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W piątek, 16 października odbyła się uroczysta Gala Przedsiębiorczości, podczas której wręczone zostały statuetki Świdnickiego Gryfa. To nagroda, której celem jest wyróżnienie, a także promowanie firm i przedsiębiorstw działających w naszym mieście,
a w przypadku „Sudeckiego produktu regionalnego” - promowanie produktów wytwarzanych w naszym regionie.
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Świdnickie Gryfy
wręczone
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Tu znajdziesz
biuletyn

Odeszła Teresa Słupianek

▪ Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Franciszkańska 18
▪ Filia Biblioteki - Kraszowice
▪ Filia Biblioteki - Wrocławska
▪ Urząd Miasta
▪ Urząd Gminy Świdnica
▪ Starostwo Powiatowe
▪ Powiatowy Urząd Pracy
▪ Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Wałbrzyska
▪ Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych, ul. Długa 33
▪ Świdnicki Ośrodek Kultury
▪ Informacja Turystyczna
▪ Muzeum Dawnego Kupiectwa
▪ Klub Seniora Saperów
▪ OSiR lodowisko
▪ OSiR dom wycieczkowy
▪ Hala Targowa, pl. Grunwaldzki
▪ Dworzec Kolejowy
▪ Galeria Świdnicka
▪ Szpital LATAWIEC
▪ Przychodnia MEDYK
▪ Przychodnia BHMED
▪ Przychodnia ARSMEDICA
▪ Przychodnia MEDI-LAB
▪ Przychodnia OSTEON
▪ Przychodnia ESKULAP
▪ Przychodnia EZ – Medica
▪ Przychodnia Raj – Med.
▪ Stomatologia AS Adrian Kownacki
▪ Przychodnia weterynaryjna OGONEK
▪ Restauracja WOŁOWINA
▪ Bar PRZEDMIEŚCIE
▪ Pizzeria RAMONA
▪ Restauracja FADO
▪ Intermarche (os. Młodych)
▪ biurowiec Pafal
▪ Piekarnia Bieżyńscy, os. Zawiszów
▪ Sklep ul. Leśna
▪ Pawilon - Kraszowice
▪ Myjnia Primocar (przy Leroy Merlin)
▪ Stacja Paliw Jar Tom
▪ Wagony Świdnica
▪ Electrtolux Świdnica
▪ Sklep w Opoczce
▪ Basen w Witoszowie Dolnym
▪ Biblioteka w Pszennie
▪ Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne w Bystrzycy Dolnej
▪ Sklep w Bystrzycy Dolnej
▪ Sklep Przy Remizie w Burkatowie
▪ Sklep w Komorowie
▪ Urząd Miejski w Żarowie
▪ GCiKS Żarów
▪ Biblioteka Miejska w Żarowie
▪ Fabryka Yagi w Żarowie
▪ Fabryka Daicel w Żarowie
▪ Fabryka Bridgestone w Żarowie
▪ Urząd Gminy w Marcinowicach
▪ Sklep Mieszko, Świdnicka 2, Marcinowice
▪ Sklep Wiko, Zebrzydów 28
▪ Sklep Wiko, Mysłaków 31
▪ Urząd Miejski w Świebodzicach
▪ Wodne Centrum Rekreacji
w Świebodzicach
▪ Urząd Miejski w Strzegomiu
▪ Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śl.
▪ Zakłady Porcelany Stołowej Karolina
w Jaworzynie Śl.
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Teresa Słupianek odbierająca tytuł "Honorowy
Obywatel Miasta Świdnicy 2014".

Ciepła, życzliwa, opiekuńcza, nigdy nikogo nie zostawiła bez pomocy.
18 października na Wieczną Wartę
odeszła harcmistrzyni Teresa Słupianek.
Teresa Słupianek urodziła się w
Złoczewie. Była harcerką od siódmej
klasy szkoły podstawowej. Ukończyła
Harcerskie Liceum Pedagogiczne w
Sieradzu.
W ZHP pełniła szereg funkcji. Była
komendantką Szczepu Drużyn przy
Liceum Pedagogicznym w Świdnicy,
zastępczynią komendanta hufca, a
następnie w latach 1970-1973 komendantką hufca Świdnica. W latach 19782017 pełniła funkcję przewodniczącej
Komisji Stopni Instruktorskich.
W 1973 roku została dyrektorką
Szkoły Podstawowej nr 10 w Świdnicy.
Funkcję tę sprawowała przez 18 lat, do
czerwca 1991 roku tj. do czasu przejścia na emeryturę. Pracowała jednak
nadal w internacie III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, w Szkole Podstawowej w Strzelcach i Szkole
Podstawowej nr 11 w Świdnicy. Będąc
dyrektorką szkoły nr 10, druhna Teresa
wspierała pracę Szczepu Harcerskiego „Mrowisko”. - Wkładała ogromny
wysiłek w pracę wychowawczą. Szczególną opieką otaczała dzieci z rodzin
potrzebujących wsparcia. Była dla nich
wzorem i autorytetem, organizowała
nauczanie oraz pomoc materialną dla
wszystkich, którzy tej pomocy potrzebowali. Była szczególnie wrażliwa na
krzywdę najmłodszych. Dzięki uporowi
druhny Teresy i jej współpracowników
doprowadziła, w 1970 roku, do nadania hufcowi Świdnica imienia Szarych
Szeregów. W latach siedemdziesiątych,
pod jej przewodnictwem, odbywała się
budowa Harcerskiego Ośrodka Hufca
ZHP Świdnica w Niesulicach nad jeziorem Niesłysz. W tym też czasie druhna Teresa corocznie prowadziła obozy
harcerskie dla świdnickich dzieci. Z Jej
inicjatywy ośrodek nosi imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Od 1981 r.
do ostatnich dni swojego życia była
członkinią Kręgu Instruktorskiego „Wiarusy”. Uczestniczyła systematycznie w
zbiórkach kręgu, złazach, wycieczkach,
WYDAWCA
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
e-mail: redakcja@mojaswidnica.pl
tel. 74 640 09 38, 576 767 970

wspólnych wyjazdach do Niesulic. Była instruktorką współredagującą książkę „Historia harcerstwa świdnickiego w latach
1945-2005″ - publikacji wydanej
z okazji 60-lecia istnienia Hufca
ZHP Świdnica – wspomina Mariola Pamuła, komendant świdnickiego hufca.
Druhna Teresa była zawsze
wielkim autorytetem moralnym.
Cały czas z pasją mobilizowała
innych do intensywnej służby.
Jako nauczycielka, instruktorka
i entuzjastka harcerskich ideałów była wychowawcą wielu
pokoleń instruktorów. Pasjonatka historii, aktywna członkini Towarzystwa Regionalnego Ziemi
Świdnickiej,
współredaktorka
Rocznika Świdnickiego oraz
organizatorka konkursów historycznych o społeczności lokalnej, jej tradycjach i przeszłości.
Wolontariuszka Stowarzyszenia Dzieci Chorych „Serce” oraz
członkini Świdnickiego Stowarzyszenia Amazonek.

Marzyła o tym, aby harcerstwo
kształtowało ludzi odważnych i prawych, żeby było ruchem ważnym społecznie. Swoją osobistą postawą dawała przykład, że w życiu należy postępować zgodnie z harcerskimi ideałami,
szanować ludzi, być pomocnym i wiernym wartościom. Była wyjątkowym
społecznikiem i altruistą.
Oprac.

Za swoją pracę i działalność
społeczną nagrodzona:

▪ Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski,
▪ Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP,
▪ tytułem Zasłużony dla Województwa
Wrocławskiego oraz Wałbrzyskiego,
▪ tytułem Honorowy Obywatel Miasta
Świdnicy,
▪ tytułem Zasłużony dla Chorągwi
Dolnośląskiej ZHP,
▪ Dziecięcą Nagrodą „SERCA”,
▪ Odznaką „Długoletni Instruktor Hufca
ZHP Świdnica”.
▪ odznaką za zasługi w ochronie praw
dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność”
Emily Dickinson

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci
Honorowej Obywatelki Miasta Świdnicy

Teresy Słupianek.
Była dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 10 w Świdnicy, harcmistrzyni ZHP,
wiceprezes Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej,
wolontariuszka Stowarzyszenia Dzieci Chorych „Serce”
i aktywna działaczka Świdnickiego
Stowarzyszenia Amazonek.
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie i Najbliższym
składają:
Jan Dzięcielski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świdnicy

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy

„Ból i samotność po stracie bliskiej osoby
niech złagodzi prawda,
że nie umiera ten. kto pozostaje w sercach bliskich”

Z głębokim smutkiem i poczuciem wielkiej straty
przyjęliśmy wiadomość
o śmierci wspaniałego Człowieka,
wielkiego Społecznika, Przyjaciela Dzieci

Teresy Słupianek
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia
dla całej Rodziny i Najbliższych
składają:
uczniowie, grono pedagogiczne i pracownicy
byłej Szkoły Podstawowej nr 10
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Dla kogo telefon zaufania?

Świdnicki Telefon Zaufania dla Seniorów ma
służyć wszystkim, którzy potrzebują porozmawiać, podzielić się swoimi troskami, „wygadać
się” drugiej osobie. Szczególnie w tym trudnym
okresie, jaki mamy ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną. Dzwoniący mogą liczyć
na wysłuchanie, zrozumienie, rozmowę w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. W ten sposób telefon ma przeciwdziałać osamotnieniu, ułatwiać
osobom starszym udział w życiu społecznym,
czy realizację aktywności rekreacyjnej bądź kulturalnej.

To innowacyjne rozwiązanie, które ma przyczynić się do wzmocnienia aktywności społecznej
osób starszych, utrzymywanie ich w dobrej kondycji psychicznej, włączanie do życia społecznego.
To także odpowiedź na potrzeby osamotnionych
lub mniej aktywnych seniorów, którym szczególnie doskwiera brak kontaktu z innymi ludźmi.
Pod numerem telefonu:
507 300 002
od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00-13.00
dyżuruje zespół wolontariuszy
Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora (jak na numery stacjonarne lub komórkowe).

ak

Z kim możesz porozmawiać?

Świdnicki Telefon Zaufania dla Seniorów
jest obsługiwany przez seniorów-wolontariuszy,
mieszkańców Świdnicy, uczestników zajęć prowadzonych przez Dzienny Dom „Senior-WIGOR”.
W tym celu zostali oni przygotowani i przeszkoleni przez psychologa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. W czasie dyżuru
seniorzy-wolontariusze odbierają telefony, wyszukują informacji, a także oddzwaniają do osób,
które próbowały się połączyć poza godzinami
dyżurów.
Oprac.

Marek Podleśny, właściciel firmy Zdrowa Woda oraz Wiesław Żurek,
prezes Fundacji Wspierania Sportu „Łączy nas Football” (na zdjęciu od
lewej), odwieźli do firmy recyklingowej 2,5 tony plastikowych nakrętek,
które udało się do tej pory uzbierać.
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Świdnicki Telefon Zaufania dla Seniorów jest obsługiwany przez seniorów-wolontariuszy, mieszkańców Świdnicy, uczestników zajęć prowadzonych przez Dzienny Dom
„Senior-WIGOR”.

Dzwoniąc, dowiesz się, z jakich propozycji
Senior może w naszym mieście skorzystać. Poznasz m.in. ofertę Dziennego Domu „Senior-WIGOR”, Klubów Seniora czy Uniwersytetu III Wieku. Uzyskasz też informację, jak załatwić sprawę
urzędową lub inną sprawę ważną dla Seniora.
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Jeśli czujesz się samotny
i chcesz po prostu porozmawiać, zadzwoń.

Dokładnie trzy miesiące temu Fundacja Wspierania Sportu
„Łączy nas Football” wspólnie z Małgorzatą i Markiem Podleśnymi z firmy Zdrowa Woda ustawili w Świdnicy dwa metalowe
kosze na nakrętki w kształcie serc. Od tego czasu uzbierano
prawie 2,5 tony nakrętek.
- W czwartek 15 października z Markiem Podleśnym zawieźliśmy do zaprzyjaźnionej z fundacją firmy recyklingowej kolejną
partię plastikowych nakrętek, aby wspomóc finansowo leczenie i
rehabilitację chorego chłopca ze Świdnicy - Ksawerego Zbroszczyka. Efekt dzisiejszej dostawy to 1 tys. 80 kg! W okresie tych trzech
miesięcy udało się w sumie zebrać tych nakrętek 2 tys. 480 kg! – relacjonuje prezes fundacji Wiesław Żurek.
Fundacja opiekuje się dwoma koszami - na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ul. Śląskiej 35, a także
nieopodal Bosmanatu przy świdnickim zalewie. Ich zakup sfinansowała firma Małgorzaty i Marka Podleśnych, która od kilku miesięcy zajmuje się w Świdnicy promocją butelkowanej wody.
- Kochani, to niesamowite! Wielkie podziękowania dla świdniczan,
którzy przyłączają się do tej szlachetnej inicjatywy, wrzucając uzbierane przez siebie nakrętki do tych pojemników. Wszyscy razem powinniśmy być z tego bardzo dumni, chronimy środowisko i jednocześnie
pomagamy. Brawo! – dodaje Wiesław Żurek.
Kolejnym beneficjentem tej inicjatywy przez okres następnych trzech miesięcy będzie dwuletnia Lenka Łebkowska.

foto: FB Fundacja "Łączy nas football"

Ruszył Świdnicki Telefon
Zaufania dla Seniorów

2,5 tony nakrętek
dla chorych dzieci
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Perły samorządu rozdane
– wśród wyróżnionych prezydent Świdnicy,
skarbnik miejski oraz biuletyn „Moja Świdnica”
Po raz kolejny Świdnica została doceniona w ogólnopolskim rankingu Dziennika Gazety Prawnej. Kacper Siwek ponownie uzyskał tytuł najlepszego skarbnika w kraju. Prezydent Beata Moskal-Słaniewska znalazła się w pierwszej 10. najlepszych włodarzy. Biuletyn informacyjny „Moja Świdnica” uznano zaś najlepszą gazetą samorządową w kraju.

