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RABATY DLA STAŁYCH
KLIENTÓW
tel. 662 005 733
Słotwina 38b
Wirki 34a
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REKLAMUJ SIĘ

Pandemia COVID-19 wywoływa przez koronawirusa SARS-CoV-2 zdominowała
miniony rok. Uderzyła w każdy sektor, od gospodarki, po sport i kulturę włącznie.
Informacje dotyczące ilości zachorowań i zgonów, walki z wirusem,
wciąż wprowadzanych obostrzeń i zakazów, zdominowały wszystkie media.
Zakazano wychodzenia z domów bez uzasadnionej potrzeby.
Pracę biurową zamieniono na zdalną. Dzieci przestały uczęszczać do szkół, a ich klasami stały się pokoje w domach. Życie, w znacznie ograniczonym zakresie,
toczyło się jednak dalej. Zobaczcie, co działo się przez minione 12 miesięcy
w Świdnicy i okolicach. str. 4-7
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Nie wyrzucaj choinki Wybrano najpiękniejsze fotografie
D
o 23 lutego, w każdy
wtorek, odbywa się
w Świdnicy zbiórka naturalnych choinek. Świąteczne
drzewka odbierane będą
26 stycznia oraz 2,9,16 i 23
lutego.

W przypadku zabudowy
jednorodzinnej drzewka należy wystawić przed nieruchomość, w dzień odbioru do
godziny 6:00. Natomiast w zabudowie wielorodzinnej oraz
niezamieszkałej - przy pojemnikach na odpady komunalne
lub altanach śmietnikowych. Należy pamiętać, aby uprzednio zdjąć z choinki świąteczne

oceny i wybrała najciekawsze
fotografie, biorąc pod uwagę
pomysłowość wykonania oraz
jakość i technikę. Nagrody
oraz upominki dla wszystkich
biorących udział w konkursie do odbioru od soboty, 9
stycznia w Informacji Turystycznej w Rynku.
> opr.

ozdoby. Choinki powinny być
wystawione bez stojaków i doniczek. Przez cały czas, zarówno choinki, jak i inne odpady
zielone można nieodpłatnie
w dogodnym terminie dostarczyć do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego się przy
ul. Metalowców 4 w Świdnicy
lub zagospodarować we własnym zakresie np. poprzez
kompostowanie – przypomina
Krystian Werecki, dyrektor
Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego
w Świdnicy.
> opr.

Czterdzieści siedem zdjęć
od dziewiętnastu osób wpłynęło do Urzędu Miejskiego na

konkurs fotograficzny „Świątecznie w Świdnicy”. Komisja
konkursowa dokonała ich

Przyznano następujące
nagrody:
I miejsce: Artur Tomzik
Nagroda: kupony premiowe Sodexo Pass o wartości
350 zł
II miejsce: Joanna Szulc

Nagroda: kupony premiowe Sodexo Pass o wartości
250 zł
III miejsca: Unisława Tomaszek, Rafał Bucharowski
Nagrody: kupony premiowe Sodexo Pass o wartości
150 zł
Oprócz nagród głównych
komisja konkursowa postanowiła przyznać także dwa
wyróżnienia. Otrzymali je:
Łukasz Tomzik (9 lat), Rafał
Dobrowolski
Nagrody: kupony premiowe Sodexo Pass o wartości
50 zł.

Najdłuższy Rock Garden w Polsce

zakłady pogrzebowe

T

reklama

rasa rowerowa BIKE
PARK WALIM MTB Cross Cuntry wzbogaciła
się o nowy element - Rock
Garden, czyli przeszkodę
składającą się ze sporych
kamieni. Sekcja ta jest
obowiązkowym elementem
technicznym jazdy podczas
organizacji zawodów rowerowych MTB XC. Cieszy się
również największą popularnością wśród kibiców, ze
względu na spektakularny
i widowiskowy charakter.
Trzeba podkreślić, że odcinki Rock Garden nie wybaczają błędów zawodnikom.
Walimski Rock Garden jest
tak długi, że można śmiało
określić go Najdłuższym Rock
Gardenem w Polsce. BIKE
PARK WALIM MTB - Cross
Cuntry to wymagająca, trudna
trasa. Na odcinku o długości
3,5 km znajduje się ponad 20
różnego rodzaju zbudowanych elementów technicznych
– od łatwych do wyjątkowo
trudnych, min.: sztajfy, strome

zjazdy, rock gardeny , mega
pump track, kamienna pułapka, mostki, hopy i dropy,
przeszkody typu „north shore” (drewniane konstrukcje do
szkolenia techniki jazdy rowerem) i wiele innych. Dodatkowym elementem Bike Parku
jest sekcja zjazdowa o długości 4,0 km, której początek znajduje się na Przełęczy
Walimskiej i prowadzi bezpośrednio do Walimia. Trasa
jest na stałe oznakowana charakterystycznymi niebieskimi
słupkami z umieszczonymi na

nich strzałkami kierunkowymi.
Bike Park położony jest
w centrum Walimia przy parkingu Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu. Tu można
zaparkować samochód oraz
skorzystać z dostępnego zaplecza sanitarnego. Trasa
jest dostępna dla wszystkich,
jednak nie jest to ona typowo rekreacyjna. Korzystający
muszą posiadać podstawowe umiejętności poruszania
się rowerem w trudnym terenie górskim. Chcemy, żeby
zawodnicy, kluby, miłośnicy

rowerów przyjeżdżali do Walimia i mogli trenować. Tutaj
organizowane są również zawody typowe dla charakteru
infrastruktury tj. zawody MTB
Cross Country czy Eliminator
xc. Bike Park Walim MTB powstał dzięki zaangażowaniu
członków lokalnej drużyny
rowerowej MTB Walim Team
oraz pomocy młodzieżowej
drużyny MB Walim Team Junior, a inicjatorem budowy
oraz ciągłej modernizacji tej
atrakcji jest Artur Jarczok.
> opr.

się do sportowej Skody V. Auto
przeszło kapitalny remont

obejmujący silnik, skrzynię
biegów, cały układ napędowy i zawieszenie. - Wszystkie
części zostały oczyszczone,
naprawione, a niektóre zastąpione nowymi. Nadwozie
również zostało rozebrane do
gołej blachy w celu wykonania prac blacharskich i lakierniczych – powiedział Łukasz
Kondak, organizator projektu.
Przy okazji prezentacji Skody
można wrzucić przysłowiową
złotówkę do puszki na rzecz
Amelki. Akcję wsparł również
Paweł Ozga Burmistrz Miasta
Świebodzice.
> opr.

Skoda dla Amelki

P

rzez dwa dni na świebodzickim Rynku można
oglądać Skodę Favorit, którą strzegomski taksówkarz
Łukasz Kondak postanowił
odrestaurować i wystawić
na licytację charytatywną
dla 17 – miesięcznej Amelki
Gmyrek ze Strzegomia.
Dziewczynka choruje na
SMA – rdzeniowy zanik mięśni.
Terapia genetyczna kosztuje
9,5 miliona złotych. W akcje
zaangażowało się wiele osób
o dobrych sercach nie tylko
z branży motoryzacyjnej. Trzydziestoletnia Skoda Favorit
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Gdzie i kiedy się zaszczepimy?
W

całym kraju ruszyły
masowe szczepienia
przeciwko wirusowi Covid
19. Obecnie realizowany
jest etap zero, podczas
którego szczepienia otrzymują m.in. pracownicy
sektora ochrony zdrowia
(m.in. lekarze, pielęgniarki
i farmaceuci), pracownicy
DPS-ów i MOPS-ów oraz
personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym
w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
W kolejnych etapach szczepieni będą pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz
zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej
60. roku życia w kolejności od
najstarszych. W grupie tej znaleźli się również przedstawiciele służb mundurowych, w tym
Wojsko Polskie i nauczyciele.
We wtorek odbyło się posiedzenie sejmowej komisji zdrowia na temat stanu realizacji
Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. - Niestety w pierwszym kwartale nie
zaszczepimy nauczycieli, nie
dlatego, że nie chcemy, nie dlatego, że lekceważymy ten problem, tylko dlatego, że mamy
do czynienia z problemem
obiektywnym, jakim jest brak
szczepionek – poinformował
Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień
przeciwko COVID-19.

szczepienia oraz obserwacja
pacjenta po szczepieniu. Powtórzenie procesu odbędzie
się po upływie 21 dni – bez
konieczności ponownej rejestracji.
> opr.

Następny etap przeznaczony jest osób w wieku poniżej
60. roku życia z chorobami
przewlekłymi zwiększającymi
ryzyko ciężkiego przebiegu
COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami
ochrony zdrowia oraz osób
bezpośrednio
zapewniających funkcjonowanie podstawowej działalności państwa
i narażonych na zakażenie ze
względu na częste kontakty
społeczne. W ostatnim etapie
będą przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na
mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne
szczepienia pozostałej części
dorosłej populacji.
Proces
rejestracji
powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19
rozpocznie się od 15 stycznia 2021 r. Procedura będzie
prosta i bezpieczna. Pierwszy

W gminie przybyło

Z

godnie z danymi, przekazanymi przez biuro
meldunkowe Urzędu Gminy
Świdnica, w minionym roku
wzrosła liczba mieszkańców
w gminie Świdnica. W 2020
roku najchętniej osiedlano
się w Pszennie. Imionami, które były najczęściej
nadawanymi niemowlakom w 202 roku, są wśród
dziewcząt Zuzanna, Zofia,
Hanna; wśród chłopców
Szymon, Jan, Antoni.
Liczba osób zameldowanych na stałe, względem roku
poprzedniego, w roku 2020
wzrosła o 91. (w 2019 r. – 16
864 mieszkańców, w 2020 r. –
16 955 mieszkańców). Wśród
zameldowanych w gminie
Świdnica jest 8 620 kobiet
(o 72 więcej niż w roku poprzednim), oraz 8 335 mężczyzn (o 19 więcej niż w roku
poprzednim). Miejscowością,
którą w 2020 roku najczęściej
wybierano na miejsce swojego stałego zamieszkania,
jest Pszenno (tutaj przybyło
aż 93 mieszkańców). Druga
najchętniej zamieszkała miejscowość to Witoszów Dolny

(o 51 więcej mieszkańców).
Na trzecim miejscu znajdują się Burkatów i Słotwina (w obu miejscowościach
o 17 mieszkańców więcej).
Największą migrację ludności odnotowano natomiast
w Grodziszczu i Niegoszowie
(w obu miejscowościach o 21
osób mniej).
W minionym, 2020 roku,
na świat przyszło 149 nowych
mieszkańców gminy Świdnica. Największą liczbą noworodków poszczycić się może
Pszenno (23 dzieci). Drugie
miejsce na „podium” zajmuje Mokrzeszów (10 dzieci),
a trzecie Bystrzyca Górna,
Jakubów i Witoszów Dolny
(w każdej z miejscowości 9
dzieci). Imionami, które były
najczęściej nadawanymi niemowlakom w 202 roku, są
wśród dziewcząt Zuzanna,
Zofia, Hanna; wśród chłopców Szymon, Jan, Antoni.
Również często występującymi imionami są Lena, Julia,
Maja, Alicja, Laura, Maria, Antonina oraz Filip, Aleksander,
Kacper, Franciszek, Mikołaj,
Leon i Jakub.
> opr.

