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To właśnie tutaj będą spełniać swoje marzenia o dorosłości, samodzielności, serwując znakomitą kawę, desery i prezentując swoje rękodzieło. Marzenie o stworzeniu miejsca, gdzie
osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogłyby czuć się zawodowo potrzebne, właśnie się spełniło.
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▪ 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
▪ Electrolux Świdnica
▪ Salon Prasowy AS, ul. Długa 60
▪ 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.
▪ NZOZ Mieszko
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Kotek uratowany!
Rzeźba wkrótce wróci
do Parku Kasprowicza
– „Kotek Leniuszek”, bo tak nazywa go moja 2-letnia córeczka, był jej ulubioną maskotką w parku i obowiązkowym punktem każdego spaceru. Nie potrafiłem przejść obok tego
obojętnie, bo przecież czego tata nie zrobi dla ukochanej córeczki! – opowiada świdniczanin, Tomasz Król, który własnoręcznie odrestaurował rzeźbę kota, zniszczoną w połowie
kwietnia przez nieznanego wandala.
ska – wspomina Andrzej Protasiuk,
uznany świdnicki fotograf, który
pełnił wówczas funkcję kuratora pleneru.

Wziął sprawy w swoje ręce

Bezinteresowna postawa Tomasza Króla zasługuje na słowa uznania.

Przypomnijmy, że charakterystyczna rzeźba kota była pamiątką
po plenerze artystycznym, który
pięć lat temu odbył się w Świdnicy. – I Plener Ceramiczno-Fotograficzny rozpoczął się
7 czerwca 2016 roku. Wzięło
w nim udział sześciu wybitnych artystów ceramików:
z Australii, Czech, Japonii,
Norwegii, Polski oraz Turcji, a w czerwcu dołączyło do
nich dwunastu utalentowanych fotografów. Z kolei 28 i
29 czerwca odbyły się pokazy
wypalania ceramiki w dwóch
piecach plenerowych, dwiema
różnymi metodami – japońską i
węgierską. Podczas tego wydarzenia
powstała rzeźba kota, która ustawiona została w Parku Kasprowicza. Jej
autorką jest Anna Malicka–ZamorWYDAWCA
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

- Pan Tomasz przed kilkoma tygodniami nie tylko powiadomił mnie
o akcie wandalizmu, co pozwoliło błyskawicznie zabezpieczyć potłuczoną
rzeźbę, ale zadeklarował, że ukochanego przez dzieci kociaka uratuje. I
tak zrobił. Dziękujemy! – komentuje
prezydent Świdnicy, Beata-Moskal-Słaniewska. – Część z Was mocno
sfrustrowała ta informacja, w tym
również mnie. Nie chciałem, aby kocur trafił w ciemny kąt, dlatego postanowiłem go odratować. Zwłaszcza,
że w wielu komentarzach dotyczących tej sprawy inni rodzice również
wyrażali swój żal, bo okazuje się,
że kocur nie był jedynie ulubionym
przyjacielem mojej córki. Inne dzieciaki też go uwielbiały – opowiada
Tomasz Król i dodaje: – Zgłosiłem
się z apelem do prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej, deklarując chęć
odratowania naszego kolegi. Reakcja
była szybka. Tego samego dnia wieczorem Straż Miejska zgarnęła kocura do siebie i rano był już u mnie na
„stole operacyjnym”. Stan opłakany.
Wszystko w rozsypce. Przez chwilę
wątpiłem nawet, czy to jest do zrobienia amatorskimi narzędziami. Małymi krokami, w wolnych
chwilach pracowałem nad naszym kolegą i po oczyszczeniu, załataniu ubytków, szlifowaniu oraz malowaniu,
został odratowany. Zapał
i czas poświęcony przez
pana Tomasza nie poszedł
na marne. Rzeźba została uratowana i już wkrótce
trafi na swoje dawne miejsce
w Parku Kasprowicza. – Jeżeli u kogoś z Was ta informacja
wywołała uśmiech na twarzy, podzielcie się proszę tym uśmiechem
– pomagając w zbiórce pieniędzy dla
Amelki ze Strzegomia, która walczy z
SMA. – zachęca Tomasz Król.
foto: użyczone
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Rzeźba została roztrzaskana na kilkanaście
elementów.
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Wybrane sceny produkcji
Netflixa realizowano w Świdnicy
lat. Wybrane sceny produkcji we
wrześniu ubiegłego roku realizowano w Świdnicy.
Akcja „Rojst’97” rozpoczyna się
podczas powodzi stulecia, która na-

wiedziła południowy zachód Polski latem 1997 roku. W mieście pękają wały
i nieokiełznany żywioł zalewa część
miasta oraz las na Grontach. Woda
odsłania przy tym zakopane w lesie
ludzkie szczątki oraz ciało nastoletniego chłopca, który uznany zostaje za
przypadkową ofiarę powodzi. Te dwa,
tylko pozornie niezwiązane ze sobą
wydarzenia odkrywają serię tajemnic
w mieście. – Lato ’97. Las na Grontach
staje się miejscem zbrodni. Detektywi
Jass i Mika rozwiązują zagadkę śmierci chłopca, którego ciało odsłoniła powódź. Dziennikarze Zarzycki i Wanycz
prowadzą własne śledztwo, odkrywając bolesne tajemnice z przeszłości. Co
wyjdzie z tego splotu wątków, relacji
i ludzkich dramatów? Czy prawda w
końcu wypłynie na jaw? – czytamy na
stronie Netflixa. Przypomnijmy, że na
Zawiszowie sceny były realizowane na
skrzyżowaniu ul. Władysława Łokietka z ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej oraz
skrzyżowaniu ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej z ul. Księcia Henryka Brodatego.
Natomiast na Zarzeczu za plan filmowy posłużył zbieg ulic Kliczkowskiej i
Okrężnej.

SPRZEDAM
DZIAŁKI
ROLNE

 OPOCZKA - pow. 3,11 ha
 BOJANICE - pow. 2,98 ha
 BYSTRZYCA GÓRNA
- pow. ▪ 2,04 ha ▪ 2,78 ha ▪ 2,69 ha
▪ 0,89 ha ▪ 0,12 ha ▪ 1,19 ha
▪ 0,13 ha ▪ 1,39 ha

tel. kontaktowy 600 374 775

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

tel. kontaktowy 600 374 775

reklama

Daniel Gębala

Sceny były kręcone między innymi na Zawiszowie.

