 
gmin oprócz zmniejszenia 
liczby radnych, najistotniej-
szą zmianą było zastąpienie 
w 2002 roku wieloosobowych 
zarządów gmin, jednoosobo-
wymi organami wykonaw-
czymi (wójtami/burmistrza-
mi/prezydentami miast). 
W okresie 30 lat nasze „małe 
ojczyzny” zmieniły się istotnie. 
Niewątpliwym wzmocnieniem 
dla zachodzących przemian 
były różnego rodzaju środki 
pomocowe w okresie przed 
przystąpieniem do Unii Eu-
ropejskiej. Po akcesji również 
udało się z nich efektywnie ko-
rzystać. To jak dzisiaj wygląda 
nasza gmina i jak się w niej 
żyje jest zasługą wielu osób 
pracujących kiedyś i obecnie 

na jej rzecz. Przede wszystkim 
jest to jednak zasługą naszych 
mieszkańców, którzy na co 
dzień kształtują lokalną rze-
czywistość, dbają o najbliższą 
okolicę, motywują innych do 
działania. Wszystkiego tego, 
co udało nam się osiągnąć, 
dzisiaj możemy sobie pogra-
tulować – podkreśla Grzegorz 
Grzegorzewicz. 

Ostatnie lata w strzegom-
skim samorządzie to duże 
przedsięwzięcia związane 
z oświatą. Termomodernizacji 
doczekały się strzegomskie 
szkoły i przedszkola, a nowo 
wybudowane przedszkole 
z oddziałem żłobkowym przy 
ul. Kościuszki jest pierwszym 
tego typu obiektem w gminie, 

zbudowanym w technologii 
pasywnej. Oddano również 
do użytku Żłobek na ulicy 
Jeleniogórskiej w Strzego-
miu. Przy Szkole Podstawowej 
Nr 2 w Strzegomiu powstało 
Gwiezdne Podwórko. - Wiel-
kim sukcesem było otwarcie 
krytej pływalni „Delfinek”, 
z której dziś korzystają nie tyl-
ko dzieci, ale także i seniorzy. 
To tu odbywają się lekcje pły-
wania i zajęcia z aquaerobiku, 
cieszące się dużym zaintereso-
waniem. Wiele pozytywnych 
opinii pada również pod ad-
resem „Alei Rzeźb”, która stała 
się miejscem spacerów całych 
rodzin. Jej dopełnieniem jest 
multimedialne centrum infor-
macji, zlokalizowane w CAS 

„Karmel”. Istotna jest także 
poprawa infrastruktury. Cał-
kowicie swoje oblicze zmieniły 
ulice: Szarych Szeregów, Ko-
ściuszki, Paderewskiego, Bo-
haterów Getta, Ogrodowa, św. 
Tomasza, Świdnicka, Dolna, 
Armii Krajowej, Koszarowa, 
Olszowa i inne. Wyremonto-
wano również Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Strzegomiu – 
czytamy na stronie UM. 

Duże zadania realizowa-
ne są na terenach wiejskich. 
W Goczałkowie Górnym, 
Morawie i Żelazowie od pod-
staw zostały wybudowane 
nowe świetlice. Natomiast 
w Grochotowie na potrzeby 
świetlicy został zaadaptowa-
ny budynek, a w Modlęcinie 
zmodernizowano dotych-
czasowa świetlicę. Zakoń-
czono budowę centrum ak-
tywności w Jaroszowie oraz 
przebudowano budynek na 
mieszkania socjalne. W Go-
dzieszówku i Skarżycach wy-
budowano strefy aktywności 
z placami zabaw i siłowniami 
zewnętrznymi. W porozumie-
niu z powiatem świdnickim, 
wyremontowano także drogi 
i chodniki na wsiach. Moder-
nizacji uległ park, w którym 
poddano pracom konser-
watorskim wieżę widokową, 

tzw. „Belweder”. Ulice oświe-
tlają nowoczesne lampy hy-
brydowe. Ostatni czas to 
rewitalizacja Starego Miasta 
i Grabów, które z każdym ty-
godniem stają się coraz bar-
dziej przyjaznym miejscem 
do mieszkania. Uroku dodaje 
wyremontowana ze środków 
finansowych PKP zabytkowa 
estakada. - Podczas codzien-
nego spaceru po mieście ła-
two można dostrzec, jak szare 
i zniszczone elewacje kamie-
nic zmieniają się w estetyczne 
i kolorowe. Takim działaniom 
bez wątpienia sprzyja konkurs 
„Odnów i wygraj”. W Strzego-
miu między ulicami Boh. Get-
ta i Świdnicką przeprowadzo-
no remont podwórka. Gmina 
wychodzi naprzeciw najbar-
dziej potrzebującym, czego 
wyrazem jest otwarcie lokalu 
readaptacyjnego w Strzego-
miu - mówią z dumą włoda-
rze. Pomimo trwającej pande-
mii COVID-19 realizowane są 
ważne inicjatywy zarówno dla 
strzegomian, jak i dla miesz-
kańców poszczególnych so-
łectw. Żadne z tych działań 
nie byłoby możliwe bez do-
brze funkcjonującego samo-
rządu w gminie Strzegom.

> opr.

Nowe rozkładyKolejne udogodnienie 

Od dnia 1 czerwca (po-
niedziałek) w Świebo-

dzicach będą przywrócone 
zwiększone ilości kursów 
autobusów komunikacji 
miejskiej.

Przypominamy, że w dal-
szym ciągu w autobusach na-
leży zachować wszelkie środki 
ostrożności związane ze sta-
nem pandemii, tj. zasłanianie 
ust i nosa. W autobusach może 
przemieszczać się tyle osób, ile 
wynosi 30 % wszystkich miejsc 
w pojeździe - siedzących i sto-

jących. Połowa miejsc siedzą-
cych musi pozostać w dalszym 
ciągu wolna. Ponadto pracow-
nicy ZGK Świebodzice Spółka 
z o.o. dokonują bieżącej dezyn-
fekcji autobusów. - Informuje-
my również, że po przeprowa-
dzonej analizie bezpieczeństwa 
i stopnia wykorzystania przez 
pasażerów przystanku przy 
markecie Intermarche, od 1 
czerwca wymieniony przysta-
nek nie będzie obsługiwany – 
piszą pracownicy UM w Świe-
bodzicach. 

> opr.

Zakończono właśnie 
układanie kostki beto-

nowej na placu przy terenie 
rekreacyjnym w Jaroszo-
wie.