krok to rejestracja – online: przez infolinię (tel. 989),
u lekarza POZ lub poprzez
Internetowe Konto Pacjenta.
Następny to zgłoszenie do
punktu szczepień – kwalifikacja przez lekarza. Ostatnim krokiem jest wykonanie

Gdzie się zaszczepić
w Powiecie Świdnickim?
Świdnica: „Ars Medica”
Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 4,
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „KOLMED” s.c.,
ul. Kolejowa 8, Przychodnia
Rodzinna Beata Trzcińska-Larska, ul. Kopernika 34 A,
Przedsiębiorstwo Lecznicze
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BHMED” Sp.
z o.o, ul. Strzelińska 6a, „AR-VITA” Usługi Medyczne s.c.,

ul. Kliczkowska 37, Zespół
Usług Medycznych „MEDYK”
Sp. z o.o., ul. Gdyńska 25a,
Centrum Usług Medycznych
„Eskulap” Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 47
Świebodzice:
SALMED
Przychodnia
Specjalistyczna, ul. Królowej Elżbiety 84,
MIKULICZ Sp. z o.o. Świebodzice, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3-7, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Miejski Ośrodek
Zdrowia w Świebodzicach,
Aleje Lipowe 15
Strzegom: Strzegomskie
Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., ul. Witosa
7, „Zdrowie” Sp. z o.o. Poradnia Lekarza Rodzinnego, ul.
Kościelna 4,

Jaworzyna Śląska: Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej, ul.
Westerplatte 16
Marcinowice:
Praktyka
Lekarza Rodzinnego Danuta
Łydźba, ul. Staffa 1
Żarów: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus” Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 56,
Roztoka (gm. Dobromierz): „Zdrowie” Sp. z o.o.
Poradnia Lekarza Rodzinnego, ul. Jana Pawła II 3
Strzelce Świdnickie (gm.
Marcinowice): NZOZ „AGA-MED” Andrzej Sroka, Strzelce
36 A gm. Marcinowice
Lutomia Dolna (gm. Świdnica): NZOZ Wiejski Ośrodek
Zdrowia, Lutomia Dolna 28
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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
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mimo wszystko wniosek o wstrzymanie w tym szczególnym momencie wydawania i dystrybucji miejskiego biuletynu, a zaoszczędzone
w ten sposób środki przeznaczyć
na zakup i dystrybucję maseczek
dla mieszkańców, w szczególności
świdnickich seniorów.

Rok pod znakiem „korony”
Pandemia COVID-19 wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2 zdominowała miniony rok.
Uderzyła w każdy sektor, od gospodarki, po sport i kulturę włącznie. Odwołano wiele wystaw i koncertów,
imprez sportowych, targów, spotkań czy eventów. Informacje dotyczące ilości zachorowań i zgonów, walki z wirusem,
wciąż wprowadzanych obostrzeń i zakazów, zdominowały wszystkie media. Mimo że dopiero 11 marca 2020 epidemia
została uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za pandemię, rozpoczęła się już znacznie wcześniej,
bo w listopadzie 2019 roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Restrykcje były dotkliwe.
Zakazano wychodzenia z domów bez uzasadnionej potrzeby. Pracę biurową zamieniono na zdalną.
Dzieci przestały uczęszczać do szkół, a ich klasami stały się pokoje w domach. Życie, w znacznie ograniczonym zakresie, toczyło się jednak
dalej. Zobaczcie, co działo się przez minione 12 miesięcy w Świdnicy i okolicach.
STYCZEŃ
Trzej Królowie od wschodu
przybyli
Barwny i radosny orszak przeszedł już po raz dziewiąty ulicami
Świdnicy. Do naszego miasta zawitali Trzej Królowie z żywymi osiołkami, które, jak co roku, przyciągnęły
sympatyków nie tylko wśród dzieci,
ale i dorosłych. Orszak Trzech Króli
odbył się 6 stycznia w uroczystość
Objawienia Pańskiego. Uroczystość
przygotowała Diecezja Świdnicka
we współpracy z miastem Świdnica
i gminami Świdnica, Marcinowice
oraz Żarów.
Orkiestra zagrała koncertowo
Ponad 28 tysięcy złotych zebrano
podczas licytacji w Galerii Świdnickiej. Tylko niecały tysiąc mniej, bo
27 122,82 złotych, przekazano do
świdnickiego sztabu po V Świdnickiej Moto Orkiestrze. W Strzelcach
do puszek z serduszkiem mieszkańcy wrzucili ponad 45 tys. złotych.
Łącznie podczas WOŚP w 2020 roku
zebrano w Świdnicy ponad 232 tys.
złotych na zakup specjalistycznych
urządzeń dla dziecięcej medycyny
zabiegowej.
LUTY
Poczytalny
Biegli badający stan zdrowia
psychicznego Jakuba A., oskarżonego o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin orzekli, że mężczyzna
był poczytalny w chwili zdarzenia
i obecnie także jest poczytalny.
Opinię na temat Jakuba A. wydał
zespół składający się z czterech
biegłych: dwóch psychiatrów,
psychologa oraz seksuologa. Z ich
ekspertyzy wynika, że mężczyzna
podejrzany o zabójstwo 10-latki
jest był i jest w pełni poczytalny. Biegli uznali, że Jakub A. był
w pełni poczytalny w chwili zarzucanych mu czynów, jak i obec-

nie jest poczytalny. Nic nie stoi
na przeszkodzie, by stanął przed
sądem – mówił wówczas prok.
Tomasz Orepuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.
U podejrzanego nie stwierdzono
zaburzeń preferencji seksualnych.
Wśród osób, które badały stan
zdrowia zatrzymanego był m.in.
znany polski seksuolog prof. Zbigniew Lew-Starowicz.
Nazywam się Miliard
14 lutego w ponad 200 krajach
i kilkudziesięciu miastach w Polsce
kobiety, dziewczęta i dziewczynki,
a także mężczyźni, którzy kochają i wspierają kobiety, zatańczyli
przeciwko przemocy wobec kobiet. Świdnica również przyłączyła
się do akcji. Akcję zapoczątkowała
Eve Ensler, autorka słynnych „Monologów waginy”, działaczka feministyczna i antyprzemocowa. Polska
akcja odbywa się pod hasłem Nazywam się Miliard, by w ten sposób
okazać solidarność i wsparcie dla
wszystkich kobiet na świecie, które
doświadczają przemocy.
MARZEC
Deklaracja bez pokrycia
Prezydent Beata Moskal – Słaniewska wycofała się ze złożonej
wcześniej deklaracji o przekazaniu
świdnickiej katedrze dotacji w wysokości 500 tysięcy złotych w 2020
roku. Podczas sesji sugerowała, że
wpływ na tę decyzje miały „zmiana
reguł w płaceniu podatku dochodowego” oraz „niedoszacowanie subwencji oświatowej i przerzucenie na
samorządy podwyżki płac nauczycieli”. - Trzeba przede wszystkim
zacząć skrupulatnie wydawać pieniądze i robić to oszczędnie. Zacząć
należy od siebie – stwierdził radny
Lesław Podgórski. Informacja zaskoczyła ówczesnego biskupa Ignacego Deca, który wystosował w tej
sprawie pismo do radnych.

Stan epidemiczny
11 marca Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) ogłosiła stan pandemii. W drodze rozporządzenia –
został w Polsce wprowadzony stan
zagrożenia epidemicznego zgodnie
z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi. Resort zdrowia podjął decyzję, by 19 placówek medycznych
przekształcić w szpitale zakaźne.
W związku z zagrożeniem epidemicznym od niedzieli, 15 marca,
został ograniczony ruch na polskiej
granicy. Granicę z Niemcami, Litwą,
Czechami i Słowacją można było
przekraczać tylko w wyznaczonych
miejscach. Został też całkowicie
zawieszony ruch graniczny na niektórych przejściach granicznych
z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Cudzoziemcy wpuszczani do Polski byli
tylko w wyjątkowych przypadkach.
Kolejną decyzją było zamknięcie
szkół i wprowadzenie zdalnego nauczania.
KWIECIEŃ
Wsparcie dla przedsiębiorców
Radni przyjęli pakiet uchwał mających pomóc przedsiębiorcom,
którzy ucierpieli z powodu epidemii
koronawirusa. Wśród ulg znalazły
się m.in.: odstąpienia od pobierania
czynszu lub obniżenia czynszu za
najem lokali użytkowych, odroczenia płatności lub rozłożenia na raty
czynszu dzierżawnego od gruntów stanowiących własność Gminy
Miasto Świdnica. Nie zgodzili się
jednak na przykład na wstrzymanie
wydawania miejskiego biuletynu,
którego kolportaż kosztuje rocznie
około 75 tysięcy złotych. - Wielu
mieszkańców pytało mnie dlaczego
do ich skrzynek pocztowych zamiast
maseczek trafia miejski biuletyn.
Powiedziałem nie wiem. Może żeby
sobie zrobić z niej maseczkę? – zaznaczał ironicznie radny Marcin Paluszek, który na koniec sesji złożył
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Marek Mendyk nowym Biskupem
W kaplicy domowej Świdnickiej
Kurii Biskupiej ogłoszono decyzję
ojca świętego Franciszka, który mianował nowym biskupem świdnickim
bpa Marka Mendyka, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji legnickiej.
W czasie ogłoszenia nominacji bp
Ignacy Dec podziękował kapłanom,
osobom konsekrowanym i wiernym
świeckim za minione szesnaście lat
wspólnej drogi i zachęcił zebranych
do modlitwy w intencji nowego biskupa oraz dobrego duchowego
przygotowania się do ingresu, którego data zostanie ogłoszona w najbliższym czasie. Pierwszą modlitwą
za nowego biskupa była modlitwa
Anioł Pański. Po ogłoszeniu nazwiska nowego biskupa świdnickiego,
bp Dec odczytał komunikat, który
został przekazany wiernym diecezji świdnickiej podczas wszystkich
Mszy św. Zgromadzeni podziękowali bp. Ignacemu Decowi za jego
pełną miłości posługę na rzecz diecezji świdnickiej i zapewnili o modlitwie. Bp Ignacy Dec, który był pierwszym biskupem diecezji świdnickiej
od 2004 roku został mianowany
przez ojca świętego Franciszka administratorem apostolskim diecezji
świdnickiej do czasu kanonicznego
objęcia urzędu przez nowego biskupa świdnickiego.
MAJ
Pierwszy krok ku in vitro
Radni miejscy przyjęli petycję
wniesioną przez świdniczankę Annę
Gromek, w sprawie podjęcia działań
zmierzających do przyjęcia w Świdnicy programu polityki zdrowotnej,
dotyczącego leczenia niepłodności
metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Podpisało ją ponad
800 świdniczan. Za przyjęciem petycji głosowało 14 radnych, 8 było
przeciw.
Głównym celem programu jest
zapewnienie dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego
mieszkańcom Świdnicy, u których
zdiagnozowana została niepłodność, poprzez wsparcie finansowe
procesu leczenia. Program ten zakłada dofinansowanie jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego
lub adopcji zarodka dla każdej pary
zakwalifikowanej w wysokości do
100%, ale w maksymalnej kwocie 5
tys. zł, pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej całej procedury przewidzianej w programie.
Koszt całkowity realizacji tego zadania w latach 2020 - 2023 szacowany
jest na ok. 190 tys. zł.