KATEGORIA KONKURSOWA:
PRASA SAMORZĄDOWA
SKIE DO 100 TYS. MIESZKAŃCÓW
MIEJ
Y
GMIN

I MIEJSCE

foto: K. Lemańska

Świdnica

Biuletyn „Moja Świdnica” został najlepszą gazetą samorządową w kraju. Od samego początku tworzy go zespół redakcyjny w składzie Katarzyna
Maciejewska, Daniel Gębala, Agnieszka Komaniecka (na zdjęciu od lewej)

Skarbnik miasta Świdnica, Kacper Siwek został ponownie doceniony
przez jury w ogólnopolskim rankingu
Dziennika Gazety Prawnej „Perły Samorządu” i drugi raz z rzędu otrzymał
tytuł najlepszego wśród głównych
księgowych w kategorii miast do 100
tys. mieszkańców. Kacper Siwek jest
absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie ukończył studia z zakresu finansów i bankowości ze specjalnością finansów
samorządowych. Ponadto ukończył
studia podyplomowe z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. Jest
też absolwentem studiów MBA. Jest
autorem wielu publikacji naukowych w
dziedzinie ekonomii. Skarbnikiem miasta Świdnica jest od marca 2016 roku,
wcześniej, pracował w Regionalnej
Izbie Obrachunkowej oraz w Urzędzie
Miejskim na stanowisku inspektora
oraz zastępcy skarbnika. W tym roku w
ramach rankingu „Skarbnik samorządu
2020” po raz trzeci uhonorowani zostali samorządowcy odpowiedzialni za
fundamentalny aspekt funkcjonowania

4

Świdnica

| 23.10-5.11.2020 r.

foto: UM Świdnica

Najlepszy skarbnik

miasta, czyli budżet i finanse. Stworzono precyzyjną i obiektywną ocenę zakresu odpowiedzialności, charakteru
podejmowanych zadań oraz złożoności struktury budżetu gmin i powiatów.
Ocenie podlegały m.in. kompetencje
skarbników, opinie Regionalnej Izby
Obrachunkowej dotyczące budżetu
oraz zadłużenie gminy. - Traktuję to wyróżnienie nie jako swój sukces, ale całego zespołu, którym mam przyjemność
od kilku lat kierować. To również ich zasługa, że finanse miasta są prowadzone
poprawnie, za co serdecznie im dziękuję
– mówił, odbierając wyróżnienie Kacper Siwek, skarbnik Świdnicy.

Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska uplasowała się na ósmym miejscu
wśród najlepszych włodarzy

Prezydent Świdnicy w „10”
najlepszych włodarzy w kraju

foto: UM Świdnica

„Perły Samorządu”, to ranking doceniający te samorządy, które w największym stopniu realizują misję publiczną.
Ocenie podlegają kwestie takie jak:
sprawność strategiczna i operacyjna,
wykorzystywanie potencjału społecznego oraz kompleksowe działania na
rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Wyniki ogłoszono w formule online podczas ogólnopolskiego kongresu
„Perły samorządu”, który odbył się 12 i 13
października w Gdyni. Udział w konkursie był bezpłatny.

Kacper Siwek po raz drugi uzyskał tytuł
skarbnika roku.

W kategorii miast do 100 tys.
mieszkańców prezydent Beata Moskal-Słaniewska uplasowała się na
ósmym miejscu wśród najlepszych
włodarzy. Miasto także znalazło się w
najlepszej dziesiątce. Dane, na podstawie których oceniono gminy i miasta, a
także wójtów, burmistrzów i prezydentów zweryfikowała renomowana międzynarodowa firma doradcza Deloitte,
specjalizująca się w audycie finansowym. Udział w rankingu jest bezpłatny,
a nad właściwym przebiegiem konkursu czuwa kapituła złożona z ekspertów ds. samorządu terytorialnego, ze

świata nauki, biznesu oraz dziennikarzy
Dziennika Gazeta Prawna. Celem Rankingu jest poszukiwanie liderów dobrych praktyk. Nagradzane są samorządy wyróżniające się jakością zarządzania oraz działaniami na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców.
Wyróżniani są też najlepsi włodarze.
Miano Pereł Samorządu należy się tym,
którzy nie tylko doskonale realizują powierzone prawem zadania, ale też w inspirujący i ambitny sposób odnoszą się
do kluczowych wyzwań społecznych,
środowiskowych i demograficznych. Bardzo cieszy mnie ten wynik. Świdnica
po raz kolejny została zauważona i doceniona. Dziękuję serdecznie wszystkim
moim współpracownikom - to ich kompetencje, wiedza, nowe świetne projekty,
to także nasze wspólne zaangażowanie
i praca dały taki efekt. To dla mnie i dla
miasta duże wyróżnienie, które stanowi
ogromną motywację do dalszej pracy
nad poprawą jakości życia mieszkańców i rozwojem całego miasta – mówi
prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

„Moja Świdnica” najlepszą
gazetą samorządową w kraju

W rankingu Dziennika Gazety
Prawnej biuletyn informacyjny „Moja
Świdnica” otrzymał „Medialną Perłę
Samorządu” jako najlepsza gazeta samorządowa w kraju w kategorii miast
do 100 tys. mieszkańców. W uzasadnieniu przyznania głównej nagrody
kapituła konkursowa zwróciła uwagę
m. in. na estetyczny wygląd gazety,
jak również na to, że przygotowuje go
zespół niewchodzący bezpośrednio w
skład Urzędu Miejskiego, czyli zespół
Miejskiej Biblioteki Publicznej. – To wyróżnienie nie tylko cieszy, ale jest dowodem na to, że codzienny trud wkładany
w proces wydawania gazety przynosi
efekty. Dostrzeżenie go przez kapitułę
konkursową nobilituje nas do dalszej
pracy – mówi Ewa Cuban, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, wydawca gazety.
„Moja Świdnica” to dwutygodnik,
w którym czytelnicy mogą znaleźć
wszystkie najważniejsze i aktualne informacje ze Świdnicy. Kolportowany
jest do skrzynek pocztowych mieszkańców, dostępny jest także bezpłatnie
w kilku punktach dystrybucji, rozmieszczonych w miejscach publicznych. Posiada własny portal internetowy oraz
konto na profilu społecznościowym
facebook. Wszystkie papierowe wydania biuletynu są dostępne dla czytelników w wersji elektronicznej za darmo.
Oprócz bieżących informacji pełni on
również rolę edukacyjną poprzez publikowane materiały dotyczące sposobu
załatwienia wielu spraw urzędowych,
ekologii czy prawa. Przybliżane są w
nim także sylwetki znanych świdniczan
oraz ich osiągnięcia. „Moja Świdnica” to
również informacje sportowe i kulturalne z miasta.
Ak

aktualności

Nauczyciele z nagrodami
14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej.
Z tej okazji dziewiętnastu dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych zostało nagrodzonych przez prezydent
Świdnicy.
cyjne nr 16), Kamila Lenda (wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1), Alicja
Matysik (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2), Jerzy Tokarski (wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2), Adriana
Krzyżaniak (Szkoła Podstawowa nr
2), Beata Laskowska (dyrektor Szkoły

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Za swoje osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze nagrody otrzymali:
Barbara Kwit (Przedszkole Miejskie
nr 1), Anna Kalinowska (Przedszkole
Miejskie nr 3), Anna Dzidek (Przedszkole Miejskie nr 15), Marzena Olatowska (Miejskie Przedszkole Integra-

Tegoroczne wręczenie nagród nauczycielom odbyło się w reżimie sanitarnym.

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Podstawowej nr 4), Małgorzata Kędzierska (wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4), Grzegorz Woszczyk
(Szkoła Podstawowa nr 4), Katarzyna
Gabrylczuk (Szkoła Podstawowa nr
6), Marcin Kuc (Szkoła Podstawowa
nr 6), Bartłomiej Ciesielski (wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 8), Marzena Zięba (Szkoła Podstawowa nr
8), Ilona Sipowicz (Szkoła Podstawowa nr 105), Magdalena Biesiadzińska
(Szkoła Podstawowa nr 105), Alicja
Surowiec–Komarnicka (Szkoła Podstawowa nr 315), Elżbieta Tarnowska
(Młodzieżowy Dom Kultury). - Ucznio-

wie, szczególnie w tym trudnym czasie, potrzebują przewodników, którzy
wskażą im najważniejsze wartości takie jak tolerancja, wzajemny szacunek
i zrozumienie. Wszystkim, którzy tworzą
świdnicką edukację serdecznie dziękuję za Wasz trud, pasję, oddanie i za
to, że jesteście przewodnikami dla Waszych uczniów. Dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji i
obsługi życzę wytrwałości, dużo zdrowia, pozytywnej energii i wewnętrznego
spokoju – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.
Oprac.

J E S I E Ń

reklama
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Sprawdź jesienne okazje
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Tomasz Wiśniewski:

odpowiedzialność społeczna
to hasło naszej działalności
chętnie biorą w nich udział. Ponadto takie
podejście do otoczenia zapisaliśmy sobie
w wizji i misji naszej firmy. Oczywiście nie
byłoby to możliwe bez prospołecznego
podejścia zarządu i wielu oddolnych inicjatyw naszych pracowników.

- Jako firma jesteśmy częścią lokalnej społeczności i większość z nas tutaj właśnie żyje
i funkcjonuje. Wspieranie inicjatyw społecznych dodaje motywacji naszym pracownikom,
którzy czują się dumni z takich działań i chętnie biorą w nich udział – mówi członek zarządu,
dyrektor operacyjny Sonel S.A. Tomasz Wiśniewski.

Firma współpracuje także z Zespołem Szkół Budowlano-Elektrycznych. To tu działa klasa
patronacka, młodzież odbywa
w firmie praktyki i ma potem
szansę na zatrudnienie. Czy to,
według Pana, dobry sposób na
pozyskiwanie
wyszkolonych
pracowników? Czy młodzież
chętniej wskazuje firmę SONEL
jako przyszłego pracodawcę?
Czy to dobry sposób na pokazanie uczniom, na czym ta praca
polega?

Sonel znają wszyscy świdniczanie, ale mało kto wie, co
dokładnie oznacza ta nazwa.
Zdradzi nam Pan, skąd ona się
wzięła?

Firma działa od ponad 25 lat. W
tym czasie rozwinęła ekspansję
nie tylko na rynek polski, ale też
na rynki zagraniczne. W jakich
krajach możemy znaleźć produkty firmy SONEL?

- Po 25 latach działalności można powiedzieć, że Sonel to marka globalna. W
chwili obecnej wysyłamy nasze produkty
do ponad 50 krajów na świecie, gdzie są
bardzo cenione za jakość i innowacyjne
rozwiązania. Najwięksi nasi odbiorcy to
Rosja, kraje Ameryki Południowej (Argentyna, Peru, Chile), Nowa Zelandia, Indie,
kraje europejskie (Austria, Niemcy, Szwajcaria, Hiszpania), kraje azjatyckie (Tajlandia, Wietnam, Chiny, Malezja) oraz wiele
innych. Nasza strategia jest ukierunkowana na wzmacnianie sprzedaży eksportowej i umacnianie naszej marki na całym
świecie. Sonel jest niekwestionowanym liderem na rynku polskim i aspiruje do tego
tytułu w stosunku do reszty świata.

Ekspansja na rynki zagraniczne w przypadku firmy SONEL
oznacza także utworzenie nowych spółek poza granicami
kraju. Zdradzi nam Pan, gdzie
one się znajdują i jaką częścią
działalności firmy się zajmują?

- Sonel posiada w chwili obecnej jedną
zagraniczną spółkę zależną, Sonel Instruments India Private Limited z siedzibą w Tamil Nadu, Chennai (Indie), gdzie
prowadzimy działalność od 2013r. Nasza
indyjska spółka reprezentuje nas na tamtejszym rynku jak i rynkach ościennych,
zajmuje się dystrybucją i serwisem naszych przyrządów. Obecność w tak dużym
kraju jak Indie jest dla nas bardzo ważna,
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- Nasza spółka prowadzi działalność w
Świdnicy od roku 1994, początkowo pod
nazwą Tim sp. z.o.o. W roku 1998 zmieniono nazwę na Sonel. Historia jest dosyć groteskowa, ponieważ nazwa Sonel
jest dziełem przypadku. Zarząd od tygodnia zastanawiał się nad nową nazwą
dla firmy, nie mogąc ustalić wspólnego
stanowiska. Podczas kolejnej dyskusji
na ten właśnie temat, do gabinetu prezesa Sołkiewicza weszła sekretarka,
kładąc na biurko poranną kawę i świeżą
prasę. Wśród gazet znalazło się także
czasopismo „Personel”, z częściowo zakrytym tytułem i oczom prezesów ukazał
się dumnie brzmiący napis …sonel. Nowa
nazwa natychmiast zachwyciła zarówno
prezesa, jak i wiceprezesa. Ogłosili swój
wybór. Pamiętam ten dzień i euforię wśród
nielicznej wówczas załogi, wszystkim
nowa nazwa bardzo się spodobała. Po jakimś czasie okazało się, że Sonel to także
dosyć popularne imię żeńskie w Indiach.
- Pandemia już chyba na zawsze zmieniła wiele sfer naszego życia, odciskając piętno na gospodarce jak i zmieniła w wielu przypadkach sposoby działalności firm. Jak do tej pory nie odczuliśmy jej skutków w sposób dotkliwy. Z optymizmem patrzymy w przyszłość, jednakże nie
można przewidzieć, co stanie się w najbliższym czasie – mówi Tomasz Wiśniewski.

również ze względów ekspansji na inne
kraje azjatyckie. Bardzo odmienna kultura życia i prowadzenia biznesu w tym
kraju, dała nam duże doświadczenie, co z
pewnością pomoże nam rozwijać działalność w tym rejonie świata. Dodatkowo w
Świdnicy działa druga spółka Sonela, pod
nazwą Foxytech sp. z.o.o, która zajmuje
się licznikami energii elektrycznej oraz pomiarami jakości powietrza. Spółka działa
od 2014r . W tym czasie zdobyła swoją pozycję na rynku oraz obsłużyła wiele przetargów na liczniki dla polskich dostawców
energii. Sprzedaż naszych produktów na
świecie realizowana jest głównie w oparciu o współpracę z dystrybutorami, którzy
działają na rynkach lokalnych i rozumieją
ich specyfikę. Wspieramy ich działalność
poprzez przyjętą politykę dystrybucyjną,
obsługę posprzedażową i serwisową. Taki
model działalności daje duże możliwości
szybkiego wejścia na rynek i zdobycia na
nim dobrej pozycji, budując przy tym siłę
marki.

Czy odczuwa Pan wpływ pandemii na działalność firmy? Jak
wygląda sytuacja na rynku?

- Pandemia już chyba na zawsze zmieniła wiele sfer naszego życia, odciskając
piętno na gospodarce jak i zmieniła w
wielu przypadkach sposoby działalności firm. Jak do tej pory nie odczuliśmy
jej skutków w sposób dotkliwy. Z optymizmem patrzymy w przyszłość, jednakże
nie można przewidzieć, co stanie się w
najbliższym czasie. Trudności, jakie na-

potykamy i z pewnością będziemy się z
nimi borykać jeszcze długo, są związane
z ograniczeniami występującymi w
krajach na całym świecie, zamykaniem
gospodarek, problemami w logistyce
oraz dostawach komponentów z krajów
azjatyckich i nie tylko. Staramy się
jednocześnie przetrwać ten trudny okres,
szukać nowych pojawiających się szans,
zwłaszcza w sferze e-commerce. Wpływ
pandemii jak do tej pory najmniej odczuwalny jest na rynku polskim, ale to może
się szybko zmienić, niestety.