Środki na budowę pocho-
dziły z funduszu sołeckiego 
wsi Jaroszów - 30 tys. zł i bu-
dżety gminy Strzegom - 4,6 
tys. zł. W 2018 r. wykonano 

podbudowę wraz z obrzeżem 
z kostki granitowej. W tym 
roku zakres prac polegał na 
ułożeniu kostki betonowej 
o powierzchni 500 m kwadra-
towych. Kostka pochodziła 
z rozbiórki chodników na ul. 
Olszowej (ok. 380 m kwadra-
towych), a brakującą część 
zakupiono. 

> opr.

Ślężański Szlak św. Jakuba
z przystankiem w Tworzyjanowie

Droga św. Jakuba (Ca-
mino de Santiago) to szlak 
pielgrzymkowy do katedry 
w Santiago de Compostela 
w Galicji w północno-zachod-
niej Hiszpanii. W katedrze tej, 
według przekonań pielgrzy-
mów, znajduje się ciało św. 
Jakuba. Nie ma jednej tra-
sy pielgrzymki, a uczestnicy 
mogą dotrzeć do celu jednym 
z wielu szlaków. Liczący 53 km 
Ślężański Szlak św. Jakuba, 
który biegnie ze szczytu Ślęży 
do Środy Śląskiej przebiega 
również w przez Gminę Mar-
cinowice, a dokładnie przez 
Tworzyjanów.

Chociaż to niewielki odci-

nek na naszym terenie (2,75 
km szlaku), to wspólnie z ini-
cjatorem odnowienia szlaku 
Jakubem Pigórą i sołtysem 
Tworzyjanowa Arkadiuszem 

Kuligiem oraz dyrektorem 
Centrum Kultury Dawidem 
Sobczykiem na trasie udało 
się wyznaczyć miejsce przy 
świetlicy w Tworzyjanowie, 

gdzie zlokalizowana będzie 
skrzynka z pieczątką dla piel-
grzymów. Będzie to także 
miejsce na trasie, w którym 
podróżnicy będą mogli odpo-
cząć. W roku 2004 rozpoczęto 
w Polsce wytyczanie i znako-
wanie pierwszych odcinków 
Drogi św. Jakuba, jako części 
europejskiej sieci Camino de 
Santago. Dziś przez nasz kraj 
prowadzi już blisko 6 tysięcy 
kilometrów szlaków ozna-
kowanych symbolem muszli. 
Dzięki nim można przejść 
także z Litwy, Rosji, Ukrainy 
i Słowacji do Niemiec i Czech.

> opr.
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Olszowa już przejezdna
Zakończyła się prze-

budowa ul. Olszowej 
w Strzegomiu na odcinku 
od zjazdu w kierunku Lidla 
do Firmy Drobiarskiej. 
Droga zyskała nie tylko 
na wizerunku, ale też 
zdecydowanie poprawiła 
bezpieczeństwo kierowców 
i przede wszystkim miesz-
kańców. 

W ramach zadania prze-
budowano m. in. nawierzch-
nię drogi wraz ze zjazdami, 
wykonano nowe chodniki 
oraz pobocza gruntowe. 
Wykonano również nowe 
oświetlenie uliczne na od-
cinku od ul. Andersa oraz 
wymieniono pozostałe opra-
wy oświetlenia ulicznego. 
Skrzyżowanie z ul. Słoneczną 
zostało przebudowane jako 

skrzyżowanie wyniesione. 
Dodatkowo zostały wykona-
ne 3 przejścia dla pieszych, 
w tym jedno wyniesione 
wraz z oznakowaniem po-
ziomym i pionowym. W celu 
zwiększenia bezpieczeń-
stwa na ul. Olszowej zosta-
ły zamontowane dwa sta-
cjonarne urządzenia BRD, 
informujące kierujących 
o prędkości jazdy. W celu 
odprowadzenia wód opado-
wych została wybudowana 
nowa kanalizacja deszczowa 
wraz z licznymi wpustami 
ulicznymi. Wykonawcą ro-
bót budowlanych była firma 
„Drog-Ziem” ze Stanowic. 
Koszt tej części zadania in-
westycyjnego wyniósł ok. 4,5 
mln zł, z czego 50% stanowi 
dofinansowanie z budżetu 
państwa w ramach Funduszu 

Dróg Samorządowych. Do 
końca czerwca br. planowa-
na jest przebudowa terenu 
znajdującego się w obrębie 
skrzyżowania z ul. Brzozo-
wą. Wykonana będzie tam 
nowa nawierzchnia, chodniki 
z kostki betonowej, zjazdy na 
posesje oraz pobocza grun-

towe. Wymienione zostaną 
również oprawy oświetlenia 
ulicznego na ledowe. Po-
nadto powstanie zatoka au-
tobusowa. Wykonawcą tego 
zadania jest również „Dro-
g-Ziem” ze Stanowic. Koszt 
prac wynosi ok. 520 tys. zł. 
Kwota ta w całości pochodzi 

z budżetu gminy Strzegom.
Równolegle z prowadzo-

nymi pracami rozpoczął się 
drugi etap przebudowy ul. 
Olszowej – na odcinku od 
drogi 374 do firm i zakła-
dów, prowadzącym przez 
pola. Wykonano mechanicz-
ne korytowanie wierzchniej 
warstwy drogi, a następ-
nie ułożono dwie warstwy 
z mieszanki mineralno-bi-
tumicznej. Warto podkreślić, 
że w związku z koniecznością 
ułożenia warstwy ścieralnej 
na całej szerokości jezdni, 
ruch samochodów ciężaro-
wych – na krótko - zostanie 
ponownie skierowany na ul. 
Olszową, gdzie docelowo 
obowiązuje zakaz porusza-
nia się samochodów o masie 
całkowitej powyżej 3,5 tony. 
Jest to niezbędne w związku 

z przyjętą technologią wy-
konania ostatniej warstwy 
jezdni tj. „bezszwowo”. Do-
datkowo wykonane zostaną 
zjazdy oraz obustronne po-
bocze gruntowe. Wykonaw-
cą odcinka o długości oko-
ło 670 mb od drogi nr 374 
w kierunku firmy ADA Granit 
jest konsorcjum firm: „COM – 
D” z Jawora (lider) oraz Jele-
niogórskie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych (partner). 
Wykonawcą odcinka od Fir-
my Drobiarskiej do firmy 
ADA Granit jest „Drog-Ziem” 
ze Stanowic. Całkowity koszt 
robót budowlanych to ok. 
1,7 mln zł, z czego dofinan-
sowanie z budżetu państwa 
w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych to ok. 1 
mln zł, czyli aż 60%.

> opr.

Budowa kanalizacji 
zakończona

Nowy skwer na wjeździe 
do Marcinowic

W połowie maja została 
odebrana i przeka-

zana do użytku inwestycja 
pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej we wsi Modlęcin, 
gmina Strzegom”, dzię-
ki czemu już osiemnasta 
(z dwudziestu dwóch) wio-
ska w naszej gminie została 
wyposażona w kanalizację 
sanitarną.

