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Żadne wydarzenie ostatnich miesięcy nie wywołało tyle emocji i dyskusji, co przedwyborcza wizyta w Świdnicy premiera 
Mateusza Morawieckiego. Szef rządu chwalił się dotacją na nieistniejącą u nas ulicę i obiecał budowę ekspresówki Wał-
brzych – Wrocław przez Świdnicę. Potrzeba na to minimum dwóch kadencji (ok. 10 lat) i jakieś 8-10 miliardów złotych.  
S5, S8 i „sudecki ygrek”. Co obiecuje w Świdnicy premier Morawiecki?

Świdnickie 
przejęzyczenie

11 szczęśliwych par

str. 10

Uroczystości 
jubileuszowe 
jedenastu par 
małżeńskich 
świętowano 
w sobotę w 
Urzędzie Stanu 
Cywilnego w 
Świdnicy.

Kto startuje do sejmu?
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Aż 20 kandydatów  
z powiatu świdnickiego, 
w tym aż ośmiu ze 
Świdnicy, walczy  
o mandat poselski  
w okręgu wałbrzyskim. 
W całym byłym woj. 
wałbrzyskim  
13 października wybierać 
będziemy 8 posłów  
i 2 senatorów.
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Świdnica

W niedzielne popołudnie, 22 września, 
plac Jana Pawła II przed świdnicką katedrą 
wypełniony był po brzegi ludźmi, którzy 
chcieli na żywo zobaczyć premiera Ma-
teusza Morawieckiego, objeżdżającego 
kraj PiS-busem. Politycy Prawa i Sprawie-
dliwości zadbali o frekwencję i oprawę – 
działacze PiS przywieźli kogo tylko mogli, 
tłum machał partyjnymi chorągiewkami, 
unosił baloniki i transparenty z nazwiskami 
kandydatów PiS do parlamentu. 

Poseł Ireneusz Zyska zapowiedział 
premiera Morawieckiego jako architekta 
rewolucji społecznej. Szef rządu kom-
plementował Świdnicę i zgromadzo-
nych: - Dziękuję za wspaniałe przyjęcie w 
przepięknym, dumnym mieście Świdnicy. 
Jadąc tutaj widziałem po drodze ulicę o 
pięknej nazwie Miłego Dnia. Więc życzę 
miłego dnia! – rozpoczął swoje wystąpie-
nie przed katedrą premier Morawiecki.

Niemal natychmiast nawiązał do wy-
darzeń w świdnickiej katedrze w połowie 

września, kiedy cztery osoby zakłóciły 
mszę świętą (zostały szybko wyprowa-
dzone ze świątyni). Premier mówił, że w 
Polsce wiele spraw było postawionych 
na głowie i ów incydent zaliczył do tej 
kategorii. - Atak tych najprawdopodob-
niej nietrzeźwych osób z tęczową flagą, 
tutaj w Świdnicy, podczas naszych świę-
tych okoliczności, podczas naszej mszy 
świętej… – mówił i przestrzegał: - Nie 
wolno dopuszczać do bezczeszczenia 
naszej wiary, naszej religii, naszych świę-
tości. To jest niedopuszczalne! Będziemy 
bronić naszej wiary, tradycji, kultury. To 
jest fundament polskości! – zapewniał.

Premier Morawiecki o dotacji 
na nieistniejącą ulicę

Mateusz Morawiecki przypominał 
zgromadzonym, jak jego rząd dba o roz-
wój kraju, przeznaczając pieniądze na in-
frastrukturę, głównie drogi.

 – Zobaczcie tutaj, na przykładzie 

Świdnicy. Ulica Kossaka - 7 mln zł z bu-
dżetu centralnego, w całym powiecie 
świdnickim – 25 mln zł. A na piękny nasz 
zabytek kultury, oprócz oczywiście miej-
sca wiary i religii, przepiękną katedrę świd-
nicką – prawie 20 mln na remont, by jesz-
cze bardziej świeciła na całą Polskę – po-
wiedział premier, wywołując konsternację 
świdniczan, bo w mieście nie ma bowiem 
ulicy Kossaka.

Premier obiecał także budowę dogi 
ekspresowej S5 z Wrocławia do Wałbrzy-
cha, przez Świdnicę.

Prezydent Słaniewska: 
A budowa obwodnicy Świdnicy?

Do słów i obietnic premiera Mora-
wieckiego przed katedrą odniosła się w 
poniedziałek rano na swoim profilu na 
Facebooku prezydent Beata Moskal-Sła-
niewska.

„W związku z wieloma sygnałami i py-
taniami, jakie docierały do mnie po wizycie 

w Świdnicy pana Morawieckiego, wyja-
śniam, że w Świdnicy nie ma ulicy Kossaka. 
Być może pan Morawiecki miał na myśli 
ulicę Kraszowicką. Ale tu też wyjaśnie-
nie - środki na dofinansowanie remontów 
dróg lokalnych pochodzą z powołanego 
przed laty funduszu, który nie bez powo-
du nazwany został „schetynówki”. Czyli 
drogi lokalne. Środki można pozyskiwać w 
procedurze KONKURSOWEJ, czyli przed-
kłada się projekt, który musi uzyskać dużą 
ilość punktów od komisji ekspertów. (…) 
Dofinansowanie na I etap otrzymaliśmy w 
poprzedniej kadencji Sejmu. Teraz, zysku-
jąc bardzo dużą ilość punktów, po prostu 
znaleźliśmy się wysoko w rankingu. Koszt 
całego remontu [Kraszowickiej] to ponad 7 
mln zł. Ale kwota dofinansowania to ok. 3,7 
mln złotych. Drugie tyle dołoży miasto ze 
swojego budżetu.

Druga kwestia - nie ma dziś ŻAD-
NYCH planów, dotyczących realizacji po-
łudniowej obwodnicy Świdnicy. Od lat je-
steśmy informowani, że do czasu realizacji 
poprzednio zakwalifikowanych zadań, 
czyli do roku 2023, nie będzie na to środ-
ków. W tej sprawie pisałam kilkakrotnie 
do wszystkich posłów, a także premiera - 
tego i poprzedniego. Bez odzewu.

Kwestia trzecia - przebieg drogi szyb-
kiego ruchu S8 [Wrocław – Kłodzko – Ku-
dowa – przyp. red] jest uzgodniony i w tej 
chwili przeprowadzane są konsultacje. 
Nie jest prawdą, że poważnie rozważa 
się przesunięcie S8 w stronę Świdnicy. To 
oznaczałoby wydłużenie drogi z Kłodz-
ka do Wrocławia o 40 km i nikt takiego 
rozwiązania od początku nie traktował 
poważnie. S8 będzie przebiegała wzdłuż 
obecnej osi.

Kwestia czwarta - o stanie świdnickiej 
katedry i konieczności objęcia jej specjal-
ną opieką pisałam do WSZYSTKICH par-
lamentarzystów naszego okręgu oraz do 
ministra kultury w roku 2015. Po 4 latach 
jest reakcja. Dobrze, że w końcu...” – pod-
sumowała prezydent Słaniewska.

Minister Dworczyk: „Sudecki 
ygrek” połączy Świdnicę z S8 

Szef Kancelarii Premiera, lider listy PiS 
w okręgu wałbrzyskim, natychmiast odpo-
wiedział postem na swoim profilu. 

„Budowa drogi ekspresowej, która po-
łączy Wałbrzych i Świdnicę z Wrocławiem, 
jest w planach już od długiego czasu, jed-
nak realnych kształtów trasa zaczęła na-
bierać w 2018 r. Wtedy właśnie samorząd 
województwa dolnośląskiego zwrócił się 
do Premiera Morawieckiego z propozycją 
utworzenia drogi szybkiego ruchu, która 
skomunikuje południe Dolnego Śląska z 
resztą kraju. Po wyborach samorządowych 
w 2018 r. Prawo i Sprawiedliwość zawiązało 
w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
koalicję z Bezpartyjnymi Samorządowcami. 
Budowa drogi ekspresowej, którą umow-
nie nazwaliśmy „sudeckim ygrekiem” była 

Świdnickie przejęzyczenie 
premiera Morawieckiego

Żadne wydarzenie ostatnich miesięcy nie wywołało tyle emocji i dyskusji, co przedwyborcza wizyta w Świdnicy pre-
miera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu chwalił się dotacją na nieistniejącą u nas ulicę i obiecał budowę ekspresówki 
Wałbrzych – Wrocław przez Świdnicę. Potrzeba na to minimum dwóch kadencji (ok. 10 lat) i jakieś 8-10 miliardów złotych. 

Ekspresówka S5 z Wrocławia przez Świdnicę do Wałbrzycha i 
dalej do S3, do Bolkowa, ma być zupełnie nową drogą. Inwesty-
cja ta została wpisana do rządowego rozporządzenia ws. sieci 
autostrad i dróg ekspresowych. W znowelizowanym dokumen-
cie pojawiły się jednocześnie drogi S8 z Wrocławia do Kłodzka 
i właśnie S5, łącząca Wrocław z trasą S3.

- To historyczna decyzja dla naszego, wałbrzyskiego subregio-
nu – uważa Michał Dworczyk i zaznacza: -
- S5 umożliwi nie tylko mieszkańcom szybsze dotarcie do Wro-
cławia, ale na pewno wpłynie na rozwój turystyki i ułatwi dzia-
łalność przedsiębiorcom inwestującym w tym regionie.

S5, S8 i „sudecki ygrek”. Co obiecuje rząd PiS?
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PIERWSZYM I NAJWAŻNIEJSZYM PUNK-
TEM TEJ UMOWY. W tym momencie jeste-
śmy także na etapie konsultowania prze-
biegu drogi S8 Wrocław – Kłodzko. Warian-
tem, który jest bardzo poważnie rozważany, 
jest wariant kierujący drogę w stronę So-
bótki, czyli właśnie ten, który umożliwi sko-
munikowanie Świdnicy i Wałbrzycha drogą 
ekspresową z Wrocławiem. (…)

Pomysł „sudeckiego ygreka” anali-
zowany był zarówno przez Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju, jak i Ministerstwo In-
frastruktury od początku 2019 r.. Budowa 
tej drogi to nie tylko doskonały impuls roz-
wojowy dla naszego regionu - tak mocno 
dotkniętego transformacją początku lat 
90. oraz dziką prywatyzacją, lecz także 
świetny sposób na odciążenie zatłoczonej 
autostrady A4. W Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów od początku 2019 r. odbyło się 
na temat przebiegu tej drogi kilka spo-
tkań, początkowo na poziomie ministrów, 
następne już na poziomie dyrektorów od-

powiedzialnych za merytoryczne przygo-
towanie procedury. (...)

Oczywiście ma Pani rację, chodzi o 
remont ulicy Kraszowickiej. W tak inten-
sywnym czasie i wizytach w kilku miastach 
jednego dnia, przejęzyczenia zdarzają się 
nawet premierowi, za co oczywiście mogę 
w jego imieniu przeprosić. Remont realizo-
wany jest z programu, który został zapo-
czątkowany w 2016 r. – Program Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Dro-
gowej na lata 2016-2019. Z tego programu 
w 2018 r. Świdnica otrzymała 2 724 494 zł. 
Od 2019 r. obowiązuje już nowy program, 
z wielokrotnie większym budżetem – Fun-
dusz Dróg Samorządowych – z którego w 
2019 r. Świdnica otrzymała dofinansowa-
nie w wysokości 3 788 237 zł. (…)” – napisał 
Michał Dworczyk.

Na razie stanęło na tym, że Rada Mi-
nistrów – jak informuje minister Michał 
Dworczyk - 24 września 2019 r.  podjęła 
decyzję o budowie dwóch dróg ekspreso-

wych: S8 Wrocław - Ząbkowice - Kłodzko 
oraz S5 Wrocław - Świdnica - Wałbrzych 
- Bolków. Na „intensywne prace przygoto-
wawcze” rząd przeznaczył po 1 mld zł na 
każdą z dróg.

Szef Kancelarii Premiera był gościem 
sesji Rady Miejskiej Świdnicy, która odby-
ła się 27 września i odniósł się do planów 
budowy S5. Przyznał, że wszelkie prace 
przygotowawcze nad nową ekspresówką 
mogą trwać do 2023 r., przetarg w syste-
mie „zaprojektuj i buduj” mógłby być ogło-
szony ok. 2023 roku.

Radny Wiesław Żurek namawiał mi-
nistra Dworczyka, żeby pojawiał się w 
Świdnicy częściej i co roku zdawał relacje 
z prac nad S5, nie tylko podczas kampanii 
wyborczej. Minister podkreślił, że o sprawy 
regionu dba na poziomie rządowym, a w 
Świdnicy nie mówi o „obiecanych inwesty-
cjach”, a o „dokumentach rządowych”. 

Tomasz Chojnowski

Premier Mateusz Morawiecki przed świdnicką katedrą ogłosił decyzję o budowie S5 Wrocław, przez Świdnicę, do Wałbrzycha i Bolkowa.
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1. Do konkursu może przystąpić kandydat, który posiada:
1) wykształcenie wyższe magisterskie; 
2) minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, albo co najmniej 5-letni 
staż pracy w muzeach (do wymienionego okresu wlicza się zatrudnienie w ramach 
stosunku pracy oraz zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych, działal-
ność gospodarcza);
3) wiedzę z zakresu:

a) zarządzania kulturą,
b) działalności i finansowania muzeum,
c) finansów publicznych i samorządu terytorialnego,
d) pozyskiwania środków pozabudżetowych (w tym środków z programów Unii Eu-
ropejskiej);

4) zdolności organizatorsko-menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem ludzi.

2. Dyrektor Muzeum zostanie powołany na okres trzech lat. Termin nawiązania stosun-
ku pracy: nie wcześniej niż 01 stycznia 2020 r.

3. Preferowani będą kandydaci:
a) z wykształceniem (w tym studia podyplomowe) lub odbytymi szkoleniami/kur-
sami
z zakresu: muzealnictwa, zarządzania kulturą, historii, historii sztuki, kulturoznaw-
stwa, dziedzin pokrewnych oraz zarządzania,
b) ze znajomością języków: czeskiego, angielskiego lub niemieckiego,
c) z doświadczeniem w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych (w tym środków 
z programów Unii Europejskiej).

4. Oferty składane przez kandydatów muszą zawierać:
1)  wniosek o przystąpieniu do konkursu z adresem do korespondencji, telefonem 
kontaktowym oraz adresem e-mail;
2) list motywacyjny;
3) CV;
4) autorski program działania Muzeum (na piśmie), na okres trzech lat zawierający 
m.in.:

a)  nawiązanie do: zakresu działania i zadań Muzeum, Strategii Rozwoju Miasta 
Świdnica 2017-2023, Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Świdnicy na lata 2016-
2026,
b) propozycje optymalnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów Muzeum,
c) propozycje pozyskiwania środków pozabudżetowych na działalność Muzeum,
d) propozycje przedsięwzięć społeczno-edukacyjnych związanych z działalno-
ścią Muzeum skierowanych do różnych grup wiekowych mieszkańców i tury-
stów;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, 
dodatkowe kwalifikacje;
6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji kierow-
niczej;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, po-
stępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzy-
staniu z pełni praw obywatelskich;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 usta-
wy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 t.j.).

5. Oferty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Konkurs na kandydata na stanowisko 
dyrektora Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy - NIE OTWIERAĆ”, należy składać 
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy - Obsługa Interesantów (pokój 1a), ul. Armii Krajowej 
49, 58-100 Świdnica lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Świdnicy - Referat Kultury, 
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica w terminie do 12 listopada 2019 r. (o terminie 
przyjęcia decyduje data wpływu do Urzędu).

6. Oferty niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwali-
fikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają 
rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

7. Kandydaci mogą zapoznać się, na miejscu, z warunkami organizacyjno-finansowymi 
działalności Muzeum w Urzędzie Miejskim, w Referacie Kultury, ul. Armii Krajowej 49, 
pokój 317. Zainteresowany kandydat będzie mógł także obejrzeć bazę lokalową Mu-
zeum, 
w terminie uzgodnionym z Referatem Kultury Urzędu Miejskiego, tel.74-8562-836.

8. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Prezydenta Miasta.

9. Spotkanie komisji konkursowej z kandydatami zaplanowane jest w okresie 25 listo-
pada 2019 r.– 5 grudnia 2019 r. O dokładnym terminie i miejscu kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie.