Godna polecenia opieka nad seniorem

DOOM „Biały Orzeł”
w Sokołowsku
Nowoczesny ZOL „Biały Orzeł” jest
obiektem przynależącym do spółki Sanatoria Dolnośląskie, funkcjonującym w miejscowości Sokołowsko. Cały ośrodek, począwszy do korytarzy, sal, pokoi, a kończąc na
łazienkach, został dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych. „Białego Orła” wyposażono także w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, co znacząco sprzyja podniesieniu standardów ZOL-u. Pensjonariuszami,
przez całą dobę, opiekuje się wykwalifikowana kadra medyczna, w tym lekarze wielu
specjalizacji oraz pielęgniarki, rehabilitanci,
psychologowie, opiekunowie oraz personel
pomocniczy.
„Biały Orzeł” to ośrodek, który swoje
usługi dedykuje osobom starszym, niesamodzielnym i przewlekle chorym. Jego pensjonariusze mogą uczestniczyć w szeregu zajęć
grupowych. Jest na przykład muzykoterapia
- podczas spotkań zawsze grana jest muzyka
na żywo w postaci mikrokoncertów. Dzięki
nim często najbardziej wycofani pensjonariusze są w stanie otworzyć się na drugiego
człowieka. Czytanie książek, czyli biblioterapia, to z kolei spotkania, których zadaniem
jest pobudzenie wyobraźni i pamięci, uczenie się kojarzenia słów z ich znaczeniem. Dla
każdego z Pensjonariuszy dostępne są także
zajęcia indywidualne, jak na przykład rehabilitacja neurologopedyczna, wprowadzająca
zarówno ćwiczenia mowy, jak i specjalistyczna rehabilitacja geriatryczna.

Wykwalifikowany personel, długoterminowa opieka, całodobowa opieka pielęgniarska, codzienna rehabilitacja, a także zajęcia grupowe i indywidualne.
Tak w wielkim skrócie prezentuje się Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej „Biały Orzeł” w Sokołowsku.
Zapraszamy osoby
dorosłe, które:

W trosce o bezpieczeństwo naszych podopiecznych
wdrożyliśmy odpowiednie procedury epidemiologiczne
Dolnośląski Ośrodek
Opieki Międzypokoleniowej
„Biały Orzeł”
ul. Parkowa 5, 58-351 Sokołowsko

% posiadają ograniczenia
sprawności utrudniające
samodzielne poruszanie się,
% są po udarach, urazach,
zawałach serca, po
zakończonym leczeniu
onkologicznym, po zabiegach
operacyjnych,
% wymagają całodobowej opieki
medycznej po przebytych
schorzeniach w warunkach
szpitalnych,
% są samotne
a potrzebują towarzystwa
i bezpieczeństwa medycznego,
% utraciły zdolność
samodzielnego
funkcjonowania i potrzebują
pomocy.
tekst sponsorowany

foto: D. Gębala

Od środy, 7 lipca na platformie Netflix można oglądać serial
„Rojst’97”. W obsadzie są m.in. Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik,
Magdalena Różczka czy Łukasz Sim-

facebook mojaswidnica.pl

reklama

Premiera serialu „Rojst’97”.

aktualności

tel: +48 74 845 82 40
kom. 660 679 538
e-mail: doom@sanatoria-dolnoslaskie.pl
www.sanatoria-dolnoslaskie.pl
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Ważka Art Cafe zaprasza!

Pracownicy Ważka Art Cafe nie mogą się doczekać kolejnych klientów.

Uroczyste otwarcie uświetniły występy artystyczne.

Goście na ręce Teresy Antonowicz-Rak wręczyli prezenty.
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Justyna Cader
Daniel Gębala

Każdy z przybyłych gości otrzymał specjalnie przygotowany upominek.

foto: D. Gębala

Wzruszenia nie kryła Teresa Antonowicz–Rak, kierownik Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Świdnicy, która
przywitała w lokalu przybyłych gości.
- Bardzo cieszę się, że mimo pandemii i wielu trudności dotarliśmy do tej
chwili. Nie udało by się to bez państwa
pomocy. Dla nas to bardzo wyjątkowy
dzień. Dzisiaj spełnia się nasze marzenie – mówiła Antonowicz-Rak.
Projekt galerio-kawiarenki jest
czymś więcej niż tylko uruchomieniem miejsca spotkań. Stworzenie
miejsca aktywizacji zawodowej jest

foto: D. Gębala

niezwykle ważne dla uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Rynek pracy wciąż stawia bowiem
ograniczenia związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
Niełatwo jest im znaleźć stałą pracę
i naprawdę udaje się to tylko nielicznym. - Kawiarenka będzie miejscem praktyk zawodowych naszych
podopiecznych. To tutaj nauczą się
obsługi sprzętu AGD, kelnerstwa
czy obsługi kasy fiskalnej. Będzie to
pierwszy krok do wyjścia na rynek
pracy – tłumaczy Antonowicz-Rak.
– Wszystko zaczęło się od niezobowiązujących rozmów dawno, dawno temu. Nie mieliśmy wówczas do
dyspozycji lokalu, który mógłby być
takim miejscem. Pojawiały się różne
pomysły, ale na przeszkodzie stawała logistyka. Jednak dwa lata temu
pan jubiler zdecydował o przejściu
na emeryturę i oddał nam ten lokal.
Wówczas zjawiła się u mnie grupa
osób reprezentujących terapeutów i
rodziców, którzy zaczęli mnie przekonywać, że może to jest to miejsce.
Przyznam, że na początku miałam trochę wątpliwości, ponieważ
ogrom prac, jaki był do wykonania
w tym lokalu, był naprawdę ogromny. Przekonaliście mnie jednak, że
drzemie w was tyle energii, że to się
uda – opowiada prezydent Świdnicy, Beata Moskal–Słaniewska.
Galerio-kawiarenka Ważka Art
Cafe mieszcząca się w lokalu na Rynku
jest czynna od poniedziałku do piątku
w godz. od 10.00 do 17.00, a w soboty
od 10.00 do 14.00. Na wszystkich gości
czeka świeża kawa oraz przepyszne
ciasto.
foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

To właśnie tutaj będą spełniać swoje marzenia o dorosłości, samodzielności, serwując znakomitą kawę, desery i prezentując swoje rękodzieło. Koncepcja o stworzeniu miejsca, gdzie osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogłyby czuć
się zawodowo potrzebne, właśnie się spełniło. W piątek, 2 lipca odbyło się symboliczne otwarcie galerio-kawiarenki Ważka
Art Cafe w samym sercu miasta.

aktualności

Podsumowali projekt O biznesie po pandemii
„Żyj zdrowo kolorowo
ekologicznie”

świdnickiego zespołu DSW. Ponadto
Anna Skrzypacz, dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju
Gospodarczego zaprosiła zebranych
gości do udziału w kolejnych działaniach projektu, takich jak: targi i wizyta
studyjna w czeskich firmach w Trutnowie. Następnie odbyły się warsztaty
na temat „Odporność psychiczna – jak
ją budować w czasach nieprzewidywalnych zmian”. Warsztaty prowadziła
Joanna Konczanin – psycholożka, trenerka biznesu.
Oprac.

przygotowywaliśmy między innymi
torby wielorazowego użytku, propagowaliśmy ekologiczny tryb życia w
lokalnej społeczności – tłumaczy komendant Hufca Pracy w Świdnicy,
Irena Nowak. – Młodzieży w realizacji działań ekologicznych pomagały
Ochotnicze Hufce Pracy. Za nami spotkanie podsumowujące projekt, mieliśmy gości z komendy wojewódzkiej
OHP z Wrocławia. Uczestnicy projektu są członkami świdnickiego Hufca Pracy, a na co dzień kształcą się w
zawodach rzemieślniczych. Większość
z nich w tym roku kończy edukację –
dodaje Nowak.