Wybudowano łącznie 3,01 
km kanalizacji grawitacyjnej 
DN 200/160 oraz 0,3 km ka-
nalizacji tłocznej DN 110 wraz 
z przepompownią ścieków. 

Wykonawcą robót była firma 
INSTALBUD z Legnicy. - Ro-
boty budowlane wykonane 
zostały wykonane zgodnie ze 
specyfikacją istotnych warun-
ków zamówienia, dokumenta-
cją projektową i umową z Wy-
konawcą. Realizacja zadania 
przebiegła bez większych 
problemów, sprawnie organi-
zacyjnie oraz z doskonałym 
doświadczeniem budowlanym 
i technicznym ze strony wy-
konawcy – informuje Dorota 
Borkowska, prezes strzegom-
skiej spółki WIK.

> opr.

Lokal readaptacyjny
otwarty od 1 czerwca

Od dzisiaj, 1 czerwca,  po-
nownie zostanie otwarty 

strzegomski lokal readapta-
cyjny dla osób potrzebują-
cych. Jego siedziba - przypo-
mnijmy - mieści się przy Al. 
Wojska Polskiego 25.

Lokal służy do utrzymy-
wania higieny osobistej 
w ramach działań readapta-
cyjnych dla osób po terapiach 
uzależnieniowych oraz osób 
bezdomnych. Miejsce to wy-
posażone jest w dwie kabiny 

natryskowe, dwie toalety oraz 
poczekalnię, w której można 
wyprać odzież (automat pral-
niczy, suszarka). W okresie 
niesprzyjających warunków 
atmosferycznych i tempera-
turowych jest możliwość za-
grzania się i wypicia gorącego 
napoju. Chętni do skorzysta-
nia z lokalu zobowiązani są 
do zapoznania się z regula-
minem jego działania i jego 
przestrzegania. Miejsce jest 
monitorowane.

> opr.

Rozpoczęły się roboty bu-
dowlane związane z przebu-
dową ul. 3 Maja w Strzego-
miu. Wykonawcą robót jest 
firma MAT-BRUK ze Świdnicy. 
Koszt wynosi ok. 1,2 mln zł, 
a planowany termin zakoń-
czenia prac to koniec paź-
dziernika br.

Po wykonaniu prac przygo-
towawczych tj. zatwierdzeniu 
i wprowadzeniu tymczasowej 
organizacji ruchu i uzyskaniu 
zgody konserwatora zabyt-
ków na prowadzenie prac, 
rozpoczęła się realizacja ro-
bót w terenie. Do końca paź-

dziernika będą występować 
utrudnienia w komunikacji 
- Projekt tymczasowej orga-
nizacji ruchu zakłada połów-
kowe zamykanie odcinków 
jezdni. Odcinki będą miały 
długość od 100 m do 200 m 
i będą obejmowały połowę 
szerokości jezdni, aby możliwy 
był lokalny ruch dla miesz-
kańców. Miedzy zamkniętymi 
odcinkami możliwe będzie mi-
janie się pojazdów - informuje 
Ewelina Kowalska, naczelnik 
Wydział Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi w UM w Strzegomiu.

W pierwszej kolejności wy-
konawca przystąpił do za-
mknięcia południowej strony 
ulicy w celu likwidacji rowu 
i wykonania w jego miejscu 
odcinków kanalizacji deszczo-
wej. Po wykonaniu podbudowy 
drogi i chodnika nad dawnym 
rowem, zostanie poprowa-
dzony po niej ruch. Zostanie 
zamknięta północna połowa, 
aby przebudować ją wraz z na-
wierzchnią. Ostatnią fazą prze-
budowy będzie ułożenie na-
wierzchni południowej połowy 
jezdni i chodnika.

> opr.

Ruszyła przebudowa ul. 3 Maja

To były dwa intensywne 
dni ciężkiej pracy wielu osób. 
Wspólnymi siłami w Marci-
nowicach  stworzono pięk-
ną wizytówkę gminy, która 
z dnia na dzień, wraz ze 
wzrostem roślin będzie na-
bierała złoto-zielonych barw.

- Dziękujemy osobom, któ-
re zaangażowały się w pracę 
nad naszym skwerem. Łącz-
nie przez dwa dni pracowało 
z nami ponad 40 osób, prze-
rzuciliśmy 100 ton kruszywa 
i zasadziliśmy ponad 600 
roślin. W sposób szczegól-
ny wspomogli nas: Kopalnia 

Granitu Sanbet, Składy Wę-
gla Interfuel Łukasz Bilicki, 
Eugeniusz Szerszeń, Marek 
Kędzior, Rafał Horodyski, 
Mieszkańcy Marcinowic, Pra-
cownicy Publicznego Przed-
szkola w Marcinowicach, 
Szkoły Podstawowej im. 
Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego w Strzelcach, Szkoły 
Podstawowej w Marcinowi-
cach, Centrum Kulturalno-Bi-
bliotecznego w Marcinowi-
cach oraz Pracownicy Urzędu 
Gminy Marcinowice – pod-
kreślają urzędnicy. 

> opr.
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Nocny szampan na Starym Książu
Romantyczne ruiny 

Starego Książa to jedna 
z największych atrakcji Ksią-
żańskiego Parku Krajobrazo-
wego i nieodzowny cel wielu 
wycieczek odwiedzających 
Zamek Książ w Wałbrzychu. 
Zapraszamy do poznania 
fascynującej historii „Alte 
Burga”, a szczególnie jedne-
go, wyjątkowego wydarze-
nia sprzed 118 lat kiedy to 
ówczesna właścicielka obu 
zamków, księżna Daisy von 
Pless zaprosiła swoich gości 
na pewną, nocną wyprawę. 

Artykuł Harolda Nicolsona, 
angielskiego dyplomaty i pi-
sarza ukazał się w magazynie 
The Spectator z 22 lipca1943, 
niecały miesiąc po śmier-
ci księżnej Daisy von Pless 
w Wałbrzychu. Autor znał 
ostatnią Panią na Książu oso-
biście, ba był nawet z nią spo-
winowacony i gościł w Książu. 
Żoną Nicolsona była kuzyn-
ka księżnej, kontrowersyjna 
pisarka Vita Sackville-West, 
która przeszłą do historii jako 
wieloletnia partnerka Virginii 
Wolf. Tłumaczenie tekstu Ni-
colsona dokonała biografka 
księżnej Daisy, Barbara Bor-
kowy.