Marka SONEL na stałe wpisała
się w mapę gospodarczą Świdnicy. Wiąże się to także w dużej
mierze z działalnością społeczną prowadzoną w naszym mieście. Firma pomaga osobom
w trudnej sytuacji życiowej.
Przedstawicieli firmy można też
spotkać na różnych wydarzeniach, m.in. na Mieście Dzieci.
Dlaczego ta strefa działalności
tak skupia uwagę? Dlaczego
jest tak ważna?

- Społeczna odpowiedzialność biznesu
to hasło, jakie nam przyświeca w takiej
właśnie działalności. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jako firma jesteśmy również
częścią lokalnej społeczności i większość
z nas tutaj właśnie żyje i funkcjonuje.
Wspieranie inicjatyw społecznych dodaje też motywacji naszym pracownikom,
którzy czują się dumni z takich działań i

- Nawiązanie współpracy z ZSBE jest
efektem strategicznego podejścia do zarządzania firmą. Na naszym terenie jesteśmy jednym z nielicznych zakładów zatrudniających pracowników w zawodzie
elektronik, co już zaczęło rodzić problemy
w pozyskaniu specjalistów w tej branży. Inwestując we współpracę z ZSBE, zdajemy
sobie sprawę z tego, że jest to inwestycja
w naszą przyszłość, jak i również doskonały wkład do promowania takich zawodów jak elektryk czy elektronik. Działanie
to doskonale też wpisuje się w przyjętą
wizję firmy odpowiedzialnej społecznie,
poprzez wspieranie lokalnego szkolnictwa. Z tego projektu jestem szczególnie
dumny, ponieważ osobiście go zainicjowałem i koordynowałem wdrożenie wraz
z wicedyrektorem ZSBE Rafałem Fasugą.
Po kilku latach patronatu nad klasą technik elektronik widzimy już efekty, zarówno
zainteresowania kierunkiem jak i rozwojem zainteresowań młodych ludzi elektroniką. Dodatkowo realizowane w firmie
praktyki pozwalają uczniom na obcowanie z przemysłem, poznawanie tajników
zawodu i zdobywanie pierwszych praktycznych doświadczeń, nie tylko suchej
wiedzy książkowej. Wierzymy w to, że uda
się zbudować dużą bazę potencjalnych
specjalistów naszej branży, którzy połączą swoje plany życiowe z naszym miastem lub najbliższą okolicą. Każdego roku
obserwujemy, że zainteresowanie kierunkiem bardzo wzrasta, a ten rok szkolny był
wyjątkowy pod tym względem, ponieważ
szkoła otworzyła 2 klasy o tym kierunku
z powodu nadmiaru kandydatów. Będziemy więc kontynuować program, mając
nadzieję, że większość z tych młodych
dzisiaj ludzi wróci do nas po ukończeniu
edukacji i swoją wiedzą i doświadczeniem
przyczyni się do rozwoju naszej firmy.

Czy w planach są kolejne klasy
patronackie?

Nie wykluczamy takiej możliwości, zwłaszcza jeżeli chodzi o kolejną grupę zawodową, która dominuje w Sonel S.A., czyli programiści. Sonel jest firmą innowacyjną i
bardzo technologiczną. Znamienita część
naszych pracowników to doświadczeni inżynierowie elektronicy, programiści i projektanci. Jeżeli więc nie zadbamy dzisiaj o
to, aby wspierać kształcenie tych właśnie
grup zawodowych na naszym terenie, to w
przyszłości trudno będzie pozyskać nowe
kadry.
Agnieszka Komaniecka
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Lenda/Kozub laureatami

400 tys. zł na remont kamienic

56. Studenckiego Festiwalu
Piosenki w Krakowie!
foto: Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie/P. Długosz

Ponad 400 tysięcy
złotych, takie
dofinansowanie
do remontów
kamienic uzyskały
świdnickie
wspólnoty
mieszkaniowe.
Pieniądze
wykorzystano
na rewitalizację
elewacji
budynków, klatek
schodowych
oraz docieplenie.
Środki europejskie
udało się
pozyskać dzięki
Aglomeracji
Wałbrzyskiej.
ul. Ks. Agnieszki 1 i pl. św. Małgorzaty 6

snej Polski trwał wiernie na straży artystycznego wyrazu, promując twórców
niebanalnych i polską twórczość, szczególnie zaś twórczość debiutancką, którą
chce przekazywać swoim wiernym słuchaczom i uczestnikom. Festiwal stawia
sobie za cel dostarczanie nowej jakości
do ogólnopolskiego życia kulturalnego w
oparciu o łączenie tradycji i historyczno-społecznego kontekstu funkcjonowania
polskiej piosenki z nowoczesną realizacją
sceniczno-muzyczną i aranżacyjną. Artystyczna przestrzeń uwzględnia zarówno
potrzeby współczesnego słuchacza jak i
artysty. Na festiwalu swoje pierwsze kroki artystycznej kariery stawiali m.in. Ewa
Demarczyk, Marek Grechuta, Maryla Rodowicz, Jacek Kaczmarski, Jan Wołek,
Piotr Rogucki, Adam Nowak, Zbigniew
Zamachowski, Renata Przemyk i inni.
ul. Jagiellońska 9

ul. Lelewela 24 - prace ruszą niebawem
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Daniel Gębala
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Studencki Festiwal Piosenki to jeden z najstarszych festiwali twórczości
akademickiej w Polsce. Zarówno festiwal jak i artyści z nim związani na trwale wpisali się w rozwój polskiej kultury
i sztuki. Do grona laureatów tegorocznej, 56. edycji dołączyli Paulina Lenda i
Piotr Kozub – świdnicki duet muzyczny.
Małżeństwo zdobyło I nagrodę. – Do
nas to jeszcze chyba dalej nie dociera,
ale pięknie dziękujemy! Cieszymy się, że
możemy dumnie reprezentować Świdnicę i obiecujemy, że nie zawiedziemy tego
zaufania i wsparcia, jakim nas obdarzyliście! – napisała na facebookowym profilu
Paulina Lenda-Kozub.
Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie w swojej ponad półwiecznej historii oparł się trendom obniżenia wartości
kulturalnych treści. Przez wszystkie lata
istnienia w zawierusze historii współcze-
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MZEC przygotowuje się do zmiany źródeł energii

Będziemy odchodzić od węgla
nia silników, napędzających generatory, posłuży do zapewnienia przez cały
rok ciepłej wody użytkowej obecnym i
przyszłym odbiorcom w Świdnicy. Redukcji ilości spalanego węgla służyć
będzie drugi element planu: uruchomienie kotła wielopaliwowego, który
oprócz węgla może spalać biomasę
pochodzenia leśnego lub rolnego. Jesteśmy w kontakcie z japońskim producentem takich kotłów i oczekujemy na
ofertę kotła, który może przejąć dużą
część obecnej produkcji ciepła z węgla.
Trzeci element będzie służył racjonalizacji zużycia węgla, a nawet zmniejszeniu jego ilości: musimy usprawnić układy technologiczne ciepłowni, zmodernizować instalacje oczyszczania spalin
oraz zmniejszyć straty w przesyle ciepła
poprzez wymianę izolacji termicznej i
wymianę starych odcinków ciepłociągów.

Z uwagi na chłodny wrzesień tegoroczny sezon grzewczy wystartował dość wcześnie.
Dość wcześnie też ulice Świdnicy spowiły dymy z domowych pieców. Czy możliwe jest
odejście od węgla jako źródła ciepła – to zasadniczy temat rozmowy z Jackiem Piotrowskim, prezesem Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy.
Węgiel jako paliwo jest uważany za głównego winowajcę
zanieczyszczenia powietrza i
idącego za tym pogorszenia się
stanu zdrowia publicznego czy
zmian klimatu. Tymczasem dla
miejskiej ciepłowni to cały czas
podstawowe paliwo. Nie czuje
się Pan z tym nieswojo?
- Spalanie węgla w odpowiedni, kontrolowany sposób – tak jak to ma miejsce w kotłach zainstalowanych w naszej ciepłowni – powoduje zdecydowanie mniejszą
emisję niż palenie w domowych piecach.
Stosujemy paliwo najlepszej jakości, bez
kompromisów w relacjach cena-parametry. Mamy sprawne instalacje odpylające, które jeszcze przez wiele lat powinny
spełniać coraz ostrzejsze normy emisji, no
i jesteśmy pod stałą kontrolą: dwa razy do
roku akredytowane laboratorium mierzy
parametry emisji i wyniki przekazuje do
inspekcji ochrony środowiska. Niezależnie
od tego nasze własne laboratorium na
bieżąco analizuje parametry spalanego
węgla i pozostałości po spaleniu, a służby
techniczne nadzorują działanie filtrów.

Czy plany modernizacji obejmują nowe, rozwijające się
obszary miasta pod względem
zapotrzebowania na ciepło?
- Wszystko zostało zaplanowane z
uwzględnieniem nadwyżki mocy, która
w perspektywie następnych lat pozwoli
– po rozbudowie sieci – podłączać nowych odbiorców i eliminować kolejne
źródła niskiej emisji. Już dziś intensywnie współpracujemy ze świdnickimi deweloperami, którzy prowadzą inwestycje mieszkaniowe.

Kiedy plan przeistoczy się w
konkretne działania i da efekty dla środowiska?

- Centralne źródło ciepła dla tysięcy
mieszkań eliminuje tak bardzo dolegliwą niską emisję i smog, który zimą uniemożliwia otwarcie okien i swobodne oddychanie. Stąd nasz udział w programie
KAWKA, wielomilionowe inwestycje w
nową sieć przesyłową, jakie poczyniliśmy
od 2016 roku. Dla przypomnienia łączny
koszt programu KAWKA wyniósł 18,2 mln
złotych, do nowej sieci ciepłowniczej zostało podłączonych 88 budynków (554 lokale) oraz zlikwidowano 762 źródła ciepła
na paliwo stałe. Nasza sieć wydłużyła się
o 5,5 km co wobec 40 km wcześniej istniejących oznacza spory przyrost.

Dzięki przeprowadzonemu
programowi KAWKA udało się
ograniczyć emisję pyłów:
PM10 – 9,23 Mg/rok,
PM2,5 – 8,77 Mg/rok
i CO2 – 18,00 Mg/rok.

foto: D. Gębala

Program KAWKA był bardzo dużym przedsięwzięciem jak na
potencjał spółki i miasta.

Prezes MZEC Jacek Piotrowski.

ciepło. Stąd od kilku lat analizowaliśmy
różne warianty zastąpienia węgla, by w
końcu, w ubiegłym roku, po dyskusjach
i uzgodnieniach z właścicielem, przyjąć
trzyelementowy program redukcji emisji
substancji szkodliwych, w tym zmniejszania udziału węgla w produkcji ciepła.
Musi w oparciu o nie powstać system
efektywny energetycznie, bo tylko taki
może, zgodnie z zasadami polityki unijnej, ubiegać się o dotacje i pożyczki ze
środków krajowych albo europejskich.

Wobec zapowiadanego przez
władze unijne zmniejszenia o
połowę norm emisji Co2, zapowiadanego planu likwidacji
wydobycia węgla kamiennego w Polsce, przed MZEC-em
stoi misja wprowadzenia do
stosowania „zielonych” technologii.
- Realizując KAWKĘ, zdawaliśmy sobie
sprawę, że dysponując siecią przesyłową musimy do niej wtłoczyć czyste

Jak zatem może w przyszłości wyglądać struktura źródeł
ciepła?
- Pierwszy element to stworzenie wysokosprawnej kogeneracji opartej o gaz
ziemny. System kogeneracji powinien
zapewnić docelowo 6,7 MW. Wytwarzać
będzie energię elektryczną, sprzedawaną do sieci, a ciepło z układu chłodze-

- Co prawda technologiczny postęp dokonuje się coraz szybciej, ale nie sposób
z dnia na dzień zadekretować, że od jutra będziemy eko. W Polsce od dziesięcioleci panował kult węgla kamiennego,
co spowodowało swoiste zapóźnienie
cywilizacyjne. Mieliśmy węgiel, więc nie
powstały elektrownie atomowe, z powodu węgla nie powstały farmy wiatrowe,
nie rozmawiano bardziej zdecydowanie
o innych aspektach z zakresu energii
odnawialnych, nie zostało zrobionych
ileś małych kroczków. Teraz poniesiemy
wielki koszt tamtych zaniedbań.

Jak spółka zamierza zatem
sfinansować te plany?
- Zakres ujętych w naszym planie ekomodernizacji jest ogromny, dalece przekraczający możliwości finansowe MZEC
i dlatego spółka złożyła wstępne wnioski o wsparcie w ramach Funduszy Norweskich, środków NFOŚ oraz wspólnie
z Miastem Świdnica zgłosiła się do
Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
z projektami zmniejszenia emisji zanieczyszczeń stałych i modernizacji.
Mają one objąć także rozbudowę sieci
ciepłowniczej i budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1,5 MW. Spodziewamy
się, że wstępna kwalifikacja projektów
nastąpi jeszcze w tym roku.

codzienna porcja informacji na

reklama
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RADNI PYTAJĄ, URZĄD ODPOWIADA

Danuta Morańska,
Krzysztof Grudziński, Albert Gaszyński
Chodnik przy ul. Waryńskiego do remontu

O remont chodnika wnioskują
radni Danuta Morańska, Krzysztof Grudziński, Albert Gaszyński. – W związku ze złym stanem nawierzchni chodnika
przy ul. Waryńskiego, na wysokości pawilonów handlowych (Żabka, Ciarkowski, AS),
zwracamy się z interpelacją
o wykonanie naprawy tegoż
chodnika. Mieszkańcy i handlowcy z tej okolicy często zwracają uwagę na zły stan chodnika oraz potrzebę remontu dla
bezpiecznego poruszania się
w tym rejonie miasta – czytamy w interpelacji radnych. W
odpowiedzi prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska zapewnia, że remont odbędzie się w 2021 r. – Przedmio-

Andrzej Ora
Będzie remont ścieżek
przy ul. Prądzyńskiego

O wykonanie niezbędnych prac
przy poprawie stanu ścieżek na
terenie rekreacyjnym przy ul.
Prądzyńskiego, tuż obok kościoła, interpelował radny Andrzej Ora. – Po opadach tworzą się kałuże, a woda opadowa zalega jeszcze przez kilka
dni. Piesi przez to samo wydeptują okalające je trawniki. Jest
to trakt prowadzący do ogródków działkowych – tłumaczy radny. - Przychylam się do uwag i uznaję je
za zasadne. Stan alejek na terenie rekreacyjnym przy ul.
Prądzyńskiego wymaga remontu i na ten cel będziemy
poszukiwać środków w budżecie miasta jeszcze w bieżącym roku – informuje w odpowiedzi na interpelację
prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

Magdalena Rumiancew-Wróblewska,
Lech Bokszczanin
Powstanie brakujący fragment
ścieżki rowerowej pomiędzy
ul. Ząbka i gen. Andersa