10. Regulamin konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Dawnego Ku-
piectwa w Świdnicy, dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakład-
ce OGŁOSZENIA → PRACA - NABÓR NA STANOWISKA.

Prezydent Miasta Świdnicy
ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Dawnego Kupiectwa
Rynek 37, 58-100 Świdnica

Aż 20 kandydatów z powiatu świd-
nickiego, w tym aż ośmiu ze Świdnicy, 
walczy o mandat poselski w okręgu 
wałbrzyskim. W całym byłym woj. wał-
brzyskim 13 października wybierać bę-
dziemy 8 posłów i 2 senatorów.

Z listy Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego nie startuje żaden mieszkaniec 
powiatu świdnickiego. Na liście Prawa 
i Sprawiedliwości mamy dwóch obec-
nych posłów – Ireneusza Zyskę ze 
Świebodzic (drugi na liście) i Wojciecha 

Murdzka, byłego prezydenta Świdnicy 
(trzeci na liście) oraz Grzegorza Grzego-
rzewicza, obecnego burmistrza Jawo-
rzyny Śląskiej (16. miejsce). 

Na liście Lewicy jest już pięciu 
mieszkańców powiatu, w tym dwoje ze 
Świdnicy. Do Sejmu kandyduje Kornelia 
Lech, pedagog ze Świdnicy (miejsce 3.), 
Wiktor Zaleński, internacjolog z Mrowin 
(miejsce 6.), Jolanta Słabicka, przedsię-
biorca ze Świdnicy (miejsce 10.), Dominik 
Hupner – lektor języka angielskiego z 
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Żarowa (miejsce 12.) oraz Maciej Zabo-
ronek – historyk ze Świebodzic (miejsce 
15).

Najwięcej mieszkańców powiatu 
świdnickiego jest na liście Konfedera-
cji Wolność i Niepodległość. Z 2. miej-
sca startuje tu Karol Michalik, student 
ze Świdnicy, z 4. Krzysztof Krystyniak 
– elektryk ze Świdnicy, z 7. Angeli-
ka Wieliczko – inżynier produkcji ze 
Świdnicy, z 12. Piotr Ludkowski, przed-
siębiorca z Tąpadły, z 13. Katarzyna 

Nowak – nauczyciel z Wierzbnej, a z 15. 
Ewa Okarmus – rolnik z Boleścina.

Świdnicę i powiat na liście Koalicji 
Obywatelskiej reprezentują: Tomasz 
Szuszwalak – strażak z Burkatowa 
(miejsce 4.), Teresa Świło – emeryt-
ka ze Świdnicy (miejsce 6.) oraz Jacek 
Iwancz, nauczyciel ze Świdnicy (miej-
sce 14.), a na liście Koalicji Bezpartyjni 
i Samorządowcy: Wojciech Latuszek, 
kierowca ze Świebodzic (miejsce 11.) 
oraz Ewa Tutka, nauczycielka z Jaro-
szowa (miejsce 12.).

toch

Manifestujmy jedność!

„Nie pozwólmy się dzielić!” – apeluje 
świdniczanka Danuta Bessert, któ-
ra zaprasza wszystkich na wspólną 
manifestację we wtorek, 8 paździer-
nika, o godz. 16 (spotkanie pod te-
atrem) w celu „wyrażenia niezgody 
na tworzenie tak drastycznych po-
działów w naszym społeczeństwie”. 
- Zgoda buduje, niezgoda rujnu-
je! – mówi mieszkanka Świdnicy i 
przekonuje: - Zróbmy wszystko, aby 
przekonać nasze dzieci i wnuki, że 
los naszego kraju leży nam na sercu, 
że należy się czuć obywatelem i nie 
być obojętnym na sprawy publiczne. 
Oni, młodzi ludzie, młodzi obywate-
le powinni poczuć, jak ważne jest, 
by 13 października wszyscy poszli 
do urn i dokonali wyboru. Pokolenie 
nas, starszaków, powoli odchodzi. 
To oni, młodzi, będą ponosić konse-
kwencje wyboru, jakiego dokonamy 
w niedzielę, 13 października.

W ostatnich dniach kampanii wyborczej kandydaci na posłów i senatorów promują się na każdym wolnym skrawku płotów i ogrodzeń.
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Więcej urządzeń w skateparku
Świdnicki skatepark 

przy ul. Polna Droga 
cieszy się sporym 
zainteresowaniem 
dzieci i młodzieży. 
Czas spędzają tutaj 
fani hulajnóg, de-
skorolek i rowerów 

BMX. Jest to jedyne 
takie miejsce w mieście, 

dlatego korzystają z niego 
mieszkańcy wszystkich dzielnic. Jak 

zauważa radny Krzysztof Grudziński, w 
godzinach szczytu użytkownikom skate-
parku jest tam za ciasno. Dlatego radny 
prosi o rozbudowę tego miejsca. „War-
to by było trochę powiększyć skatepark, 
wyposażając teren w kolejne urządzenia. 
Terenu do zagospodarowania jest wiele, 
choćby teren zielony od skateparku w kie-
runku nasypu kolejowego czy w kierunku 
zalewu” – pisze radny w interpelacji. 

W odpowiedzi prezydent Beata Mo-
skal-Słaniewska tłumaczy, że rozbudowa 
skateparku obecnie  nie jest możliwa, ze 
względu na wiele pilniejszych potrzeb na 
administrowanych przez OSiR obiektach. 
Sugeruje jednak zgłoszenie rozbudowy 
skateparku do finansowania w ramach 
budżetu obywatelskiego. W urzędzie 
miejskim zostało już zorganizowane w tej 
sprawie spotkanie z młodzieżą. 

Brakuje żywności 
dla najuboższych

Od dłuższego czasu 
osoby w trudnej sy-

tuacji ekonomicznej 
nie otrzymują dar-
mowej żywności z 
magazynu przy ul. 
Wodnej w Świdnicy. 
Żywności zabrakło, 

magazyn stoi pusty. 
Na problem zwrócił 

uwagę radny Wiesław 
Żurek. „Z informacji pozyskanych w świd-

nickim MOPS-ie wynika, że nie ma tu żad-
nej winy, czy też zaniedbania ze strony 
stowarzyszenia zajmującego się tą dzia-
łalnością w Świdnicy. Proszę o pilne zajęcie 
się sprawą szczególnie teraz, kiedy obser-
wujemy znaczny wzrost cen żywności, co 
skutkuje tym, że ubogie osoby, pozbawio-
ne teraz darmowej żywności, popadają w 
jeszcze bardziej skrajne ubóstwo” – pisze 
w interpelacji radny Żurek. Urząd Miejski 
informuje, że powodem pustek w maga-
zynie są unieważnione przetargi na do-
stawę żywności, jakie przeprowadził Kra-
jowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. „Kilku 
przedsiębiorców odwołało się od wyników 
postępowania, wskazując formalne błę-
dy w procedurze. (…) Obecnie można tylko 
szacować, jak dużo czasu zajmie KOWR 
przeprowadzenie nowych przetargów. Przy 
założeniu, że przetarg został już ogłoszo-
ny, przewiduje się, że pierwsze dostawy, w 
optymistycznej wersji, mogłyby się odbyć 
na początku października 2019 r.” – infor-
muje w odpowiedzi prezydent Świdnicy 
Beata Moskal-Słaniewska.

Dystrybucją bezpłatnej żywności w 
Świdnicy zajmuje się Spółdzielnia Socjal-
na „Mitos”. 

Hałda za SP 16 ogrodzona 
Z prośbą o dodatko-

we zabezpieczenie hał-
dy ziemi po rozbiór-
ce „Domosu”, która 
znajduje się w kom-
pleksie byłej Szkoły 
Podstawowej nr 16 
przy ul. Kozara-Sło-

bódzkiego zwrócił się 
radny Marcin Paluszek. 

Hałda powstała w związku 
z budową nowego budynku mieszkalno-
-usługowego Świdnickiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego. „Bawią się 
tam dzieci. Otrzymałem głosy od miesz-
kańców, którzy widzieli dość niebezpieczne 
sytuacje, które mogą spowodować upadek 
z wysokości lub uszkodzenia ciała” – tłu-
maczy radny Paluszek. Odpowiedzialny 

za inwestycję ŚTBS zapewnia, że teren 
jest dobrze zabezpieczony. Dostęp do 
hałdy uniemożliwiają dwumetrowe pa-
nele ogrodzeniowe połączone z 1,5-me-
trowym ogrodzeniem kompleksu dawnej 
szkoły. Dodatkowo teren oznakowany 
jest tablicami zakazu wstępu. Po sygnale 
radnego wzmocniono ogrodzenie szkoły 
i hałdy. „Wszystkie dziury w ogrodzeniu, 
przez które można było swobodnie wejść 
na teren kompleksu szkoły, zostały odcięte 
dwumetrowymi panelami ogrodzeniowymi. 
Wejście na hałdę od strony boisk i budyn-
ków przy ul. Kozara-Słobódzkiego oraz 
kard. Wyszyńskiego jest niemożliwe bez 
sforsowania dwumetrowych paneli ogro-
dzeniowych i/lub półtorametrowego ogro-
dzenia kompleksu szkoły. Przynajmniej raz 
w tygodniu pracownik ŚTBS sprawdza stan 
ogrodzenia placu budowy i hałdy, a uszko-
dzenia lub braki są naprawiane i uzupeł-
niane” – informuje w odpowiedzi na in-
terpelację prezes ŚTBS Mirosław Gałek. 
Każdy, kto zauważy dzieci pokonujące 
ogrodzenie, bawiące się na hałdzie lub w 
pobliżu wykopu, powinien niezwłocznie 
poinformować o tym Straż Miejską lub 
policję. W przypadku zaobserwowania 
zniszczonych elementów ogrodzenia, na-
leży skontaktować się z ŚTBS (mail: kon-
takt@tbs-swidnica.eu) 

Śmierdzące powietrze 
przy Comforcie

Na zły stan powietrza 
przy ul. Westerplatte – 

Strzelińskiej zwróciła 
uwagę radna Zofia 
S k o w r o ń s k a - W i -
śniewska. „Proszę o 
interwencję w spra-
wie utrudniającego 

życie zanieczyszczenia 
powietrza, a konkret-

nie wydobywającego się 
przy- krego zapachu, według przy-
puszczeń mieszkańców, z zakładu pracy 
COMFORT przy ul. Bystrzyckiej. Mieszkańcy 
wielokrotnie prosili o pomoc, ale nadal nie 

ma poprawy” - pisze w interpelacji radna. 
Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Sła-
niewska zapewnia, że sprawa jest znana 
zarówno pracownikom urzędu miejskie-
go, jak też starostwa powiatowego. 17 lip-
ca odbyło się pierwsze spotkanie miesz-
kańców z przedstawicielami IMP COM-
FORT, we wrześniu drugie. „Dolnośląski 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
przeprowadził kontrolę w IMP COMFORT w 
2018 r., której obszar obejmował przestrze-
ganie przepisów ochrony środowiska w 
zakresie emisji hałasu do środowiska oraz 
przestrzeganie przepisów ochrony środo-
wiska w zakresie emisji gazów i pyłów do 
powietrza” – czytamy w odpowiedzi na in-
terpelację. 

Kontrole nie wykazały przekroczenia 
norm zanieczyszczeń.

Proszą o naprawę chodników
O naprawę chodników 

przy ul. Brodatego lub 
ich wymianę poprosił 
w interpelacji radny 
Ryszard Makowski. 

Prezydent Be-
ata Moskal-Sła-
niewska informuje, 

że środki na remonty 
chodników w tym roku 

zostały już wyczerpane. 
„Potrzeby są niewspółmiernie duże w sto-
sunku do środków, jakie możemy przezna-
czać na remonty chodników. Aby zwięk-
szyć szansę na przebudowę chodników 
na osiedlu Zawiszów, warto skorzystać z 
mechanizmu, jakim jest budżet obywatel-
ski. W 2016 r. mieszkańcy osiedla Zawiszów 
zdecydowali o przebudowie chodników 
wzdłuż ul. Henryka Brodatego. Proponu-
ję, aby w najbliższej edycji zgłosić kolejny 
projekt dotyczący remontów chodników na 
osiedlu. W 2018 r. z tej możliwości skorzy-
stali mieszkańcy osiedla Zwierzynieckiego 
i Zarzecza, co zaowocuje w 2019 r. przebu-
dową chodników wzdłuż ul. Zwierzynieckiej 
oraz ul. Okrężnej” – zapewnia prezydent 
Słaniewska.

RADNI PYTAJĄ, PREZYDENT ODPOWIADA

Centrum Meblowe MEBEL-STYL
ul. Spacerowa 2-4, 58-100 Świdnica
Tel. 748 578 191
Email: kontakt@mebelsty.pl
www.mebelstyl.pl
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Wrastające 
paznokcie 

(np. nożyczek), prz-
ytrzaśnięciu lub innym 
uszkodzeniu paznokcia, 
nadwadze, oraz przy ćwiczeniach fizyc-
znych powodujących nacisk na stopę.

Aby zapobiegać wrastaniu paznokci: 
1. Pamiętaj, aby obcinać paznokcie w po-

prawny sposób. Nie zaokrąglaj brzegów, 
lecz obcinaj zgodnie z ich pierwotnym 
kształtem, czyli na kwadratowo.

2. Po obcięciu paznokci spiłuj brzeg płytki 
za pomocą pilniczka.

3. Pamiętaj, aby nie obcinać paznokci za 
blisko skóry (łatwo może dojść do infek-
cji).

4. Denerwują cię wystające niepotrzebnie 
fragmenty paznokcia? Nie wyrywaj ich, 
ponieważ może dojść do urazu.

5.Unikaj noszenia wąskich butów oraz 
bardzo ciasnych skarpet.

Z problemem wrastających paznokci 
nie powinno się walczyć samemu. Najlepiej 
od razu skontaktować się z podologiem, 
celem założenia klamry ortonyksyjnej. 
Klamry unoszą płytkę paznokcia i przywra-
cają jej prawidłowy tor wzrostu

Zapraszamy na 
bezpłatne konsultacje 
(po wcześniejszym umówieniu)!

Od maja zapraszamy do 
Salonu Podologicznego „Happy Feet”

Joanna Bober
ul. Jagiellońska 1/02, 58-100 Świdnica

tel. 603 381 381

Wrastające paznokcie to częsty i bole-
sny problem. Mamy z nim do czynienia, 
gdy boki płytki boleśnie wbijają się w wał 
paznokciowy. Dolegliwość ta dotyka naj-
częściej paznokci u stóp, a konkretnie pa-
znokci dużego palca. 

Wszystko przez to, że jest on na-
jtwardszy i najmocniej wbija się w skórę. 
Możemy wtedy odczuwać ból nie tylko w 
trakcie chodzenia, ale nawet zakładania 
butów. Ponadto może wystąpić zaczer-
wienienie oraz opuchlizna po bokach paz-
nokcia, a niekiedy nawet krwawienie w 
przypadku, gdy paznokieć przebije skórę. 
U osób, które dodatkowo dostaną nad-
każenia bakteryjnego, może pojawić się 
wydzielina ropna. W każdym przypadku 
należy konsultować wrastający paznokieć 
z lekarzem podologiem lub podiatrą. 

Przyczyną wrastania paznokci mogą 
być pewne wrodzone skłonności, uraz 
spowodowany przez nieodpowiednie 
obuwie (za ciasne, za luźne, na wysokim 
obcasie) lub niewłaściwe obcinanie paz-
nokci (nadmierne wycinanie jego bocznych 
brzegów, obcięcie zbyt krótko). Problem 

powstaje także 
przy skalecze-

niu w trakcie 
w yc i n a n i a 

s k ó r e k , 
czyszcze-
niu brudu 
pod paz-
n o kc i a -
mi przy 
p o m o c y 

o s t r y c h 
n a r z ę d z i 
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Podstawą diety rozgrzewającej są ciepłe i pożywne 
śniadania. Chętniej sięgajmy po sycącą owsiankę z 
orzechami i cynamonem, rzadziej w jadłospisie po-
winny pojawiać się kanapki i sałatki z surowych wa-
rzyw.
W porze obiadu, zamiast mizerii czy sałatki z pomi-
dora, wybierajmy gęste, dobrze przyprawione zupy, 
które ogrzeją nasz organizm od środka. Dodatkowo 
dostarczą nam witamin i składników mineralnych 
wzmacniających odporność. 
Wieczorem, kiedy wracamy z pracy, zakupów, po 
spacerze, wybierajmy rozgrzewające kolacje i aro-
matyczne herbaty. Już nie cieszy nas wyciągnięty 
prosto z lodówki twarożek z rzodkiewką lub pomi-
dorem, który tylko z nazwy pomidora przypomina. 
Wybierajmy ciepłe jajecznice, omlety czy pasty z 
tłustych ryb.