Szczególnie jeden fragment 
tego ciekawego, wspomnie-
niowego tekstu zasługuje na 
uwagę, bo dotyczy wydarze-
nia, które miało miejsce w nie-
istniejących już wnętrzach Sta-
rego Książa. 

„Młodzi niemieccy hrabio-
wie, baronowie i oficerowie 
zapraszani do Książa, choć 
bardzo chętni do uczestnictwa 
w zabawach o angielskim cha-
rakterze, nigdy nie wyczuwali 
kiedy należy ją przerwać. Pew-
nej nocy w Książu, zaplanowa-
no piknik w zrujnowanej wieży 
w lesie. Służba została wysłana 
tam po południu z porcelano-
wą zastawą, szklanymi kie-
liszkami i srebrnymi sztućca-
mi; stół przygotowano jak za 
zamierzchłych czasów w sali 
bankietowej jakiegoś starego 
zamczyska, a wypudrowani lo-
kaje stali za krzesłem każdego 
gościa. Niewinne igraszki prze-
szły jednak w hulankę: stół zo-
stał wywrócony, a szkło i porce-

lana roztrzaskane. W pamięci 
jednego z uczestników pozo-
stał obraz wielkiego srebrnego 
świecznika, leżącego na pod-
łodze z wciąż płonącymi świe-
cami, których wosk kapał do 
olbrzymiej kałuży szampana”.

Wydarzenie to zostało także 
opisane w wydanych drukiem 
pamiętnikach księżnej Daisy, 
pt. „Lepiej przemilczeć”. Szcze-
góły znacznie się od siebie 
różnią, ale bez wątpienia do-
szło do niego w grudniu 1902 
roku. Księżna von Pless miała 
wówczas 29 lat, od 10 lat był 
żoną, dziedzica jednej z naj-
większych europejskich fortun, 
księcia Jana Henryka XV, a od 
dwóch lat także mamą Jana 
Henryka XVII. 

11 grudnia 1902. Książ:
„Odkąd wróciliśmy do Ksią-

ża, mamy dom pełen ludzi na 
polowania. Pierwsi goście zja-
wili się 4-go...Pogoda na czas 
pobytu naszych gości dopisała 
i tylko przez parę pierwszych 
dni było zimno, osiemnaście 
do dwudziestu stopni poniżej 
zera. Jednej nocy poszliśmy 
po obiedzie na sanki; pełnia 
księżyca, bezwietrznie, każda 
gałązka na drzewach pokryta 
szronem. Kazałam powiesić 
chińskie lampiony na drze-
wach biegnących wzdłuż toru 
saneczkowego i jako dodat-
kową niespodziankę, zapalić 
bengalskie ognie u wylotu 
alejek oraz po obu stronach 
wzgórza. Całe miejsce żarzy-
ło się na czerwono, by potem 
przejść w kolor blado niebie-
ski i zielony; było to coś tak 
pięknego, że niektórym z nas 
chciało się aż płakać; pragnę-
łam wtedy przytulić się do 
kogoś, lecz pozostało mi tylko 
westchnienie.

Była to naprawdę zwa-
riowana noc; każdy z moich 
pięciu arabskich koni ciągnął 
sanie z takim pędem, że fru-
wały nad śniegiem. Pojechali-
śmy do Riesengrab popatrzeć 
na Zamek z drugiego końca 
doliny; przy świetle księżyca 
wyglądał ogromny i bardzo 
odległy, ale i tak zauważy-
łam uspokajające światełko 
w oknie pokoiku Dzieciątka. 
Potem popędziliśmy polami 

w kierunku Alterburgu, czy-
li Starego Zamku. Kiedy tam 
przybyliśmy rozszczekały się 
psy. Nikt nie zareagował na 
dzwonek, więc dwóch panów, 
pomimo mojego sprzeciwu, 
wyważyło bramę. Bałam się, 
że spuszczone z łańcucha psy 
mogą się na nas rzucić, ale jak 
się okazało jeden mały kunde-
lek z krzywymi łapkami poma-
chał na nasz widok ogonkiem, 
a drugi, choć znacznie większy, 
powarczał trochę i uciekł do 
budy. Narobiliśmy tyle hałasu, 
że w końcu dozorca w nocnej 
koszuli pokazał się w oknie. 
Powiedziałam mu, żeby się nie 
bał, bo to tylko ja. Nie wyglą-
dał wcale na zaskoczonego, 
przyniósł lampę i poprowadził 
nas po schodach. Potem ktoś ją 
od niego wziął i przeszliśmy po 
upiornie wyglądających kom-
natach. Kiedy doszliśmy do 
Kaplicy, jakiś dowcipniś zgasił 
płomień i tylko światło księży-
ca wpadało przez okna. Bałam 
się tak bardzo, że chwyciłam 
się największego w naszym to-
warzystwie mężczyzny i szyb-
ko stamtąd uciekłam.”

Historia Starego Książa
Stary Książ powstał praw-

dopodobnie przed 1288 ro-
kiem i do niego w 1290 roku 
książę Bolko I Surowy prze-
niósł swoją siedzibę z Lwówka 
Śląskiego. Swoje znaczenie 
warownia straciła po przejściu 

księstwa świdnicko-jawor-
skiego do Korony Czeskiej 
w 1392 roku. W 1428 roku 
zostaje zdobyty przez po-
wstańców husyckich. W na-
stępnych latach staje się on 
bazą wypadową rycerzy-roz-
bójników i jako ich siedziba 
zostaje zniszczony w 1484 
roku. Pozbawiony właściciela 
zamek powoli popada w ru-
inę. W 1509 roku wraz z całą 
okolicą zakupił go rycerski 
ród Hobergów, w których po-
siadaniu pozostał aż do 1943 
roku. 

Istnienie średniowiecznej 
ruiny vis-a-vis Książa po-
twierdzają XVIII źródła iko-
nograficzne, zachowane m.in. 
w Muzeum Narodowym we 
Wrocławiu i Instytucie Her-
dera w Marburgu. Widać na 
nich wyraźnie niskie relikty 
budowli na których podsta-
wie wybudowano później 
„Stary Książ”. Także badania 
archeologiczne z lat 1991-92 
potwierdziły, że obiekt, który 
dziś znamy jako ruiny Starego 
Książą na powstał na pozo-
stałościach zamku średnio-
wiecznego.