CZERWIEC
„Pełnoletnia” Wójt
Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica otrzymała 18 absolutorium od
radnych. Trudno znaleźć w okolicy
samorządowca, który mógłby pochwalić się podobnym wynikiem.
- Dziękuję serdecznie za udzielenie
wotum zaufania i absolutorium jakie
mi zostało udzielone. W mojej dotychczasowej historii jest to już 18.
Dziękuję za kolejny rok współpracy
wszystkim radnym, moim współpracownikom, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych,
sołtysom i organizacjom działającym na terenie gminy. Mam nadzieję, że dobra współpraca oraz dobra
wola działania na rzecz społeczności lokalnej przyniesie dalszy rozwój
naszej gminie, tak aby jakość świadczonych usług była jak najlepsza –
mówiła wójt gminy Teresa Mazurek.
Wybory prezydenckie
W niedzielę, 28 czerwca, przeprowadzono wybory prezydenckie. Zostały zarządzone po tym, jak w wyniku sytuacji związanej z epidemią
COVID-19 nie doszło do głosowania w wyborach planowanych na 10
maja 2020 roku. Głosowanie odbyło
się metodą mieszaną - w lokalach
wyborczych oraz dla chętnych - korespondencyjnie. Głosy można było
oddawać od godzinny 7.00 do godziny 21.00. O urząd Prezydenta RP
walczyło 11 kandydatów: Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Andrzej Duda,
Szymon Hołownia, Marek Jakubiak,
Władysław Kosiniak – Kamysz, Mirosław Piotrowski, Paweł Tanajno, Rafał
Trzaskowski, Waldemar Witkowski
oraz Stanisław Żółtek. W pierwszej
turze największe poparcie zdobył
Andrzej Duda. Urzędujący prezydent
Polski zdobył 43,5 proc. głosów.
W drugiej jego kontrkandydatem
był Rafał Trzaskowski, który uzyskał
wynik 30,46 proc. Ostatecznie zwyciężył Andrzej Duda.
LIPIEC
Wsparcie dla druhów
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu przekazał promesy na
nowe elementy wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych. Najwięcej,
bo blisko 1,7 mln zł trafiło do OSP
z subregionu wałbrzyskiego.
Z przyznanego wsparcia na łączną
kwotę ponad 141 tys. złotych skorzystały m.in.: OSP Witoszów, OSP
Burkatów, OSP Bystrzyca, OSP Gogołów, OSP Mokrzeszów i OSP Grodziszcze. - Działalność ochotniczych
straży pożarnych ma bardzo ważne
znaczenie szczególnie na terenach
wiejskich. To właśnie strażacy ochotnicy są pierwszymi służbami ratunkowymi na miejscu zdarzenia. - podkreślała wójt gminy Świdnica Teresa
Mazurek. Łączne dofinansowanie
dla 6 jednostek OSP w gminie Świdnica wyniesie 141,5 tys. zł., a wkład

własny szacowany jest na poziomie 42,5 tys. zł. Promesy ucieszyły
również burmistrza Jaworzyny Śląskiej Grzegorza Grzegorzewicza.
– Wsparcie uzyskało sześć naszych
jednostek. Przygotowane przez gminę wnioski obejmowały zakup przede
wszystkim ubioru strażaków do akcji.
Na wyposażeniu naszych jednostek
znajdą się więc specjalistyczne ubrania, hełmy, kominiarki, buty oraz rękawice. W każdej z jednostek przybędzie sprzętu za ponad 28 000 zł, co
w skali wszystkich sześciu jednostek
przekroczy kwotę 170 000 zł – mówił
gospodarz Jaworzyny Śląskiej.
Reelekcja Dudy
Andrzej Duda ponownie Prezydentem RP. W drugiej turze wyborów
pokonał Rafała Trzaskowskiego o ponad 400 tysięcy głosów.
Wybory w powiecie świdnickich
wygrał jednak Rafał Trzaskowski.
Najwięcej, bo aż 17 333 głosy zdobył w mieście Świdnica. Najmniej, bo
tylko 903 głosy kandydat KO dostał
w Dobromierzu. W całym powiecie
Rafałowi Trzaskowskiemu zaufało
ponad 41200 osób. 11560 głosów
w Świdnicy dostał natomiast Andrzej
Duda. Jednak w przeciwieństwie do
Rafała Trzaskowskiego w każdej
z gmin powiatu świdnickiego przekroczył wynik 1000 głosów. Najmniej
w Dobromierzu – 1473 głosy. W całym
powiecie kandydat popierany przez
PiS dostał 36 334 głosów. Gdyby
o zwycięstwie decydowały wyłącznie
głosy mieszkańców naszego powiatu
wybory wygrałby Rafał Trzaskowski
stosunkiem 53,16% - 46,84%. Największym zwycięzcą wyborów, które
odbyły się 12 lipca, byli jednak Polacy. Do urn poszło ponad 20 milionów osób 10440649 oddało głos na
Andrzeja Dudę (51,03%), a 10018263
na Rafała Trzaskowskiego (48,97%.)
Frekwencja w kraju wyniosła 68,18%,
na Dolnym Śląsku 66,99%, a w powiecie świdnickim 65,01%. Najwięcej wyborców poszło w gminie Marcinowice
(ponad 70%), a najmniej w Jaworzynie
Śląskiej (niespełna 60%). Uprawnionych do głosowanie było w Polsce
30 268 543 osób, na Dolnym Śląsku
2 240 376, a w powiecie świdnickim
120 298 wyborców.
SIERPIEŃ
Akwen bez wody
Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy na polecenie inspektorów nadzoru budowlanego, w porozumieniu
z Polskim Związkiem Wędkarskim,
zleciły w trybie awaryjnym sukcesywne obniżenie lustra wody w zbiorniku Witoszówka II. - Działanie to jest
podyktowane względami bezpieczeństwa. Obiekt pilnie wymaga remontu.
Aktualnie w zbiorniku utrzymywany
jest maksymalny poziom wody, jaki
jest bezpieczny dla mieszkańców
i umożliwia przetrwanie organizmom
wodnym. Obniżenie lustra wody ma
na celu przygotowanie do prac remontowych na zaporze piętrzącej
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wodę, jazie oraz klapach zrzutowych
– informowano w komunikacie opublikowanych przez wydział Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej
Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu.
Świdnica wsparła Białoruś
O sytuacji na Białorusi opowiadała
radnym podczas czwartkowej sesji
Natallia Polkh-Kastsiukowich, Białorusinka mieszkająca w Świdnicy.
W swoim wystąpieniu wezwała do
dzielenia się tragicznymi wiadomościami z kraju. Obecni na sali radni
i goście zareagowali oklaskami.
Po wzruszającym wystąpieniu Natalli Polkh-Kastsiukowich, obecni na
sali wstali z krzeseł, a przewodniczący
Rady Miejskiej w Świdnicy, Jan Dzięcielski, zadeklarował pomoc Białorusinom. – W imieniu Rady Miejskiej
w Świdnicy wyrażam pełne wsparcie i podziw dla Waszej determinacji i walki. Proszę wszystkich swoich
znajomych na Białorusi i w kraju pozdrowić od nas i udzielić im wsparcia
z naszej strony. Jeżeli będzie mogli
jako rada, jako miasto w jakiś sposób
pomagać, zawsze służymy pomocą.
Później Białorusini mieszkający w naszym mieście i powiecie spotkali się
na happeningu poparcia dla swoich
rodaków w Rynku.
WRZESIEŃ
Wybuch gazu
Kilka godzin trwała praca strażaków
na miejscu katastrofy budowlanej, do
której doszło przy ulicy Wyspiańskiego 1a w Świdnicy. Trzy osoby wydostały się z kamienicy samodzielnie.
Jedną nieprzytomną musieli ewakuować strażacy. Jak się później okazało,
był to sprawca katastrofy.
Do wybuchu doszło w niedzielę 6
września około godziny 11.00. Jego
siła była tak ogromna, że od budynku odpadła cała ściana, a na miejsce
wezwano siły z całego regionu. Ponieważ pierwsze piętro kamienicy zostało
zniszczone i groziło w każdej chwili
zawaleniem, strażacy zaglądali do pomieszczeń z kosza specjalistycznego
podnośnika. Po sprawdzeniu, około
godziny 12.15, przystąpili do ręcznego
odgruzowania terenu przed budynkiem, na który spadły elementy ściany.
Do pracy przystąpił również prokurator, który po około tygodniu poinformował, że było to działanie celowe.
Podczas oględzin miejsca zdarzenia
w mieszkaniu na pierwszym piętrze
znaleziono rozszczelnioną butlę na
propan-butan i odłączony przewód
gazowy. Po wyjściu ze szpitala, 28-letni mieszkaniec tego lokum został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut
działania przeciwko bezpieczeństwu
ludzi i doprowadzenia do utraty życia
oraz strat w mieniu wielkich rozmiarów. Sąd zadecydował o umieszczeniu
go w areszcie tymczasowym, gdzie
czeka na proces. Może mu grozić do
10 lat pozbawienia wolności. Uzasadnienie jego czynu nie jest oficjalnie
znane.