Warzywa
Jesienią i zimą wybierajmy częściej cebulę, czosnek, 
paprykę, jarmuż, fasolę, soczewicę i szczypior. W 
tych porach króluje fasolka po bretońsku, zupa faso-
lowa. Jarmuż to nie tylko piękna zieleń na talerzu, ale 
silny oręż w walce z nowotworami i chorobami serca. 
Jarmuż idealny jest do smoothie, zup, pesto. Może-
my go poddusić na maśle i zaserwować z makaro-
nem czy jajkami sadzonymi albo wykonać z niego 
domowe chipsy.
Owoce
Działanie rozgrzewające mają  kokos, winogrono, 
ananas, malina, mandarynka. Gdy łapie nas prze-
ziębienie, warto sięgnąć po sok malinowy, najlepiej 
domowy, Sok z malin zawiera naturalny kwas sali-
cylowy, dzięki temu sprzyja poceniu się, co obniża 
gorączkę.  Zawarte w soku z malin olejki eteryczne 
również działają rozgrzewająco.
Zboża
Owies, otręby pszenne, zarodki pszenicy, które są 
najcenniejszą częścią ziarna, idealnie można wkom-
ponować w sycące i ciepłe śniadanie. Płatki owsiane 
górskie zagotowane z cynamonem i prażonymi jabł-

Rozgrzewająca dieta jesienna
Jesienią szczególnie szukamy sposobów na 
uporanie się z wszechogarniającym zimnem. 
Oprócz ciepłej odzieży i aktywności fizycznej, 
w utrzymaniu optymalnej temperatury ciała 

pomogą nam produkty spożywcze, które 
będą rozgrzewać nas od wewnątrz. W sezonie 

jesienno-zimowym organizm potrzebuje 
więcej energii na utrzymanie prawidłowej 

temperatury ciała, dlatego istotne jest, aby 
spożywać ciepłe posiłki. 

kami oraz orzechami włoskimi to moja najczęstsza 
potrawa zaraz po przebudzeniu.
Mięso i ryby
W przygotowaniu jesiennego menu kieruj się po-
trawami z wołowiny, drobiu, ryb, zwłaszcza słodko-
wodnych. Potrawki z kurczaka, zupy na wołowinie 
lub ryby zapiekane z jarmużem i imbirem na pewno 
będą nowym smakiem po letnich, lekkich i orzeźwia-
jących daniach. 
Zioła
Każda jesienno-zimowa potrawa powinna być wzbo-
gacona duża ilością ziół i przypraw. O tej porze roku 
najlepiej wybierać  bazylię, kardamon, skórki owo-
ców cytrusowych, goździki, koper, świeży lub suszo-
ny imbir, czarny pieprz. Imbir czy cynamon mają silne 
właściwości rozgrzewające – poprawiają odporność 
i pomagają organizmowi zwalczać wirusy i bakterie. 
Przyspieszają krążenie, dzięki czemu rozgrzewają 
zimne stopy i dłonie. Korzystnie wpływają także na 
żołądek i układ trawienny. 

DIETAMINKA
dietetyk 

dyplomowany, 
technolog żywności 
i żywienia człowieka

mgr inż. Agnieszka Podgórska
ul. Księcia Bernarda 4

ŚWIDNICA

Konkurs, który w tym roku po raz 
pierwszy odbył się w Krakowie, to piekar-
niczy odpowiednik Master Chefa. Głów-
nym jego założeniem było odtworzenie 
przepisu na polski chleb z „tamtych lat”, 

Master Baker jest z Pasolu

ster Baker – dodaje Katarzyna Jarosz-
-Lenkiewicz. 

Pan Krzysztof w zawodzie piekarza 
pracuje 32 lata. Ze świdnicką piekarnią 
związany jest od 13 lat. W Pasolu jest 
członkiem zespołu pracującego nad 
wdrożeniami nowych produktów, w tym 
BIO pieczywa. 

- Od wielu lat razem z nim i naszym 
technologiem opracowujemy propozycje 
pieczywa i staramy się je komercjalizo-
wać. Chleb świdnicki jest naszym oczkiem 
w głowie, a od kiedy uzyskaliśmy euro-
pejski certyfikat na BIO produkty, chcie-
liśmy go zrobić w wersji BIO. Cały proces 
tworzenia BIOkwasu, a potem BIOchleba 
jest procesem czaso- i pracochłonnym, 
ale pieczywo, które wypiekamy, to samo 
zdrowie i niezwykły smak – zachwala Ka-
tarzyna Jarosz-Lenkiewicz.

Już niedługo BIO pieczywo będzie 
można kupić w firmowej piekarni w świd-
nickim rynku. 

ak

- Odebraliśmy do tej pory wiele nagród i wyróżnień. Master Baker jest szczególny, ponieważ 
udowadnia, że trud związany z odtworzeniem receptury, jak i wielkie zaangażowanie całego 
zespołu w opracowanie technologii i jej przeniesienie do wersji BIO, po prostu się opłacił – 
mówi Katarzyna Jarosz-Lenkiewicz.

Stworzyli chleb według starodawnej receptury,  z ekologicznych surowców. Dzięki temu 
mistrz piekarnictwa z firmy PASOL-PACO wygrał prestiżowy konkurs Master Baker 2019.

kiedy jego zapach wypełniał cały dom, 
kiedy pośpiech nie wkradał się do pro-
cesu pieczenia. Należało upiec tradycyj-
ny chleb, z zachowaniem kunsztu rze-
miosła piekarskiego. W konkursie wzięło 

udział około 30 przedstawicieli różnych 
piekarni, profesjonalistów (równolegle 
trwał konkurs dla amatorów domowych 
wypieków).

Bezkonkurencyjny okazał się chleb 
pieczony na świdnickim piwie, autorstwa 
pana Krzysztofa, mistrza piekarnictwa w 
piekarni PASOL-PACO. 

- Receptura została przeze mnie spi-
sana kilka lat temu i potem przy pomocy 
naszego technologa i pana Krzysztofa 
odtworzona. Jestem rodowitą świdniczan-
ką, nasze miasto słynęło z browarnictwa 
i z dobrego pieczywa. Świdnica, stolica 
Księstwa Świdnicko-Jaworskiego leżała 
na europejskim szlaku handlowym, była 
miastem kupców i bogatych mieszczan. 
W tamtych czasach piwem i pieczywem 
handlowano na świdnickim rynku, na 
specjalnie do tego przygotowanych sto-
łach. W konkursie Master Baker pokaza-
liśmy nasz chleb w wersji BIO, co uczyniło 
ten chleb jeszcze bardziej szlachetnym i 
zdrowym – mówi Katarzyna Jarosz-Len-
kiewicz, prezes piekarni PASOL-PACO.

Jeszcze przed konkursem pra-
cownicy Pasolu sprawdzili, jak chleb 
smakuje innym. Podczas EKO-pikniku, 
jaki odbył się 31 sierpnia na świdnickim 
Rynku, ludzi częstowano wypiekiem 
Pasolu. - Wspaniały odbiór wersji BIO 
upewnił nas, że to właśnie ten chleb po-
winniśmy wypiec podczas konkursu Ma-
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Stworzyli chleb według starodawnej receptury,  z ekologicznych surowców. Dzięki temu 
mistrz piekarnictwa z firmy PASOL-PACO wygrał prestiżowy konkurs Master Baker 2019.
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Świło
Teresa

Skuteczna i pracowita
Dla Ciebie i regionu

6
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TERESA ŚWIŁO - KANDYDATKA NA SZÓSTKĘ!

Cała Świdnica głosuje na Teresę Świło
- lista nr 5, miejsce 6!

Posłanka VII kadencji Sejmu RP. Doświadczona miejska radna, działaczka społeczna, 
przedsiębiorca. Wspierająca inicjatywy społeczne, kluby sporowe, ochotnicze straże 
pożarne, ludzi młodych, aktywnych zawodowo i seniorów. Skuteczna w działaniu i 
pracowita. Służąca radą i pomocą wyborcom, organizacjom i stowarzyszeniom.
Jestem tu dla Ciebie i regionu!

Dziękuję 
za każdy głos!
TERESA ŚWIŁO

GŁOSUJ NA SZÓSTKĘ!

5
LISTA

5LISTA NR

6MIEJSCE

Decyzję w tej sprawie podjęli radni 
Świdnicy podczas ostatniej sesji, która od-
była się 27 września. Wniosek w tej sprawie 
złożył Tomasz Krug.

Andrzej Scheer (1949-2010) urodził się 
14 września 1949 r. w Świdnicy. Był radnym 
Miejskiej Rady Narodowej. W latach 1982-
86 pracował w Muzeum Dawnego Kupiec-
twa, ale znany był głównie jako wielolet-
ni kierownik nieistniejącego już dziś kina 
„Gdynia”. 

Za czasów, gdy proboszczem dzisiej-
szej katedry był ksiądz dziekan Ludwik 
Sosnowski, Andrzej Scheer pełnił funkcję 
sekretarza powołanej przez księdza So-
snowskiego Społecznej Rady Konserwacji i 
Renowacji kościoła parafialnego. 

Scheer był autorem książeczki „Krzyże 
pokutne Ziemi Świdnickiej”, która miała dwa 

wydania (w 1984 i 1987 r.) oraz publikacji o 
dziejach Świdnicy. Był także autorem bądź 
współautorem kilkuset publikacji i artyku-
łów z dziedziny historii kolejnictwa, dziejów 
poczty, a także znawcą kamiennych krzyży 
pokutnych.

Andrzej Scheer aktywnie działał w ko-
mitecie redakcyjnym „Rocznika Świdnic-
kiego”, należał też do pierwszego zespołu 
redakcyjnego „Wiadomości Świdnickich”, 
oraz wielu organizacji i stowarzyszeń: PTTK, 
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astro-
nomii, Dolnośląskiego Towarzystwa Spo-
łeczno-Kulturalnego, Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej, Stowarzyszenia Autorów Pol-
skich – oddział we Wrocławiu i Polskiego 
Związku Filatelistów. 

ak

Andrzej Scheer 
będzie 
patronem 
ronda 

Imię Andrzeja Scheera, wieloletniego kierownika nieistnieją-
cego już kina „Gdynia”, będzie nosić rondo u zbiegu ulic Mikoła-
ja Kopernika, Okrężnej i Przemysłowej.

Andrzej Scheer przez wiele lat był kierownikiem kina „Gdynia” w Świdnicy.
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J E S I E N N I E
galeria-swidnicka.pl / 

Na środkach unijnych i ich wpływie 
na poprawę jakości życia skupią się pre-
legenci Dolnośląskiego Forum Gospo-
darczego w Świdnicy. Wśród gości poja-
wią się m.in. komisarz UE Elżbieta Bień-
kowska oraz dziennikarz Marcin Prokop.

Tegoroczne Dolnośląskie Forum Go-
spodarcze odbędzie się 7 października w 
świdnickim teatrze miejskim pod hasłem 
„Środki unijne dla Twojej firmy”. Forum 
będzie próbą podsumowania wsparcia 
otrzymanego z Unii Europejskiej, a także 
wskaże perspektywy finansowania oraz 
możliwości pozyskiwania środków dla 
sektora mikro, małych i średnich firm. 

Wydarzenie połączono z Dialogiem 
Europejskim, w którym uczestniczyć bę-
dzie Elżbieta Bieńkowska, unijna komi-
sarz ds. rynku wewnętrznego, przemy-
słu, przedsiębiorczości i MŚP. Podczas 
tego wydarzenia prezydent Wałbrzy-
cha dr Roman Szełemej zaprezentuje 
„Strategię SUDETY 2030”, jako szansę 
dla regionu, a znany dziennikarz Marcin 
Prokop wygłosi wykład motywacyjny 

Komisarz Bieńkowska i 
Marcin Prokop na Forum

„Zmiana jako szansa oraz źródło korzy-
ści, a nie zagrożenie”. 

- Dolnośląskie Forum Gospodarcze 
będzie wydarzeniem na najwyższym 
poziomie merytorycznym. W Teatrze 
Miejskim w Świdnicy spotkają się przed-
stawiciele podmiotów gospodarczych, 
samorządów i instytucji, aby omówić 
sytuację sektora mikro, małej i średniej 
przedsiębiorczości w regionie, a tak-
że możliwości rozwoju jego potencjału. 
Wydarzenie będzie szansą na pozyska-
nie wartościowych kontaktów w środo-
wisku biznesowym, a także okazją na 
dialog przedsiębiorców, instytucji i władz 
lokalnych – zapewnia Iwona Petryla z 
Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. 

Współorganizatorem Dolnośląskie-
go Forum Gospodarczego jest Urząd 
Miejski w Świdnicy. Wstęp na wydarzenie 
jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograni-
czoną liczbę miejsc, konieczna jest reje-
stracja na stronie: www.naszbiznes24.pl.

Oprac. ak

Marcin Prokop

Elżbieta Bieńkowska
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- Gdy 20 lat temu zaczynaliśmy działalność, byliśmy małą firmą z kilkoma pracownikami. 
Przez lata rozszerzaliśmy profil działalności i dziś nasz świdnicki oddział wysyła produkty na 
cały świat – cieszy się prezes DBI Plastics Hans Hellstrøm Henningsen. Duńska firma oferu-
je 2,5 tys. produktów, obsługuje 3 tys. klientów z całego świata. Szacuje się, że 95% klientów 
DBI będzie obsługiwać świdnicki oddział, który 25 września oficjalnie otworzył rozbudowa-
ną halę. 

DBI stawia na rozwój 
w Świdnicy

Firma DBI Plastics powstała w 1937 
r. To jeden z pierwszych producentów 
tworzyw sztucznych w Danii, działa 
obecnie w trzech głównych obszarach: 
motoryzacyjnym, maszynowym i inży-
nieryjnym. Posiada certyfikaty – IATF 
16949: 2019, ISO9001: 2015, ISO 14001: 
2015. DBI posiada dwa zakłady produk-
cyjne w Danii, centrum logistyczne i dział 
sprzedaży w Chinach oraz w USA. W 
ofercie znajduje się ponad 2000 produk-
tów, sprzedawanych w ponad 50 krajach 
na całym świecie. Wśród nich znajdują 
się, m.in. zaślepki, złączki wentylacyjne, 
przyciski osłony termicznej, zabezpiec-
zenia rur PE, PVC oraz stalowe. Produkty 
DBI trafiają do ponad 2500 klientów na 
całym świecie. 

W Świdnicy firma istnieje od 2000 
r. Na początku działalności DBI Plastics 
mieścił się przy ul. Westerplatte i za-
trudniał ok. 20 pracowników. W styczniu 
2013 r. firma przeniosła się na ul. Towaro-
wą. Hala, która pierwotnie miała 1,5 tys. 
metrów kw. powierzchni, została rozbu-
dowana i obecnie zajmuje powierzchnię 
9 tys. metrów kw. Rozbudowa została 
zrealizowana dzięki dobrej współpracy z 
Invest Park Development, a także wspar-
ciu WSSE Invest Park. Dobudowano dwa 
nowe skrzydła po bokach budynku oraz 
wyremontowano starą część zakładu. 
Powstała nowa hala produkcyjna, sale 
konferencyjne, 2 pomieszczenia biurowe 
mieszczące kilkadziesiąt osób i stołówka 
zakładowa. Zrekultywowano też tereny 
zielone wokół zakładu. Rozbudowany 
i zmodernizowany zakład w Świdnicy 
jest odwzorowaniem głównej siedziby w 
Danii.

– Chcę pogratulować wspanialej wi-
zji. Oglądamy dzisiaj jej efekt. Mamy na-
dzieję, że ten nowy obiekt stanie się wa-
szym nowym domem i że także produkcja 
zostanie przeniesiona do Świdnicy. Byłoby 
to ukoronowanie całego procesu inwesty-
cji w Polsce - gratulował Paweł Kurtasz, 
prezes Invest-Park Development.  