W roku 1794 właściciel 
zamku Książ, hrabia Jan Hen-
ryk VI von Hochberg zlecił 
swojemu dawnemu nauczy-
cielowi rysunku, architekto-
wi Christianowi Wilhelmowi 
Tischbeinowi (1751-1824) 
urządzenie otoczenia zam-

ku. Architekt i malarz ze 
znanej rodziny artystycznej 
urządził w książąńskim par-
ku tzw. „dziką promenadę”. 
Teren wokół Książa, wzdłuż 
koryta rzeki Pełcznicy prze-
kształcono w ogromnych roz-
miarów, romantyczny park, 
tylko nieznacznie ingerujący 
w ukształtowanie, a uwzględ-
niający liczne, naturalne 
atrakcje książańskiego wąwo-
zu, m.in. skały i historyczne 
drzewa. Obszar leśny zwany 
Fürstensteingrund zaaranżo-
wano w ten sposób, że po-
przecinano naturalną gęstwi-
nę siecią krętych dróg. 

Kulminację „dzikiej pro-
menady” stanowił, położony 
po drugiej stronie Pełcznicy 
tzw. „Alte Burg” czyli Stary 
Zamek. Tischbein wykorzy-
stał istniejące w tym miejsce 
relikty siedziby rycerskiej do 
wybudowania stylizowanej 
na gotyk, romantycznej ruiny. 
Rozpoczęta w 1794 roku bu-
dowa trwała trzy lata i zakoń-
czyła się 1797. W jej wyniku 
powstała letnia rezydencja 
kryjąca dwukondygnacyjny, 
bogato wyposażony pała-
cyk, który przystosowano do 
przyjmowania gości. 

 Budowlę otoczono fosą 
i murem obronnym, a wejście 
do niego prowadziło przez 
bramę z dwoma wieżycz-
kami. W budynku głównym 
połączonym z wieżą znaj-

dowała się sala reprezenta-
cyjna, sądowa, zbrojownie 
i sypialnie. Pod kaplicą połą-
czoną z głównym budynkiem 
krużgankami mieścił się loch 
pochodzący z zamku średnio-
wiecznego. Podczas rozbudo-
wy użyto wiele oryginalnych 
elementów renesansowych 
i barokowych przeniesionych 
z innych obiektów m.in. por-
tale drzwiowe z odziedziczo-
nego przez Hochbergów na 
początku XVIII wieku pałacu 
w Trzebieniu (Kittlitzreben).

Do Starego Książa prowa-
dziło 355 drewnianych stopni. 
W XIX wieku przemierzała je 
coraz liczniejsza rzesza tury-
stów. To dla nich urządzono 
we wnętrzach zamku restau-
rację i pokoje noclegowe, 
a w pozostałych pomieszcze-
niach rodzaj muzeum. Znaj-
dowało się ono w cylindrycz-
nej wieży, w pomieszczeniu 
zwanym Klosett. Obok por-
tretów rodzinnych Hochber-
gów oraz spokrewnionych 
z nimi Stolbergów i Bibra-
nów, umieszczono tam cenne 
zbiory militariów (m.in. zbroje 
i broń biała), obrazów i mebli. 
Znalazło się wśród nich nawet 
łóżko polowe Fryderyka Wiel-
kiego na którym spał podczas 
bitwy pod Dobromierzem. 

Restauracja w pomieszcze-
niach na parterze wychodzi-
ła na dziedziniec zamkowy, 
gdzie przygotowano miejsca 
dla 200 biesiadników. Górne 
piętra zajmowała sala ban-
kietowa i pokoje gościnne 
urządzone w średniowiecz-
nym stylu. Na początku XX 
wieku restaurację prowadził 
Stephan Schmela,w latach 20-
tych Fritz Busse a przed II woj-
ną światową obiekt prowadził 
C. Busse. 

Zamek spłonął 19 lub 20 
maja 1945 roku, podpalo-
ny przez żołnierzy radziec-
kich (informacja od p. Doris 
Stempowskiej z Książa, datę 
19 maja podaje Stanisław 
Kozłowski - pierwszy starosta 
wałbrzyski w piśmie do woje-
wody wrocławskiego).

> Mateusz Mykytyszyn
 – Zamek Książ
 w Wałbrzychu

Nowe oblicze
podwórka
Przebudowa jednego 

z największych podwó-
rek w Strzegomiu - zlokali-
zowanego pomiędzy ulica-
mi: Świdnicką, Boh. Getta, 
Krótką, Rynkiem i Ogro-
dową - została ukończona. 
Wspólnoty mieszkaniowe 
kończą jeszcze budowę 
boksów na śmieci.

Podwórko to - obejmujące 
swoim zasięgiem wielu miesz-
kańców, w tym dzieci - było 
jednym z wielu, które nie re-
montowano od lat. Brak było 
tam wydzielonych miejsc par-
kingowych dla samochodów, 
chodników dla mieszkańców, 
ławek, lamp, koszy na śmieci 
i ładnej zieleni. Ogólnie pano-
wał chaos i nieporządek. Teraz 
wszystko zmieniło się na lep-

sze! Zostało stworzone przy-
jazne otoczenie, które sprawi, 
że mieszkańcy z chęcią będą 
spędzać czas na świeżym po-
wietrzu, gdzie będzie czysto 
i bezpiecznie. Modernizacja 
tego podwórka jest konty-
nuacją wyremontowanych 
już wcześniej przyległych ulic 
oraz parku „Strzegomskie 
Planty”, a także rewitalizacji 
terenów wzdłuż Strzegomki 
i parku przy ul. Kasztelańskiej. 
- Apelujemy do mieszkańców 
tego dużego podwórka, by 
szanowali przestrzeń publicz-
ną i zwracali uwagę na poten-
cjalne akty wandalizmu w tym 
miejscu. Prosimy o zgłaszanie 
tego typu zdarzeń na policję 
z podaniem daty i godziny –
mówią urzędnicy.

> opr.
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Dolny Śląsk liderem pomocy
Ponad 2.100 wniosków 

rozpatrzył pozytywnie 
Dolnośląski Wojewódzki 
Urząd Pracy w sprawie 
dopłat do wynagrodzeń. 
Pozwoli to na ochronę 
ponad 117 tysięcy pracow-
ników dolnośląskich przed-
siębiorstw. Tak przedstawia 
się bilans funkcjonowania 
rządowej Tarczy Antykry-
zysowej po prawie dwóch 
miesiącach jej obowią-
zywania. DWUP realizuje 
te zadania najskuteczniej 
w Polsce.