Blusia czeka
na nowy dom
Malutka, energiczna i młodziutka
Blusia ma nadzieję, że już niebawem
ktoś zapewni jej odpowiedzialny i kochający dom.
– Blusia jest młodziutką, śliczną
i energiczną kotką. Trafiła do nas bez
mamy, ze swoim bratem w bardzo młodym wieku. Dobrze wychodzi jej korzystanie z kuwety. Jest łagodnym kotem, który lubi kontakt z człowiekiem
i zabawę, dlatego schroniskowa klatka,
niestety, jej nie wystarcza. Świetnie
odnajdzie się w domu z innymi łagodnymi kotami. Kotka jest zaszczepiona,
odrobaczona i odpchlona. Warunkiem
adopcji jest sterylizacja kota po osiągnięciu dojrzałości oraz posiadanie
przy sobie transportera. Drogi adoptujący, pamiętaj, że przygarniając kocię ze schroniska, jesteś jego ostatnią
deską ratunku i nadzieją na lepsze
życie. Kocięta, które przyjmujemy, pochodzą z fatalnych warunków, leczymy
je, opiekujemy się nimi. Każdego dnia
walczymy o ich życie. Z naszą umową
adopcyjną otrzymasz 14-dniową opiekę

W spotkaniu wzięło udział 60 przedstawicieli świdnickiego biznesu, instytucji i stowarzyszeń
lokalnych.

Daniel Gębala

Mała kotka łaknie kontaktu z człowiekiem.

medyczną ze względu na to, że adopcja
i zmiana miejsca zamieszkania kota
może wznowić chorobę spowodowaną
stresem – tłumaczą wolontariusze ze
świdnickiego schroniska.
Schronisko dla Zwierząt w Świdnicy, ul. Pogodna 3, telefon kontaktowy: 733 093 663, 531 496 442, kontakt@schroniskoswidnica.pl.

reklama

– Jesteśmy grupą młodych osób,
którzy chcą aktywnie włączyć się do
działania na rzecz społeczności lokalnej i pokazać, jak istotna w codziennym życiu jest ekologia – przekonują
uczestnicy projektu „Żyj zdrowo kolorowo ekologicznie” realizowanego
w ramach Europejskiego Korpusu
Solidarności przy udziale Ochotniczego Hufca Pracy w Świdnicy.
– W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności pięcioosobowa grupa
ze szkoły Branżowej Szkoły I Stopnia „Rzemieślnik” w Świdnicy wzięła
udział w projekcie „Żyj zdrowo kolorowo ekologicznie”. Od marca realizowaliśmy działania stricte ekologiczne,

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

W realizacji projektu wzięli udział: Natalia Wygachiewicz, Alicja Zychal, Eryk Grodź, Damian
Wrażeń, Sebastian Terka oraz Piotr Makieła.

foto: Fundacja Mam Pomysł

foto: D. Gębala

We wtorek, 29 czerwca w Centrum Wspierania Inicjatyw w Świdnicy odbyło się spotkanie biznesowe
pn. „DSW – świdnicki biznes po pandemii”.
Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu pn. „Miasta
Świdnica i Trutnow razem dla rozwoju”,
który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Spotkanie rozpoczęło
się muzycznym akcentem i prezentacją
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Andrzej Żumanow:
chcę wrócić do sportu
Był jednym z najlepszych akrobatów na świecie. Brał udział w licznych zawodach i zdobywał nagrody. Swoimi występami zachwycał publiczność wielu krajów. Występował na
największych scenach, m. in. w Las Vegas, a jego program reżyserował sam Franco Dragone. Teraz Andrzej Żumanow potrzebuje naszego wsparcia.
razy dziennie przed trzema tysiącami
osób. Później skupiłem się na show, ale
tylko w Europie, byłem również trenerem, wiedziałem, jak ustawić grupę i co
robi największe wrażenie na publiczności. Miałem swój numer solowy, którego
byłem również autorem. Wyskakiwałem
na scenę i działa się magia, ponieważ to
było wodne widowisko, gdzie znajdowałem się w zbiorniku wodnym, następnie
znikałem, a płetwonurkowie prowadzili mnie tunelami ukrytymi przed publicznością. Musiałem również uzyskać
uprawnienia płetwonurka. Atmosfera
podczas występów była wyjątkowa. Spędziłem tam najpiękniejsze lata swojego
życia. W Polsce brakuje ludzi, którzy nie
baliby się stworzyć taki spektakl.

Moim życiem zawsze
był sport, akrobatyka,
kontakt ze sceną
i artystami – mówi
Andrzej Żumanow.

foto: D. Gębala

Jak wygląda życie pod cyrkowym namiotem?

Andrzej Żumanow przygodę z
akrobatyką sportową rozpoczął w wieku 5 lat w klubie MKS Polonia Świdnica. W kolejnych latach reprezentował
Polskę w licznych zawodach w wielu
kategoriach wiekowych. Utalentowany świdniczanin zdobywał prestiżowe
nagrody w zawodach ogólnopolskich i
europejskich. Niestety, pasmo sukcesów przerwała choroba, która doprowadziła do amputacji nogi.

wane w Belgii w tamtych latach było
największym przedstawieniem akrobatycznym na świecie, a nasze występy
reżyserował sam Franco Dragone, obecnie odpowiada za show m. in Cirque du
Soleil, pracuje również z Celine Dion.
Przez 8 lat pracowałem jako artysta cyrkowy, dając występy na całym świecie.
Występy w Las Vegas odbywały się dwa

Jak zaczęła się Pana przygoda
z akrobatyką?

Co spowodowało, że musiał
Pan przerwać iście hollywoodzką karierę?

- Akrobatyka sportowa od najmłodszych
lat jest moją pasją. Kiedy trafiłem na
pierwsze treningi do Polonii Świdnica,
wiedziałem, że to jest to, czym chciałbym
się w życiu zajmować, mimo tego, że treningi nie były łatwe. Zaczynając od klasy
juniorów, a kończąc na klasie seniorów,
jeździłem po całej Polsce jak i Europie.
zdobywając liczne puchary i medale.
Wielokrotnie reprezentowałem Polskę na
mistrzostwach Europy i świata z bardzo
dobrymi wynikami. W 2000 roku zdobyłem tytuł mistrza Polski. W 2002 roku –
wicemistrzostwo Europy. W 2003 i 2004
roku po raz kolejny mistrza Polski. Do tego
wielokrotnie zdobyte pierwsze miejsca w
pucharach Polski od 1999 roku. W wieku
18 lat dostałem propozycję przejścia ze
sportu do cyrku.

Akrobatyka stała się zatem
Pana sposobem na życie. Dzięki niej podróżował Pan po całym świecie?