- Gdy zaczynaliśmy działalność 20 
lat temu w Polsce, w Świdnicy byliśmy 
małą firmą z kilkoma pracownikami. 
Nie przypuszczaliśmy wówczas, że 
nasz oddział będzie wysyłał produkty 
na cały świat. Od samego początku 
czuliśmy się w Świdnicy dobrze. Je-
steśmy blisko centrum wielkiego mia-
sta, ale nie na tyle blisko, by odczuć 
uciążliwości logistyczne funkcjono-
wania w wielkim mieście. Właściwie 
Świdnica to miejsce, gdzie chcieli-
śmy być. Dlatego przez ostatnie 2-3 
lata stale rozwijaliśmy się. Jesteśmy 
bardzo dumni, będąc tutaj dzisiaj na 
otwarciu największego oddziału DBI. 
Będziemy wsparciem dla działalności 
w Ameryce i Azji  

Hans Hellstrøm Henningsen, 
prezes DBI Plastics

- Gratuluję właścicielom i pracowni-
kom super zakładu pracy. Jestem pewny, 
że przyszłość firmy idzie w dobrym kie-
runku. Miasto Świdnica będzie was stale 
wspierać – deklarował wiceprezydent 
Świdnicy Jerzy Żądło. 

Do tej pory głównym obszarem 
działalności świdnickiego oddziału DBI 
Plastics był montaż produktów zabez-
pieczających aparatury stosowane w 
przemyśle motoryzacyjnym: turbosprę-
żarki, filtry, elementy układu napędo-
wego, kierowniczego oraz paliwowego, 
elementy HVAC (ogrzewanie, wentylacja 
oraz klimatyzacja). W Świdnicy dokonuje 
się również kontroli jakości detali produ-
kowanych w Danii. Realizowany jest tak-
że proces ich pakowania, konfekcjono-
wania. Centrum logistyczne zajmuje się 
wysyłką detali do najdalszych zakątków 
świata.

Rozbudowa hali przy ul. Towarowej 
to dopiero początek rozwoju oddzia-
łu. Firma planuje budowę nowocze-
snego parku maszynowego, w którym 
rozwijana byłaby działalność produk-
cyjna, a co się z tym wiąże, również 
rozwój działów takich jak: logistyka i 
planowanie, marketing i zarządzanie 
produktem. W kolejnych miesiącach 
prowadzona będzie rekrutacja na sta-
nowiska produkcyjne. 

ak
foto: D. Gębala

W uroczystym otwarciu fabryki uczestniczyli pracownicy, kierownictwo oraz zarząd firmy

Po przebudowie powstała nowa hala produkcyjna DBI Plastics

Prezes DBI Plastics Hans Hellstrøm Henningsen podziękował pracownikom za cierpliwość i 
współpracę przy rozbudowie zakładu

W uroczystości otwarcia wzięli udział przedstawiciele władz miasta oraz spółek WSSE Invest-
-Park oraz Invest-Park Development
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Swoje złote gody, czyli 50 lat mał-
żeństwa, obchodzili: Maria i Marian An-
tos, Halina i Józef Gładyszowie, Barba-
ra i Jerzy Gnutkowie, Maria  i Zbigniew 
Jezierscy, Anna i Janusz Majewscy, Mi-

11 szczęśliwych par

rosława i Stefan Słowikowscy, Wanda 
i Tadeusz Szporko, Rozwita i Józef Tra-
wińscy, Stanisława i Mirosław Werne-
rowie, Janina i Jerzy Włodarczykowie. 
Jedna para z gminy Marcinowice - Anna 

i Bronisław Tymińscy - świętowała w 
tym dniu diamentowe gody, czyli 60 lat 
małżeństwa.

Medale za długoletnie pożycie mał-
żeńskie wręczyli jubilatom zastępca re-
zydenta Świdnicy Jerzy Żądło oraz wójt 
gminy Marcinowice Stanisław Leń. 

Odznaczenia za długoletnie pożycie 
małżeńskie nadawane są przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal za 
długoletnie pożycie małżeńskie stanowi 
wyróżnienie dla osób, które przeżyły w 

Na zdjęciu (od lewej):  Dorota Kruźlak, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy, wójt gminy Marcinowice Stanisław Leń, jubilaci: Anna i Bronisław Tymińscy, Janina i Jerzy Włodarczykowie, 
Rozwita i Józef Trawińscy, Stanisława i Mirosław Wernerowie, Wanda i Tadeusz Szporko,  Mirosława i Stefan Słowikowscy, Anna i Janusz Majewscy, Halina i Józef Gładyszowie, Barbara i Jerzy Gnutek, 
Maria i Marian Antos oraz wiceprezydent Świdnicy Jerzy Żądło.

jednym związku małżeńskim 50 lat, jest 
on wyrazem uznania za wytrwanie w zo-
bowiązaniu, które małżonkowie składali 
sobie przed laty. O nadanie odznaczenia 
występuje Kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego na prośbę jubilatów lub ich bliskich. 

Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy 
organizuje uroczystości jubileuszowe 
mieszkańców miasta Świdnicy, gminy 
Świdnica i gminy Marcinowice. Nie jest w 
tym wypadku istotne, gdzie jubilaci za-
wierali związek małżeński. 

rtm

Uroczystości jubileuszowe jedenastu par małżeńskich 
świętowano w sobotę, 28 września, w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Świdnicy.
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Radni Świdnicy wybrali ławników, którzy przez naj-
bliższe trzy lata (kadencja trwa do 2023 r.) będą poma-
gać w pracy świdnickich sądów. 

▪ Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego 
w Świdnicy: 
Czyż Krystyna

▪ Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu 
Rejonowego w Świdnicy:
Czech Janina, Drozdowska Jolanta Urszula, Gawlik Stani-
sława, Wazdrąg Ewa

▪ Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Świdnicy:
Adamowska Anna Franciszka, Augustyniak Janina Ewa, 
Bilicka-Kowaluk Halina, Błaszkiewicz Renata Teresa, Bo-
browicz Bogdan, Brańka-Konicka Lilianna Anna, Bromm 

Monika, Brzezicka Alicja Ewa, Brzezicka Barbara Elżbieta, 
Chruściel Joanna Maria, Faluta Wiesława Sabina, Figur-
ska Marta Adrianna, Frąckiewicz Danuta, Gdesz Elżbieta, 
Hałas Jolanta, Hauzer Ina Jovita, Jabłońska Irena Maria, 
Janiszewska Irena Elza, Jędrzejewska Irmina Małgorzata, 
Juszczyk-Galas Barbara, Kielka Iwona Anna, Klag Zdzisła-
wa Jadwiga, Kowalczyk Renata, Kownacka Jolanta, Kryger-
-Chrząszcz Halina, Kurasz Ewa, Lange-Król Adriana Janina, 
Magierowski Andrzej Stanisław, Matusiak Janina, Michalska 
Danuta Maria, Mieńko Jolanta, Myczkowska Ewa, Nawroc-
ka-Węgłowska Katarzyna, Okniańska Magdalena Agniesz-
ka, Owocka Lilianna, Pacułt Anna, Paszeńko Zofia Stanisła-
wa, Piętka Genowefa Łucja, Piotrowska Krystyna, Piórkow-
ska Barbara Henryka, Pogubiło Danuta Irena, Pompe Zofia 
Eugenia, Powroźnik-Czerepak Dorota Irena, Prypin Izabela 
Wioletta, Rokicka Aleksandra Dorota, Sawicka Janina, Sim-
lat Katarzyna, Słabicka Jolanta Izabela, Sochacka Anita 

Iwona, Sochacka Krystyna Danuta, Soja Romana, Sposób 
Małgorzata Maria, Szczepaniak-Twaróg Danuta, Szot Danu-
ta, Szydło Józef Henryk, Ślęzak Aleksandra Maria, Trepka 
Jadwiga, Tymińska Renata Elżbieta, Wilczyńska Helena, 
Zielińska Grażyna, Zieliński Piotr Adam. 

▪ Wydział Karny Sądu Okręgowego w Świdnicy:
Adamowicz Marta Katarzyna, Bieszczad Zenobia Maria, 
Durlej Artur Józef, Hajduk Małgorzata Agnieszka, Iwancz 
Barbara, Klaja-Pawłowska Magda Ewa, Kozłowska Justy-
na, Kwiatkowski Ireneusz Jan, Majchrzak Marta, Szymasz-
kiewicz Małgorzata Dorota.

▪ Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
Sądu Okręgowego w Świdnicy: 
Ciachowska Hanna Elżbieta, Czajkowska Małgorzata.

ak

ZMIANY, AWANSE, WYBORY

codzienna 
porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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Kto był inicjatorem stworzenia 
projektu Berkanan?

WK: Graliśmy oboje w zespole „Tantua”. Kie-
dy Darek opuścił skład, pomyśleliśmy, że 
jednak coś nas muzycznie łączy, że może 
wykorzystamy nasz potencjał i stworzymy 
coś razem. Wyrośliśmy w końcu na Dead 
Can Dance, Vangelisie, Tangerine Dream, 
lubimy muzykę filmową, z gier, ilustracyjną, 
co obecnie przełożyło się na styl i brzmienie 
tej płyty. To, czego słucha się w czasie dora-
stania, zostaje w człowieku na zawsze. Sta-
raliśmy się jednak nie być zbyt blisko tego, 
co nas ukształtowało, pragnęliśmy stworzyć 
coś własnego, wypracować własny styl. Za-

leżało nam, aby słuchacz odpłynął w świat 
wyobraźni, jednocześnie chłonąc cały sens 
i przekaz muzyki oraz tekstów. Ważne było 
dla nas, by przekazać ludziom historie o 
zapomnianym świecie, o dawnych ludach, 
o których już nikt nie wspomina na lekcjach 
w szkole, o ludzkiej naturze, o odrzuceniu 
wartości i zasad przez człowieka z wyraź-
nym ostrzeżeniem, że biegniemy rozpędzeni 
w stronę ściany, o którą za chwilę się rozbije-
my. Myślę, że to płyta wielkiej wagi, choć nie 
jesteśmy na tyle naiwni, żeby sądzić, że po 
jej wydaniu coś się zmieni. Byliśmy zgodni i 
zdeterminowani, żeby stworzyć muzyczne 
dziecko i spełnić marzenia. I tak też się stało.

Czekamy na nasze 
muzyczne dziecko

Choć trudno jednoznacznie określić styl ich muzyki, to z całą pewnością utwory świdnic-
kiego zespołu Berkanan dają przestrzeń do szukania niuansów, przesłań. O debiutanckiej 
płycie, która ukaże się w listopadzie, z członkami zespołu Berkanan – Dariuszem Miziarskim 
i Witkiem Kowaliszynem, rozmawia Agnieszka Komaniecka. 

W jakim stylu gracie? Do kogo 
kierowana jest Wasza muzyka?

WK: Styl - hmm... Jeśli już musimy wpełznąć 
do jakiejś szufladki, to może ambient-dark 
folk, czy coś w ten deseń. Ludzie określą to 
sami, z pewnością nasza muzyka przypad-
nie do gustu tym, co chcą oderwać się od 
powierzchni gruntu, tym, co lubią szukać w 
muzyce niuansów, przesłań, wgłębiać się w 
dźwięki i teksty.
DM: Bardzo zależało nam na mrocznej 
stylistyce płyty i nieskromnie powiem, że 
się to udało, choć ostateczną ocenę po-
zostawiam słuchaczom. Na pewno było 
nie lada wyczynem połączyć stylistycznie, 
brzmieniowo Witka akustyczne, „żywe” in-
strumenty z elektroniką. Przez ostatnie pół 
roku szukałem, dobierałem brzmienia in-
strumentów, aby stanowiły spójną warstwę 
muzyczną. Muzyka z pewnością jest bardzo 
ilustracyjna. Każdy, kto przesłucha płytę, 
z pewnością sam wykreuje sobie w głowie 
obrazy i wizualizacje.

Co oznacza nazwa Berkanan?
WK: Nazwa BERKANAN pochodzi z fu-
tarku, inaczej mówiąc, pisma runicznego, 
w którym istnieje runa o nazwie berkanan 
(berkano, björk), co przekładając ze staro-
nordyckiego oznacza tyl,e co brzoza. A dla-
czego brzoza? Dlatego, że brzoza to matka, 
opiekunka... Kiedy trzeba, jest delikatna, in-
nym razem porywcza, czasem uczy moral-
ności, czasem pokory, a czasem jest dzika 
i chłodna, wręcz przerażająca... Tak natura 
wychowuje swoje dzieci i taka jest nasza 
muzyka.

Wasza debiutancka płyta ukaże 
się lada dzień. Ile utworów się 

Witek Kowaliszyn i Darek Miziarski mają za sobą już wspólne występy w ramach muzycznego 
projektu „Tantua”

na niej znajdzie? Jak przebiegały 
prace nad jej tworzeniem? Cze-
go możemy się po tej płycie spo-
dziewać?

WK: Zamieściliśmy na płycie trzynaście 
utworów, w tym jeden na otwarcie (Prolog) 
i jeden zamykający (Epilog). Całość mate-
riału nagraliśmy w Darka studio muzycz-
nym HOWLING WOLF. Ja nagrywałem 
instrumenty żywe: flety wszelkiej maści, 
bębny np. dzbanowe ibo (udu), darabuka, 
obręczowe; różne strunowce, szarpane, 
uderzane (cymbały) i pocierane (smyczko-
we); róg, didgeridoo, itd. Szeroki wachlarz, 
często roboty własnej. Darek budował 
wspaniałe tła orkiestrowe, czy też typowo 
ambientowe, ale też grał melodie, korzy-
stając z bogatego banku brzmień. Po pły-
cie można spodziewać się różnorodności. 
Mamy tutaj klimaty z Persji, Afryki, Skan-
dynawii, Europy, Azji, czasy zamierzchłe, 
mityczne ludy, style i kultury.
DM: Nad płytą pracowaliśmy około 10 mie-
sięcy. Ukaże się ona w listopadzie i czekamy 
na nią jak na narodziny dziecka. Na począt-
ku prac nad materiałem nie do końca mie-
liśmy sprecyzowany zarys, charakter płyty, 
ale to przyszło z czasem. Załapaliśmy to po 
pierwszym, może drugim utworze, potem 
szło już z górki. 

Gdzie będzie można kupić Wa-
szą płytę?

DM: Z całą pewnością online, jednakże na 
tę chwilę nie są jeszcze dokładnie sprecyzo-
wane działania handlowe. Na pewno taka 
informacja ukaże się niebawem na naszym 
profilu FB/berkananmusic  oraz na stronie 
www.berkananmusic.com.

Czy płytę wydajecie za własne 
pieniądze?

DM: Płyta zostanie wydania dzięki Urzędowi 
Miasta w Świdnicy. Dlatego też chcieliśmy 
podziękować dyrektorowi Jackowi Piekun-
ko za kredyt zaufania, a także prezydent 
Świdnicy Beacie Moskal-Słaniewskiej za 
zielone światło dla naszej muzycznej twór-
czości. To spory zastrzyk nie tylko finanso-
wy, ale także motywacyjny dla nas do dal-
szej pracy.

Czy planujecie w najbliższym 
czasie jakieś koncerty?

DM: 19 października w klubie Bolko odbę-
dzie się premierowy koncert. Zdradzę, że 
będzie to bardzo ciekawe wydarzenie nie 
tylko pod kątem muzycznym, ale także 
wizualnym. Z pewnością będzie to uczta 
nie tylko dla uszu, ale i dla oczu. Więcej 
nie powiem. Zapraszam na koncert.
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Uroczystą defiladą wokół Rynku z 
pięknymi i barwnymi kapeluszami na 
głowach rozpoczęły się obchody Wo-
jewódzkich Dni Seniora w Świdnicy. To 
pięć tygodni integracji i dobrej zabawy. 

Tradycją jest, że świdniccy seniorzy 
szykują kapelusze, zdobiąc je na spe-
cjalnie organizowanych warsztatach, aby 
jak najpiękniej zaprezentować się pod-
czas inauguracji Dni Seniora. Także 20 
września w Rynku obserwowaliśmy istne 
kapeluszowe szaleństwo. Po barwnej 
defiladzie pod przewodnictwem orkie-
stry Music Label, uroczystości przeniosły 
się do teatru. 