Od 1 kwietnia DWUP 
wdraża elementy związa-
ne z dopłatami do wyna-
grodzeń z Funduszu Gwa-
rantowanych Świadczeń 
Pracowniczych w związku 
z przestojem ekonomicz-
nym, czy też zmniejszeniem 
godzin pracy w firmach. 
– Chronimy miejsca pra-
cy i jak wynika ze statystyk 
Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej robimy 
to najsprawniej w Polsce. 
Liczby mówią same za sie-
bie. Ponad 2.100 pozytywnie 
rozpatrzonych wniosków, 
które uratują blisko 120 ty-
sięcy miejsc pracy to naj-
lepszy wynik w kraju. War-
tość tej pomocy to ponad 
510 milionów złotych, które 
już od kwietnia trafiają do 
przedsiębiorców – mówi Ce-

zary Przybylski, marszałek 
województwa dolnośląskie-
go. – Pomoc samorządu wo-
jewództwa dla przedsiębior-
ców, to również Dolnośląski 
Pakiet Gospodarczy. Warty 
w sumie miliard złotych i sfi-
nansowany głównie ze środ-
ków unijnych system wspar-
cia, skierowany został do 
dolnośląskich przedsiębior-
ców i za jego pośrednictwem 
można także sięgnąć po po-
moc finansową, ułatwiającą 
przetrwanie trudnych chwil 
kryzysu – dodaje marszałek 
Przybylski.

Tarcza antykryzysowa re-
alizowana przez DWUP, to 
dofinansowanie zatrudnie-
nia z Funduszu Gwaranto-
wanych Świadczeń Pracow-
niczych przewidziane dla 
firm w kłopotach. Trafia ono 
do przedsiębiorcy, któremu 
w czasie przestoju ekono-
micznego lub obniżonego 
wymiaru czasu spadły obro-
ty po 1 stycznia. W zależno-
ści od okresu porównania 
spadek ten musi wynosić 
min. o 15 lub 25 proc. Po-
moc przysługuje firmom 
zatrudniającym już od 1 
pracownika. W przypad-
ku przestoju ekonomicz-
nego pracodawcy mogą 
liczyć nawet na ponad 1,5 
tys. zł przez trzy miesiące 
na osobę, a w przypadku 
obniżonego wymiaru pra-

cy nawet na ponad 2,6 tys. 
zł na pracownika. Obecnie 
ocenianych jest 315 wnio-
sków, dotyczących ochrony 
ponad 14 tys. miejsc pracy. 
– Ta pomoc jest bezzwrotna, 
a dzięki nowelizacji ustawy 
może z niej skorzystać wię-
cej osób, na korzystniejszych 
zasadach – mówi Bartosz 
Kotecki, pełniący obowiąz-
ki dyrektora Dolnośląskie-
go Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy.

O wsparcie w DWUP mogą 
się starać obecnie również 
organizacje pozarządowe, 
organizacje prowadzące 
działalność pożytku pu-
blicznego oraz państwowe 
osoby prawne w rozumieniu 
ustawy o finansach publicz-
nych. Warunkiem otrzyma-
nia pomocy jest utrzymanie 
zatrudnienia tylko przez 
okres jej otrzymywania, 
czyli np. przez 3 miesiące. 
– Ustawowe zmiany, mimo 
że wprowadzone po połowie 
kwietnia obowiązują od 1 
kwietnia. Co ważne, wszyst-
kie wnioski, które zostały 
rozpatrzone przed zmianą 
ustawy z automatu obowią-
zują na nowych zasadach. 
Nie ma konieczności anek-
sowania umów – dodaje 
dyrektor Kotecki i zachę-
ca do składania wniosków 
w najbezpieczniejszy spo-
sób, czyli drogą elektro-

niczną. – W portalu praca.
gov.pl można kompletnie 
zrealizować wniosek. Jednak 
przed złożeniem wniosku 
konieczne jest zapoznanie 
się nie tylko z dokumenta-
mi ale też instrukcją wideo 
wypełnienia wniosku, czy też 
najczęściej zadawanymi py-
taniami i odpowiedziami. To 
pozwoli na złożenie popraw-
nego wniosku, dzięki czemu 
szybciej zostanie rozpatrzo-
ny. Niestety wpływa do nas 
sporo błędnie wypełnionych 
wniosków, co ma wpływ na 
szybkość załatwienia spra-
wy. A jest całkiem sporo 
wniosków np. nie wypeł-
nionych do końca, albo wy-
syłanych bez załączników, 
z błędnymi nazwami firm, 
których dotyczą – podkre-
śla. Szczegółowe informa-
cje, informator i dokumenty 
do pobrania znajdują się na 
stronie ministerstwa. Przed-
stawiciele DWUP zachęcają 
do zapoznania się z mate-
riałami. Wszystko po to, by 
wnioski zostały przygoto-
wane dobrze, a wsparcie 
udzielone możliwie jak naj-
szybciej. Wysyłka wniosków 
pocztą tradycyjną, złożenie 
ich w skrzynce w DWUP we 
Wrocławiu, niekompletne 
wnioski lub zawierające błę-
dy wydłużają czas przekaza-
nia wsparcia. 

> 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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tel. 74 856 88 88
sekretariat@swidnickie.pl

reklam
a

STREFA PRACY 
Świdnica • Wałbrzych 

Dzierżoniów

Twoje ogłoszenie rekrutacyjne
w trzech powiatach.

Sprawdź!   tel. 502 487 511
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To się ukrył
Funkcjonariusze Wydziału 

Kryminalnego świdnickiej 
komendy zatrzymali męż-
czyznę, który poszukiwany 
był przez wymiar sprawie-
dliwości w związku z zaległa 
karą pozbawienia wolności. 
Kilkukrotnie zmieniał swoje 
miejsce zamieszkania, a kie-
dy policjanci wpadli na jego 
trop, postanowił ukryć się 
pod łóżkiem... w schowku 
na pościel.

Funkcjonariusze z Wydziału 
Kryminalnego Komendy Po-
wiatowej Policji w Świdnicy 
zapukali do drzwi jednego 

z mieszkań na terenie miasta. 
Funkcjonariusze Wydziału 
Kryminalnego podejrzewali, 
że właśnie tam może prze-
bywać poszukiwany 46-latek. 
Ustalenia funkcjonariuszy 
okazały się słuszne. Zatrzy-
mali mężczyznę, który chcąc 
uniknąć konfrontacji z poli-
cjantami schował się pod łóż-
kiem… w skrzyni na pościel. 
46-latek nie krył zdumienia, 
kiedy funkcjonariusze ujawnili 
jego kryjówkę. Mężczyzna zo-
stał przewieziony do Aresztu 
Śledczego gdzie spędzi naj-
bliższy rok.

> opr.

Zatrzymani po pościgu
Policjanci Ogniwa Pa-

trolowo-Interwencyjnego 
podjęli pościg za kierow-
cą samochodu marki Audi, 
który nie zatrzymał się do 
kontroli drogowej. Po-
jazd z piskiem opon pod-
jął ucieczkę, która jednak 
nie trwała długo. Kierowca 
jak 24-letni pasażer, który 
posiadał przy sobie środki 
odurzające zostali zatrzy-
mani i usłyszeli już zarzu-
ty. Teraz za popełnione 
przestępstwa odpowiedzą 
przed sądem.