- Niewątpliwie, dzięki niej otrzymałem
kontrakt w cyrku. Show przygotowy-

6

Świdnica

| 9.07-5.08.2021 r.

- Cyrkowcy stanowią mniejszą część
zespołu, ponieważ większość to obsługa
techniczna, elektrycy, ludzie zajmujący
się kostiumami, ustawiający namiot,
kierownictwo, reżyserzy i reklama. Artyści, którzy biorą udział w występach,
pochodzą z różnych krajów, dzięki temu
nawiązałem wiele fantastycznych przyjaźni. Cyrkowcy przez 8-9 miesięcy w
roku są w trasie. Jeżdżą od miasta do
miasta, ich dom stanowi przyczepa
kempingowa. Z cyrkiem wędrują całe
rodziny. Dlaczego zostaje się artystą
cyrkowym? Nie wiem, po prostu z zamiłowania do akrobatyki. Życie aktora
cyrkowego to życie na walizkach. Podpisując kontrakt, miałem tego świadomość. Jest to ciągła, ciężka praca nad
sobą, a to z kolei bardzo wciąga.

Mimo ogromnej tragedii Andrzej Żumanow
nie traci nadziei.

- Musiałem zwolnić z powodu odmy
płucnej. Fakt, wyleczyłem ją i trenowałem dalej, natomiast w 2018 roku
w wyniku zakrzepicy doszło do amputacji kończyny dolnej. Wówczas
byłem w Niemczech, gdzie dorabiałem
jako tłumacz języka angielskiego, tam
też przeprowadzono operację. Bardzo
szybko po hospitalizacji otrzymałem
protezę, której wartość wynosiła 30
tysięcy euro. Niestety, nie była ona
dobrze dopasowana i przez to otworzyła się rana na kikucie. Co więcej,
przez niedrożne tętnice krew nie dochodziła do nogi. Trafiłem do świdnickiego szpitala, gdzie zastosowano
terapię systemem próżniowym VAC,
ale to spowodowało, że rana otworzyła się jeszcze bardziej. Próbowałem
różnych leków i plastrów ze srebrem,
niestety, nic nie pomogło. Najpierw
amputowano mi nogę na wysokości
kolana, a potem dokonano dalszej
amputacji, tym razem na wysokości
uda.

To z pewnością traumatyczne
przeżycie i niejedna osoba w
Pana sytuacji załamałaby się.
Jak sobie Pan radzi z tą sytuacją?

- Przez długi czas nie mogłem się z tym
pogodzić... Miałbym zrezygnować z
pasji, marzeń i planów na przyszłość?
Nie dopuszczałem do siebie takiej
wiadomości. Moim życiem zawsze był
sport, akrobatyka, kontakt ze sceną i
artystami. Po amputacjach byłem sam
dla siebie rehabilitantem, nie miałem
wsparcia, pomocy poza moimi bliskimi. Obecnie przyznano mi zasiłek z
MOPSu w kwocie 640 zł oraz 500 plus
dla inwalidów. W mojej sytuacji jest to
naprawdę niewiele. Mieszkam na drugim piętrze, w starej kamienicy, bez
windy, poruszam się o kulach. Mimo
trudnej sytuacji, w której się znalazłem, nie przestaję trenować i walczyć
o swoje marzenia.

O czym Pan marzy, jakie ma
Pan plany na przyszłość?

- Próbuję być w formie i pracuję nad
sobą. Nie pomagają mi bóle kręgosłupa, które nasiliły się po amputacji.
Nigdy wcześniej nikogo nie prosiłem
o pomoc. Internetowa zbiórka środków została zainicjowana przez moich
protetyków. Zgodziłem się, ponieważ
nie mam tak ogromnej sumy na protezę, która ułatwi mi powrót do samodzielności. Nie jest to zwykła proteza,
jej dolna część wykonana jest z włókna
węglowego, a kolano jest elektroniczne. Dzięki temu moje codzienne życie
stanie się łatwiejsze i znów będę mógł
aktywnie trenować. Wiadomo, że nigdy nie odzyskam stu procentowej
sprawności, ale moim wielkim marzeniem jest powrócić do akrobatyki
w roli trenera i kontynuować karierę
sportową.

Jaka proteza jest Panu potrzebna i czym się ona charakteryzuje?

- Cena protezy to ponad 180 tysięcy
złotych i produkuje je firma z Wrocławia. To jest cena samej protezy, bez
rehabilitacji. Dzięki portalom społecznościowym odnowiłem kontakty ze
znajomymi ze Stanów Zjednoczonych,
którzy również chcą mi pomóc. Będę
wdzięczny za każdą pomoc. Nie poddaję się, nie załamuję i małymi krokami dążę do celu, do sprawności i normalnego życia.
J. Cader

Los świdniczanina poruszył serca
wielu osób, które chciałyby mu pomóc m. in. Wiesława Żurka z fundacji „Łączy nas Football”. - Jeżeli
w styczniu nic nie stanie nam na
przeszkodzie, mówię tutaj o powrocie
pandemii i obostrzeń, to kolejna edycja naszego noworocznego turnieju
charytatywnego zostanie zorganizowana dla pana Andrzeja. Do tego
czasu jako fundacja pomyślimy także
o innej formie pomocy dla naszego
świdnickiego akrobaty – mówi Wiesław Żurek. Przez 10 lat swojej działalności członkowie fundacji zebrali
około 700 tysięcy złotych. Pomogli
sporej grupie chorych dzieci i byłym
sportowcom.
Zakup protezy to jedyna szansa na
realizację marzeń sportowca, ale
również powrót do normalnego życia. Zbiórkę można wspierać, wpłacając środki na konto Fundacji Siepomaga.

aktualności

Są chętni do rozbudowy

ul. Polna Droga w Świdnicy

Oprac.

Remont nawierzchni
zapewni komfort i
bezpieczeństwo jazdy.

Zawiążą pierwsze przyjaźnie, zdobędą nowe sprawności, spędzą czas na
łonie natury, a przede wszystkim będą
się dobrze bawić. W piątek, 2 lipca około 200 dzieci i młodzieży wyruszyło do
Niesulic na wakacyjny obóz organizowany przez ZHP Świdnica. Na miejscu uczestników wyprawy przywitała
harcmistrz, Misia Pamuła.
Po rocznej przerwie związanej z
pandemią koronawirusa, świdnicka brać
harcerska ponownie wyruszyła do Niesulic. W dniu wyjazdu rodzice pożegnali swoje pociechy, które dwa tygodnie
spędzą w bazie obozowej Hufca ZHP im.
Szarych Szeregów w Świdnicy nad jeziorem Niesłysz w województwie lubuskim.