– To już 12. Dni Seniora w naszym mie-
ście. Mówię o was w całej Polsce. Jeste-
ście radośni, uśmiechnięci, przekazujecie 
tę radość innym. Przed wami 1,5 miesiąca 
różnych zajęć. Dzisiaj wreszcie macie czas 
dla siebie, wykorzystujcie ten czas dobrze, 
cieszcie się chwilą. Życzę wam dystansu 
do siebie i poczucia humoru takiego, na 
które dziś was stać – mówiła prezydent 
Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.  

Na czas trwania Dni Seniora pre-
zydent tradycyjnie przekazała klucz 

Seniorzy świętują w kapeluszach 
do miasta na ręce przewodniczącego 
Rady Seniorów w Świdnicy, Mariana 
Wilczyńskiego. - Przyjmujemy po raz 
kolejny te insygnia władzy. Wiemy, z 

Parada „kapeluszy” po Rynku to już tradycja Dni Seniora w Świdnicy.

czym one się wiążą. Będziemy rządzić 
tak, by nic nie zepsuć. Jednocześnie 
zgodnie z hasłem przyświecającym na-
szej Radzie, będziemy się starać odcią-

gnąć seniora od telewizora – obiecywał 
Marian Wilczyński. 

Zgromadzeni w teatrze goście mogli 
obejrzeć najnowszą sztukę Teatru Zielo-
na Gęś, który działa w Dziennym Domu 
„Senior-WIGOR”. Seniorów w tym przed-
sięwzięciu wsparły dzieci z przedszkola 
Abracadabra. Nad całością tradycyjnie 
czuwała Monika Masłowska przy wspar-
ciu Elżbiety Wilk. 

ak

Co jeszcze w programie 
Wojewódzkich Dni Seniora?

▪ 7.10, godz. 10.30, DD „Senior-WIGOR” - 
dyktando na wesoło
▪ 9.10 – wycieczki po Dolnym Śląsku, za-
pisy w DD „Senior-WIGOR” i MBP Świdnica
▪ 14.10, godz. 11.00-12.30, DD „Senior-WI-
GOR” – prelekcja „Dieta dla seniora”
▪ 16.10, godz. 16.00, MBP Świdnica – 
warsztaty taneczne. Zapisy pod nr. tel. 
603808051
▪ 18.10, godz. 11.00-12.30, DD „Senior-WI-
GOR” – prelekcja „Profilaktyka raka piersi”
▪ 23.10, godz. 10.00-13.00, DD „Senior-
-WIGOR”  – „Jak być piękną”. Metamor-
fozy seniorek.
▪ 24.10, godz.17.00-24.00, Hotel Sportowy 
– Świdnicki Bal Seniora. Zapisy DD „Se-
nior-WIGOR”fo
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Świdnica rowerowa 
i mobilna

Rajd rowerowy, pogadanki z policjantem, nauka bezpiecznego upadania pod okiem Ra-
fała Kubackiego, konkursy i zabawy – przez tydzień Świdnica obchodziła Europejski Tydzień 
Zrównoważonego Transportu. 

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu odbyły się kolejne zawody w biegu na orientację dla uczniów świdnickich szkół 
podstawowych. W rywalizacji wzięło udział 110 osób. Szczegółowe wyniki na: www.sport.swidnica.pl
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Wielki finał ETZT odbył się 22 wrze-
śnia. Blisko 1000 osób wzięło udział w 
rajdzie rowerowym po Świdnicy, by po 
nim spotkać się na terenie Świdnic-
kiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 
wielkim miejskim pikniku. Zorganizo-
wano gry i zabawy dla dzieci na dmu-
chanych zamkach,  konkursy sprawno-
ściowe pojazdami elektrycznymi. Do 
dyspozycji gości było także stanowisko 
symulacyjne „alko i  narko Google”, by 
odczuć skutki prowadzenia pojazdów 
po spożyciu alkoholu lub środków 
odurzających. Każdy mógł przyjrzeć 
się także alternatywnym środkom 
transportu (segway, hulajnoga, ryksza 
itp.). Szkoła ratownictwa medycznego 
uczyła, jak udzielać pierwszej pomo-
cy przedmedycznej, badano ciśnienie, 
poziom cholesterolu i cukru). Chętni 
mogli oznakować rowery na wypadek 
kradzieży.

ak

Jak bezpiecznie poruszać się na drodze? W jaki sposób jeździć na rowerze, aby jazda była 
bezpieczna? Na te i inne pytania odpowiadał uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdnicy 
st. aspirant Marcin Kmiecik z Komendy Powiatowej Policji. Spotkanie odbyło się 18 września w 
siedzibie szkoły i było jednym z siedmiu tego typu zaplanowanych w świdnickich szkołach w 
ramach ETZT.

fo
to

: D
. G

ę
b

al
a

Blisko tysiąc osób wzięło udział w kolejnym rajdzie rowerowym. Kolorowy peleton wystartował 
spod Bosmanatu. Ulicami miasta pokonał ośmiokilometrową trasę i finiszował na obiektach 
ŚOSiR, gdzie odbył się rodzinny piknik. Wielką atrakcją było losowanie nagród wśród uczestni-
ków rajdu. Główną nagrodą był rower.
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Podczas pikniku odbył się finał akcji „Odblask to nie obciach”. W autobusie MPK Świdnica moż-
na było zajrzeć do magicznej tuby. Po naciśnięciu przycisku włączającego podświetlenie, w 
tubie pokazywał się zielony ludzik. Po zdjęciu wieczka tuby okazywało się, że są tam jednak 
dwa zielone ludziki. - Ten drugi był niewidoczny, bo nie został wykonany z materiału odbla-
skowego – tłumaczy Sławomir Piotrowski, pomysłodawca akcji. – Tuba jest pomocą naukową 
pozwalającą zrozumieć pieszym i rowerzystom, że ich bezpieczeństwo zależy od tego czy mają 
na sobie odblask. Tylko on zapewnia dobrą widoczność pieszych i rowerowych uczestników 
ruchu drogowego wieczorami i nocą.
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Upadki na drodze zdarzają się często, dlatego ważne jest, aby potrafić umiejętnie upaść. Tej 
trudnej sztuki uczył uczniów świdnickich szkół trzykrotny mistrz świata, czterokrotny mistrz 
Europy i siedemnastokrotny mistrz Polski w judo, Rafał Kubacki. Sławny judoka spotkał się 18 
września z uczniami SP1, SP4 i SP6. Prezentował ukemi - sztukę bezpiecznego upadania. Mi-
strzowi pomagali młodzi judocy z UKS Judo Świdnica wraz z trenerem, a organizację pokazów 
wsparło logistycznie świdnickie MPK. 
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Na przejściach dla pieszych pojawiły się 
napisy, które mają być ostrzeżeniem dla 
wszystkich użytkowników smartfonów. Na-
malował je znany świdnicki artysta Robert 
Kukla.
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promocja

Kiedy w 1919 r. szwedzki biznesmen Axel Wenner Gren zdecydował się na założenie wła-
snej firmy, pewnie nie przypuszczał, że 100 lat później Electrolux stanie się wiodącym pro-
ducentem AGD na świecie. Tylko w świdnickim zakładzie szwedzkiego koncernu produkuje 
się ponad milion kuchenek rocznie. Istniejąca od 13 lat fabryka aż 5-krotnie była nagradza-
na tytułem Najlepszego Pracodawcy w regionie. 

Electrolux świętuje 
setne urodziny

Świdnicka fabryka jest 5-krotnym lau-
reatem nagrody Świdnicki Gryf dla Najlep-
szego Pracodawcy. Została nagrodzona w 
latach 2011, 2015, 2016, 2017 i 2018. Nagro-
dę przyznaje prezydent Świdnicy na pod-
stawie wyników głosowania mieszkańców 
miasta.

Urodzinowy piknik w Świdnicy
29 sierpnia 2019 r. 100. urodziny 

marki świętowali dyrekcja i pracownicy 
świdnickiej fabryki. Z tej okazji zorgani-
zowano uroczyste spotkania z pracow-
nikami. Były urodzinowe przemówienia, 
biało-niebieski tort z logo „100 lat Elec-
trolux” i toast bezalkoholowym szampa-
nem. 

- Setne urodziny naszej firmy to bar-
dzo szczególny czas dla nas i dla naszych 
pracowników. To, co wyróżnia nas od in-
nych firm, to nasze skandynawskie korze-
nie i wartości, którymi kierujemy się na co 
dzień. Naszą firmę tworzą ludzie i dlatego 
też każdego dnia stawiamy sobie ambitne 
cele, aby z jednej strony ulepszać naszym 
pracownikom ich miejsca pracy, a z drugiej 
dostarczać naszym klientom innowacyjne 
produkty najlepszej jakości. Każdemu da-
jemy szansę na rozwój zawodowy, dlatego 
warto do nas dołączyć – mówił Paweł So-
wicz, dyrektor fabryki Electrolux w Świd-
nicy, który swoją przygodę ze szwedzką 

firmą rozpoczął w 2005 r. jako inżynier w 
dziale projektowym.

- Zależało nam, aby podczas urodzi-
nowych spotkań było uroczyście i wesoło. 
Pomyśleliśmy, że warto byłoby uwiecznić 
ten moment na zdjęciach i postanowiliśmy 
wszystkich w to zaangażować. Rozdali-
śmy pracownikom jednorazowe aparaty 
fotograficzne i śmieszne gadżety, takie jak 
papierowe okulary, wąsy i usta na patyku. 
Resztę pozostawiliśmy ich kreatywności. 
Efekt jest znakomity - powstała wspaniała 
kolekcja pamiątkowych portretów – cieszy 
się Marzena Sztandera, Management As-
sistant w Electrolux Świdnica. 

Dwa dni później, w sobotę, 31 sierpnia, 
przyszedł czas na świętowanie w więk-
szym gronie. Na piknik firmowy „Wehikuł 
Czasu” zostali zaproszeni pracownicy wraz 
z rodzinami.  Wzięło w nim udział ok. 1 tys. 
400 osób. Dla uczestników przygotowano 
różnorodne atrakcje. Głównym punktem 
programu był w tym roku konkurs wiedzy 
o firmie Electrolux. Wystartowało w nim 10 
zawodników, a zwycięzcą został Jan Kośnik 
z Działu Pras, który otrzymał w nagrodę 
mikser planetarny Electrolux. Rozegrano 
także międzydziałowy Turniej Piłki Nożnej o 
Puchar Dyrektora Fabryki. Po zaciętych, peł-
nych emocji meczach, puchar wywalczyła 
drużyna Magazynu Komponentów. Drugie 
miejsce zajął Dział Technologii, a trzecie 
miejsce – Administracja. Tradycyjnie, hitem 
okazało się zwiedzanie fabryki. Przewodni-
cy, osoby zatrudnione w EMS, Dziale Inży-
nieringu i na Produkcji, oprowadzali chęt-
nych po zakładzie w grupach 15-20-osobo-
wych, na koniec oferując im słodki poczę-
stunek przy fontannach z czekolady. 

Na pikniku pojawili się także goście 
specjalni - przedstawiciele Straży Miejskiej 
w Świdnicy, którzy uczyli zasad bezpiecz-
nego poruszania się po drogach oraz da-
wali wskazówki, jak należy się zachować w 
różnych trudnych sytuacjach. Nie zabrakło 
atrakcji dla dzieci w każdym wieku, takich 
jak: dmuchańce, Wioska Rycerska czy roz-
grywki Żywych Piłkarzyków. Również Tur-
niej Prądotwórczy z atrakcyjnymi nagroda-
mi wywołał dużo emocji. To był wyjątkowo 
przyjemny i radosny dzień, który wszyst-
kim dostarczył mnóstwa wrażeń. 

Electrolux, znany szwedzki produ-
cent sprzętu gospodarstwa domowego, 
świętuje w tym roku stulecie powstania. 
Obecnie wytwarza ponad 50 mln produk-
tów rocznie i zatrudnia na całym świecie 
prawie 60 000 pracowników, w tym 6500 
w Polsce. Jedna z należących do Electro-
luksu fabryk znajduje się w Świdnicy. To 
tutaj wytwarzane są kuchenki gazowe, 
gazowo-elektryczne i elektryczne oraz 
piekarniki do zabudowy, które trafiają na 
rynek krajowy i europejski.

Jak powstała firma? 
Electrolux założył w 1919 r. szwedzki 

przedsiębiorca Axel Wenner-Gren, jednak 
myśl o doskonalszych przedmiotach użyt-
kowych pojawiła się wcześniej. W 1908 r. 
Wenner-Gren, odwiedzając Wiedeń, za-
uważył w witrynie sklepowej potężne, 
20-kilogramowe urządzenie w kształcie 
beczki, w którym dziś z trudem rozpozna-
libyśmy odkurzacz. Szwed zorientował się, 
że stworzenie lżejszego produktu idealnie 
wpasuje się w potrzeby ówczesnych kon-
sumentów. To właśnie tworzenie produk-
tów, które sprawiają, że codzienne, przy-
ziemne życie jest łatwiejsze i wygodniej-
sze, stało się głównym celem koncernu 
Electrolux.

Już w 1921 r. Wenner-Gren zaprezen-
tował elegancki model odkurzacza Lux V, 
ważący, jak na owe czasy - zaledwie - 5 
kilogramów. Był to pierwszy w pełni mo-
bilny odkurzacz, który na zawsze odmie-
nił  sprzątanie domu i stał się wzorem dla 
innych urządzeń tego typu. Co ciekawe, 
firma reklamowała odkurzacz Lux V jako 
świetnie sprawdzający się także do szyb-
kiego odświeżenia ubrań przed wyjściem 
na spotkanie towarzyskie czy… szczotko-
wania grzywy koni. 

Innym przełomowym wynalazkiem 
okazała się lodówka D-Fridge, wprowa-
dzona na rynek w 1925 r. Nowatorska 
technologia umożliwiła zredukowanie 
poziomu hałasu pracy urządzenia, zmniej-
szenie jego rozmiarów i obniżenie ceny. 
Był to pierwszy model w historii, który nie 
groził wybuchem podczas użytkowania. 
W latach trzydziestych sprzedano 4 mln 
egzemplarzy D-Fridge.

Te dwie grupy produktów pozwoli-
ły firmie urosnąć globalnie. Jeszcze pod 
koniec lat 20. Electrolux zatrudniał 10 tys. 
ludzi na całym świecie i produkował ty-
siące odkurzaczy Lux V dziennie. W 1926 
r. w Berlinie powstała pierwsza fabryka 
zlokalizowana poza Szwecją. Niemal każ-
dego roku Axel Wenner-Gren dopisywał 
kolejne państwa do swojej listy nowych 
rynków: Francję, Wielką Brytanię, Stany 
Zjednoczone, Australię. W 1926 r. Electro-
lux otworzył na Krakowskim Przedmie-
ściu w Warszawie swój pierwszy salon 
sprzedaży w Polsce. Z biegiem lat stop-
niowo rozszerzano ofertę, a to wymagało 
inwestycji. Po 1989 r. firma zdecydowa-
ła się wybudować zakłady produkcyjne 
w Polsce. Fabryki powstały w Siewierzu 
(województwo śląskie), Oławie, Żarowie 
i Świdnicy. Na Dolnym Śląsku Electrolux 
pojawił się w 2006 r. W międzyczasie firma 
kupiła również fabrykę okapów w Zabrzu. 
Świdnicki zakład w ciągu 13 lat dwukrotnie 
był rozbudowywany.

Milion kuchenek w 2018 r.
Tylko w zeszłym roku fabryka w Świd-

nicy wyprodukowała ponad milion kuche-
nek i piekarników. Wraz z pobliską fabryką 
Electrolux w Żarowie, oba zakłady działają 
na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Invest-Park”. 

Praca w zakładzie 
Electrolux czeka

Pracownicy zakładu Electrolux w 
Świdnicy mogą liczyć na szereg be-
nefitów, w tym m.in. dofinansowanie 
do posiłków, bonusy świąteczne 
czy Pracowniczy Program Emery-
talny. W świdnickim Electroluksie  
zatrudnionych jest obecnie około 
1000 osób, głównie na takich stano-
wiskach jak monter, operator urzą-
dzeń, pracownik magazynu i technik 
utrzymania ruchu. Firma prowadzi 
stałe rekrutacje. Aby ułatwić kan-
dydatom aplikowanie na wybrane 
stanowiska, Electrolux uruchomił 
stronę internetową www.pracawe-
lectrolux.pl, dzięki której kandydaci 
mogą skontaktować się z działem 
rekrutacji i przesłać swoją aplikację 
na wybrane stanowisko.