Uroczysty ingres
Biskup Marek Mendyk przejął oficjalnie władzę w diecezji świdnickiej.
Po kanonicznym objęciu diecezji
przez bp. Mendyka, która dokonała się 23 kwietnia br., przyszedł czas
na uroczysty Ingres do świątyni katedralnej. Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemii nie
można tego było uczynić u samych
początków biskupiego posługiwania.
Drugi Biskup Świdnicki w uroczystej
procesji, która miała miejsce w sobotę, 12 września, został wprowadzony
do kościoła katedralnego. W drzwiach
katedry pasterza diecezji przywitał
prepozyt świdnickiej kapituły katedralnej ks. prał. Stanisław Chomiak.
Następnie bp pomocnicy Adam Bałabuch odczytał bullę nominacyjną
papieża Franciszka, mocą, której bp
Mendyk został powołany do posługi
w diecezji świdnickiej. Nowy pasterz
kościoła świdnickiego otrzymał z rąk
nuncjusza apostolskiego w Polsce,
abp Salvatore Pennacchio pastorał,
który jest symbolem władzy pasterskiej w diecezji. Ważnym elementem
obrzędu było uroczyste wprowadzenie na katedrę bp. Marka Mendyka.
Po czym przedstawiciele duchowieństwa w tym prał. Piotr Śliwka, proboszcz katedry i dk. Wojciech Pawlina, odbywający praktykę diakońską
w parafii katedralnej, osoby życia
konsekrowanego i wierni świeccy
złożyli biskupowi homagium, będące publicznym aktem czci, szacunku
i chrześcijańskiego posłuszeństwa.
W obronie klimatu
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny ponownie wyszedł na ulicę.25
września w wielu polskich miastach
zwrócili publicznie uwagę na postępowanie zmian klimatu i brak działań ze strony władz w obliczu kryzysu klimatycznego. Manifestacja
odbyła się również w Świdnicy.
– Wychodzimy na ulice w całej
Polsce, ponieważ niesprawiedliwości
doświadczamy również w naszym
własnym kraju. Wiele polskich rodzin żyje na skraju ubóstwa między
innymi przez rosnące ceny jedzenia
spowodowane dotkliwymi suszami,
a rządzący, w pełnej ignorancji konsekwencji swoich działań, skazują
mieszkańców coraz większej liczby
miejscowości na brak wody w kranach latem. Polskie społeczeństwo
musi zyskać świadomość sytuacji,
w jakiej się znajdujemy, by zawalczyć o sprawiedliwą i bezpieczną
przyszłość dla naszego i przyszłych
pokoleń – mówili podczas akcji
w Rynku uczestnicy strajku. Klimatyczny to ruch społeczny będący
częścią globalnej inicjatywy Fridays
for Future. Działając, wyrażają swój
sprzeciw wobec bierności polityków
w obliczu katastrofy klimatycznej.
Podkreślają, że nie są ekspertami
ds. ekologii i zmian klimatu, lecz
młodzieżą świadomą zagrożenia
jakim jest katastrofa klimatyczna
i walczącą o prawo do swojej przyszłości. Zaczynali jako grupa licealistów zainspirowanych działalnością

Grety Thunberg, których aktywność
szybko przerodziła się w ogólnopolski ruch.
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przeszkód, zamieszkać bezpośrednio
po przyjeździe w przyznanych im
na prawach najmu mieszkaniach –
mówił wówczas Wiesław Pietrzyk,
dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Maciej nie żyje
Z Odry we Wrocławiu wyłowiono
ciało młodego mieszkańca naszego
powiatu, piłkarza Granitu Roztoka.
Poszukiwania Macieja trwały od 25
września. W tym dniu wraz ze znajomymi przyjechał pociągiem do Wrocławia. Następnie udali się do jednego z klubów. Mieszkaniec Roztoki
opuścił lokal około godziny 2.00. Na
nagraniu, do którego dotarli dziennikarze Super Expressu było widać,
że odłączył się̨ od grupy i o godz.
02:09 z nieznajomym mężczyzną
udał się w kierunku ul. Krupniczej.
Policja, straż pożarna i płetwonurkowie przez kilka dni przeczesywali
fosę miejską oraz Odrę w okolicy
mostów Mieszczańskiego i Pomorskiego. Do poszukiwań dołączyła
również Wodna Służba Ratownicza
, Marcel Korkuś, znakomity płetwonurek, który specjalizuje się w podwodnych poszukiwaniach oraz drużyna LKS Granit Roztoka, w której
grał Maciej. Niestety sprawdził się
najgorszy scenariusz. W poranek,
3 października, w okolicach ul. Celtyckiej na Kozanowie, ciało chłopaka znalazł jeden z wędkarzy. Poinformował o tym fakcie służby oraz
osoby dobrowolnie zaangażowane w poszukiwania mężczyzny. Po
przeprowadzeniu czynności identyfikacyjnych potwierdzono, iż jest to
zaginiony 20-latek. Śmierć młodego piłkarza potwierdził też jego klub.
„Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że ciało zaginionego Maćka zostało
dziś odnalezione. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali
w poszukiwaniach oraz udostępniali
posty w sprawie Maćka. Spoczywaj
w pokoju Przyjacielu...” - napisał na
Facebooku LKS Granit Roztoka.

Spacerowały po mieście
Mieszkanki Świdnicy, podobnie jak
ich koleżanki w całej Polsce, wyszły
na „spacery” ulicami miasta. W ten
sposób wsparły wszystkie uczestniczki biorące udział w Proteście Kobiet.
Zgromadzeni na świdnickim Rynku swój marsz w kierunki katedry,
rozpoczęli chwilę po godzinie 17.00.
Tam na placu św. Jana Pawła II głośno
wyrażali swój sprzeciw wobec decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Próba
dyskusji wychodzącej z kościoła starszej kobiety z uczestniczkami manifestacji nic nie dała. Tłum głośno skandował wulgarne hasła. Jak tłumaczyli
pikietujący tylko w ten sposób mogli
okazać prawdziwą i ogromną złość,
jaka towarzyszy im po ogłoszeniu
wyroku przez Julię Przyłębską. „Oberwało się” zarówno Prezydentowi
Andrzejowi Dudzie, jak i Mateuszowi Morawieckiemu czy Krzysztofowi
Bosakowi. Kilka razy wykrzyczano
również imię i nazwisko posła PiS,
byłego prezydenta Świdnicy Wojciecha Murdzka. Po kilkudziesięciu
minutach tłum ruszył w stronę placu
Grunwaldzkiego. Tam wszedł na ulicę
i podążał w stronę przejazdu kolejowego, by następnie ponownie wejść
do Rynku. Szybkie zmiany kierunków
„spaceru” dezorientowały patrole policji. Nie doszło jednak do żadnych incydentów. Akcja protestujących świdniczanek i wspierających je kolegów
spotykała się z życzliwością wielu
mieszkańców, którzy klaskali z okien
lub wychodzili przed swoje lokale
unosząc do góry kciuki. Wsparcie popłynęło także od kierowców, którzy
klaksonami wspierali pikietujących.
:Podobne happeningi prowadzone
były w kolejnych dniach i tygodniach.

Rodzina w komplecie
We wtorek, 6 października do
Świdnicy w ramach repatriacji przyjechały dwie kolejne rodziny z Kazachstanu, cztero- i trzyosobowa.
Uchwały w sprawie połączenia rodzin Jaworskich świdniccy radni
podjęli 24 kwietnia 2020 r.
W naszym mieście oraz okolicach Żarowa mieszkają już najbliżsi
- rodzice i dwie siostry z rodzinami
najstarszego z zaproszonych repatriantów. Starsza z sióstr z mężem
i córką osiedliła się w Świdnicy
w 2000 roku, rodzice natomiast
przybyli z drugą córką w 2010 roku.
Dzięki przyznanej dotacji z budżetu
państwa, w ramach pomocy dla naszych rodaków, wyremontowane zostały oraz w pełni wyposażone dwa
lokale mieszkalne.
- Dobra współpraca pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Zarządu Nieruchomości oraz tutejszego urzędu umożliwiła przybyłym osobom, bez żadnych
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w celu rozpowszechniania przedmioty propagujące faszystowski ustrój
państwa w postaci między innymi
banerów. Ponadto aktem oskarżenia
objętych jest także trzech członów
jednego z zespołów muzycznych,
posiadających w swoim repertuarze
utwory muzyczne, w których propagowany jest totalitarny ustrój państwa. Zespół ten wykonywał utwory
publicznie w trakcie organizowanych
przez głównych oskarżonych koncertów. Pozostałe osoby są oskarżone
o posiadanie w celu rozpowszechniania lub sprzedaż rzeczy (takie jak
płyty z muzyką, broszury, breloki,
naklejki, odzież) zawierających treści
propagujące faszystowski i nazistowski ustrój państwa oraz nawołujące
do nienawiści na tle różnic rasowych
i narodowościowych. Za publiczne
propagowanie totalitarnego ustroju
państwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.
Przypomnijmy: Akcja w Dzierżoniowie była m.in. konsekwencją prowadzonego przez śledczych
postępowania w sprawie koncertu
w Grodziszczu w gminie Świdnica.
Tam, w marcu 2017 roku, zjechali
neonaziści z Polski i Niemiec, którzy
podczas imprezy propagowali hasła
faszystowskie. Jak pokazali w opublikowanym materiale dziennikarze
TVN, którzy dostali się do środka, na
ścianach wisiały banery z nazistowskimi symbolami. W tamtej sprawie
nikt nie usłyszał zarzutów. Organizatorzy koncertu w Dzierżoniowie usłyszeli po pięć. Wszystkie dotyczyły
organizowania i uczestnictwa w koncertach zespołów neonazistowskich,
w trakcie których podejrzani mieli
publicznie propagować faszystowski
ustrój państwa oraz nawoływać do
nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych. „Koncerty objęte zarzutami były organizowane w okresie
od 5 maja 2016 roku do 21 kwietnia
2018 roku w Bielawie, Grodziszczu
i Dzierżoniowie, gdzie miały się odbyć trzy takie koncerty” – informowała wtedy prokuratura.

Oskarżeni za propagowanie
faszyzmu
Prokurator Okręgowy w Świdnicy
wniósł do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie akt oskarżenia przeciwko
dwunastu mężczyznom oskarżonym
między innymi o publiczne propagowanie faszystowskiego ustroju państwa oraz nawoływanie do nienawiści
na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych.
Dwóch głównych oskarżonych to
mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego, którzy w latach 2016-2018
zorganizowali w swoim powiecie
i brali udział w siedmiu koncertach
neonazistowskich z udziałem zagranicznych i krajowych zespołów muzycznych, w trakcie, których to koncertów propagowano faszystowski
ustrój państwa oraz nawoływano do
nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych, a także prezentowano