Dla dzieci wyprawa na obóz to świetna
wakacyjna przygoda.

reklama

Oferty złożyli:
1. Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. –
11 253 974,73 zł.
2. Budimex S.A. – 9 464 308, 80 zł.
3. Hypmar Hypta Mariusz – 8 640
000 zł.
4. P.U.H. „Domax” Arkadiusz Mika –
9 760 546, 58 zł.
5. Strabag Infrastruktura Południe
Sp. z o.o. – 10 417 807,05 zł
6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowo Handlowe „Drog-Ziem”
Zbigniew Wysoczański –
10 098 300 zł.

foto: D. Gębala

gowym. Obecnie trwa badanie i ocena
złożonych dokumentów. Planowane
rozstrzygnięcie procedury przetargowej nastąpi w ciągu miesiąca.
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Świdniczanie na planie
kolejnego filmu

Pod koniec czerwca w Warszawie kręcono ostatnie ujęcia na planie filmu „Raport o stanie wojennym.
Notatki z codzienności” w reżyserii
Marka Bukowskiego. Obok znanych
aktorów, m. in. Piotra Głowackiego,
pojawili się na nim także świdniccy
rekonstruktorzy.

Film przedstawia historię młodego chłopaka, którego losy splatają się z
wydarzeniami historycznym i ogólnopolskim strajkiem 3 maja, kiedy tysiące
sympatyków „Solidarności” manifestowało swój sprzeciw wobec stanu wojennego i polityki władz podczas ulicznych
demonstracji w Białymstoku, Elblągu,
Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie. Interweniowało ZOMO.
Scenariusz filmu oparty jest na książce
Marka Nowakowskiego „Raport o stanie wojennym” wydanej w 1983 roku w
podziemiu. Na zaproszenie Michała
Kępińskiego i Małgorzaty Retkowskiej z Agencji Artystycznej Retro Pasje,

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru Świdnicy - ul. Towarowa - Składowa
OGŁOSZENIE

koordynatorów projektu ds. pojazdów
PREZYDENTA
ŚWIDNICY
Na podstawie MIASTA
art. 17 pkt
1 ustawy z dnia 27
milicyjnych, milicji i ZOMO oraz ludnoo przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
ści cywilnej na planie pojawiła się dzie-dla obszarumarca
Świdnicy - ul. Towarowa - Składowa
przestrzennym
(Dz.
U.
2021
r.
poz.
741
z późn.zm.)
więcioosobowa ekipa rekonstruktorów
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podstawie
art.
17
pkt
1
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z
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27
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2003r.
o planowaniu
ze Świdnicy.
zawiadamiam
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn.zm.)
- Świdnickie Stowarzyszenie
Rekonzawiadamiam
podjęciu
przez Radę Miejską w Świdnicy uchwały
strukcji Historycznych oprzyjechało
na Miejską w oŚwidnicy
podjęciu przez Radę
uchwały nr XXVIII/293/21 z dnia 30 kwietnia 2021r.
nr
XXVIII/293/21
zplanu
dnia zagospodarowania
30 kwietnia 2021r.
w sprawie
w
sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego
przestrzennego
plan filmowy, aby uczestniczyć w scedla obszaru Świdnicy - ul. Towarowa
- Składowa,
ograniczonego od
północy ul. Mikołaja
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego
planu
nach, które wydarzyły się
3 maja
1982granicą administracyjną miasta, od południa ul. Westerplatte, od zachodu
Kopernika
od wschodu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
ul. Towarową.
roku. Serdeczne podziękowania
dla RoŚwidnicy - ul.
- Składowa,
ograniczonego
Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu
do Towarowa
przeprowadzenia
dla przedmiotowego
planu,
mana i Aleksandry Kuc,
którzy
zorgastrategicznej oceny oddziaływania od
na północy
środowisko,
wymaganej
na podstawie
art.
46, pkt granicą
1 ustawy
ul.
Mikołaja
Kopernika
od
wschodu
nizowali nam transport.z dnia
Do Warszawy
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
od południa
ul. Westerplatte,
społeczeństwa
środowiska orazmiasta,
o ocenach
oddziaływania
na środowisko
przyjechaliśmy późnymudziale
wieczorem
w w ochronieadministracyjną
U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.).
od zachodu ul. Towarową.
poniedziałek, a dzień na(Dz.
planie
zaczynał
Zainteresowani mogą składaćPonadto
wnioski do wyżej
wymienionego planu
miejscowego.
zawiadamiam
o przystąpieniu
do
się od godziny 4.30 i trwał do
18.00.
FilWnioski
mogą
być wniesione w formie papierowej do Prezydenta Miasta Świdnicy na adres:
przeprowadzenia
dla przedmiotowego
planu,w
Urząd
Miejski
w
Świdnicy,
ul.
Armii
Krajowej
49,
58
-100
Świdnica
lub
w
formie
elektronicznej,
mowe wydarzenia rozgrywały się w tak
tym za pomocą środków komunikacji
elektronicznej,
szczególności za
poczty
strategicznej
oceny woddziaływania
na pomocą
środowisko,
zwanym zimnym maju, elektronicznej
stąd strojenamuadres email: um@um.swidnica.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem
wymaganej
na
podstawie
art.
46,
pkt
1
ustawy
z
dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
siały być adekwatne, np.imienia
płaszcze
i maśrodowisku
ochronie,
udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminiei jego
do dnia
02.08.2021
r.
rynarki. Temperatura na ulicy Mostona środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.).
że:
wej przy Rynku StaregoInformuję,
Miasta
sięgała
Administratorem danych osobowych jest Prezydent
Miasta Świdnicy mogą
z siedzibą
przy ul. Armii
Krajowejdo
49. wyżej
Składający
uwagę ma prawo doplanu
żądaniamiejscowego.
od administratora dostępu do podanych danych
Zainteresowani
składać
wnioski
wymienionego
osobowych,
ich
sprostowania,
ograniczenia
przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych – kontakt: iod@um.swidnica.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku
40 stopni, ale daliśmy radę
– informuje
prawnego ciążącego na administratorze(art. 6Wnioski
ust. 1 lit. c RODO)
w sprawie
sporządzanych miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego.
informacji
mogą
być przyjmowania
wniesionewniosków/uwag
w formiedopapierowej
do Prezydenta
Miasta Świdnicy
na Całość
adres:
Urząd
na temat przetwarzania danych osobowych, znajdą Państwo na stronie: http://um.swidnica.pl.
Krzysztof Dworenko -Dworkin.
Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58 -100 Świdnica lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą
Premiera filmu zaplanowana jest na
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email:
Prezydent Miasta Świdnicy
13 grudnia 2021 roku.
um@um.swidnica.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
J. Cader

◄ Na zaproszenie
pracowników Agencji
Artystycznej Retro
Pasje, koordynatorów
projektu ds. pojazdów
milicyjnych, milicji i
ZOMO oraz ludności
cywilnej na planie pojawiła
się dziewięcioosobowa
ekipa rekonstruktorów ze
Świdnicy.
foto: Świdnickie Stowarzyszenie
Rekonstrukcji Historycznych

Beata
- Słaniewska
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy,
w Moskal
nieprzekraczalnym
terminie do dnia 02.08.2021 r.

Informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 49. Składający
uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – kontakt: iod@um.swidnica.pl. Administrator
przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze(art. 6 ust. 1 lit.
c RODO) w sprawie przyjmowania wniosków/uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Całość informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajdą Państwo na stronie: http://
um.swidnica.pl.

Prezydent Miasta Świdnicy
Beata Moskal - Słaniewska
9.07-5.08.2021 r. |
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foto: D. Gębala

Sześć firm złożyło oferty w ramach postępowania przetargowego,
które ma wyłonić wykonawcę inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Polna Droga
w Świdnicy”. Najtańsza ze złożonych
propozycji opiewa na kwotę 8,64 mln
zł, a najdroższa na ponad 11,2 mln zł.
Miasto przeznaczyło na finansowanie tego zadania kwotę 9,83 mln zł.
Projekt rozbudowy ul. Polna Droga
zakłada nie tylko wymianę nawierzchni, ale także budowę ścieżki rowerowej, przystanków autobusowych,
rozbudowę parkingu przy bosmanacie
oraz budowę nowego przy skateparku. Przebudowany ma również zostać
kolektor deszczowy oraz oświetlenie
uliczne. Realizacją zadania zainteresowanych jest sześciu wykonawców,
którzy złożyli swoje oferty w trwającym właśnie postępowaniu przetar-

Ahoj przygodo! Dzieci i młodzież
wyruszyły do Niesulic

aktualności

Z Wrocławia przez Sobótkę
do Świdnicy jeszcze w tym roku!
Pod koniec roku, po ponad 20 latach, ponownie pojedziemy pociągiem
z Wrocławia do Świdnicy. Przygotowywane są perony, przejazdy i mijanki, dzięki czemu mieszkańcy Dolnego
Śląska zyskają dodatkowy dostęp do
kolei. Inwestycja za ponad 200 mln zł
realizowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z RPO Województwa
Dolnośląskiego.

W ramach inwestycji przebudowywany jest peron nr 1 na stacji Świdnica Przedmieście.

Tory na mijankach

wych. Na skrzyżowaniach ustawiono
już sygnalizatory urządzeń zabezpieczających. Roboty z branży automatyki
i energetyki zapewnią właściwą pracę
systemu sterowania ruchem pociągów.
Przygotowywane do kursowania pociągów są mosty i wiadukty. Odnowiona
została przeprawa nad rzeką Ślężą we
Wrocławiu.

Ostatnimi odcinkami, na których
uzupełnione będą podkłady i szyny, są
mijanki w Bielanach Wrocławskich oraz
Kobierzycach. Wykonawca, po demontażu starego toru, wzmocnił grunt pod
kolejową trasą. Znacznych nakładów
pracy wymagało uporządkowanie przyległego terenu i odnowienie odwodnienia. Prace obejmują przystanki oraz
remont przejazdów kolejowo-drogo-

Dodatkowe możliwości kolei –
szerszy zakres prac
– Plany rozwoju kolei – budowy drugiego toru na odcinku Wrocław Kobierzyce oraz reaktywacji linii z Kobierzyc w

Odcisk czy brodawka?
Czym się różnią
i jak je leczyć?
Z kartą

Odcisk czy brodawka?

2 Odcisk (łac. clavus) jest skutkiem punktowego skoncentrowanego i intensywnego ucisku. Wyróżnia się dwa sposoby powstawania
zmian:
▪ Rogowacenie komórek naskórka, zanim
dotrą na powierzchnię skóry
▪ Wciskanie masy rogowej zatrzymanej w
celu ochrony przed drażnieniem.
Silne ograniczenie, głębokie wnikanie, zawartość rdzenia (nie zawsze!), predyspozycje
w postaci deformacji (palce młoteczkowate,
krogulcze, wyrostki kostne, blizny, paznokieć
wrastający i wkręcający się, ustawienie palucha - książkowo można wyróżnić 9 rodzajów
odcisków, w zależności od rodzaju tkanki
biorącej udział w procesie kreowania.
2 Brodawka zwyczajna (łac. verruca vulgaris), brodawka podeszwowa (łac. verruca
plantaris), to wirus odkryty w 1962 r. Obecnie zidentyfikowano grubo ponad 100 rodzajów wirusów brodawczaka ludzkiego (HPV, z
ang.. Human Papilloma Virus). Charakterystyka? Wirus infekuje jedną komórkę skóry,
„przeprogramowuje” ją na swoje potrzeby,
rozrasta się, w miejscach obciążonych rogowacieje. Typowa, „kalafiorowata” struktura,
nierzadko otoczona pierścieniem hiperke-
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97. urodziny pani Janiny!

seniora

10%
rabatu
(szczegóły
w gabinecie)

ratozy.
Krwawiąca
kurzajka może zainfekować otoczenie!

Metody
usuwania zmian

Procedury zabiegowe w
obu przypadkach są podobne.
Metody usuwania odcisków i brodawek dzielimy na manualne, fizykalne i chemiczne. Obie zmiany wymagają umiejętności
pracy dłutem i skalpelem, znajomości podstawowych środków farmakologicznych, ordynowanych na receptę przez lekarza. Mimo
niewielkich różnic w terapii, istotna jest diagnoza różnicowa, pozwalająca odpowiednio
sklasyfikować zmianę. - Na bazie holistycznego podejścia do pacjenta i wnikliwie przeprowadzonego rozpoznania podologicznego,
jesteśmy w stanie wdrożyć skuteczną metodę
i odpowiednio nastawić klienta do przebiegu
kuracji. Brak chęci współpracy wyklucza skuteczność działań specjalistów, np. niewykonywanie na czas zabiegów, korzystania z basenu
czy brak przyjmowania, mimo zaleceń, suplementów diety wzmagających funkcje obronne
organizmu. Jeśli podejrzewasz u siebie odcisk
czy brodawkę, nie zwlekaj z wizytą u specjalisty! – zachęca Joanna Bober z salonu podologicznego Happy Feet.

Mimo sędziwego wieku, pani Janina nadal zamierza wspierać akcje charytatywne.

Na wizytę można umówić się telefonicznie,
za pomocą Facebooka i Messengera.
Telefon kontaktowy:

603 381 381

Zapraszam na bezpłatne konsultacje

Świdnica, ul. Chrobrego 6
(parter, domofon 11)

artykuł promocyjny

Najczęstszym problemem klientów trafiających do gabinetów podologicznych są odciski i brodawki. - Dla naszych podopiecznych
modzel, odcisk, czy pokryta warstwami hiperkeratozy brodawka
to identyczne zjawiska. Biorąc poprawkę na nieznajomość zagadnienia przez klientów, ciężar właściwej
diagnozy i przeprowadzenie efektywnej
terapii spoczywa na nas, specjalistach –
tłumaczy Joanna Bober z salonu podologicznego Happy Feet.