Do zdarzenia doszło 
w piątek 22 maja 2020 roku 

około północy. Funkcjona-
riusze Ogniwa Interwencyj-
no-Patrolowego świdnickiej 
komendy w miejscowości 
Pszenno zauważyli jadą-
cy samochód osobowy 
marki Audi, którego kie-
rujący na widok radiowo-
zu znacznie przyśpieszył. 
W związku z tym policjanci 
niezwłocznie podjęli de-
cyzję o zatrzymaniu go do 
kontroli drogowej i wyja-
śnieniu przyczyny takiego 
zachowania kierowcy. Kiedy 
zbliżyli się do pojazdu, włą-
czyli w radiowozie sygnały 
świetlne i dźwiękowe. Wów-

czas kierujący samochodem 
ponownie gwałtownie przy-
spieszył. Funkcjonariusze 
rozpoczęli pościg za kieru-
jącym, który szybko został 
zatrzymany. Okazał się nim 
24-letni mieszkaniec po-
wiatu świdnickiego, który 
za swoje nieodpowiedzial-
ne zachowanie usłyszał już 
zarzuty, grozi mu do 5 lat 
pozbawienia wolności. 

 Podczas interwencji 
podejrzenie policjantów 
wzbudziło również nerwo-
we zachowanie pasażera, 
który w pewnym momencie 
wsadził sobie „coś” do ust. 

24-latek wpadł na nieba-
nalny pomysł i postanowił 
zjeść susz roślinny koloru 
zielono-brunatnego, który 
posiadał przy sobie. Funk-
cjonariusze przeprowadzi-
li jego kontrolę osobistą. 
Wtedy ujawnili kilka por-
cji suszu roślinnego, któ-
ry przebadano na testerze 
narkotykowym. Test po-
twierdził, że zabezpieczona 
substancja to marihuana. 
Mężczyzna został zatrzyma-
ny i usłyszał zarzuty w spra-
wie grozi mu do 3 lat po-
zbawienia wolności.

> opr.

Rowerzysto, przeczytaj
i zapamiętaj
Rower jako środek 

transportu lub rekreacji 
sprawdza się znakomicie. 
Szczególnie latem, znacznie 
przyjemniej jest poruszać 
się jednośladem, niż stać 
samochodem w korkach. 
Rowerzyści poruszający się 
ulicami są pełnoprawnymi 
uczestnikami ruchu dro-
gowego. Mają w związku z 
tym uprawnienia, ale i obo-
wiązki. Nic nie zwalnia ich 
z przestrzegania przepisów 
prawa o ruchu drogowym.

Rower to nie tylko beztro-
ska przyjemność. Poruszając 
się nim nie chroni nas karose-
ria, ani poduszki powietrzne. 
W sposób szczególny trzeba 
też obserwować otoczenie, 
ponieważ każde zderzenie lub 
upadek może skończyć się 
nieprzyjemnymi lub tragicz-
nymi w skutkach konsekwen-
cjami. Co mówią przepisy 
ruchu drogowego na temat 
problemów, które możemy 
spotkać w każdym momencie 
swojej przejażdżki rowero-
wej? Kierujący rowerem jest 
obowiązany korzystać z drogi 
dla rowerów lub pasa ruchu 
dla rowerów, jeśli są one wy-

znaczone dla kierunku, w któ-
rym się porusza lub zamierza 
skręcić. Korzystając z drogi 
dla rowerów i pieszych, jest 
obowiązany zachować szcze-
gólną ostrożność i ustępo-
wać miejsca pieszym, w razie 
braku drogi dla rowerów lub 
drogi dla rowerów i pieszych 
kierujący rowerem jedno-
śladowym jest obowiązany 
korzystać z pobocza, a jeżeli 
nie jest to możliwe - z jezd-
ni. Dziecko w wieku do 7 lat 
może być przewożone na ro-
werze pod warunkiem, że jest 
ono umieszczone na dodat-
kowym siodełku zapewniają-
cym bezpieczną jazdę.

> opr.

Kiedy możemy korzystać z 
chodnika?:

- opiekujemy się kierującym 
rowerem, jeżeli nie przekro-
czył 10 lat życia,
- szerokość chodnika 
wzdłuż drogi, po której ruch 
pojazdów dozwolony jest z 
prędkością większą niż 60 
km/h, wynosi co najmniej 
2 m i brak jest wydzielonej 
drogi dla rowerów,
- warunki pogodowe zagra-
żają bezpieczeństwu rowe-
rzysty na jezdni (śnieg, silny 

wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta 
mgła).

Podstawowe wyposażenie 
naszego roweru:

z przodu – jedno światło 
pozycyjne barwy białej lub 
żółtej selektywnej,
z tyłu – jedno światło od-
blaskowe barwy czerwonej 
o kształcie innym niż trójkąt 
oraz jedno światło pozycyj-
ne barwy czerwonej, które 
może być migające,
co najmniej w jeden sku-
tecznie działający hamulec,
dzwonek lub inny sygnał 
ostrzegawczy o nieprzeraź-
liwym dźwięku.
(dopuszcza się umieszcze-
nie świateł odblaskowych 
barwy żółtej samochodowej: 
na bocznych płaszczyznach 
kół roweru, z zastrzeżeniem, 
że z każdego boku pojazdu 
powinny być widoczne dwa 
światła: jedno umieszczo-
ne na kole przedniej osi, a 
drugie – na kole tylnej osi; 
na pedałach roweru) Mimo, 
że nie jesteśmy zobowią-
zani przepisami do używa-
nia kasków ochronnych, to 
policjanci zachęcają do ich 
używania. Podczas upadku 
uchronią nas przed uszko-
dzeniem głowy.

Uwaga na złodziei
Świdnicka policja apeluje 

do mieszkańców o czuj-
ność i niepozostawianie 
otwartych drzwi miesz-
kania nawet gdy wszyscy 
domownicy są w domu. 
Złodziej potrafi to wy-
korzystać - wejść i wyjść 
niezauważony.