Nowe wozy dla ochotników
Dzięki staraniom władz gminy
Świdnica jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej w Witoszowie Dolnym została ujęta w wykazie planowanych zakupów samochodów
ratowniczo-gaśniczych na rok 2020.
Zakup nowego wozu strażackiego
dla OSP Witoszów pozwolił wymienić jednostce OSP Grodziszcze wysłużonego Jelcza na kilkuletniego
Mercedesa.
Na terenie gminy Świdnica 3 jednostki OSP włączone są do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
a wśród nich OSP Witoszów Dolny.
- Każdy zakup sprzętu pożarniczego ratującego życie i mienie to tak
naprawdę inwestycja w bezpieczeństwo każdego z nas. Niech służy jak
najlepiej, choć chcielibyśmy aby nie
za często opuszczał remizę strażacką w Witoszowie Dolnym – podkreślała Teresa Mazurek, wójt gminy
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Świdnica. Uroczystość przekazania
nowego wozu strażackiego dla OSP
Witoszów odbyła przed budynkiem
Urzędu Gminy i zbiegła się z zakończeniem ponad 25. letniej służby
Henryka Muraszki w gminnych
strukturach ochotniczych straży pożarnych i zarządzania kryzysowego.
GRUDZIEŃ
Ekologiczny ogród
Wbity został pierwszy szpadel
pod budowę ekologicznego ogrodu edukacyjnego na przylegającym
do ośrodka Fundacji „Krzyżowa” dla
Porozumienia Europejskiego terenie
między fosą a rzeką Piławą.. Goście,
którzy odwiedzą w przyszłym roku
Krzyżową, będą mogli korzystać
z nowej oferty i poznawać tajniki
ekologicznej uprawy roślin - uprawy, która działa w zgodzie z naturą
i opiera się w możliwie największym
stopniu na wykorzystywaniu naturalnych procesów jako sprzymierzeńców w prowadzeniu ogrodu.
Podobnie jak większość przedsięwzięć fundacyjnych, także budowa
ogrodu jest projektem międzynarodowym, realizowanym we współpracy z berlińską organizacją Slow
Food Deutschland e.V., dzięki dofinansowaniu ze środków Deutsche
Bundesstiftung Umwelt - fundacji
z siedzibą w Osnabrück, która od
początku lat 90-tych wspiera działania na rzecz ochrony środowiska.
W ramach inwestycji przewidziane
jest utworzenie części warzywnej,
zielnika oraz sadu. Ponadto wśród
malowniczo rosnących dębów powstanie tzw. ogród leśny - idealne
miejsce na spacer oraz odpoczynek,
zwłaszcza w upalne dni. Ciekawostką jest fakt, że budowa ogrodu jest
jednocześnie urzeczywistnieniem
jednego z niezrealizowanych do tej
pory zapisów statutowych Fundacji,
mówiących o tym, że oprócz działalności na rzecz dialogu i porozumienia Fundacja „Krzyżowa” powinna w swojej działalności uwzględnić
prowadzenie ekologicznego gospodarstwa, nawiązując w ten sposób do pierwotnej funkcji obiektu,
w którym do roku 1990 funkcjonowało gospodarstwo rolne. Ogród
w Krzyżowej będzie mógł się w ten
sposób stać namiastką tego gospodarstwa, które wyobrażali sobie
założyciele Fundacji na początku lat
90-tych.
Ruszyły szczepienia
W przedostatnim dniu 2020 roku
150 dawek szczepionki przeciw COVID-19 otrzymał powiat świdnicki.
Pierwsze szczepienia ruszyły tego
samego dnia, a jako pierwsi w świdnickim szpitalu zaszczepili się Lekarz Kierujący Oddziałem Onkologii
Klinicznej dr n. med. Ewa Kilar, dyrektor Szpitala Grzegorz Kloc oraz
Lekarz Kierujący Oddziałem Chirurgii Ogólnej dr n. med. Adam Biernacki, lek. med. Paweł Kosikowski
oraz Naczelna Pielęgniarka Małgorzata Tomska.
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Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 17 stycznia

Z

asiłek opiekuńczy na
dziecko do 8 lat można
dostać do 17 stycznia 2021
r. Można się o niego starać
w kilku przypadkach m.in.
w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu
dziecięcego, przedszkola,
szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza
dziecko.
Rodzicom dzieci do lat 8
przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic
sprawuje osobistą opiekę
nad dzieckiem w przypadku zamknięcia z powodu
COVID-19 żłobka, klubu
dziecięcego, przedszkola,
szkoły lub innej placówki,
do której uczęszcza dziecko także w razie otwarcia
tych placówek, gdy nie
mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania
epidemii COVID-1
braku
możliwości
sprawowania
opieki przez
nianię
lub
przez dzien-

nego opiekuna z powodu
COVID-19.
Szkoły podstawowe maja
obowiązek zapewnienia opieki dla dzieci uczęszczających
do klas I-III osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19. Rodzice

dziecka, którzy chcą skorzystać z opieki, składają do dyrektora szkoły wniosek o objęcie ich dziecka opieką i w tym
wypadku rodzicom nie przysługuje dodatkowy zasiłek
opiekuńczy – wyjaśnia Iwona
Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na
Dolnym Śląsku. Dodatkowy
zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu
dziecięcego,
przedszkola,
szkoły lub innej placówki,
do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku
ich otwarcia, gdy placówki te
nie mogą zapewnić opieki,
albo gdy niania lub dzienny
opiekun nie może sprawować opieki z powodu
COVID-19,
przysługuje
ubezpieczonym
rodzicom dzieci w wieku: do

16 lat, które mają orzeczenie
o niepełnosprawności, do
18 lat, które mają orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz
do 24 lat,
które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotyczy to także rodziców
lub opiekunów pełnoletnich
osób
niepełnosprawnych
zwolnionych od wykonywania
pracy z powodu konieczności
zapewnienia opieki nad taką
osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza
dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka
rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub
innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakte-

rze. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania
opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje również w przypadku,
gdy placówka jest otwarta, ale
nie może zapewnić opieki, np.
ze względu na ograniczenie
w liczbie podopiecznych.
Trzeba pamiętać, że nie
zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku
opiekuńczego. Zasiłek ten nie
przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest
bezrobotny, korzysta z urlopu
rodzicielskiego czy urlopu
wychowawczego). Nie zmieniły się zasady występowania
o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Oświadczenie o sprawowaniu opieki należy złożyć
u swojego płatnika składek, na

Osoby na własnej działalności zachęcam
żeby o zasiłek występowały drogą
elektroniczną przez Platformę Usług
Elektronicznych.

przykład pracodawcy czy zleceniodawcy. Oświadczenie to
jest jednocześnie wnioskiem
o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Tylko osoby prowadzące
działalność gospodarczą składają oświadczenie w ZUS pozostałe osoby u swojego pracodawcy. - Osoby na własnej
działalności zachęcam żeby
o zasiłek występowały drogą
elektroniczną przez Platformę
Usług Elektronicznych – dodaje rzeczniczka. Dodatkowego zasiłku opiekuńczego
nie wlicza się do limitu 60 dni
zasiłku opiekuńczego w roku
kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach. Nie zmieniły się zasady
występowania o dodatkowy
zasiłek opiekuńczy. Oświadczenie o sprawowaniu opieki
nad dzieckiem należy złożyć
u swojego płatnika składek,
np. pracodawcy, zleceniodawcy. Oświadczenie to jest
jednocześnie
wnioskiem
o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają
oświadczenie w ZUS. Mogą
one to zrobić drogą elektroniczną przez Platformę Usług
Elektronicznych (PUE ZUS).

Zagrają w ostatnim dniu stycznia

W

niedzielę, 31 stycznia,
kolejny raz zagra
wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W zbiórkę,
która dedykowana będzie wsparciu oddziałów
dziecięcej laryngologii,
otolaryngologii i diagnostyki głowy, włączy się 120
tys. wolontariuszy, zarejestrowanych w sztabach na
całym świecie. Dzierżoniów
i powiat dzierżoniowski
również zagrają z Jurkiem
Owsiakiem.
Finału WOŚP, który dedykowany będzie laryngologii,
otolaryngologii i diagnostyce głowy. Fundacja Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy przesunęła termin akcji o 3 tygodnie, w związku
z wprowadzoną tzw. kwarantanną narodową. Zmiana
daty Finału WOŚP to, poza
wieloma oczywistymi działaniami, jak choćby ponowne zaprojektowanie grafik,
kampania
informacyjna
i zweryfikowanie możliwości
zaangażowania obsługi akcji,
również szereg zagadnień
dotyczących realizacji kwesty
i wydarzeń towarzyszących. 29. Finał odbędzie się w takiej
samej formie, w jakiej miał
zostać zrealizowany pierwotnie z tym, że 31 stycznia.
Nadal, w centrum Warszawy
- przed PKiN na Placu Defilad
- planujemy wybudować studio telewizyjne, z którego już
od soboty będziemy nadawać

27-godzinną transmisję. Jesteśmy w kontakcie ze sztabami i praktycznie wszystkie
bardzo dobrze rozumieją tę
decyzję i przyznają, że to dla
nich dobra informacja, gdyż
w obecnej sytuacji ciężko
byłoby zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia. Skontaktowaliśmy się ze wszystkimi
podwykonawcami,
partnerami i z ich strony też
jest ogromne zrozumienie.
Rozmawialiśmy również z artystami, którzy mieli zagrać
na Finale – wszyscy potwierdzili swoją dostępność w nowym terminie. Przed nami na
pewno bardzo dużo pracy, ale
widzimy, że wśród wszystkich,
którzy z nami grają, jest duża
determinacja, żeby ten Finał
zrealizować jak najpiękniej,
mimo wszystkich przeciwności losu, które nas w tym
roku spotkały - mówi Anna
Orzech, rzeczniczka prasowa
Fundacji WOŚP.
29. Finał WOSP to 1.362
Sztaby (w tym 79 poza granicami kraju, m.in. Stany Zjednoczone, Tanzania, Australia,
Tajlandia, Islandia), które
angażują się w finał poprzez
organizację kwesty, ale też
rozmaitych wydarzeń towarzyszących. Większość przygotowań do zbiórki zostało
już poczynionych - z pomocą UPS do Sztabów trafiły
charakterystyczne tekturowe
puszki oraz środki ochrony
osobistej i materiały informacyjne dotyczące zasad

bezpieczeństwa w związku
z pandemią koronawirusa.
Zmiana terminu finału to dla
sztabów więcej czasu na zakończenie formalności związanych z rekrutacją i obsługą
wolontariuszy, ale też możliwość przesunięcia zaplanowanych wydarzeń na okres
po zniesieniu ograniczeń
wprowadzonych przez rząd.
To także 3 tygodnie więcej
na zbiórkę do Sztabowych
Puszek Stacjonarnych. Swoje zbiórki prowadzą również
stacje Circle K, sklepy Lidl,
Neonet i Żabka oraz salony
Kemon.
Tradycją jest, że aukcje Allegro dla WOŚP kończą się
kilka tygodni po finale. Tym
razem będzie podobnie - aukcje zakończą się 14 lutego,
czyli potrwają łącznie ponad
dwa miesiące. Aktualnie na
liczniku Allegro znajduje się

prawie 1,2 miliona złotych,
zadeklarowanych w ponad
15 tysiącach aukcji. 29. Finał
będzie pierwszym, podczas
którego Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców,
w której nagrodami są Złote
Serduszka i Złote Karty Telefoniczne, trwać będzie nie
tylko w dniu Finału, lecz zacznie się znacznie wcześniej
– już 10 stycznia i potrwa aż
trzy tygodnie. Od początku
grudnia cel finału wspierać
można bez konieczności wychodzenia z domu, rozmaitymi kanałami elektronicznymi, których z dnia na dzień
przybywa. To m.in. wpłaty
poprzez stronę internetową
WOŚP, na Facebooku, czy
SMS (o treści SERCE na 75
565, koszt: 6,15 z VAT). Zmiana daty finału to także ponowne ustalenia w zakresie
produkcji wydarzenia i jego

transmisji. Zgodnie z pierwotnym planem, transmisja
internetowa 29. Finału WOŚP
rozpocznie się już w sobotę
(30 stycznia) o godz. 21:00
i potrwa nieprzerwanie do
północy z niedzieli na poniedziałek - będzie to najdłuższa transmisja internetowa
w historii finałów WOŚP. Bez
zmian pozostaje również
kwestia możliwości śledzenia wydarzenia na kanałach
TVN Grupa Discovery - relację z Finału będzie można
zobaczyć w TVN, TVN24,
TTV oraz na platformie internetowej Player. Podobnie
jak przy organizacji Najpiękniejszej Domówki Świata,
Fundacja będzie transmitować Finał online na swoich
kanałach Facebook, Youtube
i Twitch, relację zaprezentują też Onet.pl i Antyradio.
W tym roku zagrają wszyst-