29 sierpnia 100. urodziny marki świętowali dyrekcja i pracownicy świdnickiej fabryki

Podczas świętowania urodzin nie mogło zabraknąć pysznego torta
31 sierpnia odbył się piknik dla pracowników i ich rodzin. W świętowanie włączyli się strażnicy 
miejscy



14 |  4-17.10.2019 r.Świdnica

kultura

„Kotka i Generał“ to pełna dramaty-
zmu powieść o winie i pokucie oparta 
na prawdziwych wydarzeniach.

Wypożyczalnia dla 
Dorosłych poleca!

Wszyscy chyba znają historie, jak le-
śniczy Kazimierz Nóżka ratował niedź-
wiadki przed wilkami? Albo rozmawiał 
z niedźwiedziami Grzesiem i Lesiem? 
Marcin Szumowski, dziennikarz i pa-
sjonat przyrody, zabiera czytelnika w 
świat jedynego w Polsce leśniczego, 
który przyjaźni się z niedźwiedziami i 
potrafi z nimi rozmawiać.

Do tej pory to mózg wiódł cię po 
wertepach. Czas jednak, abyś przejął 
stery, i to już od dziś. Dzięki tej książ-
ce nauczysz się wykorzystywać nie-
zwykłe możliwości swojego umysłu, 
który do tej pory wydawał się nie do 
ogarnięcia! A do tego poczujesz ulgę 
i wreszcie odetchniesz pełną piersią, 
akceptując siebie i swój fantastyczny 
umysł.

Miejska Biblioteka Publiczna zapra-
sza dzieci przedszkolne oraz z klas od 
0 do 3 do udziału w konkursie plastycz-
nym. Wystarczy namalować książkę z 
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

„Podróż w czasie – wczoraj, dziś i jutro” 
to tytuł konkursu zorganizowanego w ra-
mach Narodowego Święta Niepodległo-
ści 2019. Warunkiem wzięcia w nim udziału 
jest przygotowanie trzech prac plastycz-
nych w formacie A4, przedstawiających 
książkę w przededniu odzyskania przez 
Polskę niepodległości, książkę współcze-
sną i wizję książki z przyszłości. 

Prace należy dostarczyć/wysłać 
do Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci 
i Młodzieży MBP w Świdnicy, ul. Fran-

23 niezwykłe kobiety, ich historie i 
pasje znajdziemy w książce „Szlakiem 
Kobiet”, która ukazała się właśnie na-
kładem Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej. 

„Szlakiem Kobiet” to najnowsza 
książka autorstwa świdnickiej pisarki 
Barbary Elmanowskiej. W formie oso-
bistego reportażu autorka opisuje syl-
wetki kobiet zarówno współczesnych, 
żyjących, jak również tych, które zapi-
sały się na kartach świdnickiej historii 
dzięki swoim osiągnięciom artystycz-
nym, społecznym, politycznym, nauko-
wym, sportowym. - Chciałam, aby były 
to kobiety żyjące na przestrzeni wieków. 
Bez względu na narodowość. Bez wzglę-
du na czas. Wiele ekscytowało mnie w 
podjętym temacie, ale najbardziej chyba 
krzyżujące się w mieście ścieżki kobiece. 
Jedno miejsce jest w tak różny sposób 
doświadczane przez różne kobiety. Poza 
tym są to inne historie niż męskie, bar-
dziej osobiste, gdzie indziej położony 
jest nacisk. Do tego kobiety wspierają 
kobiety, fundują tablice, dbają o spuści-
znę naukową. Więc jest to projekt ponad 
podziałami, o kobietach i kobiecej histo-
rii Świdnicy. Czytelnik może przeczytać 
o Annie Świdnickiej, księżnej Agnieszce, 
Marii Kunitz, Dorothei von Philipsborn, 
Freyi von Moltke, Emmie Bartelmus, Ida-
lii Jarzynie, ale też o kobietach żyjących, 
które wciąż działają w Świdnicy i dale-
ko od niej, jak Maria Skiślewicz, Kama 

To książka o kobiecej 
historii Świdnicy

Karst, czy Róża Sampolińska – 
opowiada Barbara Elmanowska. 

Historie bohaterek ułożone 
zostały wedle szlaku. W książ-
ce znalazła się mapa autorstwa 
Grzegorza Woźnego z oznaczo-
nymi miejscami, przypisanymi 
danym postaciom. Znajdzie-
my też wskazówki zwiedzania 
i odwiedzania tych wszystkich 
miejsc. - To szlak w rozumieniu 
dosłownym, turystycznym, bo 
miejsca związane z kobietami 
można odwiedzać. Jednocześnie 
szlak symboliczny, kobiecy na 
przestrzeni wieków. Próba wyty-
czenia linii kobiecej, szlak, który 
łączy kobiece historie i prowadzi 
nas ku wiedzy o korzeniach i toż-
samości – dodaje pisarka.

Wydawcą książki jest Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Świdnicy. – Włą-
czyliśmy się w to przedsięwzięcie, ponie-
waż jest to zupełnie nowy, świeży projekt. 
Uczestnictwo w budowaniu świdnickiej 
historii kobiet traktujemy jako wielkie 
wyróżnienie. Mamy „Szlak emancypan-
tek w Polsce”, „Krakowski Szlak Kobiet”, 
teraz mamy też świdnicki. To ważne, aby 
przybliżać te niezwykłe kobiety, mówić o 
nich i przekazywać tę wiedzę młodszym 
pokoleniom – mówi dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Ewa Cuban.    

Już w sobotę 5 października o 
godz. 19.00 będzie można spotkać się 

z Barbarą Elmanowską w świdnickiej 
bibliotece. Wieczór promujący książkę 
odbędzie się w ramach trwającej w tym 
dniu Nocy Bibliotek.

„Świdnicki Szlak Kobiet” można na-
być w: Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej, Baroccafe, w Kościele Pokoju, 
Informacji Turystycznej, Wieży Ratu-
szowej, Muzeum Dawnego Kupiec-
twa. Koszt 29 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna im. C. 
K. Norwida w Świdnicy zaprasza na cykl 
5 spotkań edukacyjnych poświęconych 
finansom. 

“O finansach w bibliotece” to okazja 
do zdobycia praktycznej wiedzy z za-
kresu finansów osobistych. To szansa by 
znaleźć odpowiedź na m.in.takie pytania: 
jak korzystać z banku przez Internet? 
Co to jest blik? Kiedy kupowanie online 

Rusza cykl spotkań 
edukacyjnych

Namaluj książkę – zgarnij nagrody
ciszkańska 18, II piętro, pok. 302, 58-100 
Świdnica, z dopiskiem: „Podróż w cza-
sie – wczoraj, dziś i jutro” w nieprzekra-
czalnym terminie 21 października 2019. 
O wynikach konkursu laureaci zostaną 
powiadomieni poprzez opiekunów tele-
fonicznie, a uroczystość wręczenia nagród 
odbędzie się 8 listopada 2019   podczas 
akcji FlashMob, o godz. 11.00 na placu z 
dzikami, przy ul. Franciszkańskiej.

Szczegółowy regulamin dostępny na 
stronie www.mbp.swidnica.pl. Wszelkich 
informacji o konkursie udzielą pracownicy 
Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Mło-
dzieży, MPB Świdnica-tel. 74/640-09-42, 
e-mail: oddz@mbp.swidnica.pl.

Tłumy na spotkaniu  
z Marcinem Mellerem

Dowcipnie, okraszając opowieść 
mnóstwem anegdot, Marcin Meller 
opowiadał o Gruzji i swojej książce o 
tym kraju. Na spotkanie z dziennika-
rzem i pisarzem przybyły tłumy. 

Spotkanie odbyło się 1 październi-
ka w Miejskiej Bibliotece Publicznej. De-
dykowane było książce „Gaumardżos! 
Opowieści z Gruzji”, którą w 2011 r. wydał  
wspólnie z Anną Dziewit-Meller. – Pierw-
szy raz pojechałem do Gruzji w delegację z 
gazety. Potem jeszcze wracałem. Gdy wy-
buchła wojna w Gruzji, nie mogłem się wy-
dostać. Jedyną opcją był statek. I pamię-
tam, że fale były ogromne, prawie 10-me-
trowe. Silnik padł, były dwie szalupy, jedna 
się urwała. Kiedy po 27-godzinnej podróży 
i pomocy rosyjskich myśliwców dopłynę-
liśmy do Soczi, rozpętał się totalny arma-
gedon. Okazało się, że media na całym 
świecie podały, że statek zatonął – opo-
wiadał Marcin Meller. – Już wtedy, mimo 
tej historii, czułem ogromne zauroczenie 
nietypową gruzińską atmosferą. Mój przy-
jaciel cały czas żartuje, że w poprzednim 
wcieleniu byłem mieszkańcem Bałkanów.  

Marcin Meller współpracował z „Po-
lityką”, „Newsweekiem” i „Wprost”. Był re-
daktorem naczelnym „Playboya”, a także 
współprowadzącym program „Dzień do-
bry TVN”.

ak

nie jest bezpieczne? Czy potrzebne jest 
mi ubezpieczenie? Kiedy napisać testa-
ment?

Warsztaty przeznaczone są dla osób 
dorosłych: 50+. Spotkania będą się odby-
wać raz w tygodniu, od 10.10.2019 r. do 
07.11.2019 r.

Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy osobiste: Czytelnia p.202, I.p
Zapisy tel.: 74/640-09-37
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w piekarni. Wybór mógł być tylko 
jeden. Potem śmiałem się (troszkę 
z zazdrością), że moja żona ma naj-
lepszy zawód pod słońcem. Robi 
to, co kocha i jeszcze bierze za to 
pieniądze (uśmiech).

Iwona Krynicka, związana przez 
wiele lat z wydawnictwem Wil-
ga, później zaś Muza, twierdziła, 
że odkrycie Uli Kozłowskiej było 
spełnieniem marzenia każde-
go wydawcy – odkrycia talentu. 
Proszę opowiedzieć o rodzajach 
bajek, w tym o logopedycznej. 
Żona musiała mieć słuch mu-
zyczny, znakomicie czuła język. A 
jednocześnie ten ogromny talent 
niesiony był – mam wrażenie – na 
fali wiedzy, dobroci i miłości do 
dzieci.
- Wspominała Pani wywiad, któ-
ry miał miejsce na drugi dzień po 
pogrzebie Uli w warszawskim ra-
diu z Iwoną Krynicką i Agnieszką 
Frączek. Tak, Iwona odkryła Ulę 
i w zasadzie od razu się polubiły. 
Iwona często powtarzała, że nigdy 
nie współpracowała z tak płodną, 
wszechstronną i elastyczną au-
torką. Kiedyś powiedziała mi takie 
zdanie: „Wiesz Antek – ta twoja 
żona jest niesamowita. Ja w jed-
ną dziurę wrzucam jej propozy-
cję napisania tekstu, a z drugiej 
natychmiast wyciągam gotowy, 
zredagowany, gotowy do druku 
materiał”. Fakt – Uli tekstów nie 
trzeba było redagować. Pisała 
„na gotowo”. Może dlatego re-
daktorzy wydawnictw tak lubili z 

nią pracować. Nie mieli nic do roboty 
przy jej tekstach. Ula miała faktycznie 
doskonały słuch muzyczny i wyczucie 
rytmu. Może dlatego tak dobrze tań-
czyła (uśmiech). Agnieszka Frączek 
– wielka pisarka polska i przyjaciółka 
żony, osoba o ogromnym dorobku lite-
rackim i naukowym (jest językoznawcą 
na Uniwersytecie Warszawskim), nie 
ukrywała, że zazdrości Uli bezbłęd-
nego wyczucia rymu i rytmu. Ula pi-
sała wszystko. Bajki, baśnie, legendy 
(wierszem i prozą), opowiadania, teksty 
piosenek, przedstawienia teatralne itp. 
Ostatnią jej pracą były teksty do płyty 
„Disco przedszkolaczki”. Była wtedy już 
tak bardzo chora, że musiałem prowa-
dzić ją do komputera, bo nie miała sił 
samodzielnie dojść do biurka. Niestety, 
nie dokończyła tej pracy. Zrobiły to za 
nią i w jej imieniu jej dwie przyjaciółki 
Agata Widzowska i Agnieszka Frączek 
już po jej śmierci. 
Książka logopedyczna… Fundacja Dzie-
ciom „Zdążyć z Pomocą” zwróciła się 
do Uli o napisanie takiej książki. Wcze-
śniej Ula napisała dla nich charytatyw-
nie kilka książek. Myślę, że to było dla 
niej największym wyzwaniem autor-
skim. Przez dwa lata studiowała ciągi 
logopedyczne, jak powinny być skon-
struowane zdania, aby pomóc dziecku 
w poprawie wymowy itd. Konsultowała 
to z logopedami. W efekcie powstał 
„Sum wąsaty i inne logopedyczne te-
maty” -  naprawdę ciekawa pozycja li-
teracka, i - jak sami logopedzi twierdzą 
– doskonała pomoc w kształtowaniu 
organu mowy dziecka. A potem, na ba-
zie wiedzy, którą nabyła pisząc „Suma”, 
powstały kolejne pozycje ukierunko-
wane na poprawę wymowy i dykcji 
dzieci. 
A poza tym Ula miała w sobie ogromne 
pokłady ciepła. Zresztą, co tu dużo mó-
wić, odważyła się pokazać to dziecko, 
które w niej było. I tu chyba tkwiła ta-
jemnica jej sukcesu literackiego.

kultura

CZYTAJ-SŁUCHAJ
-OGLĄDAJ

KSIĄŻKA
autor: David Sheff

tytuł: Mój piękny syn

AUDIOBOOK
czyta: Adam Bauman

długość: 15 godz. 31 min.

FILM
reżyseria: Felix Groeningen

gatunek: dramat

Ojciec i syn. Miłość i żal. Uzależnienie i 
terapia. Bunt i pojednanie. Prawdziwa, 
przejmująca historia zwykłej rodziny, 
opowiedziana z dwóch perspektyw – 
Davida Sheffa i Nica Sheffa.
Pierwsza tak szczera historia buntu 
dorastającego chłopaka, opowiedzia-
na przez ojca, który za wszelką cenę 
próbuje walczyć z uzależnieniem syna. 
Porywająca i rozdzierająca serce opo-
wieść o miłości rodzica do dziecka, stu-
dium zdobywania życiowej mądrości. 
Przejmujące świadectwo ojca, który za-
daje sobie pytanie, co zrobił (albo czego 
nie zrobił), że jego wspaniałe, zdolne i 
wrażliwe dziecko zaczęło się buntować, 
popełniać błędy i pogrążać w uzależ-
nieniu. David bezustannie zadaje sobie 
pytanie, czy jest odpowiedzialny za 
nałóg syna. Czy zawinił rozpad małżeń-
stwa rodziców Nica? Czy można było 
jakoś zapobiec zbliżającemu się dra-
matowi? Czy cała rodzina musi cierpieć 
z powodu uzależnienia najstarszego 
dziecka?

„Dziecko to jest mały człowiek, 
który wiele ma na głowie…” -  ma-
wiała Urszula Kozłowska, polska 
bajkopisarka, świdniczanka. O tej 
niezwykłej kobiecie z mężem pi-
sarki Antonim Kozłowskim rozma-
wia Barbara Elmanowska.

Minął ponad rok, odkąd pierw-
szy raz rozmawialiśmy o Pana 
żonie, Urszuli Kozłowskiej. Zbie-
rałam wówczas materiały do 
„Świdnickiego szlaku kobiet” 
(więcej o książce na str. 14) - jed-
na z bohaterek „Świdnickiego 
szlaku kobiet” – książki, która 
właśnie ukazała się nakładem 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Świdnicy. Pamiętam, że dzi-
wiłam się, jak Autorka ponad 
300 znakomitych i regularnie 
wydawanych bajek może być 
tak mało znana we własnym 
mieście. Niedawno doszła do 
mnie informacja o planowanych 
wydarzeniach przypominają-
cych Urszulę Kozłowską. Proszę 
przybliżyć, czego i kiedy mogą 
się spodziewać świdniczanie.