O wykonanie brakującego fragmentu ścieżki rowerowej pomiędzy ulicami generała Andersa i Tadeusza Ząbka i połączenie tym samym miejskiego

systemu ścieżek rowerowych
ze ścieżkami gminy wiejskiej
wnioskują w interpelacji radni Magdalena Rumiancew-Wróblewska oraz Lech
Bokszczanin. – Brak tego
fragmentu ścieżki powoduje, że rowerzyści chcący wyjechać poza granice miasta,
zmuszeni są do przemieszczania się po przejściach dla pieszych i po starym fragmencie
drogi, na której parkują Tiry
odbierające towar z firmy
Colgate-Palmolive. Obecna
sytuacja jest bardzo uciążliwa dla świdnickich rowerzystów – tłumaczą radni w
interpelacji. W odpowiedzi
prezydent Beata Moskal-Słaniewska informuje, że gmina
Miasto Świdnica ma przygotowaną
dokumentację techniczną wraz z prawomocnym
pozwoleniem na budowę. - Na zadanie to wraz z innymi projektami obejmującymi budowę drogi rowerowej od ul. Pogodnej do przejścia przez tory przy ul.
Kazimierza Odnowiciela oraz przebudowę podwórek
wewnątrz kwartałów w centrum Świdnicy ubiegamy
się o dofinansowanie. 14.09.2020 roku został złożony
projekt pn.: „Przebudowa zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Miasto Świdnica” do konkursu w
ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Obecnie jesteśmy po ocenie formalnej, czekamy na rozstrzygnięcie
konkursu, które planowane jest za około 3 miesięcy.
Mam nadzieję, że uda się pozyskać środki zewnętrzne na realizację powyższych zadań i w przyszłym roku
połączone zostaną kolejne odcinki dróg rowerowych
w Świdnicy – pisze w odpowiedzi na interpelację prezydent.

mojaswidnica.pl

reklama

O zamontowanie pamiątkowej
tablicy z nazwą ronda u zbiegu
ulic Stęczyńskiego, Kazimierza Wielkiego, Łukasińskiego zwrócił się radny Ryszard
Makowski. Decyzją radnych,
rondo to nosi nazwę błogosławionego księdza Jerzego
Popiełuszki, zamordowanego
19 października 1984 r. we Włocławku. W odpowiedzi na interpelację prezydent Świdnicy Beata
Moskal-Słaniewska informuje, że odsłonięcie pamiątkowej tablicy planowane jest jesienią
2020 r. Jeśli uniemożliwi to epidemia koronawirusa, uroczystość zostanie przeniesiona na wiosnę 2021 r.

towy chodnik zostanie uwzględniony w tegorocznym przetargu na
przebudowę chodników na terenie Świdnicy. Ze względu na
czas niezbędny do wyłonienia
wykonawcy, zbliżający się sezon zimowy oraz zakres prac
do wykonania obejmujący
również inne chodniki ustalono, że termin realizacji zadania
zostanie wyznaczony na III kwartał 2021 r. – pisze prezydent.

reklama

Ryszard Makowski
Powstanie pamiątkowa tablica z nazwą
ronda im. ks. Popiełuszki
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Świdnickie Gr
W tym roku kapituła konkursu przyznała nagrody gospodarcze „Świdnicki Gryf”
w następujących kategoriach:

Sudecki produkt regionalny
Wina z Winnicy Silesian
– Jarosław Mazurek,
Bagieniec 20

W piątek, 16 października odbyła się urocz
wręczone zostały statuetki Świdnickiego Gryf
a także promowanie firm i przedsiębiorstw dz
„Sudeckiego produktu regionalnego” - prom
regionie.

To wina z 11-hektarowej winnicy
położonej w sercu Dolnego Śląska,
zaledwie 5 km od Świdnicy. Nazwa
winnicy podkreśla głębokie korzenie ziemi dolnośląskiej w produkcji
wina, jak również to, że rodzina właścicieli zajmuje się hodowlą koni
już od pięciu pokoleń, a po wojnie
stadnina została odbudowana tylko dzięki zakupowi sześciu klaczy
rasy śląskiej (łac. Silesian). Winnica położona jest na południowo-zachodnim stoku, gdzie dominuje
terroir granitowe – mające swoje
odzwierciedlenie w mineralności i
chrupkości win z Winnicy Silesian.
Chociaż jej debiut nastąpił zaledwie rok temu, ma na swym koncie
szereg poważnych tytułów, nagród,
medali i wyróżnień za swe wina.

Lider przedsiębiorczości
WISTAL Czesław Wojtyla
i Wspólnicy sp. jawna
To przedsiębiorstwo rodzinne działające na dolnośląskim rynku stalowym od 1991 roku. Asortymentem
oferowanym przez firmę są wszelkiego rodzaju wyroby hutnicze.
Obecnie firma zatrudnia 18 osób.
Kadra pracuje w firmie od wielu lat,
niektórzy od jej założenia, warto
to wyraźnie zaakcentować. Jako
przedsiębiorstwo – „WISTAL” jest
jednym z kluczowych dostawców
wyrobów hutniczych w regionie,
cenionym za jakość dostaw, zarówno pod względem logistycznym,
jak i towarowym. Atuty firmy „WISTAL”: własna baza magazynowa,
profesjonalna załoga, duży rynek
zbytu, indywidualna wycena, organizacja transportu, najwyższa
jakość.

Po raz 16. nagrodzono świdnickie firmy i przedsiębiorstwa.
W tym roku, przez wzgląd na pandemię, uroczystość odbyła
się w pełnym reżimie sanitarnym. Można było także oglądać
transmisję w internecie.

Zdrowie

Lider mikroprzedsiębiorczości
KORTAS Agnieszka Kortas
Autorska, niezależna marka odzieżowa, stworzona od podstaw w
styczniu 2011 roku przez technologa odzieży - Agnieszkę Kortas.
Firma z wielką starannością dba,
aby cały cykl produkcji – projektowanie, konstrukcja i szwalnia oraz
dystrybucja stacjonarna i online,
znajdowały się w Świdnicy. Zatrudnia lokalnych rzemieślników,
posiada pełną kontrolę nad wysoką jakością produkcji i produktów,
ogranicza też koszty transportu,
w trosce o ekologię i zrównoważony rozwój. Od lat wspiera znane świdnickie festiwale: Festiwal
Bachowski oraz Festiwal Filmowy
SPEKTRUM, z chęcią angażuje się
i tworzy inicjatywy społeczne. W
2017 roku została wyróżniona tytułem „Mecenasa kultury”. Działania
firmy i unikatowy, minimalistyczny
charakter marki zostały docenione przez odbiorców w Polsce i na
świecie, również w postaci nominacji do Gryfów w kategorii „Dynamiczny rozwój firmy” w roku 2016.
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ryfy wręczone

zysta Gala Przedsiębiorczości, podczas której
fa. To nagroda, której celem jest wyróżnienie,
ziałających w naszym mieście, a w przypadku
mowanie produktów wytwarzanych w naszym

Wybitna osobowość
Nagroda specjalna przyznana przez prezydent Świdnicy Beatę Moskal-Słaniewską

Andrzej Panas
Drogę po schodach do sukcesu rozpoczynał od pożyczonego
samochodu ojca i skonkretyzowanego celu. Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Swoją przygodę z biznesem rozpoczął się w 2003 roku, kiedy to wspólnie z bratem założyli firmę. Od samego początku wiedzieli, co
będą robić. Podkreśla, że każdy produkt, sygnowany logiem
jego firmy, jest dopasowany do osobistych oczekiwań klienta.
Indywidualizm zamiast masówki – ta taktyka okazała się jego
schodami do sukcesu. Dzisiaj jego firma to cały nowy park
maszynowy i samowystarczalność. W 2013 roku firma zakwalifikowana została do podpisania bezpłatnego wprowadzenia
w firmie systemu CSR. Oznacza to, że jako jedna z 18-tu firm
z terenu Dolnego Śląska może wprowadzić nieodpłatnie program CSR (Corporate Social Responsibility) przy współpracy
z Agencją Rozwoju Innowacji. Jego firma jest rozpoznawalna
nie tylko w Polsce, ale i Europie, to także laureat prestiżowego godła „Teraz Polska” w kategorii „usługa – rzemiosło artystyczne”.
Laureat podkreśla, że jego produkt nie znosi kompromisów
na szali jakości, ale za to pozwala eksponować swoje walory we wnętrzach, niosąc za sobą markę i nazwisko. Od 2014r.
członek Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, obecnie prezes stowarzyszenia.

Organizacja pozarządowa
Nagroda specjalna przyznana przez prezydent Świdnicy Beatę Moskal-Słaniewską

Świdnicka Grupa Biegowa
W tym roku mija pięć lat od powstania ekipy znajomych, którzy zebrali się, żeby potrenować przed startem w pierwszej
edycji imprezy RST Półmaratonu Świdnickiego. Inicjatorami i
założycielami Grupy są Sylwia i Jacek Gołębiewscy. Do stowarzyszenia należy ponad 60 osób. Nowych członków stale
przybywa. Bieganie stało się bowiem modnym sposobem na
aktywny i zdrowy tryb życia. Stowarzyszenie jest organizatorem zawodów pod swoim szyldem, prowadzi bardzo aktywną
działalność w mediach społecznościowych.
Każdy z biegaczy pracuje na własną markę, osiąga lepsze lub
gorsze wyniki, ale startują też w klasyfikacji drużynowej. Jako
grupa stali się rozpoznawalni. Często udaje się im zdobywać
miejsca na podium. Warto podkreślić, że takie stowarzyszenie
jak Świdnicka Grupa Biegowa to amatorskie zrzeszenie sportowe. Przymiotnik „amatorski” nie ma tu absolutnie żadnego
znaczenia pejoratywnego, a wręcz przeciwnie. Dzięki ciężkim
treningom amatorzy stają się profesjonalistami.

e i uroda
NAILS SPA Paweł Giera
Dłonie są wizytówką kobiety, dlatego należy o
nie systematycznie dbać. W pielęgnacji i stylizacji paznokci świdniczanek pomaga pełen pasji
i talentu Paweł Giera, który tworzy małe dzieła
sztuki. Swoją przygodę ze stylizacją paznokci zaczął już w liceum. Zawsze interesował się sztuką
– malował, tworzył różne formy przestrzenne. Te
zdolności pozwoliły mu na pracę, która jest dziś
jego pasją. Dwa i pół roku temu podjął decyzję o
otwarciu własnego salonu „Nails Spa Paweł Giera”. Stworzył przyjazne miejsce, w którym klientki
czują się po prostu dobrze. Inspiracje czerpie ze
wszystkiego, co go otacza – natchnieniem jest dla
niego przyroda i ludzie. Od trzech lat współpracuje
z piosenkarką Cleo. Przy niej, jak mówi, może pozwolić sobie na największe szaleństwo. Pracowali
wspólnie między innymi nad stylizacjami przy teledyskach oraz przy sesji do najnowszej płyty Cleo.

smaki
Skarpa Sp. z o.o.
Skarpa Sp. z o. o. prowadzi restaurację WołoWina. Jak sama nazwa wskazuje, można tu zjeść
najlepszego steka wołowego oraz wypić lampkę
wspaniałego wina. Właścicielki restauracji bazują wyłącznie na produktach najlepszej jakości i
wszystko, począwszy od pieczywa, powstaje w
ich kuchni. Nazwa restauracji nie oznacza jednak,
że serwowane są tam wyłącznie dania z wołowiny. W karcie widnieją potrawy z różnych stron
świata. Na stole mogą zagościć również owoce
morza, ryby i pasty. Jest to firma z 20-letnią, rodzinną tradycją.

Najlepsza firma transgraniczna
JOPO Relax, s. r. o. – Rekreační areál Dolce
Obiekt rekreacyjny DOLCE posiada wśród stałych klientów turystów z Polski, dlatego kadra obiektów uczęszczała
na kursy języka polskiego, aby lepiej komunikować się z gośćmi. Camping DOLCE na stałe reklamuje się na polskich
stronach internetowych m.in. nocowanie.pl i współpracuje z polskimi operatorami ruchu turystycznego w Kowarach i
Karpaczu, wymieniając swoje materiały promocyjne, w celu zwiększania ilości odwiedzających.

Wybitna osobowość pogranicza
Izabela Pacanova
Jest tłumaczką języka czeskiego, regularnie angażującą się
w projekty miasta Trutnova realizowane z polskimi partnerami.
Dzięki jej zaangażowaniu oraz wysokiej jakości pracy, komunikacja między stronami – czeską i polską jest całkowicie płynna,
zrozumiała i bezproblemowa. Zna doskonale realia funkcjonowania pogranicza polsko-czeskiego. Życzliwą i pomocną postawą wprowadza i podnosi wzajemną empatię dla obu narodów, doskonale je łącząc.

Prezydent miasta, Beata Moskal-Słaniewska
wręczyła specjalne wyróżnienia – tytuły

Nestorów Biznesu Lokalnego
Otrzymali je:

Ewa Durał
prowadząca zakład zegarmistrzowski przy ul
Długiej 1

Frantiszek Molik
Dyrektor oddziału Krajskiej Hospodarskiej Komory Kralovohradeckiego Kraju w Nachodzie od 2003 roku. Jeden z najbardziej aktywnych działaczy na rzecz współpracy czesko-polskiej w dziedzinie
biznesu i kultury. Od lat aktywnie współpracuje z Urzędem Miejskim
w Świdnicy oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową. Niemal
codziennie udziela polskim przedsiębiorcom informacji w zakresie
warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach. Na
bieżąco współpracuje z organizacjami otoczenia biznesu, pozyskując partnerów handlowych w Polsce i w Czechach. Był pomysłodawcą i brał udział w wielu polsko – czeskich projektach transgranicznych, w których beneficjentem była również gmina miasto Świdnica.
W roku 2015 za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-czeskiej
współpracy gospodarczej, kulturalnej i transgranicznej odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej
Polskiej.

Krystyna Popkowska
prowadząca sklep AGD w Rynku nr 2
foto: D. Gębala
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Bez ludzi nie ma turystyki.
Za nami konferencja
„Turystyka Wspólna Sprawa”

Nieodłączną częścią konferencji są nagrody. W tym roku postanowiono je w dwóch kategoriach - Produktu Turystycznego Polsko-Czeskiego Pogranicza oraz Usługi Turystycznej Polsko-Czeskiego Pogranicza.