kie ogłoszone wcześniej zespoły, m.in. Voo Voo, Krzysztof Zalewski, Kwiat Jabłoni,
Łąki Łan, Dżem. W planie
jest w sumie 19 koncertów,
które odbywać się będą na
żywo w studiu telewizyjnym
już od soboty 30 stycznia.
Wraz z przesunięciem terminu Finału o 3 tygodnie
wydłuża się również czas
emisji Domowej Orkiestry –
codziennego programu internetowego Jurka Owsiaka,
w którym przedstawiane są
najważniejsze informacje dotyczące życia Fundacji WOŚP
i przygotowań do Finału.
Program oglądać można na
kanałach społecznościowych
Fundacji WOŚP i KręciołaTV
na Youtubie.
> opr.
Terminy dla wybranych
form wsparcia:
zbiórki przez eSkarbonki od
Mastercard - do 1 lutego
SMS – do 15 lutego
wplacam.wosp.org.pl
i zbiórki na Facebooku – do
końca lutego
Ostateczny wynik 29. Finału WOŚP ogłoszony zostanie
w kwietniu, w okolicach Światowego Dnia Zdrowia.
Swoją datę zmienia również
Bieg Policz się z Cukrzycą - 15.
edycja wydarzenia przybierze
nową formę - będzie realizowana w dowolnym miejscu,
w którym znajdą się biegacze,
a jej punkt kulminacyjny nastąpi 31 stycznia.
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„Dyskoteka” dla sąsiadów
Dyżurny Straży Miejskiej
w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkanki ulicy Czereśniowej dotyczące
zakłócania spokoju przez
puszczanie głośnej muzyki
za pośrednictwem sprzętu
wystawionego na zewnątrz
budynku. Skierowany na
miejsce patrol potwierdził
zgłoszenie. Tym razem interwencję zakończono pouczeniem.

Kawka w siatce
Mieszkaniec Rynku zawiadomił strażników, że z okien
mieszkania widzi, że w siatce zabezpieczającej kopułę
wieży ratuszowej zaplątał
się jakiś ptak, który nie może
się uwolnić. Skierowani na
miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Na miejsce
ściągnięto przedstawiciela
zarządcy obiektu i pracownika schroniska dla zwierząt.
Operacja uwolnienia ptaka

Pomogli niepełnosprawnej
Dyżurny Straży Miejskiej
w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczącej mieszkanki ulicy Stęczyńskiego, która
spadła z wózka inwalidzkiego i sama przebywa w zamkniętym mieszkaniu. Przybyli na miejsce strażnicy po
rozpoznaniu sytuacji wezwali
straż pożarną. Niestety nie
było możliwości wejścia do
zamkniętego mieszkania bez
wyważania drzwi. W związku z powyższym na miejsce
wezwano ślusarza, który
otworzył drzwi rozwiercając
zamek. Kobiecie udzielono
stosownej pomocy i przekazano opiekunce.
Karetka to nie taksówka
Mężczyzna leżący w bramie
na ulicy Matejki skarżył się
na ból serca. Natychmiast
skierowano tam patrol straży
miejskiej i wezwano pogotowie ratunkowe. Na miejscu
strażnicy zastali znanego
z wcześniejszych interwencji
bezdomnego. Po przybyciu
pogotowia
ratunkowego
mężczyzna oświadczył, że nic
mu nie jest, chciał tylko pojechać do szpitala, ale już się
rozmyślił. Medycy odjechali
z miejsca zdarzenia, natomiast strażnicy skierują w tej
sprawie wniosek o ukarania
w związku z naruszeniem
norm art. 66. § 1 Kodeksu wykroczeń. (Kto, chcąc wywołać
niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny
sposób wprowadza w błąd
instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony
bezpieczeństwa, porządku
publicznego lub zdrowia). Za
czyn ten grozi kara aresztu,
ograniczenia wolności albo
grzywny do 1500 zł.

N

awet do lat 2 pozbawienia wolności
może grozić 23-letniemu
mieszkańcowi powiatu
świdnickiego, który kierował samochodem pomimo
cofnięcia uprawnień.
W trakcie służby na terenie
miasta Świebodzic, funkcjo-

unkcjonariusze Komisariatu Policji w Żarowie
zatrzymali 24-latka, którzy
posiadał przy sobie narkotyki. Mężczyzna wpadł
ponieważ jego partnerka ze spaceru, nie miała
zakrytych ust i nosa . Teraz
o dalszym losie mężczyzny
zdecyduje Sąd.
Funkcjonariusze Komisariatu patrolując rejon Żarowa

zauważyli spacerującą parę.
Kobieta nie miała zasłoniętych ust i nosa, wobec czego
policjanci podjęli interwencję. Przez cały czas jej trwania
to 24-latek zachowywał się
bardzo nerwowo i chciał jak
najszybciej zakończyć interwencję. To wzbudziło podejrzenia policjantów. Intuicja
nie zawiodła. 24-latek miał
przy sobie 2 woreczki strunowe z białym proszkiem, jeden
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nariusze Zespołu Prewencji
Komisariatu Policji w Świebodzicach zatrzymali 23-letniego mężczyznę , który
kierował samochodem osobowym marki VW. W trakcie
wykonywanych
czynności
okazało się, że uprawnienia
do kierowania pojazdem
mechanicznym zostały mu

cofnięte w drodze decyzji
administracyjnej,
wydanej
przez Starostę Świdnickiego.
Za popełnienie przestępstwa
z art. 180a kodeksu karnego mężczyzna kierujący VW
odpowie przed sądem. Przypominamy: Art. 180a k.k.
stanowi, iż „Kto na drodze
publicznej, w strefie zamiesz-

kania lub w strefie ruchu,
prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji
właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega
grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
> opr.

Niosą pomoc bezdomnym

D

zielnicowi świdnickiej
komendy wspólnie
z pracownikami Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy 31 grudnia
2020 roku przeprowadzili
kolejne działania pomocowe. Ich celem była pomoc
osobom bezdomnym.
W trakcie działań sprawdzano miejsca, gdzie przebywają
osoby bezdomne i potrzebujące naszej pomocy. Każda
z osób w czasie takiej wizyty
otrzymała ciepły posiłek, ale
na tym wizyta się nie zakończyła. Osobom bezdomnym
proponowano pomoc- informując o możliwości skorzystania ze stałych jej form, ale
również są o możliwościach
uzyskania ciepłego posiłku
czy odzieży. Jest to bardzo
ważne szczególnie gdy niskie
temperatury stanowią zagrożenie dla ich zdrowia i życia.
- Apelujemy do Państwa. Jeśli
zauważymy osoby bezdomne
w miejscach, w których są oni
narażeni na wyziębienie czy
zamarznięcie, nie pozostańmy
obojętni. Informujmy o tym
policję oraz instytucje pomo-

Wpadł, bo ona
nie miała maseczki
F

PROMOCJA

woreczek z kryształkami koloru białego. Po przebadaniu
na testerze narkotykowym
okazało się ze zabezpieczone
substancje to metamfetamina, kokaina oraz mefedron.
Łącznie zabezpieczono kilka
porcji tych narkotyków. Mężczyzna został zatrzymany
i trafili do policyjnego aresztu. W sprawie usłyszał już zarzuty.
> opr.

cowe. Policjanci w trakcie codziennej służby stale kontrolują miejsca, w których mogą
przebywać osoby bezdomne.
Sprawdzają i weryfikują też
każdą otrzymaną informację – podkreślają mundurowi.
Przypominamy, że korzystając z aplikacji Krajowej Mapy
Zagrożeń
Bezpieczeństwa,
możemy sygnalizować pro-

blemy osób bezdomnych
i wspomóc działania służb
i instytucji, które na co dzień
pomagają takim osobom.
KMZB w swoim katalogu
potencjalnych
zgłoszeń,
udostępnia kategorię: „Bezdomność”, która pozwala
użytkownikom
wskazywać
miejsca przebywania osób
bezdomnych, potrzebujących

pomocy. Apelujemy by wykorzystywać możliwości jakie
daje nam KMZB i jeśli jest to
możliwe dodawać opis, bo to
ułatwi szybsze dotarcie policjantów do osób potrzebujących. Informacje wymagające
natychmiastowego działania
można przekazywać na numer alarmowy 112.
> opr.

wiadomosci@swidnickie.pl
Szopka jak bar

D

o szopki bożonarodzeniowej ustawionej w Rynku przybieżeli
goście. Nie byli to jednak
ani pastuszkowie ani trzej
królowie.
W związku z zamknięciem
lokali
gastronomicznych,
szczególnie w godzinach
nocnych ruch pieszych jest
zdecydowanie
mniejszy.
Uwagę operatora monitoringu zwróciła grupa osób
wyjątkowo zainteresowana
szopką bożonarodzeniową
ustawioną w Rynku. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby
nie pomysł wejścia do szopki
i dokonania tam konsumpcji
przyniesionych ze sobą napojów. Już po dwóch minutach

biesiada została przerwana
przez przybyły na miejsce
patrol straży miejskiej. Tym
razem interwencja zakończyła się pouczeniem sprawców

o niewłaściwym zachowania
i niestosowaniu się do obowiązku zakrywania ust i nosa
w związku z pandemią.
> opr.

reklama

Pisy wróciły do domu
Na klatce schodowej budynku przy Placu Piłsudskiego znajdował się pies.
Zwierzę było bardzo przestraszone. Prawdopodobnie
uciekło właścicielowi wystraszone wybuchami fajerwerków. Pies trafił do schroniska. Na szczęście miał czipa,
dzięki czemu już w Nowy Rok
wrócił do swego opiekuna.
Kolejnego czworonoga zauważono na stacji paliw przy
ulicy Szarych Szeregów. Był
to pies rasy Husky. On również trafił do schroniska dla
zwierząt, ale szybko wrócił
do swego właściciela. W tym
przypadku powodem ucieczki także był strach związany
z wybuchem materiałów
pirotechnicznych w noc sylwestrową. Podobnie było
z psem znalezionym za stacją paliw przy ulicy Esperantystów oraz czworonogiem
znalezionym na terenie zakładu przemysłowego przy
ulicy Kazimierz Odnowiciela.

była bardzo skomplikowana,
jednak o godzinie 15.00 udało się w końcu uwolnić kawkę, która w związku z obrażeniami trafiła do schroniska
dla zwierząt.
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Nie warto ryzykować
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Interwencje
straży miejskiej

nr 02/2021 (44•1628) • 11.01.-17.01.2021 r.

Bezpieczniej na przejściach
W

Kamera nagrała,
jak wyrzucają śmieci

trosce o bezpieczeństwo pieszych i kierowców, gmina Świebodzice zrealizowała zadanie,
mające na celu doświetlenie przejść dla pieszych
w mieście.