- To są dwa pytania (uśmiech). 
Czemu świdniczanie nie znali mo-
jej żony? Ależ znali! Mnóstwo osób 
ma Uli książki na półkach swoich 
dzieci. Oni jedynie nie utożsamia-
li Uli z tymi książkami. Dlaczego? 
Z dwóch powodów: po pierwsze i 
najważniejsze, Ula była wyjątkowo 
skromną osobą. Nie opowiadała 
znajomym, czym się zajmuje. Są-
siedzi w naszym bloku dowiedzieli 
się o jej zajęciu w chwili, gdy się 
rozchorowała i sprawa jej choroby stała 
się głośna na całą Polskę. Po wtóre – 
my, ludzie, tak już mamy, że nawet czy-
tając na okładce nazwisko autora, nie 
dopuszczamy do głowy myśli, że może 
napisała to właśnie TA Ula. No bo jak 
to? Przecież ona normalnie chodzi do 
sklepu, kupuje marchewkę na obiad, 
śmieje się, żartuje, chodzi z psem na 
spacer. Normalny człowiek, więc jak 
może PISAĆ KSIĄŻKI?! A jeśli chodzi o 
imprezy związane z „zatrzymaniem pa-
mięci” o Uli, zostałem zaproszony przez 
naszą prezydent. Na spotkaniu tym 
była również dyrektor świdnickiej bi-
blioteki i kierownik Działu Dziecięcego 
tejże biblioteki. Podczas tego spotka-
nia padły propozycje zorganizowania 
w Świdnicy cyklicznego konkursu dla 
dzieci związanego z Uli twórczością. 
Powstała też propozycja zorganizowa-
nia „wędrującej wystawy” związanej z 
Ulą. Jej pierwsze prace pisane na sza-
rym papierze kredką, rękopisy, zdjęcia, 
pamiątki z życia prywatnego, pamiątki 
ze spotkań autorskich itp. Wystawa ta 
wędrowałaby po szkołach i przedszko-
lach. 

To okazje na przybliżenie postaci 
Pana żony, której życiorys może być 
źródłem inspiracji. W wieku doj-
rzałym zmieniła całe swoje życie, 
podporządkowała wszystko pisaniu 
i odniosła w tej dziedzinie niemal 
natychmiastowy sukces. Gdyby po-
dobne wydarzenia miały miejsce w 
powieści, powiedzielibyśmy o zwro-
cie akcji. Jak to wyglądało za kulisa-
mi? Na ile literatura wprowadziła się 
do Państwa codzienności? I odwrot-
nie – na ile Urszula Kozłowska czer-
pała z otoczenia? 

- Oj! To, co czytamy w jej bajkach, to 
przecież codzienność. Wynik obserwa-
cji życia i wszycia tych obserwacji w po-
staci zwierzątek czy dzieci. Ula była bar-
dzo uważnym obserwatorem otoczenia. 

Miała też niebywałe wyczucie potrzeb 
dzieci. Kiedyś napisała bardzo ciekawą 
frazę: „Dziecko to jest mały człowiek, 
który wiele ma na głowie”. Polecam 
wszystkim rodzicom zastanowić się 
nad tym zdaniem z naciskiem na słowo 
CZŁOWIEK. Może bardziej zrozumieją, 
że dziecko jest człowiekiem ze wszyst-
kimi jego problemami. Jego problemy 
niczym się nie różnią od naszych „doro-
słych”. Są jedynie inaczej wyskalowane 
przez umysł dziecka. Proszę zwrócić 
uwagę, że książeczki Uli wychowują nie 
tylko dzieci, ale też (a właściwie głów-
nie) rodziców. Tak, wejście Uli w środo-
wisko pisarskie, można nazwać „zwro-
tem akcji”. Kiedyś pracowała w ŚFUP-ie. 
Po rozpadzie tego zakładu pracowała w 
supermarkecie na kasie, potem w pie-
karni sprzedawała bułki i… pisała „do 
szuflady”. Pewnego razu w radiu ogło-
szono konkurs „Wielcy poeci – piszcie 
dla dzieci”. Napisała kilka utworów, wy-
słała i… przepadła. Ale miała już opra-
cowany materiał, z którego wspólnie 
zrobiliśmy ofertę handlową (rany! Jak to 
brzmi!) i rozesłaliśmy do wydawnictw. 
Natychmiast odezwało się kilka z nich. 
Dwa kupiły na pniu wysłane utwory, a 
wydawnictwo Wilga zaproponowało Uli 
współpracę na zasadzie: my dajemy ci 
obrazki, a ty na podstawie tych obraz-
ków stwórz historię dla dzieci w wieku 
od lat 3 do 5. I tak powstały kolejno: 
„Ciekawski kotek”, „Krówka ślicznotka”, 
„Baranek czyścioszek” i „Niesforny pie-
sek”. Następnie powstawały kolejne baj-
ki. Coraz to nowe wydawnictwa propo-
nowały Uli współpracę, na naszej półce 
przybywało egzemplarzy autorskich, 
potem przybywało półek, a potem re-
gałów na jej książki. I tak się to zaczęło. 
W umowach między wydawnictwami a 
Ulą pojawiały się zapisy o konieczno-
ści prowadzenia spotkań autorskich. W 
tej sytuacji Ula musiała wybrać swoją 
drogę: czy zostaje przy książkach czy 

A. Kozłowski: Ula pokazywała 
dziecko, które tkwiło w jej duszy
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Urszula Kozłowska, autorka książek dla dzieci, zmarła  
8 marca 2018 r.
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niem Włodzimierza Korcza oraz Warsaw 
Opera Quartet.

sala teatralna Świdnickiego Ośrodka 
Kultury, Rynek 43, bilety: 100 zł (parter) 
/ 90 zł (balkon)
Można je kupić w kasie ŚOK lub online 
na stronie: www.sok.com.pl.

21-26 października
Dni Gór

Przed nami spotkania z himalaistami, 
opowieści podróżników, pokazy filmów 
górskich, piosenka turystyczna, wernisa-
że i zawody wspinaczkowe. 
Szczegółowy program imprezy dostęp-
ny jest na www.sok.com.pl
Wstęp wolny.

25 października, godz. 19.00
„Edukacja Rity” 

(Wrocławski Teatr Komedia)
Komediodramat? Komedia roman-
tyczna? Tragikomedia? W najnowszej 
sztuce Wrocławskiego Teatru Kome-
dia pt. „Edukacja Rity” w reż. Wojciecha 
Dąbrowskiego, każdy znajdzie coś dla 
siebie. To znakomita, bawiąca i wzru-
szająca sztuka dla tych, którzy zadają 
sobie pytanie, czy w życiu warto zaczy-
nać wszystko od początku. Autor Willy 
Russell opowiada o spotkaniu Franka, 
uniwersyteckiego profesora, z Ritą, am-
bitną fryzjerką żądną wiedzy i odmiany 
swojego życia. Dzień, w którym w gabi-
necie Franka pojawia się Rita, w magicz-
ny sposób zmienia ich oboje. Rodzi się 
przyjaźń, może miłość, odrobina pożą-
dania.
sala teatralna Świdnickiego Ośrodka 
Kultury, Rynek 43, bilety: 70 zł

kultura

6 października, godz. 8.00
Giełda staroci, numizmatów i 

osobliwości
Giełda Staroci od prawie 50 lat w każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca gromadzi 
tłumy świdniczan oraz przyjeżdżających 
z całego Dolnego Śląska kolekcjonerów, 
łowców okazji i miłośników rzeczy, któ-
rych w sklepach już kupić nie można. Sta-
łe spotkania mają w Świdnicy kolekcjone-
rzy numizmatów, pocztówek, birofiliści i fi-
lateliści. Kupić można meble, dzieła sztu-
ki i biżuterię, stare zegary oraz akcesoria 
i części służące do przywracania starym 
przedmiotom ich dawnego blasku.
świdnicki Rynek, wstęp wolny

12 października, godz. 19.00
Recenzje Muzyczne: 

71Tonman (doom metal)

Tonman to wrocławski zespół, który ist-
nieje od 2013 r., a w 2017 r. wydał swój 
trzeci oficjalny album „Earthwreck”.  
Kapela wystąpi w Świdnicy dzięki recen-
zji „Earthwreck” napisanej i przesłanej do 
ŚOK przez Krzysztofa Kowalewskiego. 
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11, bilety: 
informacja wkrótce na sok.com.pl

14 października
„Zgaga” - monodram 

Doroty Stalińskiej
Znana polska aktorka Dorota Stalińska 
zaprezentuje się świdnickiej publiczności 
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w monodramie „Zgaga”. Wcieli się w po-
stać Rachel Samstat, która w siódmym 
miesiącu ciąży Rachel Samstat odkrywa, 
że jej mąż Mark kocha inną kobietę. Fakt, 
że rywalka „jest wysoka jak wieża, ma 
szyję jak żyrafa i nos jak trąbę słonia” jakoś 
jej nie pociesza. Czasami jednak pociesza 
ją gotowanie, gdyż Rachel zajmuje się 
pisaniem książek kucharskich. Pomiędzy 
próbami ratowania swego małżeństwa, 
bohaterka podaje niektóre ze swych ulu-
bionych przepisów kulinarnych.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety 
oraz godzina: informacja wkrótce na 
sok.com.pl

16 października, godz. 18.30
The Ebonit Saxophone Quartet

The Ebonit Saxophone Quartet to pełen 
energii i inspiracji zespół założony w 2011 
r. w Konserwatorium w Amsterdamie. 
Czwórka muzyków z Polski, Holandii 
oraz  Hiszpanii z powodzeniem wystę-

puje na europejskiej scenie muzycznej. 
Teraz spróbują podbić świdnicką pu-
bliczność. 
Muzeum Dawnego Kupiectwa, wstęp 
wolny - obowiązuje wcześniejsza 
imienna rezerwacja miejsc (tel. 502-
655-354).

19 października, godz. 16.00
„Złota rybka” 

(spektakl familijny)
Teatr Żelazny z Katowic przedstawi za-
bawną adaptację jednej z najpopular-
niejszych baśni Braci Grimm, autorstwa 
Marty Guśniowskiej – genialnej, współ-
czesnej pisarki zajmującej się literaturą 
dla najmłodszych. Kochające się nie-
zamożne małżeństwo – Rybak i Baba, 
mieszkający w nadmorskiej miejscowo-
ści - prowadzą niskiej klasy smażalnię 
ryb. Rybakowi niczego do szczęścia nie 
brakuje, jednak Baba nieustannie czu-
je finansowy niedosyt. Złowienie Złotej 
Rybki, spełniającej życzenia, tylko pozor-
nie rozwiązuje problem.
sala teatralna ŚOK, Rynek 43, bilety: in-
formacja wkrótce na sok.com.pl

19 października, godz. 20.00
Koncert premierowy Berkanan

Berkanan to nowy świdnicki projekt 
Witka Kowaliszyna i Darka Miziarskiego 
(więcej o zespole na str. 11) Debiutanc-
ka płyta ukaże się w listopadzie. Koncert 
promujący materiał odbędzie się 19 paź-
dziernika w klubie Bolko. Jak deklarują 
członkowie zespołu, zapewni on nie tyl-
ko doznania muzyczne, ale też wizualne. 
Bilety w cenie 10 złotych. 

20 października, godz. 17.00
Alicja Majewska. „Żyć się chce”

Na scenie  Świdnickiego Ośrodka Kultu-
ry wystąpi Alicja Majewska z koncertem 
promującym  swoją najnowszą pytę „Żyć 
się chce” z marca 2019 r. Teksty piosenek 
do wykwintnych kompozycji Włodzimie-
rza Korcza napisali znakomici autorzy – 
Magda Czapińska, Monika Partyk, Artur 
Andrus, Tomasz Misiak, Andrzej Sikorow-
ski. Wykorzystano również tekst Wojcie-
cha Młynarskiego sprzed kilkunastu lat. 
Alicja Majewska wystąpi z towarzysze-

Świdnica, organizator Kongresu Tu-
rystyki Polskiej, już po raz piąty zapra-
sza na dwudniową konferencję „Tury-
styka w czasach experience economy. 
Przedsiębiorstwo, samorząd, nauka”. 

Jesienne konferencje pokongreso-
we, przygotowywane   przez miasto we 
współpracy z branżą turystyczną, świa-
tem nauki oraz samorządowcami, na 
stałe weszły już do kalendarza wydarzeń 
branży turystycznej w Polsce. W tym 
roku spotkanie osób zainteresowanych 
rozwojem turystyki, przedsiębiorstw i 
regionów odbędzie się 16 i 17 paździer-
nika. Oprócz tematów, które istotne są 
dla wszystkich zajmujących się turystyką 
bądź jej rozwojem, zaplanowano także 
sesje plenarne oraz warsztatowe dedy-

kowane osobom zajmującym się usłu-
gami gastronomicznymi, prowadzącym 
bądź zamierzającym prowadzić gospo-
darstwa agroturystyczne, organizato-
rom  wydarzeń sportowo-turystycznych, 
twórcom produktów turystycznych, sa-
morządowcom czy urzędnikom. 

Podczas konferencji wręczone zo-
staną także nagrody czasopisma „Fo-
rum Biznesu”: Gmina Przyjazna Turysty-
ce oraz Najlepszy Produkt Turystyczny i 
Usługa Turystyczna Roku 2019.

Rejestracja uczestników potrwa do 
11 października. Szczegółowe informa-
cje, formularz zgłoszenia uczestnictwa 
oraz program konferencji dostępne są na 
stronie www.kongresturystyki.pl. 

Oprac. ak

Turystyka ponad wszystko
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Cenne zwycięstwo odnieśli piłkarze Dabro-Bau Polonii-
-Stali Świdnica w ósmej kolejce IV ligi dolnośląskiej. Pod-
opieczni Rafała Markowskiego  ograli na wyjeździe Soko-
ła Marcinkowice 2:0. Bohaterem spotkania został strzelec 
dwóch bramek Robert Myrta. 
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Kapitalnie przywitali się z kibicami 
piłkarze ręczni ŚKPR Świdnica. W me-
czu trzeciej kolejki II ligi po niezwykle 
dramatycznym boju młodziutka świd-
nicka drużyna pokonała Spartę Oborni-

ki Wielkopolskie 30:29. Goście przyje-
chali do Świdnicy jako wicelider tabeli. 
Przegrali pierwszy raz w tym sezonie.

– Mamy młody zespół, ale z jajami. 
Pokazaliśmy charakter – cieszył się tuż 

Mecz w Marcinkowicach był niewąt-
pliwie wydarzeniem tej serii gier. W so-
botę, 28 września, spotkały się bowiem 
- odpowiednio - czwarta i trzecia druży-
na IV ligi dolnośląskiej grupy wschodniej. 
Świdniczanie dotychczasowo średnio 
radzili sobie w delegacji. Na trzy mecze 
wyjazdowe biało-zieloni wywalczyli led-
wie trzy punkty, po drodze przegrywając 
boleśnie w Oławie oraz w Bardzie. Tym 
razem podopieczni trenera Markowskie-
go stanęli na wysokości zadania. Goście 
rozpoczęli mecz z wysokiego C. Już w 
7. minucie na listę strzelców wpisał się 
Robert Myrta, który po zamieszaniu w 
polu karnym przytomną dobitką pokonał 
bramkarza Sokoła. Trafienie na początku 
meczu sprawiło, że świdniczanie nabra-
li wiatru w żagle, całkowicie przejmując 
inicjatywę na boisku. Bezradni piłkarze 
Sokoła bezskutecznie próbowali zagro-
zić bramce strzeżonej przez Kota. Tuż na 
początku drugiej części gry swoje drugie 
trafienie tego dnia zanotował Myrta, któ-
ry w 46 min. ze stoickim spokojem minął 
golkipera gospodarzy i strzelił do pustej 
bramki. Zdemotywowani takim obrotem 

Dublet Myrty 
i biało-zieloni na czele

sprawy zawodnicy Sokoła już do końca 
spotkania nie byli wstanie strzelić choć-
by bramki kontaktowej. Ostatecznie 
mecz zakończył się rezultatem 2:0. Po 
ośmiu seriach gier Poloniści, z dorob-
kiem 18 punktów, zajmują drugie miej-
sce w tabeli, ustępując jedynie Piastowi 
Nowa Ruda. 