Daniel Gębala

O jej dobroci serca i chęci pomagania cała Polska usłyszała w maju
ubiegłego roku. To wówczas w obliczu szerzącej się epidemii koronawirusa zaczęła szyć maseczki ochronne,
które trafiły do okolicznych lekarzy.
Aktywnie włączyła się również do
ostatniego finału WOŚP, przekazując
na licytacje własnoręcznie wyhaftowany fartuszek oraz ciepłe kapcie.
W piątek, 2 lipca Janina Szelewska z
Milikowic z gminy Jaworzyna Śląska
świętowała swoje 97. urodziny!

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Podróżni między Wrocławiem a
Świdnicą skorzystają z 14 przystanków z nowymi peronami. Miejscami
zatrzymań pociągów będą: Wrocław
Wojszyce, Wrocław Partynice, Bielany
Wrocławskie, Domasław, Kobierzyce,
Wierzbice Wrocławskie, Pustków Żurawski, Rogów Sobócki, Sobótka, Sobótka Zachodnia, Szczepanów, Marcinowice, Pszenno, Świdnica Przedmieście.
Na przystankach przewidziano jasne
oświetlenie oraz odpowiednie oznakowanie, wiaty, ławki i gabloty informacyjne. Perony zostaną dostosowane do
potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Dla dojeżdżających
do przystanków rowerem zaplanowano
stojaki na pojazdy.

foto: D. Gębala

Na 14 przystankach wsiądziemy
do pociągów relacji Wrocław –
Świdnica

kierunku Łagiewnik Dzierżoniowskich i
Piławy Górnej (nr 310) spowodowały rozszerzenie zakresu prac. Na stacji w Kobierzycach, w stosunku do pierwotnych
planów, został gruntowanie przeprojektowany i jest przebudowywany układ
torów. Będzie dwukrawędziowy peron i
nowa mijanka, która zapewni możliwość
obsługi większej liczby połączeń. Dodatkowy zakres prac w Kobierzycach, który
umożliwi lepsze podróże koleją na Dolnym Śląsku i optymalne wykorzystanie
linii i stacji w Kobierzycach, wymagał
więcej czasu na realizację projektu. Zakończenie prac przewidziano na koniec
tego roku – informuje Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. – Przywracane połączenie
(linia nr 285) z Wrocławia przez Sobótkę
Zachodnią do Świdnicy liczy ok. 60 km.
Zapewni przejazd pociągów pasażerskich
z prędkością do 100 km/godz. W sierpniu
2020 roku został przywrócony ruch towarowy Sobótka Zachodnia – Świdnica.
Na tym odcinku został położony nowy
tor, odnowiono blisko 30 obiektów inżynieryjnych; w tym 6 mostów i 3 wiadukty. Inwestycja o wartości blisko 217 mln
zł, „Rewitalizacja linii kolejowej nr 285
na odcinku Wrocław Główny – Świdnica
Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto” jest
współfinansowana ze środków unijnych
EFRR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – tłumaczy Siemieniec.

Jak przyznaje sama pani Janina,
zawsze była, jest i będzie wrażliwa na
ludzkie nieszczęście. W dniu urodzin
w towarzystwie najbliższej, kochającej rodziny oraz prezydent Świdnicy,
Beaty Moskal–Słaniewskiej, seniorka
otrzymała moc pięknych życzeń. My
również szanownej jubilatce, życzymy
dużo zdrowia, radości i pogody ducha
na kolejne lata!
Daniel Gębala

promocja

9.07-5.08.2021 r. |
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Tłumy świdniczan
na Świętojańskim Ekopikniku
Dziesiątki lokalnych przedsiębiorców promujących swoje ekologiczne produkty, wspólna zabawa i setki uśmiechniętych świdniczan. Świętojański Ekopiknik, który w piątek, 25 czerwca odbył się w Parku Centralnym, okazał się
ogromnym sukcesem!

Organizatorzy ekopikniku przygotowali kilka zróżnicowanych stref.
Dzięki temu, każdy kto w piątek zjawił się w Parku Centralnym, znalazł coś dla siebie. – Pierwszy taki
Świętojański Ekopiknik wypadł
znakomicie. Dziesiątki wystawców i setki, a może nawet tysiące fantastycznie bawiących się
świdniczan. Świetna atmosfera,
mnóstwo dobrej energii, setki
fajnych spotkań. Park Centralny okazał się idealnym miejscem
na takie wydarzenie. Powtarzamy? Dziękuję
wszystkim, którzy
z takim zaangażowaniem
włączyli się w
organizację
tego
niezwykłego
wydarzenia
– opowiada
prezydent
Ś w i d n i c y,
Beata Moskal–Słaniewska.
foto: D. Gębala

Lokalne
firmy miały
okazję zaprezentować
swoje produkty.

◄ Spotkanie
było okazją
do wspólnej
zabawy i międzypokoleniowej
integracji.

Imprezę rozpoczął wspólny taniec „Jerusalema”.

Wydarzenie zwieńczył niesamowity występ Zespołu Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg”
oraz Ludowo-Estradowego Zespołu „Mokrzeszów”.

reklama

Uczestnicy ekopikniku chętnie próbowali produktów przygotowanych przez wystawców.
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Na koniec w ramach obrzędu Nocy Świętojańskiej odbyło się symboliczne puszczanie wianków.

Rozwiąż krzyżówkę
z Panem Błyszczakiem!

promocja

Pan Błyszczak, bohater akcji „Czysta Świdnica”, zachęca wszystkich
do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu ekologii i zasad selektywnej zbiórki odpadów.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Najważniejsza w odpadach jest...
Dawniej stosowany był do pokrycia dachu, podlega szczególnej utylizacji
Powtórne przetwarzanie odpadów
Odpady, które należy umieszczać w zielonym worku lub pojemniku
Prosta czynność pozwalająca zmniejszyć objętość odpadu np. butelki pet
Najgorszy dla środowiska rodzaj torby na zakupy
Pojazd zbierający odpady

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Świdnica, ul. Metalowców 4

Odpady przyjmowane są po wcześniejszym
telefonicznym umówieniu wizyty, tel. nr 74 852 21 04, 885 066 505.

8. Inaczej wysypisko
9. Zbiór przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
10. Strzykawki, wenflony, kaniule to odpady....
11. Ogólna nazwa odpadów, które trafiają do czarnego pojemnika
12. Odpady, które należy umieszczać w brązowym worku lub pojemniku
13. Na ochronie środowiska twoje .... zyska
14. Odpady, które ze względu na swoje rozmiary nie mieszczą się do pojemników

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

PSZOK czynny jest w godzinach:
od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 17:00,
w soboty: od 10:00 do 14:00.
Harmonogram odbioru wszystkich odpadów komunalnych
znajduje się na stronie www.czystaswidnica.pl
w zakładce „wywóz odpadów”.

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
9.07-5.08.2021 r. |

Świdnica

11

aktualności

Marek Zawisza
nowym prezesem TBS

Marek
Zawisza
swoją pracę
rozpoczął
1 lipca.

Rada Nadzorcza Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego wybrała
nowego prezesa spółki. Został nim Marek Zawisza, doświadczony samorządowiec
i menadżer, do niedawna zastępca burmistrza Jaworzyny Śląskiej.