Tegoroczna konferencja turystyczna
w Świdnicy dobiegła końca. Specjaliści
z branży, naukowcy oraz przedsiębiorcy
z Polski i Czech w tym roku spotkali się,
aby dyskutować o sieciowych produktach turystycznych wspólnego pogranicza. Wydarzenie odbyło się w ramach
unijnego projektu „Turystyka – wspólna
sprawa”. W jego trakcie przyznano również nagrody w dwóch kategoriach: Produktu Turystycznego Polsko-Czeskiego
Pogranicza oraz Usługi Turystycznej Polsko-Czeskiego Pogranicza.
Tegoroczne wydarzenie jest efektem zorganizowanego przez Świdnicę w
2016 r. Kongresu Turystyki Polskiej. W tej
edycji organizatorzy postanowili skupić
tematykę wydarzenia wokół trzech aktualnych problemów branży turystycznej –
ogólnoświatową pandemią i jej skutkami
dla sektora, turystyce transgranicznej
i jej problemach oraz współpracy i sieciowych produktach. W ciągu dwóch
konferencyjnych dni odbyły się liczne
panele dyskusyjne, warsztaty, debaty i
dyskusje, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Oficjalna inauguracja konferencji odbyła się w teatrze. - Tak się jakoś złożyło,
że od kongresu turystyki polskiej nasze
październikowe spotkania cieszą się dużym powodzeniem. Dziękuję za przybycie pomimo deszczowej aury i aktualnej
sytuacji epidemiologicznej – witał gości
prowadzący konferencję Witold Tomkiewicz.
Niestety, na konferencję nie dojechali przedstawiciele Trutnova, w
związku z ograniczeniami, jakie wprowadzono w Czechach. - Jeszcze 2 tygodnie temu mieliśmy nadzieję spotkać się
w innych okolicznościach. Pozdrawiamy Trutnov i jego mieszkańców. Ten rok
jest takim, którego chyba nikt nie był w
stanie sobie wyobrazić. Mieliśmy się zastanawiać, jak przyciągać turystę do
poszczególnych obiektów, a tymczasem
będziemy się zastanawiać, jak zachęcić
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turystę do podróżowania w ogóle. Jak
ożywić branżę, która w ostatnich latach
rozwinęła się bardzo mocno. Dziś wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak
przetrwać. Sama miałam na czerwiec
wykupione bilety do Paryża, wytyczoną
trasę zwiedzania. Nie wyszło. Ale byłam
za to w Pszczynie, na którą tyle lat nie
miałam czasu. A marzyłam o obejrzeniu
siedziby Hochbergów. Życzę optymizmu,
abyśmy przez najbliższe miesiące wrócili
choć trochę do tej rzeczywistości, którą
znamy. Wierzę, że dzięki determinacji i
fachowego przygotowania do wykonywania tego trudnego zawodu, jakim jest
turystyczny przedsiębiorca, uda się nam
zmierzyć z tą trudną rzeczywistością –
mówiła prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.
Obecni na konferencji przedstawiciele branży turystycznej zastanawiali
się, jak przetrwać czas epidemii, jak prowadzić działalność bez człowieka, który
do tej pory był w centrum wszystkich
działań. - Model turystyki nie przewidział
takiej sytuacji. Czesi są zamknięci, dzieci
uczą się zdalnie. Nie jestem epidemiologiem, wirus jest i będzie, ale turystyka
bez ludzi nie istnieje. Wierzę jednak, że
jakoś przetrwamy – tłumaczył Adam
Hausman, wójt gminy Walim. - W turystyce zawsze jest sezonowość, zawsze
były dobre miesiące i złe. Październik
jest niewątpliwie miesiącem słabszym.
We wrześniu w ogóle nie było wycieczek
szkolnych, ale pojawiły się za to wycieczki z seniorami. Gdyby nie to, byłoby bardzo źle u nas. W październiku mieliśmy
dobre weekendy. Odwiedzało nas około
1 tys. osób dziennie, a to bardzo dużo. W
tygodniu jest pusto. Na razie na chleb
wystarcza. Co będzie w listopadzie, nie
wiem. Każdy dzień w tej chwili jest wielką
niewiadomą. 11 marca okazało się, że nic
nie mamy. Musi być człowiek w turystyce.
Mam nadzieję, że to się szybko skończy
i wiosna będzie dużo lepsza – mówiła Elżbieta Szumska z Kopalni Złota w
Złotym Stoku.

Nieodłączną częścią konferencji
są nagrody. W tym roku postanowiono je w dwóch kategoriach - Produktu
Turystycznego
Polsko-Czeskiego
Pogranicza oraz Usługi Turystycznej
Polsko-Czeskiego Pogranicza.
W pierwszej kategorii nagrodzono:
- Miasto Kłodzko za dobry klimat
dla turystyki, w którym bardzo dobrze
czują się zarówno turyści z Czech jak i
Polski. Miasto to zachwyca zabytkowym, wielopoziomowym układem architektonicznym, a jego najbardziej rozpoznawalną częścią jest górująca nad
nim twierdza.
- Kopalnie Złota w Złotym Stoku za
jedną z najbardziej rozpoznawalnych i
najchętniej odwiedzanych marek turystycznych Dolnego Śląska i Polski. Marek rozpoznawalnych także wśród turystów z Czeskiego Pogranicza.
- Ogród Dendrologiczny Arboretum Wojsławice uznany za jeden z najpiękniejszych tego typu obiektów na
polsko-czeskim pograniczu. Zdaniem
odwiedzających najpiękniej jest tu wiosną, latem i jesienią, gdy rozkwita niezliczoną ilością barw. Znane z bogatego

Ak

„Przyjazna Gmina” Świdnica

Świdnica otrzymała nagrodę za konsekwentną realizację polityki turystycznej, dzięki
której miasto staje się coraz bardziej zauważalnym produktem turystycznym wśród
touroperatorów krajowych i turystów indywidualnych.
W tym roku Świdnica jako jedna z pierwszych gmin w Polsce, tuż po zakończeniu
lockdownu, zorganizowała wizytę studyjną dla czołowych polskich dziennikarzy turystycznych i blogerów, aby jak najszybciej przypomnieć o sobie turystom i podkreślić, że świdnicka branża i atrakcje turystyczne czekają na nich, spełniając wszelkie
standardy bezpieczeństwa związane z COVID-em. Miasto rozpoczęło także szereg
innych intensywnych działań promocyjnych ukierunkowanych na turystów i wycieczkowiczów. W sierpniu zmodernizowana została prowadzona od ponad 20 lat Informacja Turystyczna. Jej siedziba przeniesiona została do nowocześnie wyposażonego
lokalu, w którym oprócz materiałów turystycznych kupić można pamiątki, a także
dzieła sztuki, wytworzone w Świdnicy i na ziemi świdnickiej przez lokalnych producentów i artystów.
W ciągu ostatnich 5 lat w mieście przeprowadzonych zostało szereg inwestycji i prac,
dzięki którym Świdnica staje się piękniejsza i bardziej przyjazna zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających ją turystów. Rewitalizacja Starówki, renowacja kamienic
i małej architektury, odrestaurowanie barokowych XVIII-wiecznych fontann w Rynku, budowa ścieżek rowerowych, zmodernizowana hala sportowa, stadion miejski,
czy rewitalizacja Parku Centralnego i Parku Sikorskiego. To także edukacja regionalna, nowe atrakcje i produkty turystyczne, Międzynarodowy Turniej Rycerski, replika
samolotu Fokker asa przestworzy „Czerwonego Barona” wraz z trasą turystyczną w
aplikacji mobilnej szlakiem pilota – to tylko niektóre z projektów.
Oprac.

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Jak skutecznie promować usługę i zachęcić turystę do podróżowania? Co zrobić, by pomóc branży turystycznej przetrwać trudny czas pandemii koronawirusa? Na te i inne pytania szukali odpowiedzi uczestnicy konferencji polsko-czeskiej „Turystyka Wspólna Sprawa”,
jaka w dniach od 14 do 15 października odbyła się w Świdnicy.

zbioru różaneczników i azalii, liliowców,
bukszpanów i niezliczonej ilości mnóstwa innych roślin.
Nagrody w tej kategorii otrzymały
również Rybrcoul-duch hor z.s., miasto
Paczków oraz Trutnov Trails.
Natomiast nagrody w kategorii
Usługa Turystyczna Polsko-Czeskiego
Pogranicza otrzymali:
- Ski-Raft sp. z o.o. z Barda, która na
polsko-czeskim pograniczu dba od lat
o stale wysoki poziom zarówno wody
w rzece, jak i adrenaliny krążącej we
krwi wielu turystów, organizując spływy
pontonowe w kotlinie Kłodzkiej.
- DMO regionu Hradecko i Centrum
Informacji Turystycznej w Hradec Kralove, którzy od lat zarządzają turystyką
i promocją turystyczną regionu, w którym najpopularniejsze i najpiękniejsze
miasto leżące u zbiegu rzek Łaby i Orlicy nazywane jest „miastem czeskich
królewien”. Nie tylko promują zabytki i
atrakcje turystyczne, ale także podejmują się działań przypominających o
jego tożsamości, unikalności tworząc i
rozwijając lokalny produkt Hradecko.
- Waldemar Brygier, redaktor naczelny portalu „Nasze Sudety”, który
potrafi poczęstować słowem, z którego
wydobywa się tradycyjny smak kuchni
polsko-czeskiego pogranicza.
Nagrodzono także Autocamp Dolce
oraz Informační centrum Veselý Výlet v
Peci pod Sněžkou a v Temném Dole.

Świdnica otrzymała nagrodę za konsekwentną realizację polityki turystycznej, dzięki której
miasto staje się coraz bardziej zauważalnym produktem turystycznym wśród touroperatorów krajowych i turystów indywidualnych.

promocja

System segregowania odpadów w Świdnicy
BIO
ODPADY BIODEGRADOWALNE

METALE
I TWORZYWA SZTUCZNE

POJEMNIK BRĄZOWY

POJEMNIK ŻÓŁTY

WRZUCAMY
• odpadki warzywne i owocowe
• kwiaty cięte, ogrodowe, doniczkowe
• rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów
• skoszona trawa, liście
• trociny i kora drzew
• skorupki jajek
NIE WRZUCAMY
• ziemi i kamieni
• popiołu z węgla kamiennego
• drewna impregnowanego
• odchodów zwierząt
• oleju jadalnego
• płynnych odpadów kuchennych (mleka, zup, sosów, kompotów)
• kości, mięsa, wędlin, ryb
• płyt wiórowych
Pamiętaj!!
Bioodpady można kompostować we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach.

WRZUCAMY
• butelki PET
• plastikowe opakowania
• folie, torby foliowe
• puszki metalowe i aluminiowe po żywności
• odzież i tekstylia
• kartony po mleku i sokach
• puszki metalowe i aluminiowe
• styropian opakowaniowy
NIE WRZUCAMY
• butelek po olejach silnikowych
• opakowań po środkach
chwasto- i owadobójczych
• opakowań po klejach, farbach i rozpuszczalnikach
• plastikowych zabawek
Pamiętaj!!
Przed wrzuceniem zgniataj opakowania, oddzielaj i odkręcaj.

PAPIER

SZKŁO

POJEMNIK NIEBIESKI

POJEMNIK ZIELONY

WRZUCAMY
• butelki po napojach i żywności
• słoiki
• szklane opakowania po kosmetykach

WRZUCAMY
• książki i zeszyty
• gazety, czasopisma, katalogi
• papier do pisania i ksero
• papier do pakowania
• torby papierowe
• opakowania papierowe
• kartony i pudła, tekturę
NIE WRZUCAMY
• zabrudzonego lub tłustego papieru
• odpadów higienicznych, np. ręczników
papierowych i zużytych chusteczek
• kartonów po mleku i napojach
• papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych
Pamiętaj!!
Przed wrzuceniem odpadów z papieru i tektury do pojemników, należy usunąć wszelkie
elementy z innych tworzyw, takich jak spinacze biurowe, zszywki, płócienne okładki,
foliowe okienka z kopert itp.

NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE
POJEMNIK CZARNY
WRZUCAMY
WSZYSTKO, CZEGO NIE MOŻNA
WYRZUCIĆ DO POZOSTAŁYCH
POJEMNIKÓW, A CO NIE JEST
ODPADEM NIEBEZPIECZNYM, np.:
• znicze z zawartością wosku, świece
• szkło stołowe, kryształy
porcelana, fajans
• rękawiczki lateksowe
• zniszczone obuwie
• resztki mięsa i kości, ryby
i owoce morza
• artykuły higieniczne
• wystudzony popiół
NIE WRZUCAMY
• przeterminowanych i niepotrzebnych leków oraz chemikaliów
• zużytego sprzętu elektronicznego RTV i AGD
• zużytych baterii i akumulatorów
• żarówek i świetlówek, reflektorów
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych
• zużytych opon

NIE WRZUCAMY
• ceramiki, doniczek, porcelany
• szkła okiennego i zbrojonego
• luster
• żarówek i świetlówek, reflektorów
• zniczy z zawartością wosku
• szkła okularowego i żaroodpornego
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych

Pamiętaj!!
Nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika. Wyrzucaj opakowania bez zawartości.

ODPADY NIEBEZPIECZNE
SPECJALNE POJEMNIKI, SKLEPY LUB
PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)
Do PSZOK- u mieszkańcy Świdnicy mogą bezpłatnie oddać
następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
• zużyte baterie i akumulatory
• odpady budowlane i rozbiórkowe
• meble i inne odpady wielkogabarytowe
• zużyte opony
• chemikalia, w tym opakowania po
chemikaliach
• odpady zielone

• odpady ulegające biodegradacji inne niż
zielone
• inne odpady niebezpieczne powstające
w gospodarstwach domowych
• papier i tektura
• metale i tworzywa sztuczne
• szkło i opakowania ze szkła
• opakowania wielomateriałowe
• opakowania ulegające biodegradacji

PSZOK mieści się przy ul. Metalowców 4 w Świdnicy
na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta.