W siedmiu lokalizacjach
zostały zamontowane nowoczesne oprawy oświetleniowe
LED na słupach aluminiowych,
po dwie na każde przejście.
Zimne białe światło z daleka
informuje kierowcę, że zbliża
się do „zebry”. W ramach inwestycji pn. „Budowa oświetlenia przejść dla pieszych
na drogach publicznych“

doświetlone zostały przejścia
na ulicach: Jeleniogórskiej
38, Ciernie 30, Łącznej 46, Sikorskiego 8, Sikorskiego 37,
Świdnickiej 32 oraz Alejach

nr 02/2021 (44•1628) • 11.01.-17.01.2021 r.

Lipowych 1. Inwestycja została zrealizowana w ramach
Budżetu Gminy Świebodzice.
> opr.

Podjechali
samochodem
z przyczepą i pozbyli się odpadów. Wszystko nagrywała
specjalna kamera, zwana potocznie fotopułapką. Sprawcy,
którzy nielegalnie pozbywali
się śmieci w Jaworzynie Śląskiej, zostali nagrani zaledwie
godzinę po montażu urządzenia. O sprawie zostanie
powiadomiona policja, do
której trafi nagranie. Mężczyznom grozi mandat karny
oraz nakaz posprzątania nieczystości.
Fotopułapka została zakupiona w grudniu przez Urząd
Miejski w Jaworzynie Śląskiej
po to, by walczyć z problemem dzikich wysypisk w gminie. Cyklicznie zmieniana bę-

dzie lokalizacja urządzenia.
– To ważny element w walce
z nielegalnymi wysypiskami
w naszej gminie. W planach
mamy zakup kolejnych urządzeń tego typu. Apelujemy
jednak do mieszkańców i prosimy o czujność, aby każdy, kto
zauważy sprawcę wyrzucania
odpadów w miejscu do tego
nieprzeznaczonym, informował o tym Urząd Miejski lub
policję – mówi zastępca burmistrza Jaworzyny Śląskiej
Marek Zawisza. Tego typu
zachowania i konieczność likwidacji nielegalnie pozostawionych odpadów wpływa
na wysokość opłat za śmieci
i obciąża wszystkich mieszkańców.

Przypominamy, że na terenie gminy funkcjonuje Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów. Można do niego oddać
m.in. zużyty sprzęt elektroniczny, odpady budowlane,
meble, zużyte opony, chemikalia, odpady zielone, papier,
metal, szkło. Punkt znajduje
się przy ul. Świdnickiej, na
terenie Zakładu Usług Komunalnych. W związku z pandemią koronawirusa odpady
przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do
14:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty
pod numerem telefonu 74
637 98 37.
> opr.

Rekordowe 11,5 miliona złotych
na inwestycje

R

Uchwalony budżet gminy
zakłada wydatki w wysokości
59.426.903,62 zł. Jest on zrównoważony – nie zakłada ani
obligacji, ani kredytów. – Rok
2020, w związku z pandemią,
przyniósł ubytki w budżecie
gminy w wysokości około 3
milionów złotych. Jaki będzie
to miało wpływ na budżet
2021 r., do końca nie wiadomo,
dlatego z rozwagą planowaliśmy wydatki, a także ostrożnie przyjęliśmy założenia po
stronie dochodów. Niemniej
sytuacja, jaką obserwowaliśmy w ostatnim kwartale tego
roku, związana ze sprzedażą
terenów przemysłowych i pozyskaniem ponad 8 milionów
złotych na inwestycje, pozwala nam patrzeć na przyszłe
miesiące z ostrożnym optymizmem – mówi burmistrz
Jaworzyny Śląskiej Grzegorz
Grzegorzewicz.
W budżecie na 2021 rok
zaplanowano
rekordową
kwotę – 11,5 miliona złotych
– na inwestycje. Pozyskano
ogromną kwotę 10 milionów
złotych rządowego wsparcia
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Najwięcej środków zostanie przekazanych na zadania związane z infrastrukturą
wodno-kanalizacyjną,
drogową i sportowo-rekreacyjną. 8,3 miliona złotych będą
kosztować projekty, na realizację których gmina w grudniu 2020 r. pozyskała środki

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To poprawa bezpieczeństwa i ochrona wody pitnej – 2,7 mln zł,
budowa placów zabaw we
wszystkich miejscowościach
– 3,3 mln zł, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy
ul. Powstańców 3 – 1,5 mln zł
oraz remonty chodników –
730 tys. zł. – Ten rok i przyszły
z całą pewnością zakończa się
na minusie w wielu gminach.
My dzisiaj podejmujemy bardzo ambitny plan inwestycyjny, gdy warunki przez wzgląd
na pandemię nie są sprzyjające. A my mamy zaplanowane ponad 20 proc. środków
w budżecie na inwestycje. To
bardzo dużo. To kwota, która pozwoli naszej gminie się
rozwijać. Są to bardzo ważne
inwestycje, długo wyczekiwane przez mieszkańców, które
podniosą poziom ich bezpieczeństwa. Szczególnie ważna jest ochrona wody pitnej.
Przypomnę nasze starania, by
poprawić stan wody. Od roku
wszyscy wspólnie szukaliśmy
rozwiązań i środków, żeby się
tym tematem zająć. Była to
dla nas kluczowa sprawa, która nas wszystkich jednoczyła.
Prosiliśmy burmistrza o pomoc w pozyskaniu środków.
Teraz mamy 2,7 miliona na tę
inwestycję. Bez tych środków
nie mielibyśmy możliwości tak
szybkiego reagowania – tłumaczył podczas sesji przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Nazimek.

Poza zadaniami realizowanymi w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, wśród
inwestycji, które będą prowadzone przy bardzo wysokim
poziomie
dofinansowania
zewnętrznego, zaplanowano:
remont drogi Jaworzyna Śląska – Bolesławice – 1,2 mln
zł (dofinansowanie w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych blisko 900 tys. zł), wymianę źródeł ciepła – 200 tys.
zł (środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), remont świetlicy wiejskiej w Czechach – 440 tys.
zł (dofinansowanie ze środków Lokalnej Grupy Działania
„Szlakiem Granitu”) oraz budowę wiaty na boisku w Piotrowicach Świdnickich 43 tys.
570 zł (dofinansowanie Fundusz Sołecki). Zabezpieczono
także środki na przygotowanie dokumentacji na rozbudowę Samorządowej Przychodni
Zdrowia o Centrum Rehabilitacji (34 tys. zł), przebudowę
budynku przy ul. Wolności
9 (starego budynku Urzędu
Miejskiego) na mieszkania (34
tys. zł) i stworzenie Centrum
Rekreacji i Integracji Społeczności Wiejskiej w miejscowości Pastuchów (38,5 tys. zł).
Urząd Miejski zamierza zabiegać o pozyskanie dofinasowania na te zadania w ramach
środków rządowych, wojewódzkich i unijnych. Niemniej
już teraz czynione są starania,
aby zapewnić środki na za-

- Sprzedaż terenów przemysłowych i pozyskanie ponad 8 milionów złotych
na inwestycje, pozwala nam patrzeć na przyszłe miesiące z ostrożnym optymizmem
– mówi burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz.
bezpieczenie wkładu własnego, niezbędnego do realizacji
tych inwestycji. W 2021 roku
będą także realizowane kolejne dwa duże zadania – budowa kanalizacji w Pastuchowie
(8 mln zł) i rozpoczęcie prac
poscaleniowych na terenie
Piotrowic (8 mln złotych).
Wśród zaplanowanych zadań
na 2021 r. znalazło się też wiele innych mniejszych, ale równie ważnych dla mieszkańców,
m.in. w zakresie oświetlenia,
małej architektury. Wyzwaniem będzie niewątpliwie
dalszy rozwój terenów inwestycyjnych, co wpłynie na
dodatkowe dochody podatkowe, jak i na utworzenie
nowych miejsc pracy. Trwają

oczekiwania na rozstrzygnięcia złożonych wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – na remont ulicy
Kościuszki (koszt 5,4 mln zł)
oraz drogi w Starym Jaworowie (koszt 1,6 mln zł). Realizacja tych zadań uzależniona
jest od otrzymanego dofinansowania.
Uchwała w sprawie budżetu została przyjęta większością głosów. 9 radnych było
za, 5 – przeciw. – Pomimo
szeregu zaplanowanych inwestycji rozwiązujących problemy naszych mieszkańców,
a także pozwalających na
dalszy rozwój gminy, budżet
nie uzyskał powszechnej akceptacji. Zadziwiające jest to,

Nowe lampy
C
ztery nowe latarnie LED
typu parkowego pojawiły się pod koniec grudnia
2020 roku w Świebodzicach.

Dwie z nich zamontowano
w przejściu z ulicy Piłsudskiego na ulicę Słowackiego,
kolejne dwie oświetlają podwórko na ulicy Słowackiego

że przeciwko głosowali radni,
w okręgach których planowane są duże, milionowe, długo
oczekiwane zadania. Głosowanie przeciwko budżetowi to
głosowanie przeciwko tym inwestycjom ¬– mówi burmistrz
Grzegorz Grzegorzewicz. Za
przyjęciem budżetu głosowali: Artur Nazimek, Sebastian
Grajaszek, Wiesław Dybeł,
Adrianna
Kotów-Jędras,
Barbara Chromy, Marian
Gawron, Romuald Madaj,
Sylwester Terpic. Przeciwko
byli: Anna Szczepaniak-Jaroszewska, Marcin Kantor,
Grażyna Bugajska, Mariusz
Więcek i Wojciech Syntyrz.
> źr.: UMiG Jaworzyna Śl.

przy budynku nr 5. Już teraz
oświetlenie uliczne w tej lokalizacji zwiększa bezpieczeństwo przemieszczających
się osób. Zadanie zostało
zrealizowane w ramach stałej umowy eksploatacyjnej
oświetlenia ulicznego Gminy
Świebodzice z Tauron Polska
Energia S.A.
> opr.

Znamy zwycięzców
K

onkurs na najładniejszą
bożonarodzeniową dekorację domu i ogrodu na
terenie Imbramowic został
rozstrzygnięty. Była to już
druga edycja konkursu
na świąteczne oświetlenie
domów i ogrodów, ale
w tym roku organizatorzy ze względu na dużą
różnorodność iluminacji,
przyznali nagrody w kilku
kategoriach.