Przekonał się o tym 68-let-
ni mieszkaniec Świdnicy, któ-
ry był zmuszony powiadomić 
policję o kradzieży. Złodziej 
wykorzystał fakt niezamknię-
cia na klucz drzwi wejściowych 
do mieszkania oraz nieuwagę 
domowników i ukradł portfel 
z pieniędzmi i z dokumentami. 
To tzw. metoda „na klamkę”. 
Niekiedy złodzieje mieszka-
niowi po prostu korzystają 
z „okazji” pozostawionych 
przez właścicieli mieszkań – 
zdarza się, że w jednym bloku 
znajdą nawet kilka mieszkań, 
w których domownicy, bę-
dąc wewnątrz pozostawiają 
drzwi niezamknięte na zamek, 
a w przedpokoju... torebki, 
klucze do samochodu, do-
kumenty, portfele, telefony 
komórkowe. To wystarczy by 
złodziej skorzystał z chwili nie-
uwagi i zabrał pozostawione 
rzeczy. - Apelujemy, aby nie 
stwarzać takich sytuacji, któ-

re złodziej może wykorzystać. 
Trzeba pamiętać o zamyka-
niu okien, kiedy wychodzimy 
z mieszkania, zamykać drzwi 
na zamek, gdy przebywamy 
w mieszkaniu – podkreślają 
mundurowi. 

> opr.

Aby zapobiec podobnym 
sytuacjom w przyszłości nie 
zapominajmy o kilku pod-

stawowych zasadach:
- przede wszystkim zamykaj 
drzwi mieszkania od środ-
ka (na klucz, na patent itp.). 
Nawet gdy wszyscy domow-
nicy są w domu, złodziej po-
trafi wejść i wyjść niezauwa-
żony.
- zamykaj mieszkanie na 
klucz nawet, gdy wychodzisz 
na kilka minut np. do sąsiad-

ki, piwnicy lub ze śmieciami.
- zwróć uwagę na nieznane 
ci osoby, kręcące się po klat-
kach schodowych i w pobli-
żu domu.
- Zainteresuj się nimi, zapy-
taj kogo szukają, dobrze im 
się przyjrzyj, abyś zachował 
w pamięci ich twarz, sylwet-
ki, ubiór. Twoje spostrzeże-
nia mogą okazać się bardzo 
pomocne przy ustalaniu 
tożsamości złodziei.
- niezależnie od tego czy 
jesteś ofiarą, czy świadkiem 
przestępstwa, jak najszyb-
ciej staraj się powiadomić 
policję. Prawdopodobień-
stwo ujęcia sprawcy zależy 
od czasu, jaki upłynął od 
zdarzenia do wezwania po-
licji. Dzwoniąc na policję 
masz prawo zachować ano-
nimowość.

Wóz strażacki dla Kłaczyny
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Kłaczynie wzbogaciła się 
o lekki samochód pożarniczy 
marki Peugeot Boxer. Reali-
zacja zadania była możliwa 
dzięki dotacji przekazanej 
przez Gminę Dobromierz 
w kwocie 82 tys. zł i wkładem 
własnym jednostki w wysoko-
ści 2,4 tys. zł.

Pojazd wyprodukowany 
w 2012 r. z silnikiem wyso-
koprężnym o mocy 2200 m3 
i 130 KM, w swoim wyposaże-
niu posiada oświetlenie we-
wnętrzne i zewnętrzne, maszt 
oświetleniowy, wyciągarkę 
elektryczną i orurowanie 
z przodu oraz agregat wyso-

kociśnieniowy ze zbiornikiem 
o pojemności 450 litrów. - 
Poprawa jakości sprzętu ra-
towniczo-gaśniczego zwiększy 
nie tylko gotowość bojową 

do działań ratowniczych, ale 
skróci czas dotarcia na miejsce 
interwencji - komentuje wójt 
Jerzy Ulbin.

> opr.
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Südzucker Polska S.A. jest częścią europejskiej Grupy Südzucker, największego producenta cukru na świecie. Naszym celem jest produkcja cukru w opar-
ciu o najwyższe kompetencje oraz zaufanie naszych plantatorów i pracowników. Dbamy o trwałe relacje z klientami. Działamy w harmonii z otoczeniem. 
Nasza marka „Cukier Królewski” od lat cieszy się zaufaniem i popularnością wśród konsumentów.

Prosimy o dołączenie do CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonej rekrutacji oraz zachowanie 
moich danych osobowych przez Südzucker Polska S.A. także po zakończeniu rekrutacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych w Südzucker Pol-
ska S.A. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem.”

Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem emaila: rekrutacja@suedzucker.pl
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Przesłanie aplikacji oznacza, iż zapoznał się Pan/Pani z następującą informacją: 
Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-
nych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Südzucker Polska S.A. z 
siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 6; tel. +48 71 79  88 900, fax +48 71 
79 88 901, e-mail: sekretariat@suedzucker.pl, www.suedzucker.pl, Inspektor Ochro-
ny Danych, adres email: Inspektor.Danych.Osobowych@suedzucker.pl
2)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu re-
krutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, jak również dla celów przyszłych 
procesów rekrutacyjnych, które będą przeprowadzone w Südzucker Polska S.A.;
3)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustępu 1 
litera b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w zakresie w jakim wyrazi 
Pani/Pan zgodę na zachowanie Pani/Pana danych w przyszłości, będą one przetwa-

rzane na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litera a) ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych;
4)posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wo-
bec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
5)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Südzucker Polska 
S.A. prowadzący rekrutację;
6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili wycofania przez Panią/
Pana zgody na ich przetwarzanie lub do chwili ustania prowadzenia procesów rekru-
tacyjnych przez Südzucker Polska S.A.;
7)bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed 
sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli są-
dzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza 
ogólne rozporządzenie o ochronie danych;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ko-
nieczne do zawarcia umowy o pracę;

Oferujemy:
▪ Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
▪ Szeroki pakiet benefi tów, tj. nielimitowana prywatna opieka medyczna z szerokim zakresem specjalizacji i badań medycznych 
(także dla członków rodziny), świadczenia z zakresu sportu, kultury, rekreacji
▪ Świadczenia socjalne, np. pożyczki na zakup mieszkania/domu, wczasy pod gruszą, karta przedpłacona w okresie świątecz-
nym, paczki okolicznościowe, deputat cukrowy
▪ Premia wypłacana po dokonaniu rocznej oceny pracowniczej
▪ Profesjonalne szkolenia

Zakres obowiązków:
▪ Obsługa instalacji elektrycznych
▪ Usuwanie awarii przeglądy i konserwacje
▪ Kontrolowanie i monitorowanie pracy urządzeń elektrycznych oraz ich automatyki wykonywanie czynności diagnostycznych 

Wymagania:
▪ Wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe zbliżone z profi lem wykonywanych prac
▪ Uprawnienia SEP do obsługi, montażu do 20 kV
▪ Umiejętność czytania dokumentacji elektrycznej
▪ Umiejętność obsługi komputera
▪ Doświadczenie w pracy na produkcji
▪ Zdolności manualne, dokładność i precyzja
▪ Gotowość do pracy zmianowej

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Elektryk (k/m)

www.suedzucker.pl

Lokalizacja: Pszenno, Cukrownia Świdnica