Urząd Miejski w Świdnicy Wydział Gospodarki Odpadami
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, tel. (+48) 74 856 29 21, (+48) 74 856 29 36
e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl
www.czystaswidnica.pl
Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z o.o.
ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica, tel./fax (+48) 74 85 22 104
e-mail: biuro@zomswidnica.pl
www.zomswidnica.pl
23.10-5.11.2020 r. |
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kultura

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury prezydent Beata Moskal-Słaniewska wręczyła w
trakcie gali inaugurującej rok kulturalny 2020/2021. Na zdjęciu od lewej Beata Moskal-Słaniewska, Ewelina Brincat, Jakub Moneta, Katarzyna Szymko-Kawalec, Helena Semenetz-Kwiatkowska z mężem Wiesławem Kwiatkowskim.

two form przybliżających życie, pontyfikat,
pasje, sztukę i nauczanie Jana Pawła II. To
m.in. prelekcje, seanse filmowe, wystawy,
koncerty, spektakle, konkursy i spotkania
wspomnieniowe. Świdnickie Dni Papieskie
są fenomenem na skalę kraju, w tym roku
odbyłyby się po raz piętnasty, gdyby nie
pandemia koronawirusa.
Helena Semenetz-Kwiatkowska to
autorka powieści „Kim jesteś Nefretete””
oraz „Klucz życia”, która od wielu lat pasjonuje się historią starożytnego Egiptu.
Angażuje się w działalność kulturotwórczą i społeczną, m.in.: współtworzyła Stowarzyszenie na Rzecz Człowieka „ITON”;
współorganizowała w Świdnicy prapremierę filmu „Panna Nikt” w reżyserii Andrzeja Wajdy; organizowała sympozjum
kulturalno-naukowe „Egipt Faraonów”,
współorganizowała spotkania z poezją
czy też wystawy obrazów. Jej powieść
„Klucz życia” zwyciężyła głosami internautów w ogólnopolskim konkursie na
najlepszą książkę historyczną 2019 roku

Katedrze i Kościele Pokoju. Brał udział w
wielu konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Został dwukrotnym laureatem programu stypendialnego „Zostań
wirtuozem” organizowanego przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców
Świdnickich. Będąc uczniem siódmej klasy nagrał dwupłytowy album CD „Organy
świdnickie. Historia dźwiękiem pisana”.
Prowadzi akcję promocji ratowania Katedry świdnickiej, w ramach której co tydzień
udostępnia na swoim kanale na YouTube
filmy z literaturą organową, zachęcając do
wsparcia tego dzieła.
Świdnicki
Ośrodek
Kultury
współpracuje od wielu lat z Językowym
Przedszkolem
ABRACADABRA
w
Świdnicy przy okazji organizacji „English
Fun Day”, Międzynarodowego Dnia
Uśmiechu oraz Festiwalu Bachowskiego.
Podczas imprezy „English Fun Day”
prezentowane
są
różne
metody
nauczania języka angielskiego w trakcie
ruchu i zabawy, w które aktywnie włączają
się dzieci. Międzynarodowy Dzień
Uśmiechu to radosne święto obchodzone
w pierwszy piątek października od 1999
roku, w Świdnicy ma postać happeningu,
który na świdnickim Rynku odbywa
się z udziałem przedszkolaków. Z kolei
podczas Festiwalu Bachowskiego od
wielu lat Abracadabra oferuje nieodpłatną
opiekę nad dziećmi, których rodzice biorą
udział w koncertach, wspiera też koncerty edukacyjne Bach dla dzieci i Akademię
Bachowską Junior. Właścicielka Przedszkola Abracadabra Ewelina Brincat bezinteresownie wspiera również finansowo
te działania, zawsze chętnie oferuje swoją pomoc. Wie, jak ważne jest kulturalne
kształcenie dzieci od najmłodszych lat i
jest godnym naśladowania przykładem
dla innych.
Oprac.

foto: J. Cader

Ks. Jan Bagiński, Andrzej Protasiuk,
Helena Semenetz-Kwiatkowska i Katarzyna Szymko-Kawalec – to tegoroczni
laureaci nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Wyróżnienia wręczono 17
października podczas gali inaugurującej
rok kulturalny 2020/2021.
Podczas inauguracji roku kulturalnego, która odbyła się w teatrze, wręczono
nagrody prezydent Świdnicy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury oraz
statuetkę„Mecenasa Kultury”.
Prezydent, Beata Moskal-Słaniewska
przyznała trzy nagrody dla:
▪ ks. Jana Bagińskiego i Andrzeja Protasiuka – za pomysł, inspirację i realizację Dni Świętego Jana Pawła II „Pamięć i
obecność”;
▪ Heleny Semenetz-Kwiatkowskiej – za
całokształt działalności;
▪ Katarzyny Szymko-Kawalec – za założenie i prowadzenie świdnickiego „Dzikiego Chóru” działającego przy Świdnickim
Ośrodku Kultury.
Ponadto, prezydent podjęła decyzję o
wyróżnieniu Jakuba Monety za popularyzowanie Świdnicy poprzez kulturę.
Symboliczną statuetkę „Mecenasa Kultury” otrzymała Ewelina Brincat,
właścicielka Językowego Przedszkola
ABRACADABRA za wspieranie Międzynarodowego Festiwalu Organowego im.
Christiana Schlaga oraz innych działań
Fundacji Dobrej Muzyki, a także Festiwalu
Bachowskiego.
Dni Świętego Jana Pawła II „Pamięć
i obecność” to wyjątkowe wydarzenie w
Świdnicy, zostało zainaugurowane przez
ks. Jana Bagińskiego i Andrzeja Protasiuka. Początkowo odbywał się tylko
konkurs fotograficzny, ale pomysłodawcy
uznali, że chcą czegoś więcej. Włączyli w
inicjatywę kolejne osoby i instytucje. Tak
powstało czterodniowe wydarzenie, które
po raz pierwszy odbyło się w 2006 roku.
Cykl papieskich wydarzeń to całe bogac-

foto: J. Cader

Sezon kulturalny rozpoczęty,
nagrody wręczone
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„Historia zebrana” w kategorii „Historia
niebanalna”. W marcu 2020 roku została
przyjęta w poczet członków Związku Literatów Polskich.
Katarzyna Szymko-Kawalec jest dyrygentką symfoniczno-operową oraz certyfikowanym specjalistą teorii uczenia się
muzyki E.E. Gordona. Od 8 lat prowadzi w
Świdnicy autorską szkołę muzyczną „Muzaza”, w której uczyło się już kilkaset dzieci.
Organizuje i wykonuje „Koncerty Gordonowskie”. Od 2018 roku prowadzi świdnicki „Dziki Chór”, który pełni funkcję chóru
miejskiego. Współpracuje on z muzykami
instrumentalistami, koncertuje w Świdnicy
i poza nią. Dyrygentka tworzy muzykę dla
swojego 30-osobowego zespołu.
Jakub Moneta jest młodym, utalentowanym organistą, akompaniatorem chóralnym i pianistą. Od 2012 roku uczył się
najpierw w Państwowej Szkole Muzycznej
I stopnia w Świdnicy, później w Społecznej
Szkole Muzycznej II stopnia w Świdnicy,
a obecnie kontynuuje naukę w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia
we Wrocławiu. Mimo młodego wieku ma
na swoim koncie kilkanaście koncertów,
które odbywały się m.in. w świdnickiej

foto: J. Cader

reklama

Helena Semenetz-Kwiatkowska odebrała
nagrodę za całokształt działalności kulturalnej.

Katarzyna Szymko-Kawalec od 2018 roku
prowadzi świdnicki „Dziki Chór”, który pełni
funkcję chóru miejskiego.

kultura

Moc atrakcji na
Noc Bibliotek

foto: MBP w Świdnicy

foto: A. Komaniecka

Gra miejska, spotkanie autorskie z
Agnieszką Dobkiewicz – autorką książki „Mała Norymberga”, kącik gier planszowych i mnóstwo dobrej zabawy – za
nami Noc Bibliotek.
Po raz kolejny Miejska Biblioteka
Publiczna przyłączyła się do ogólno-

Opisujemy bohaterów,
wygrywamy nagrody.
Biblioteka zaprasza do konkursu

polskiej akcji „Noc Bibliotek”. Choć pandemia pokrzyżowała plany i wszystko
odbywało się w pełnym reżimie sanitarnym, z ograniczeniem liczby osób
uczestniczących w wydarzeniu, to nie
brakowało atrakcji.
Ak

Zwykli-niezwykli. Realizując swoje pasje i marzenia, zmieniają małe
ojczyzny, Polskę i cały świat. Dają
przykład odwagi i wytrwałości. Kim
są współcześni bohaterowie? Opisz
swojego bohatera i wygraj nagrody.
„Bohaterowie codzienności” to
konkurs literacki, do którego z okazji
zbliżającego się święta Niepodległości
zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna
w Świdnicy. - Na historię naszego kraju bardzo często składają się działania
ludzi, którzy dzięki swoim pasjom, wysiłkom, marzeniom, zmieniają nie tylko
Polskę, ale i świat. Każdy z nas ma takiego bohatera w rodzinie, szkole, pracy,
w gronie znajomych. Osoby, które dają,
bądź dawały innym ludziom, przykład
wolności, odwagi, pracowitości. Kim są
dla nas współcześni bohaterowie?- czytamy w opisie konkursu.
Aby wziąć w nim udział, wystarczy do 3 listopada napisać pracę o
„swoim” bohaterze i wysłać ją na adres mailowy biblioteki: sekretariat@
mbp.swidnica.pl. Teksty powinny być
napisane w formacie: jedna strona
A4, czcionka Times New Roman 12,

Noc Bibliotek, która odbyła się 10 października,
zainaugurowało wspólne czytanie wiersza
„Klimat na czytanie”, napisanego specjalnie na
akcję przez Jacka Cygana.

odstęp 1,5 między liniami. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem
autora, podać telefon, adres e-mail,
imię i nazwisko opiekuna oraz zgodę
na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika konkursu. Prace niespełniające wymogów regulaminu lub
przesłane po terminie nie będą oceniane. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 listopada.
Spośród wszystkich zgłoszeń organizatorzy nagrodzą trzy pierwsze
miejsca bonami upominkowymi do
Empiku w wysokości kolejno I nagroda
– bon na 300 zł, II nagroda – bon na 200
zł, III nagroda – bon na 100 zł.
- Laureat zostanie powiadomiony
o przyznaniu nagrody drogą e-mailową
na adres, z którego została przesłana
praca konkursowa. Autorzy nagrodzonych prac zostaną indywidualnie zaproszeni po odbiór nagród w siedzibie
MBP w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.
Wszelkie dodatkowe informacje
dotyczące konkursu pod tel. 074 64009-36 oraz e-mail: multimedia@mbp.
swidnica.pl.
Oprac.

Przez cały czas trwania imprezy można
było pograć w gry planszowe.

Stwórz z nami Żywą Bibliotekę

Pracownicy biblioteki zaprosili także do
udziału w akcji uwalniania książek.

foto: A. Komaniecka

Żywa Biblioteka to akcja skierowana do wszystkich osób, które chcą skonfrontować
swoje wyobrażenia na temat grup, co do których istnieją stereotypy i uprzedzenia,
zachodzi dyskryminacja i wykluczenie. Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy już
po raz drugi organizuje takie wydarzenie. Jeśli chcesz pomóc w tworzeniu lokalnej
mapy stereotypów, odpowiedz na poniższe pytania (ankieta jest anonimowa)
Z jakimi uprzedzeniami spotykasz się w swoim otoczeniu?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................………

Czy należysz do jakiejś dyskryminowanej mniejszości, jeśli tak, to do jakiej?

foto: MBP w Świdnicy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................………

Następnie w miasto wyruszyli uczestnicy gry miejskiej, aby rozwiązywać ukryte w różnych
miejscach zagadki i zadania. Dobrych humorów nie popsuła nawet deszczowa pogoda.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do portierni
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej.
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foto: J. Cader

Zjednoczyli siły
w walce z żywiołem

foto: J. Cader

Jc

foto: J. Cader

W Pszennie (gmina Świdnica) strażacy prewencyjnie układali worki z piaskiem wzdłuż brzegu
rzeki.

Nieprzejezdne drogi, podtopienia
domów, powalone drzewa, stany alarmowe, zamknięte mosty po intensywnych opadach, jakie przeszły nad powiatem świdnickim we wtorek 13 października.
Najtrudniejsza sytuacja była w gminach Marcinowice i Świdnica. W Śmiałowicach strażacy zamknęli przejazd przez
most, gdzie przechodziła fala po zrzucie
wody z Zagórza Śląskiego. Droga gminna w Strzelcach od strony Szczepanowa
była nieprzejezdna. Utrudnienia występowały również na drodze powiatowej
w Strzelcach w kierunku Chwałkowa.
Niepokojąco wysokie stany wody występowały na terenie całej gminy – w
Strzelcach, Wirach, Szczepanowie, Zebrzydowie, Chwałkowie, Śmiałowicach,.
Ziemia nie przyjmowała wody, rowy były
przepełnione. Przez kilkadziesiąt godzin
na pełnych obrotach działały jednostki
wszystkich straży pożarnych. – Mieli-

śmy pełne ręce roboty. Do godziny 10:00
odnotowaliśmy aż 35 interwencji. Jeżeli
chodzi o Świdnicę, to występowały lokalne podtopienia, związane z intensywnymi
opadami deszczu. W najgroźniejszej sytuacji była gmina Marcinowice i Strzegom,
spowodowanej niebezpiecznym stanem
rzek. W tych miejscowościach pracowało
najwięcej zastępów i prewencyjnie rozkładano worki z piaskiem – informuje st. kpt.
mgr inż. Łukasz Grzelak.– Zalewało ulice.
Niestety, było to tylko kwestią czasu, aby
woda jeszcze bardziej przybierała, ponieważ Strzelce są bardzo nisko położone.
Na szczęście mieliśmy pomoc. Przez cały
czas na miejscu pracowało kilka zastępów straży pożarnej. Prewencyjnie rozkładali worki z piaskiem. Byliśmy pełni obaw,
ale mieliśmy też nadzieję, że nie dojdzie
do tragedii – mówi Waldemar Krzyśków,
sołtys Strzelec Świdnickich.
W gminie Marcinowice ogłoszono
alarm przeciwpowodziowy. Sytuację
dodatkowo skomplikował zrzut wody na
tamie w Zagórzu Śląskim, który spowodował podniesienie stanu Bystrzycy w
Śmiałowicach i Kraskowie. Na szczęście
sytuację udało się opanować.
W Świdnicy sytuacja nie była tak
alarmująca jak w innych miejscowościach powiatu. Straż Miejska nie odnotowała żadnych zgłoszeń od mieszkańców w sprawie podtopień czy zalania ich
posesji.

W Niegoszowie (gmina Świdnica) woda podmywała domy, a przez drogę i boisko przepływała
rzeka.

Z podtopieniami walczyli także mieszkańcy Zebrzydowa.