- Od wielu lat mieszkańcy
ubierają swoje posesje tuż
przed Świętami Bożego Narodzenia, co zainspirowało
nas do organizacji konkursu. Obecnie zamiast śniegu, o którym tak marzymy,
możemy spotkać niezliczoną

adni gminy Jaworzyna Śląska uchwalili przedstawiony
przez burmistrza budżet na 2021 r. 11,5 miliona
złotych zabezpieczono w nim na szereg inwestycji, w tym
m.in. na poprawę i ochronę bezpieczeństwa wody pitnej.
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SZUKASZ PRACOWNIKÓW? ZAMIEŚĆ OGŁOSZENIE!
tytuły prasowe i portale w trzech powiatach

12

ilość światełek, które tworzą
przepiękną oprawę świetlną
Świąt Bożego Narodzenia.
Staje się to naszą tradycją.
Mieszkańcy bardzo się angażują. Z roku na rok przygotowane dekoracje są innowacyjne i niejednokrotnie
zaskakujące. Widać ogromną kreatywność twórców.
Przygotowanie tak pięknych
widoków wymaga ogromnego wysiłku, wielkie brawa
dla wszystkich mieszkańców.
Oczywiście są i śmieszne sytuacje, kiedy lampki się palą,
napięcie prądu nie wytrzymuje, wiatr zrywa dekoracje,
a deszcz pada w najmniej
odpowiednim
momencie.
Mimo wszystko to naprawdę fajna zabawa, prawie jak

z amerykańskiego filmu. Jest
i odrobina rywalizacji, jak to
bywa w każdym konkursie.
Ale pomagamy sobie wzajemnie, bo wspólnie tworzymy coś pięknego. Jeszcze
raz dziękujemy za świetną
zabawę i zapraszamy do
wspólnej zabawy również
w przyszłym roku – mówi
Joanna Walkiewicz z Imbramowic.
> opr.
Laureaci konkursu na
świąteczną dekorację
domu i ogrodu:
Kategoria alelasvegas Marta Kaczorowska, Jarosław Fita, Aleksandra Trafas
Kategoria świetlne rękodzieło - Maciej Kwarciak,

Krzysztof Ciastoń
Kategoria nowoczesność Grzegorz Anioł, Maria Trzepla, Mieczysław Barzycki,
Natalia Kroczak
Kategoria barwnie - Kazimierz Węglarz, Zbigniew
Walkiewicz, Mateusz Surzyn
Kategoria
klasycznie
i przejrzyście - Anna Bukowska-Pająk, Grzegorz Seruga,
Edyta Fita.
Nagrody w konkursie z własnych środków ufundowali
organizatorzy konkursu Sołtys Imbramowic Agnieszka
Ciastoń, Rada Sołecka oraz
Radna Joanna Kaczorowska.
Nagrody zostały przekazane zwycięzcom 31.12.2020r.,
czyli jeszcze w samego Sylwestra.

od 1

982

roku

MANUGIEWICZ
OPONY
zatrudni na stanowisko

MOŻLIWOŚĆ
PRZYUCZENIA!
zbigniew.manugiewicz@gmail.com
601 473 953 • 697 909 408
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Starosta Świdnicki informuje,

CODZIENNA GARŚĆ INFORMACJI
z powiatu świdnickiego i regionu
WYKORZYSTAJ NASZ ZASIĘG I ZAMIEŚĆ REKLAMĘ
reklama@swidnickie.pl

Südzucker Polska S.A. jest częścią europejskiej Grupy Südzucker, największego producenta cukru na świecie. Naszym celem jest produkcja
cukru w oparciu 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.

OGŁOSZENIA DROBNE
LEKARSKIE
reklama

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdnicy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 w dniu 11
stycznia 2021 r. został wywieszony na okres 21 dni
wykaz dotyczący nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Świdnica, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer
125/22 obręb Boleścin, przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika
wieczystego.

• ANDRZEJ BEDNARZ,
SPECJALISTA OTOLARYNGOLOG I ALERGOLOG,
REJESTRACJA 604-22-94-23,
www.andrzejbednarz.pl

352. Wizyty domowe.

codziennie - tel. 601-97-67-85

• Gabinet okulistyczny,
Świdnica, Rynek 9 (optyk),
specjalista chorób oczu
MAŁGORZATA KRASOWSKA
przyjmuje pacjentów ubezpieczonych w NFZ oraz prywatnie, rejestracja telefoniczna
74/852-34-23 lub osobiście
w godz. 9:00-18:00

• ZIEŃCZUK BARBARA - specjalista ENDOKRYNOLOG,
specjalista chorób wewnętrznych. Przyjmuje: wtorki od
16.00, ul. Westerplatte 10, tel.
660-893-744
• BERNACKI WOJCIECH.
Lekarz chorób wewnętrznych,
przyjmuje w czwartki od 18.00,
Świdnica, ul. Marcinkowskiego
12-16, USG, wizyty domowe,
biopsje tarczycy, tel. 0602762-819

• GABINET DERMATOLOGICZNY, specjalista dermatolog - GRAŻYNA WICHER,
leczenie chorób skóry oraz
dermatologia estetyczna.
Przyjmuje w środy, Ś-ca,
ul. Ks. Jadwigii Śląskiej 7.
Rejestracja telefoniczna 604222-885

• Lek. med. JAN JAZIENICKI specjalista ortopedii i chirurgii
urazowej, Świdnica, ul. Świerkowa 2/3, wtorki od godz.
16.00, rejestracja 602-712-239
• GABINET DERMATOLOGICZNY, specjalista dermatolog - wenerolog, alergolog,
zabiegi medycyny estetycznej
- MAGDALENA SIMON-BŁAŻEWICZ. Świdnica, Plac
Ludowy 8/2. Rej. tel. 601-721-

• Rehabilitacja w domu pacjenta, masaż, gimnastyka, laseroterapia, elektroterapia. Mgr
Zbigniew Biedroń, specjalista
II st. rehabilitacji. 506-105-113

• Gabinet Dermatologiczny, dr
nauk med. MAREK ZIARKIEWICZ, specjalista dermatolog.
Przyjmuje we wtorki i piątki,
ul. Równa 16. Rejestracja

• ANDRZEJ DOŁHUN SPECJALlSTA PSYCHIATRA,
Świdnica, ul. Świerkowa 2/03.
Rejestracja telefoniczna, tel.
693-362-167

Lokalizacja: Pszenno, Cukrownia Świdnica

reklama@swidnickie.pl

▪ Umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacjach stresowych
▪ Umiejętność prezentacji i komunikacji
▪ Gotowość do pracy zmianowej

reklama

Zakres obowiązków:
▪ Nadzór i organizacja pracy podległych pracowników w ramach Wydziału Mechaniczno-Energetycznego

▪ Nadzór nad warsztatami mechanicznymi i narzędziownią
▪ Planowanie i nadzór budżetu remontowego i inwestycyjnego
▪ Udział w realizacji projektów inwestycyjnych
▪ Zapewnienie ciągłości dostaw materiałów i usług serwisowych dla prowadzenia prac remontowych zgodnie z ustalonym
harmonogramem
▪ Pełnienie funkcji Kierownika Zmiany w trakcie kampanii cukrowniczej

• Nocne prywatne pogotowie stomatologiczne, lek.
stom. ZDZISŁAW DUDEK,
Świdnica, ul. Czwartaków
6, tel. 0603-54-54-99.
Leczenie w znieczuleniu,
protezy natychmiastowe.

Oferujemy:
▪ Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
▪ Szeroki pakiet benefitów, 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, deputat cukrowy
▪ Premia wypłacana po dokonaniu rocznej oceny pracowniczej
▪ Profesjonalne szkolenia
reklama

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

reklama

reklama

zgodę na zachowanie Pani/Pana danych w przyszłości, będą one przetwarzane 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 wobec 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 rekrutacyjnych
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 sądzi
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 konieczne
do zawarcia umowy o pracę;

• GABINET STOMATOLOGICZNY, lek. dent.
Jarosław Stankiewicz,
Ś-ca, ul. Głowackiego 14,
Rejestracja telefoniczna:
Tel.74/851-40-60, 502-409670
• SPECJALISTA PSYCHIATRA, PSYCHOTERA-

www.suedzucker.pl
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 fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (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 Ochrony Danych, adres
email: Inspektor.Danych.Osobowych@suedzucker.pl
2)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji 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

• GABINET GINEKOLOGICZNY Krzysztof Szymaszkiewicz,
przyjmuje w czwartki 16.0018.00. AK-MED Westerplatte
10. Rejestracja codziennie
8.00-15.00 pod nr 74/856-9194, kom.602-182-149

LOKALE
• Zamienię mieszkanie
komunalne z ogródkiem
i balkonem o powierzchni
51,32 m2 na większe lub
trzypokojowe. Możliwa
spłata zadłużenia. Dwa
pokoje, ogrzewanie
piecowe, I piętro, bliska
okolica Parku Centralnego. Tel. 696 740 674

LOKALE WYNAJEM
• TELERAJ wynajmie: KAWALERKĘ o pow. 34 m2 przy ul.
Prądzyńskiego 119/20, czynsz
najmu 1.000 zł miesięcznie +
media + kaucja 2.000 zł

• Zatrudnię pracownika
gospodarczego/konserwatora
do prac
różnych.Wymagania: prawo
jazdy kat.B, doświadczenie. el.
748531260,

• TELERAJ wynajmie: KAWALERKĘ o pow. 36 m2 przy ul.
Wiśniowa 6/1, Czynsz najmu
950 zł miesięcznie + media +
kaucja 1.900 zł

600967528.Praca w Świdnicy

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

• Cyklinowanie bezpyłowe, tel.
692-109-308

• Sprzedam działkę 4,2 ara
w ROK „IRYS” w Świdnicy
do zagospodarowania. Cena
3500 zł, nr tel. 662 075 037
PRACA DAM
• Firma budowlana z Mokrzeszowa zatrudni pracowników
z doświadczeniem. Tel. 692
769 410

USŁUGI
• Pralnia dywanów i tapicerek,
ul. Kliczkowska 26 c. Wyjazdy.
Tel. 600-742-464, 514-153-553

• Cyklinowanie podłóg - profesjonalnie, 500-87-44-12
SPRZEDAM
• Miłośnikom starości
sprzedam rzeźby, figurki,
obrazy, meble, srebro. Tel.
669 918 401

reklama

Wymagania:
▪ Wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe zbliżone z profilem wykonywanych prac (mechanika, energetyka)
▪ Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
▪ Umiejętność czytania rysunku technicznego
▪ Umiejętność obsługi komputera (pakiet Office, CAD)
▪ Efektywne organizowanie pracy własnej i podległego zespołu

TO MIEJSCE
DLA CIEBIE

PEUTA JERZY WYSOCKI.
Leczenie- Bólu, zaburzeń
Snu w Hipnozie, zaburzeń
lękowych i innych zaburzeń nerwowych. Świdnica, ul. Zamenhofa 46,
przy „Prywatnej Praktyce
Lekarza Rodzinnego”wtorek od godziny 16:15.
Rej. wyłącznie telefoniczna 691-300-855. WIZYTY
DOMOWE

tel. 74 856 88 88
sekretariat@swidnickie.pl

reklama

• PRACOWNIA PROTETYKI
DENTYSTYCZNEJ Świdnica,
pl. Grunwaldzki 3/7, wejście
od ulicy Lelewela. Pracownia
czynna pon.-piąt. 9.00-15.00.
Tel. 74/852-13-17 lub 502498-837

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Mistrz Wydziału Mechaniczno-Energetycznego (k/m)
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OGŁOSZENIA

reklama: 502 487 511

reklama@swidnickie.pl

OGŁOSZENIA

TO MIEJSCE
DLA CIEBIE
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