Sokół Marcinkowice – Dabro-Bau 
Polonia-Stal Świdnica 0:2 (0:1)

Dabro-Bau Polonia-Stal: B. Kot, Kozachenko, 
Białas, Orzech, Paszkowski, Sowa, Szuba, Bia-
łasik, Chajewski, Baumgarten, Myrta oraz Eme-
ka, Orzechowski, Ł. Kot, Florian, Krakowski
bramki: 7→ 1:0 Myrta, 46→ 2:0 Myrta

Pozostałe rezultaty 8. kolejki:
▪ Bielawianka Bielawa – GKS Mirków/Długo-
łęka 2:1
▪ Moto-Jelcz Oława – Orzeł Prusice 7:1
▪ Orzeł Ząbkowice Śląskie – Piast Nowa Ruda 
3:6
▪ Wiwa Goszcz – Piast Żerniki 2:2
▪ Unia Bardo – Pogoń Pieszyce 1:2
▪ Sokół Wielka Lipa – Polonia Trzebnica 3:2
▪ LKS Bystrzyca Górna – Lechia Dzierżoniów 
0:5

Zapowiedź 9. serii gier:
▪ Polonia-Stal Świdnica – Bielawianka Biela-
wa, 6 października
▪ Polonia Trzebnica – Sokół Marcinkowice 
▪ Pogoń Pieszyce – Sokół Wielka Lipa 
▪ Piast Żerniki (Wrocław) – Unia Bardo 

▪ Piast Nowa Ruda – Wiwa Goszcz 
▪ Lechia Dzierżoniów – Orzeł Ząbkowice Ślą-
skie
▪ Orzeł Prusice – LKS Bystrzyca Górna
▪ GKS Mirków/Długołęka – Moto Jelcz Oława

Daniel Gębala

Po zwycięstwie nad Sokołem Marcinkowice, biało-zieloni zagrają teraz u siebie z Bielawianką 
Bielawa.
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Horror ŚKPR na dzień dobry 
po końcowej syrenie szczęśliwy trener-
-zawodnik Świdnickiego Klubu Piłki 
Ręcznej Patryk Dębowczyk. Dodał tak-
że: – To był ciężki mecz i wymagający 
rywal. Cieszymy się ze zwycięstwa, ale 
wiemy, że przed nami wciąż dużo pracy. 
Błędy są i pewnie będą. Myślę, że przez 
całą pierwszą rundę będziemy się zgry-
wali, żeby wszystko działało jak najlepiej. 

O zaciętości pojedynku ze Spartą 
najlepiej świadczy fakt, że przez godzinę 
żadna drużyna nie odskoczyła od rywala 
na dystans większy niż dwie bramki. War-
to też zaznaczyć, że walka była wyjątkowo 
czysta. Sędziny tylko raz musiały odesłać 
zawodnika na dwie minuty kary! Emocje 
sięgnęły zenitu jednak w ostatnich dzie-
sięciu minutach spotkania. ŚKPR i Sparta 
weszły w decydujący fragment przy sta-
nie 28:28. O kolejne trafienia było bardzo 

trudno. Obie ekipy twardo pracowały w 
obronie, dobrze spisywali się bramkarze. 
Na 21 sekund przed zakończeniem gry 
goście źle rozegrali swoją akcję i wyrzu-
cili piłkę na aut. Trener Szarych Wilków, 
Krzysztof Terebun, wziął czas. W ostat-
niej akcji piłka trafiła na lewe skrzydło, a 
najskuteczniejszy tego wieczoru Adam 
Chmiel (11 bramek) wytrzymał presję i 
na trzy sekundy przed zakończeniem gry 
wpakował piłkę do bramki, zapewniając 
ŚKPR-owi trzy punkty.

ŚKPR Świdnica – Sparta Oborniki 
Wlkp. 30:29 (16:15)

ŚKPR: Olichwer, Jabłoński – Chmiel 11, Dębow-
czyk 4, Etel 3, Redko 2, Wołodkiewicz 2, Jan-
kowski 2, Borowski 2, Pęczar 2, Pierzak 1, Kozak 
1, Starosta

dg

Adam Chmiel jest obecnie najskuteczniejszym zawodnikiem II ligi piłkarzy ręcznych.

fo
to

: D
. G

ę
b

al
a



18 |  4-17.10.2019 r.Świdnica

sport

To był weekend mocnych ciosów! 
Za nami XIII edycja międzynarodowego 
Turnieju Bokserskiego pamięci Wie-
sława Rudkowskiego. Z bardzo dobrej 
strony zaprezentowali się pięściarze 
Polonii Świdnica, którzy wywalczyli aż 
siedem medali. 

W sumie w ringu zaprezentowało się 
kilkudziesięciu zawodników m.in. z Pol-
ski, Niemiec oraz Czech. Impreza odbyła 
się 28-29 września w Galerii Świdnickiej. 

- Turniej został przygotowany perfek-
cyjnie. Wszystko było dopięte na ostatni 
guzik. Ekipy zawodników z Polski i za-
granicy dopisały, za co jestem bardzo 
wdzięczny. Poziom rywalizacji sportowej 
był wysoki. Odwiedzili nas wspaniali go-
ście, a co najważniejsze - dopisała fre-
kwencja wśród kibiców – mówi trener 
świdnickich pięściarzy Mariusz Kuc. 

Bokserzy Polonii Świdnica zakoń-
czyli turniej z dobrym wynikiem. Me-
dalowe pozycje w swoich kategoriach 

zajęli: I miejsce – Damian Wis, II miejsca 
– Wiktoria Lulek, Dawid Król, Gracjan 
Paździora, Kuba Szrejder oraz III miejsca 
– Konrad Walendzik i Martin Walendzik. 
Dodatkowo walka Konrada Walendzika 
została uznana za najlepszą walkę tur-
nieju. 

- To dobry wynik, biorąc pod uwagę 
fakt, że moja grupa to młoda ekipa, za-
wodnicy mający na swoim koncie kilka, 
czasem kilkanaście walk. Jestem z nich 
bardzo dumny. Dziękuję, super mi się z 
nimi pracuje. Obiecujemy lepsze wyniki 
w przyszłości – zapowiada Mariusz Kuc 
i dodaje: – Dziękuję sekcji akrobatyki MKS 
Świdnica oraz cheerleaderkom ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Świdnicy i Joannie Pi-
janowskiej. Dziękuję także Galerii Świdnic-
kiej i Kamilowi Janickiemu. 

Turniej odbył się dzięki wsparciu 
miasta Świdnicy oraz firmie Elektromet i 
Marcinowi Matuszykowi.

Daniel Gębala

Nadanie imienia Haliny Aszkieło-
wicz-Wojno hali sportowej na osiedlu 
Zawiszów uświetniło 9. Ogólnopolski 
Turniej Siatkówki imienia Tadeusza 
Ząbka. Podczas imprezy świetnie za-
prezentowały się siatkarki Polonii 
Świdnica, wygrywając rywalizację w 
kategorii młodziczek, a wśród kadetek 
i juniorek zameldowały się na drugim 
miejscu.

Rywalizacja w turnieju toczyła się 
przez dwa weekendy w trzech halach 
w Świdnicy. W sumie zaprezentowało 
się 21 drużyn z całej Polski. W katego-
rii młodziczek równych sobie nie miały 
podopieczne  Macieja Leńskiego. Ju-
niorki  Magdaleny Sadowskiej  i kadet-

Aszkiełowicz-Wojno 
patronem hali na Zawiszowie

ki  Michała Tomiałowicza  wyższość ry-
walek musiały uznać dopiero w finałach, 
gdzie wygrywały - odpowiednio - Setbol 
Oświęcim i AZS AWF Wrocław. 

Uroczystość nadania hali na Zawi-
szowie imienia Haliny Aszkiełowicz-Woj-
no odbyła się w niedzielę, 22 września, 
przy okazji zakończenia zmagań junio-
rek. Wydarzenie ściągnęło do Świdni-
cy plejadę sportowych znakomitości, 
głównie olimpijczyków. Przybyli między 
innymi:  Benedykt Krysik  (trener repre-
zentacji Polski z Igrzysk Olimpijskich w 
Meksyku z 1968 r.),  Mieczysław Łopat-
ka  (koszykówka),  Renata Mauer-Ró-
żańska  (strzelectwo),  Aleksandra Ka-
czyńska-Błoch  (wioślarstwo),  Danuta 

Bułkowska-Milej  (lekkoatletyka),  Hanna 
Widun  (wioślarstwo),  Andrzej Lis  (szer-
mierka),  Kazimierz Frelkiewicz  (koszy-
kówka),  Jan Brzeźny  (kolarstwo),  Jan 
Cych  (lekkoatletyka),  Stanisław Grę-
dziński  (lekkoatletyka), Andrzej Żyła  (sa-
neczkarstwo),  Halina Kanas  (saneczkar-
stwo),  Piotr Machoń  (szef Koła Olimpij-
czyków w Chocianowie). Na uroczystości 
stawiły się też koleżanki Haliny z boiska, z 
czasów jej gry w Polonii Świdnica: Elżbie-
ta Traczyk-Jelinek, Danuta Szot, Elżbieta 
Gaszyńska i dwie siostry Haliny Aszkieło-
wicz-Wojno  –  Teresa  i  Celina,  z którymi 
grała w Świdnicy. Wśród gości byli również 
przedstawiciele władz miasta z prezy-
dent Beatą Moskal-Słaniewską na czele 

oraz władz polskiej i dolnośląskiej siatków-
ki – Jacek Sek i Stanisław Łopaciński.

Decyzję o nadaniu hali Zawiszów 
imienia Haliny Aszkiełowicz-Wojno zapa-
dła podczas sierpniowej sesji Rady Miej-
skiej Świdnicy. Aszkiełowicz-Wojno jest 
ikoną świdnickiej siatkówki. W barwach 
Polonii grała w latach 1963-72, z naszym 
zespołem dwukrotnie zdobywała mistrzo-
stwo Polski juniorek oraz grała w I lidze. 

Jej największym sukcesem było 
wywalczenie z reprezentacją Polski brą-
zowego medalu Igrzysk Olimpijskich w 
Meksyku w 1968 r. W 2016 r. została uho-
norowana tytułem Honorowej Obywa-
telki Miasta Świdnica.

dg

Pięściarze pokazali moc

Po raz kolejny areną zmagań pięściarzy była Galeria Świdnicka.
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W uroczystym odsłonięciu pamiątkowej tablicy i nadaniu imienia Haliny Aszkiełowicz-Wojno hali sportowej na Zawiszowie wzięli udział olimpijczycy, siatkarki oraz zaproszeni goście. Świdnica,  
22 września 2019 r.
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Wielkimi krokami zbliża się piąta 
edycja RST Półmaratonu Świdnickiego. 
Wydarzenie, które na stałe wpisało się 
do kalendarza sportowych wydarzeń 
w Świdnicy, w tym roku odbędzie się w 
sobotę 9 listopada. Organizatorzy za-
praszają do udziału w imprezie i zapi-
sywanie się już teraz.

Trasa biegu głównego wytyczo-
na jest ulicami: START o godz. 12.00 w 
Rynku - Kotlarska – Muzealna – Komu-
nardów – Ks. Bolka Świdnickiego - Łu-
kasińskiego – Gdyńska – Parkowa – Sa-
perów – Rzeźnicza – Mieszka I – Miłego 

Trwają zapisy  
na 5. RST Półmaraton 
Świdnicki

Dnia – Śląska – Przyjaźni – Kraszowicka 
– Opoczka – Bojanice – Burkatów – By-
strzyca Dolna – Przyjaźni – Zielona – Ślą-
ska  - stadion OSIR - META. 

Poza półmaratonem tradycyjnie od-
będzie się również Dzika Piątka (bieg na 
5 km) oraz atrakcje sportowe przygoto-
wane dla dzieci i młodzieży. 

Szczegółowe informacje dotyczące 
półmaratonu można znaleźć pod adre-
sem: www.polmaraton.swidnica.pl. Za-
pisy do biegu odbywają się za pomocą 
serwisu www.datasport.pl

Daniel Gębala

Falstart koszykarzy 
Na pewno nie tak wyobrażali sobie 

inaugurację ligowych rozgrywek za-
wodnicy IgnerHome Polonii Świdnica. 
Koszykarze prowadzeni w tym sezonie 
przez nowego szkoleniowca - Jarosła-
wa Moczulskiego - przegrali na wła-
snym parkiecie z SMK Lubin 61:70. 

Przed rozpoczęciem rozgrywek w 
strukturach świdnickiego klubu doszło 
do rewolucji kadrowej. Po zaledwie 
roku dobiegła końca umowa szkole-
niowa z Górnikiem Wałbrzych - w tym 
sezonie wałbrzyszanie są rywalem 
IgnerHome Polonii Świdnica i w bar-
wach Polonii  nie zobaczymy już za-
wodników, którzy w sezonie 2018/2019 
stanowili trzon zespołu. Do zmiany do-
szło również na ławce trenerskiej. Do-
tychczasowego szkoleniowca Pawła 
Domaradzkiego zastąpił Jarosław Mo-
czulski. Jak w tym sezonie poradzi so-
bie zespół złożony przede wszystkim z 
zawodników pochodzących ze Świdni-
cy? Odpowiedź na to pytanie poznamy 
już niebawem. 

niedziela 29.09: 
IgnerHome Polonia Świdnica 

– SMK Lubin 61:70 (31:30)

Wyniki 1. Kolejki, III liga (grupa A)
▪ Górnik Trans.eu Wałbrzych – KS Basket 
Legnica 82:51
▪ KKS Siechnice – Trustmate KKS Kobie-
rzyce 71:60
▪ ZZKK Orzeł Ziębice – WSTK Wschowa 
79:84

W sezonie 2019/2020 rozgrywki III 
ligi zostały podzielone na dwie grupy za-
sadnicze po osiem drużyn. Po cztery naj-
lepsze zespoły z każdej grupy awansują 
do następnej fazy rozgrywek. W grupie 
mistrzowskiej rozegra się walka o awans 
do baraży o II ligę. 

Daniel GębalaW drugiej kolejce świdniczanie zagrają na wyjeździe z WSTK Wschowa.
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ZAREKLAMUJ SIĘ
NA NASZYM 
KALENDARZU    2020

TEL. 502 487 512
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SERWISANT URZĄDZEŃ 
WENTYLACYJNYCH

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:

kadry@klingenburg.pl
Klingenburg International Sp. z o.o., ul. Metalowców 5, 58-100 Świdnica

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w obecnym procesie rekrutacyjnym przez Klingenburg 
International Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Metalowców 5, 58 -100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216563”.

OPIS STANOWISKA:
▪ obsługa klienta w zakresie prac serwi-
sowych oraz reklamacyjnych na rynku 
krajowymi zagranicznym. Praca będzie 
polegać na serwisowaniu urządzeń wen-
tylacyjnych (wymienników ciepła) lub ich 
naprawie w Polsce i zagranicą.

WYMAGANIA:
▪ wykształcenie średnie techniczne
▪ komunikatywna znajomość języka an-
gielskiego lub niemieckiego - warunek 
konieczny
▪ gotowość do częstych wyjazdów służ-
bowych w kraju i zagranicą
▪ gotowość do fizycznej pracy na obiekcie
▪ prawo jazdy kat.B - warunek konieczny
▪ znajomość pakietu MS Office
▪ mile widziane doświadczenie w pracy 
w dziale serwisu oraz uprawnienia SEP 
do 1 kW.

ZAPEWNIAMY:
▪ stabilne zatrudnienie w oparciu o umo-
wę o pracę w nowocześnie zarządzanej, 
rozwijającej się firmie
▪ samochód służbowy, laptop, telefon ko-
mórkowy
▪ szkolenia wewnętrzne pozwalające po-
znać w bardzo dobrym stopniu produkty 
firmy
▪ dodatkowe premie półroczne oraz inne 
benefity (bony świąteczne).

Wszystkim kandydatom zapewniamy 
całkowitą dyskrecję.

Jednocześnie zastrzegamy, 
że skontaktujemy się wyłącznie 

z wybranymi osobami.

Firma Klingenburg International z siedzibą w Świdnicy, wiodący producent urządzeń 
do odzysku energii, poszukuje kandydatów na następujące stanowiska pracy:

PRACA OPIEKUN
SENIORÓW W
NIEMCZECH

ATRAKCYJNE ZAROBKI
DOPASOWANE KONTRAKTY
SPRAWDZONE ZLECENIA
OPIEKA KOORDYNATORÓW 24/7
UBEZPIECZENIE
KURSY I SZKOLENIA

ZADZWOŃ: 509 892 301 
I UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE W

TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI

NAWET 2040 EUROW 6TYGODNI!
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