W drugiej połowie sierpnia Electrolux rozpoczął rozbudowę fabryki
zmywarek w Żarowie. W nowej hali
o powierzchni 7 tys. 500 m2 stanie
czwarta linia produkcyjna oraz dodatkowe stanowiska do podmontaży.
Zostanie tam również przygotowany
obszar technologiczny do produkcji
komponentów i zbudowana nowa,
większa portiernia z salami do rekrutacji i szkoleń.
Fabryka Electrolux w Żarowie, znajdująca się w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej, rozpoczęła działalność 15
lat temu, w listopadzie 2005 roku. Już
wtedy Electrolux zajmował największą
powierzchnię w Podstrefie Żarów, choć
sama fabryka nie była duża. W tym czasie zatrudnienie wynosiło 100 osób, co
stanowiło około 10% obecnego, a produkcja szybko się rozwijała. Dwa lata
później stało się jasne, że aby sprostać
zamówieniom klientów, zakład trzeba
rozbudować. Wtedy fabryka zyskała
dodatkowe 5 tys. m2. Po kilku latach
okazało się, że i to jest niewystarczające – tak doszło do kolejnej rozbudowy
w 2008 roku i następnej w 2012 roku. W
międzyczasie została również dwukrotnie powiększona powierzchnia biurowa oraz poszerzony obszar Magazynu
Wyrobów Gotowych. Zbudowano także
laboratorium badawcze, gdzie spraw-
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dzana jest jakość produktów i testowane są nowe rozwiązania technologiczne.
W ciągu tych 15 lat powierzchnia fabryki
wzrosła o 15 tys. m2, a zakład wyprodukował ponad 15 milionów zmywarek, dla
klientów z Polski, Europy i świata.
Obecnie fabryka w Żarowie osiągnęła maksimum swojej wydajności, dlatego Electrolux podjął decyzję o kolejnej, czwartej już rozbudowie. Dzięki niej
powierzchnia zakładu powiększy się o
kolejne 7 tys. 500 m2, co umożliwi uruchomienie czwartej linii produkcyjnej,
przygotowanie dodatkowych stanowisk
do podmontażu i obszaru do produkcji
komponentów. Zdecydowano się także zbudować nową większą portiernię z
kompleksem rekrutacyjnym, składającym
się z sali do rekrutacji i sali szkoleniowej,
aby nowo przyjmowanym pracownikom
zaoferować większy komfort. Sama rozbudowa budynku zakończy się w maju 2021
roku. Natomiast montaż nowych urządzeń oraz zagospodarowywanie miejsca
wewnątrz trwać będzie aż do początku
2022 roku. Według planów, rozbudowa
ma się w pełni zakończyć w lutym 2022
roku, kiedy nowa linia produkcyjna ruszy
na najwyższych obrotach i zacznie produkować nowe zmywarki. – Uruchomienie
kolejnej linii produkcyjnej oznaczać będzie
nowe miejsca pracy i silniejsze związanie z
lokalną społecznością. Od samego począt-

foto: UM Żarów

Electrolux rozbudowuje fabrykę zmywarek w Żarowie

W nowej hali o powierzchni 7 tys. 500 m2 stanie czwarta linia produkcyjna oraz dodatkowe
stanowiska do podmontaży.

ku naszej działalności angażujemy się w
różne wydarzenia lokalne, bierzemy udział
w Biegach Strefowych, Miasteczku Świętego Mikołaja oraz wyczekiwanych przez cały
rok obchodach Dnia Żarowa. Wierzymy,
że rozwój naszej firmy będzie pozytywnie

wpływał także na rozwój Żarowa i okolic,
a wszystkich którzy chcą być jego świadkami już dziś zapraszamy na rozmowy rekrutacyjne – mówi Łukasz Nowogrodzki,
dyrektor fabryki Electrolux w Żarowie.
Oprac.

wieści z powiatu
został Grzegorz Banaszek, który zaledwie
po dwóch miesiącach współpracy doprowadził mnie do wyniku 6,63m oraz Mistrzostwa Polski do lat 16. Tak w wielkim skrócie
wszystko się zaczęło.

Mateusz Jopek:

jestem fanatykiem
lekkoatletyki

Od jak dawna trenujesz?

- Właśnie rozpoczął się mój 10. rok stażu
treningowego i mam nadzieję, że w przyszłości przynajmniej jeszcze z kilka lat będę
mógł do tego wyniku doliczyć.

Poprzedni sezon był dla Ciebie
bardzo dobry. Czy sądziłeś, że
uda Ci się zdobyć aż tak wysoki
wynik?

- Jeśli mam być szczery, to nie, ponieważ przygotowania do tego sezonu były inne niż zwykle, ze względu na panującą pandemię. W
pewnym momencie ze względu na lockdown
trzeba było zmienić plany treningowe i trochę
improwizować, przy okazji mieliśmy też problemy z dostępem do stadionu, który został
zamknięty na pewien czas z powodu złego
stanu. Kompletnie nie spodziewałem się tego,
że już w pierwszym starcie sezonu ustanowię
nowy rekord życiowy na poziomie 7,95m oraz
w trakcie sezonu oddam pięć skoków na
ponad 7,90m. To pozytywne zaskoczenie od
samego początku sezonu dało mi zdecydowany zastrzyk motywacji do tego, aby uwierzyć w swoje możliwości, utrzymać tę formę i
zakończyć ten najlepszy sezon w dotychczasowej karierze tytułem Mistrza Polski, który był
spełnieniem jednego z moich marzeń.

foto: M. Gorczyńska

Czy sądzisz, że uda Ci się jeszcze
pobić życiowy rekord?

Jak mówią, za marzenia nie karzą i postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby nawiązać walkę o przepustkę do Tokio – zapowiada Mateusz Jopek. Trzymamy kciuki, aby się udało.

Młody, utalentowany i bardzo ambitny. O tym, skąd wzięło się zamiłowanie
do sportu i co trzeba zrobić, aby zdobyć
złoty medal, rozmawiamy z Mateuszem
Jopkiem z Jaworzyny Śląskiej, mistrzem
Polski w skoku w dal.

Skąd wzięła się Twoja pasja do
lekkoatletyki?

- Odkąd pamiętam, zawsze fascynowałem
się lekkoatletyką. Gdy byłem dzieckiem, zasiadałem z moim tatą przed telewizorem i z
wypiekami na twarzy oglądałem transmisję
z różnych imprez międzynarodowych, nie
mając pojęcia, że kiedyś sam będę ją uprawiał. Zanim doszedłem do tego, że mam
szansę odnieść sukces w skoku w dal, próbowałem swoich sił w tenisie stołowym oraz
piłce nożnej. Teraz śmiało mogę powiedzieć,
że jestem fanatykiem. Żyję tym sportem na
co dzień i nie wyobrażam sobie życia bez
królowej sportu, za jaką jest uważana lekkoatletyka.

Jak w takim razie zaczęła się
przygoda z tą dziedziną sportu?

- Wszystko zaczęło się w Gimnazjum nr 1 w
Jaworzynie Śląskiej, gdzie podczas zajęć z
wychowania fizycznego mój ówczesny nauczyciel Marcin Kruk postanowił zrobić nam
zaliczenie ze skoku w dal. Nieświadomy
swoich predyspozycji oddałem skok na niewiele ponad 6 metrów, co spotkało się z niedowierzaniem ze strony nauczyciela, który
od razu poprosił mnie, abym oddał jeszcze
jeden skok w celu potwierdzenia tego, co
przed chwilą zobaczył. Jak się okazało, druga próba była jeszcze lepsza od poprzedniej. Później wszystko potoczyło się bardzo
szybko. Zostałem pokierowany do innego
nauczyciela wychowania fizycznego, Jacka
Michnikowskiego, który prowadził zajęcia
pozalekcyjne z lekkoatletyki. Szczerze przyznam, niechętnie na nie uczęszczałem. Następnie wygrałem międzyszkolne zawody
na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim i trafiłem do klubu LKS Górnik Wałbrzych, gdzie moim pierwszym trenerem

- Nie jestem tego pewien, ale oczywiście
mam wielką nadzieję, że stać mnie na to,
ponieważ jest to też jeden z moich celów
na przyszły sezon oraz marzenie od samego początku kariery, aby przekroczyć magiczną barierę 8 metrów, do której już w tym
roku zbliżyłem się na zaledwie 5 centymetrów. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość.

Myślałeś już, co będziesz robił
po zakończeniu przygody ze skokami? Masz jakieś sprecyzowane
plany na przyszłość?

- Bardzo dobre pytanie. Sam sobie cały
czas je zadaję, ponieważ kariera sportowca jest nieprzewidywalna i może się przedwcześnie zakończyć. Na pewno wiąże swoją przyszłość ze sportem, ponieważ jest on
nieodłączną częścią mojego życia. Moje
wykształcenie jest także ukierunkowane na
sport i kulturę fizyczną, więc jest kilka możliwości. Może w przyszłości to ja doprowadzę
kogoś do poziomu olimpijskiego lub będę
odpowiadał za przygotowanie motoryczne
w jakimś wielkim klubie sportowym. Pożyjemy, zobaczymy.

Czego można Ci życzyć na najbliższe miesiące?

- Zawsze wszystkim powtarzam, że zdrowia i
szczęścia, ponieważ jeśli jedno i drugie zbiegnie się w tym samym czasie, to wtedy można dokonywać w sporcie wielkich rzeczy.

Koniec
z bezkarnym
podrzucaniem
śmieci
w Strzegomiu
Gmina Strzegom zakłada foto –
pułapki, dzięki którym łatwiej będzie
monitorować przebieg segregacji odpadów i niwelować bezkarne podrzucanie śmieci.
Monitoring pojawi się w miejscach, gdzie najczęściej podrzucane
są śmieci i gdzie istnieje problem z odpowiednim sortowaniem przez mieszkańców. Cel jest prosty. Przy pomocy
foto – pułapek będzie sprawdzane,
czy śmieci nie są podrzucane, a po
drugie, czy są odpowiednio segregowane do kubłów. Problem z sortowaniem i podrzucaniem odpadów jest,
niestety, spory. Wiele osób nie stosuje
się do zaleceń i niedbale segreguje
śmieci. Plastik bardzo często trafia do
kubłów przeznaczonych na papier i
odwrotnie. Lokatorzy mieszają gruz,
butelki i tworzywa sztuczne z innymi
odpadami. Altany śmietnikowe pełne
są starych mebli czy zużytego sprzętu
AGD. – Wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z faktu, że wyrzucanie śmieci
poza wyznaczonymi do tego miejscami
jest karalne. Nie można postawić kanapy obok śmietnika czy altany śmietnikowej poza terminem wskazanym w
harmonogramie lub też ją podrzucić
innej wspólnocie, licząc na to, że ktoś ją
wywiezie. Podrzucający śmieci są wręcz
przekonani, że uda im się zostawić śmieci i odjechać bezkarnie – mówi Małgorzata Kus–Pożoga z Wydziału Kultury,
Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w
Strzegomiu. Wyrzucanie śmieci w inne
niż przeznaczone do tego miejsca grozi
karą grzywny. – Osoby, które udało się
nagrać i zidentyfikować, muszą liczyć
się z tym, że zostaną ukarane mandatem w wysokości 500 złotych – tłumaczy Małgorzata Kus–Pożoga. Jeżeli np.
ktoś wyrzuci starą sofę obok kubłów w
innym terminie niż data zbiórki śmieci
wielkogabarytowych, za jej wywiezienie zapłacą wszyscy mieszkańcy. Dzięki monitoringowi znacznie szybciej i
skuteczniej będzie odbywać się weryfikacja prawidłowego sortowania odpadów oraz uda się zidentyfikować osoby
podrzucające śmieci, które do tej pory
były bezkarne. Lokalizacja urządzeń
będzie się rotacyjne zmieniać, a miejsca, w których będą montowane, pozostaną tajemnicą.
Tymczasem odpady można zawieźć i bezpłatnie oddać do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
jc

Justyna Cader

Ponad 27 tysięcy złotych dla Asi Malinowskiej
sprzętu AGD, koszulki z autografem
pobić gminny rekord w jeździe na
Mistrza Polski w skoku w dal, lot
rowerku stacjonarnym. Od gohelikopterem, voucher na bal
dziny 19.00 trwała zabawa
sylwestrowy dla dwóch
taneczna. Całość zebraosób. Ogromnym powonych środków zostanie
przekazana na leczenie i
dzeniem cieszyła się
rehabilitację Asi. – Na lilicytacja lotu balonem,
który został sprzedany
cytację przeznaczyliśmy
za 1 tysiąc 100 złotych.
lot balonem. Wszystkie
Gościem specjalnym
pieniądze, które uda się
był Mistrz Polski w
nam zebrać trafią na
skoku w dal, Mateusz
konto Asi. Pamiętajmy,
Jopek.
Ochotnicza
że jest to akcja w pełni
Straż Pożarna z Burcharytatywna. Zróbmy
to dla niej, zrealizujmy
katowa przygotowała
jej plany i marzenia –
pokazy strażackie. Nie
zabrakło też warszta- Deszczowa pogoda nie przeszkodziła w mówił sołtys Burkatotów i animacji dla naj- świetnej zabawie i chęci niesienia pomocy. wa, Adam Prask. Niemłodszych, tańczono Mieszkańcy powiatu zjednoczyli siły dla stety, Asia nie mogła
zumbę i próbowano Asi Malinowskiej.
wziąć udziału w imprefoto: J. Cader

Nie przeszkodziła deszczowa pogoda. Serca mieszkańców powiatu po raz
kolejny zabiły w dziele pomocy dla Asi
Malinowskiej. Podczas pikniku charytatywnego, który odbył się w sobotę 10 października w Burkatowie (gmina Świdnica),
zebrano ponad 27 tysięcy złotych.
Mieszkańcy całego powiatu po raz kolejny zmobilizowali siły. Tym razem ruszyli
na pomoc młodej mieszkance Burkatowa, Asi Malinowskiej.
Piknik odbył się w sobotę, 10 października. Deszczowa pogoda nie przeszkodziła
w świetnej zabawie i chęci niesienia pomocy. Organizatorzy imprezy zapewnili szereg atrakcji – rajd rowerowy, tor przeszkód,
zjazdy na tyrolce, box sportowy, motocykliści niezrzeszeni z Wałbrzycha, samochody
rajdowe i wiele innych. Odbyły się też liczne
licytacje najróżniejszych przedmiotów m. in.

zie. Nie pozwalał na to jej stan zdrowia.
Joanna Malinowska to 31-latka z Burkatowa. Jeszcze do niedawna była bardzo
aktywną osobą, kochającą sport, pasjonatką amatorskiego kolarstwa. Niestety,
choroba pokrzyżowała jej plany i marzenia. Obecnie nawet spokojny spacer jest
dla niej dużym wyzwaniem. Asia walczy z
bardzo agresywnym nowotworem żołądka,
a miesięczny koszt samego leczenia to 27
tysięcy złotych. Żaden z cenionych lekarzy,
specjalizujący się w leczeniu raka żołądka
nie daje nadziei na inna terapię, poza chemią . Trwa zbiórka na ratowanie zdrowia i
życia dziewczyny. Przez cały czas można
wspierać Asię i dokonywać wpłat na konto Fundacji Sedeka nr konta 93 2490 0005
0000 4600 7287 1845, w tytule przelewu
należy wpisać: 11860 – Malinowska Joanna
oraz na portalu zrzutka.pl
JC
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Komplet wyników
13. kolejki, 17-18.10:
▪ Pniówek Pawłowice – Foto-Higiena
Gać 3:0
▪ LKS Goczałkowice Zdrój – Miedź II
Legnica 1:3
▪ Górnik II Zabrze – Gwarek Tarnowskie Góry – mecz odbędzie się 4 listopada
▪ Ruch Chorzów – Stal Brzeg 3:2
▪ Warta Gorzów Wielkopolski – ROW
1964 Rybnik 0:0
▪ MKS Kluczbork – Polonia Nysa 2:0
▪ Piast Żmigród – Rekord Bielsko-Biała
1:1
▪ Ślęza Wrocław – Lechia Zielona Góra
1:1
▪ Dabro-Bau Polonia-Stal Świdnica –
pauza
Daniel Gębala

Puchary
pojechały
do Jeleniej Góry
i Łodzi
Dziesięć zespołów mężczyzn i
kobiet wzięło udział w XIII Turnieju
Piłki Ręcznej Masters. Rywalizacja
toczona w dwóch halach była bardzo
emocjonująca. Ostatecznie zwycięzcami zostały ekipy ChKS-u Handball
Team Łódź wśród panów i Masters
Jelenia Góra wśród pań.
Turniej mężczyzn z udziałem
siedmiu ekip odbył się systemem
każdy z każdym. Łodzianie jako jedyni wygrali komplet sześciu spotkań i
zasłużenie triumfowali w całej imprezie. Walka o pozostałe miejsca na podium była bardzo zacięta. Ostatecznie
druga lokata przypadła KS Dąbrowa,
trzecia Masters Dzierżoniów/Świdnica, a czwarta gospodarzom – Masters
Świdnica.
Trzy drużyny pań także zagrały
systemem każdy z każdym, ale dodatkowo zagrały też rewanże. Bezkonkurencyjne były szczypiornistki
Masters Jelenia Góra. Drugie miejsce
zajęło Zagłębie Masters Lubin, a trzecie Olimpia.
Organizatorem turnieju była Świdnica Oldboys Handball Team. Wydarzenie wsparli sponsorzy: LZS Świdnica, Naturalne Wędliny Darvit, Wanda i
Bogdan Pawlina, Usługi Transportowe
Guliwer.
Skład Masters Świdnica: Dariusz
Bajkiewicz, Tomasz Lipka, Jacek
Przenzak, Łukasz Trzósło, Arkadiusz
Ćwirko, Karol Zając, Grzegorz Niewiadomski, Dariusz Stramek, Andrzej
Brygier, Jakub Więcek, Ernest Jarosz,
Jacek Zapart.
oprac.
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Do wtorku, 3 listopada do godziny 24.00 trwają zapisy do 13. Świdnickiego Biegu Niepodległości. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną zapisy odbywają się WYŁĄCZNIE
drogą elektroniczną.
Zgłoszenia do Biegu Niepodległości
przyjmowane są we wskazanym terminie pod adresem mailowym: zapisy@osir.
swidnica.pl. W zgłoszeniu należy podać:
imię i nazwisko, datę urodzenia, numer
telefonu i miejscowość. Zgłoszeń mogą
dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
Osoby niepełnoletnie (które w dniu weryfikacji czyli 10 listopada 2020 nie ukończyły
18 lat) mogą być zapisane na listę uczestników wyłącznie przez rodzica lub opiekuna prawnego, który musi być obecny przy
weryfikacji uczestników i posiadać dokument tożsamości. Po zakończeniu zapisów
uczestnicy zostaną drogą elektroniczną
powiadomieni o sposobie i miejscu odebrania pakietu startowego, przydzieleniu
do konkretnej fali biegu, godzinie zgrupowania przed startem i godzinie samego
startu biegu.
W związku z aktualną sytuacją Bieg
Niepodległości odbędzie się na nieco innych zasadach. Limit uczestników – tak
jak w latach poprzednich został ustalony na 1500 osób. Planowanych jest
sześć fal po 250 osób każda. Starty fal
co 20 minut. Pierwsza wystartuje o godzinie 12.00, ostatnia o 13.40. Pobiegną
tylko osoby zgłoszona i zweryfikowane
wcześniej, zaopatrzone w numer i pakiet

foto: D. Gębala

Z powodu pauzy wynikającej z
terminarza piłkarze Dabro-Bau Polonii-Stali Świdnica tym razem na murawę nie wybiegli. O punkty w tym
czasie rywalizowali ligowi rywale.
Po 13. kolejkach na czele tabeli z
23-pkt. utrzymuje się 14-krotny Mistrz
Polski, Ruch Chorzów. Tuż za Niebieskimi plasuje się Ślęza Wrocław, a
miejsce na podium uzupełnia Polonia
Bytom. Świdniczanie zajmują stawkę,
a do pierwszego bezpiecznego miejsca tracą sześć oczek. Podopieczni
Jarosława Pedryca najbliższe spotkanie rozegrają w sobotę 24 października. Biało-zieloni na wyjeździe zmierzą
się z Gwarkiem Tarnowskie Góry.

Trwają zapisy na
Bieg Niepodległości!

startowy. W tym roku wyjątkowo wszyscy biegacze mogą pokonać tylko jedno
okrążenie trasy o długości 1250 m: Rynek
– Grodzka, Zamkowa, Kotlarska, Rynek,
Długa, Daleka, Pułaskiego, Rynek. Po
zakończeniu biegu odbiorą pamiątkowy
medal i poproszeni zostaną o nie gromadzenie się i opuszczenie Rynku.
Organizatorem Świdnickiego Biegu
Niepodległości jest Świdnicki Ośrodek

Sportu i Rekreacji przy współpracy z
Urzędem Miejskim w Świdnicy, Starostwem Powiatowym w Świdnicy, Lokalną
Organizacją Turystyczną Księstwo Świdnicko-Jaworskie.
Wszystkie aktualne informacje dotyczące Biegu zamieszczane będą na bieżąco na stronie Organizatora: www.osir.
swidnica.pl (w zakładce POLECANE).
Oprac.

Fantastyczny występ reprezentantów
UKS Acro Club Świdnica!
Z workiem medali wrócili zawodnicy świdnickiego klubu z Mistrzostw
Polski oraz Mistrzostw Europy Fitness
Dance, Fitness Show oraz Fitness Acrobatic, które na początku października
odbyły się w Gdańsku.
Świdnicki klub reprezentowali: Hanna Kubryńska (debiuty – srebrny medal,
Mistrzostwa Polski – złoty medal, Mistrzostwa Europy – srebrny medal); Aleksandra Walczak (debiuty – V miejsce, MP- V
miejsce, ME – VIII miejsce); Marika Rudnicka (debiuty – IV miejsce, MP – srebrny
medal, ME – VI miejsce); Kornelia Borowy (debiuty – VI miejsce, MP – VI miejsce,
MEVII miejsce); Julia Rembilas (debiuty –
VIII miejsce, MP – V miejsce, ME – XI miejsce); Nikola Federowicz (debiuty – złoty
medal, MP – V miejsce, ME – VIII miejsce);
Julia Bilecka (debiuty – brązowy medal,
MP – V miejsce, ME – XI miejsce), Amelia
Jakubowska (debiuty – IV miejsce, MP –
VII miejsce, ME – X miejsce); Oskar Rudnicki (debiuty – złoty medal, MP – srebrny
medal, ME – srebrny medal); Karolina Kozieł (debiuty – złoty medal, MP – brązowy
medal, ME – srebrny medal); Bianka Rafalant (debiuty – srebrny medal, MP – IV
miejsce, ME – VI miejsce); Malwina Kulig
(debiuty – IV miejsce, MP – brązowy medal, ME – V miejsce) oraz Hanna Czoch
(debiuty – IV miejsce, MP – V miejsce, ME
– VI miejsce). Acro Club triumfował także w kategorii duetów, w której Malwina
Kulig i Jan Socha zdobyli dwa złote medale (debiuty i Mistrzostwa Europy) oraz
jeden srebrny (Mistrzostwa Polski) oraz
trio. W tej ostatniej kategorii Karolina Kozieł, Marika Rudnicka oraz Hanna Czoch

wywalczyły aż trzy złote medale, zostając mistrzyniami Polski i Europy. – Dobrze
jest wrócić do zawodów, choć oczywiście
nadal zachowywaliśmy środki ostrożności,
żeby nie narażać siebie i innych – mówi
Monika Krawczyk-Rudnicka, prezes UKS
Acro Club i dodaje: -W czasie pandemii
radziliśmy sobie na różne sposoby, między
innymi organizując treningi online, żeby nie
wyjść z formy, ale bardzo nam brakowało
poczucia współzawodnictwa i tej odrobiny
rywalizacji. Gratuluję naszym zawodnikom
świetnych wyników, jak na tak trudne wa-

runki i składam podziękowania dla naszych trenerów za ich wzmożony wysiłek.
Gratulujemy również kolegom i koleżankom z innych klubów i mamy nadzieję, że
wkrótce znów spotkamy się na macie.Nasi akrobaci świetnie się spisali i zaprezentowali najwyższy możliwy poziom –
mówi szczęśliwa Anna Kozieł, trener UKS
Acro Club Świdnica. – Gratuluję wszystkim
i życzę, aby z każdych kolejnych zawodów
wracali z równie wielką satysfakcją i sukcesami.
Oprac.

foto: UKS Acro Club

Rywale grali,
świdniczanie
odpoczywali

sport

Zmiany
w obostrzeniach.
Siłownie i baseny
otwarte dla
sportowców

ŚKPR Świdnica pewnie pokonał we
własnej hali Spartę Oborniki Wielkopolskie 32:22 (18:8) w meczu 5. kolejki
II ligi. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego spotkanie odbyło się bez
udziału publiczności.
Świdniczanie znakomicie weszli
w to spotkanie. Zdominowali rywali
od pierwszych minut i bardzo szybko
zbudowali wysoką przewagę. Goście
– zespół oparty na niedawnych mistrzach Polski młodzików, mieli spore
problemy ze sforsowaniem defensywy
Szarych Wilków i świetnie dysponowanego Damiana Olichwera w bramce i
w efekcie już po kwadransie ŚKPR prowadził 12:2! Błyskawiczne uspokojenie
sytuacji na parkiecie pozwoliło trenerowi Krzysztof Terebunowi na dowolne rotowanie składem i testowaniem
elementów taktycznych. Na parkiecie
po raz pierwszy w tym sezonie pojawili
się Adam Chmiel i Michał Wojtala, którzy dotąd leczyli kontuzje. Obaj zdobyli
zresztą po jednej bramce. Do przerwy
ŚKPR utrzymał dziesięć bramek przewagi (18:8), a po zmianie stron kontrolował grę. Na moment Sparta zbliżyła
się na sześć trafień (25:19) w 50. minucie, ale gospodarze szybko wrócili na
właściwe tory i ostatecznie zwyciężyli
32:22. – Mecz bez większej historii. Cieszy pewne zwycięstwo, ale uważam,
że mogliśmy zagrać lepiej – mówił po
meczu trener Terebun. Najlepszym
zawodnikiem spotkania uznany został
Damian Olichwer.
Za tydzień Szare Wilki ponownie zagrają na własnym parkiecie. Tym razem
do Świdnicy zawita SPR Oleśnica, który w
sobotę także wzbogacił się o trzy punkty,
pokonując 29:23 OSiR Komprachcice.

foto: D. Gębala

Nie dali rywalom
żadnych szans!

ŚKPR Świdnica – Sparta Oborniki
Wielkopolskie 32:22 (18:8)
ŚKPR: Olichwer, Jabłoński, Wiszniowski –
Pęczar 7, Etel 6, Jankowski 5, Redko 3, K.
Stadnik 3, Król 2, Wołodkiewicz 2, Chmiel
1, Wojtala 1, Starosta 1, Dębowczyk 1, Ingram
5. kolejka (17–18.10)
▪ ŚKPR Świdnica – Sparta Oborniki Wlkp.
32:22 (18:8)
▪ Tęcza Kościan pauzuje

▪ Zew Świebodzin – Trójka Nowa Sól
30:20 (11:7)
▪ Spartakus Buk – Żagiew Dzierżoniów
31:27 (14:13)
▪ ERUCO UKS Dziewiątka Legnica –
Wolsztyniak 26:27 (12:15)
▪ Polonia Środa Wlkp. – Orlik Brzeg;
mecz przełożony
▪ SPR Oleśnica – OSiR Komprachcice
29:23

Ministerstwo sportu zaktualizowało zasady bezpieczeństwa
dotyczące siłowni, centrów fitness
oraz basenów. Zakładają one, że
będą z nich mogły korzystać osoby uprawiające sport w ramach
współzawodnictwa, zajęć lub wydarzeń sportowych, a także studenci i
uczniowie.
Premier Mateusz Morawiecki
ogłosił obostrzenia, w myśl których
zostały zamknięte wszystkie baseny i
siłownie. Pomysł spotkał się z bardzo
negatywnym przyjęciem, a przedstawiciele branży fitness zapowiedzieli
protesty. W ostatniej chwili rząd nieco
złagodził restrykcje. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16
października zakaz prowadzenia działalności NIE DOTYCZY basenów, siłowni, klubów i centrów fitness, które:
- działają w podmiotach wykonujących
działalność
leczniczą
przeznaczonych
dla
pacjentów
- są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych
lub wydarzeń sportowych
- są przeznaczone dla studentów
i uczniów – w ramach zajęć na uczelni
lub w szkole
Zajęcia sportowe oznaczają zorganizowane formy aktywności fizycznej. Zgodnie z rozporządzeniem,
zorganizowane zajęcia oraz zajęcia
prowadzone w ramach zajęć szkolnych i akademickich na basenach, siłowniach i w klubach fitness – mogą
się odbywać. – Pływalnia przy ulicy
Równej jest przygotowana do przyjęcia
dzieci ze szkół na zajęcia nauki pływania od poniedziałku 19 października od
godziny 8.00. – informuje wiceprezydent Świdnicy Jerzy Żądło.
Daniel Gębala

ŚKPR Świdnica

Aż dwie dogrywki były potrzebne do wyłonienia zwycięzcy! Niezwykle emocjonujący i
wyrównany przebieg miało spotkanie między
KKS Siechnice i IgnerHome Polonii Świdnica.
Ostatecznie szalę zwycięstwa na swoją stronę
przechylili gospodarze. Dla świdniczan była to
pierwsza porażka w tym sezonie.
KKS Siechnice - IgnerHome Polonia Świdnica
95:91

IgnerHome: Kostek 22, Słobodzian 18, Murzacz
17, Soboń 10, Sieńko 10, Cisek 6, Pałac 6, Ozga 2,
Połeć
Pozostałe rezultaty 4. kolejki, 17-18.10:
▪ Chrobry XXI Kłodzko – UKS Gimbasket Wrocław
80:35
▪ UKS SMS Karpacz – Team-Plast KK Oleśnica
56:82
▪ MKS Szczawno Zdrój – ZZKK Orzeł Ziębice 90:76
Daniel Gębala

reklama

foto: D. Gębala

Emocje do ostatniej
syreny!
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reklama

SPRZEDAM
DZIAŁKI ROLNE
 OPOCZKA - pow. 3,11 ha
 BURKATÓW - pow. 4,72 ha
 BURKATÓW - pow. 3,027 ha
 BOJANICE - pow. 3,98 ha
 BYSTRZYCA GÓRNA
- pow. 1,72 ha, 1,70 ha, 2,28 ha, 7,51 ha
tel. kontaktowy 600 374 775

DZIAŁKI
BUDOWLANE
 Bystrzyca Górna - pow. 5200m/0,52ha

reklama
reklama

reklama

tel. kontaktowy 600 374 775

20

Świdnica

| 23.10-5.11.2020 r.