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Marek Zawisza ostatnie 10 lat
kariery zawodowej poświęcił kreowaniu rozwoju gminy Jaworzyna
Śląska jako zastępca burmistrza. Był
odpowiedzialny za nadzór nad pracą
referatów: Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej oraz Finansowo-Budżetowego. Wcześniej kierował działem
sprzedaży eksportowej ZPS „Karolina” sp. z o.o. oraz był odpowiedzialny za przekształcenie Zakładu Usług
Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej
w spółkę prawa handlowego. Marek

Zawisza studiował w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ukończył
kierunek zarządzanie i marketing.
Jest również absolwentem podyplomowych studiów dla menadżerów
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
– Jestem przekonana, że wybór
Marka Zawiszy na stanowisko prezesa świdnickiego TBS-u to bardzo
dobra decyzja i szansa dla spółki na
nowe otwarcie. Jest doświadczonym
menadżerem, który nie raz udowod-

nił, że wie, jak nadzorować duże inwestycje, potrafi zarządzać dużym
zespołem ludzi i wie, jak pozyskiwać
fundusze zewnętrzne na realizację
projektów. Liczę na dobrą współpracę
z nowym prezesem TBS – mówi Beata Moskal–Słaniewska, prezydent
Świdnicy.
Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zarządza obecnie ponad 320 lokalami, w których
mieszka ok. 700 osób. Spółka prowadzi obecnie inwestycję na osiedlu

Młodych w Świdnicy, gdzie buduje
budynek, który ma połączyć w sobie
dwie funkcje – mieszkalną i użytkową. W czterokondygnacyjnym budynku znajdzie się 45 mieszkań. W
podziemnej części powstanie parking
z 64 miejscami dla samochodów. W
planach TBS jest inwestycja w Strzegomiu, gdzie powstać ma kilka budynków z mieszkaniami, oraz budowa
bloku przy ul. Bolka Świdnickiego w
Świdnicy.
Oprac.

Jacek Piotrowski: To, co robimy dziś,
robimy dla przyszłych pokoleń
Czy to znaczy, że składa Pan
broń, a świdniczanie i tak będą
musieli płacić za ciepło?

Więcej sprzedanego ciepła to
większy przychód, większy
zysk. Raczej nie ma się czym
przejmować?

- Jest, ponieważ ciepło sprzedawaliśmy
według zatwierdzonej przez URE taryfy
na poziomie kosztów z momentu składania wniosku. Ten system nadzoru nad
cenami powoduje dużą bezwładność w
momencie szybko zmieniającej się sytuacji rynkowej wokół głównych komponentów ceny naszego ciepła. O ile zmiany cen węgla czy koszt ludzkiej pracy
są przewidywalne, o tyle nikt nie jest w
stanie przewidzieć ceny uprawnień w listopadzie. Przy przygotowywaniu wniosku nie wolno brać pod uwagę prognoz, a
jedynie średnią cenę z 60 dni poprzedzających kalkulację taryfy.

Z dniem 1 lipca weszła w życie
podwyżka cen ciepła produkowanego przez świdnicki MZEC.
Wiele osób zacznie zastanawiać się nad opłacalnością ekologicznych akcji, likwidacji pieców, dopłat do zmiany źródła
ciepła.

- Po pierwsze, ekologii nie można traktować w kategorii krótkoterminowych
zysków albo strat. To, co robimy dziś,
robimy dla przyszłych pokoleń. Na-
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Prezes MZEC w Świdnicy, Jacek Piotrowski.

tomiast zastanawiać się należy nad
sensem unijnych uprawnień do emisji
CO2, bo to ich cena, która w tym roku
wzrosła z 33 euro w styczniu do 56 w
maju, odpowiada za podniesienie ceny
naszego ciepła. Uprawnienia trafiły na
rynek spekulacyjny, zyski ze wzrostów
trafiają nie na potrzeby ochrony powietrza, a do prywatnych kieszeni. I chęć
zysku spekulantów powodować będzie,
że cena uprawnień do emisji spadać
nie będzie. Dostrzegli to już Niemcy i
jest szansa, że uda im się zmienić ten
chory system.

Ale konieczność kupowania
uprawnień zniknie, kiedy zniknie emisja CO2. Zatem trzeba
szybko postawić na ekoenergię. Kiedy kotły węglowe ze
świdnickiej ciepłowni trafią na
złom?

- Trudno wytyczyć taki horyzont czasowy z wielu powodów. Najważniejszy

foto: D. Gębala

Niedawno zakończył się sezon ciepłowniczy, który z powodu chłodnego
maja trwał dłużej niż w poprzednich
latach. W świdnickim MZEC-u niskie
temperatury nie stanowiły powodu do
radości, a wręcz przeciwnie - przyprawiały o ból głowy. - System nadzoru
nad cenami powoduje dużą bezwładność w momencie szybko zmieniającej
się sytuacji rynkowej wokół głównych
komponentów ceny naszego ciepła
– tłumaczy Jacek Piotrowski, prezes
MZEC w Świdnicy sp. z o.o.

to pieniądze: ani MZEC-u ani miasta
nie stać na jednorazowy wydatek kilkuset milionów złotych na zmianę sposobu wytwarzania ciepła czy choćby
kilkunastu milionów na badania geotermii. Trzeba to będzie robić stopniowo, poszukując wsparcia i funduszy
na zewnątrz. Innym powodem może
być społeczny opór przed niektórymi
rozwiązaniami: mamy na obrzeżach
Świdnicy górę niemal darmowego paliwa w postaci śmieci. Po odpowiednim
przetworzeniu powstaje RDF, który
jest spalany w specjalnych instalacjach. Procesy są ściśle kontrolowane,
emisja wielokrotnie mniejsza niż z
węgla i o ile na poziomie abstrakcyjnym rozwiązanie pozwalające obniżyć
i cenę odbioru odpadów, i cenę ciepła
jest powszechnie aprobowane, to liczne przykłady w Polsce pokazują, że na
etapie lokalizacji występuje opór nie
do przezwyciężenia.

- Konieczne jest stworzenie systemu efektywnego energetycznie, który zgodnie z zasadami polityki unijnej może ubiegać się o
dotacje i pożyczki ze środków europejskich.
Pierwsze kroki poczyniliśmy i nasz projekt budowy wysokosprawnej kogeneracji
opartej o gaz ziemny przeszedł pozytywnie
wszystkie etapy weryfikacji i trafił na listę
rankingową. Układ kogeneracji powinien
zapewnić docelowo 6,7 MW, wytwarzać
będzie energię elektryczną sprzedawaną
do sieci, a ciepło z układu chłodzenia silników napędzających generatory posłuży do
zapewnienia przez cały rok ciepłej wody
użytkowej wszystkim odbiorcom w Świdnicy. W kolejnym etapie szukać będziemy
finansowania niezbędnego do uruchomienia na Pogodnej kotła na biomasę pochodzenia leśnego lub rolnego. Spółka w tej
chwili jest w kontakcie z japońskim producentem takich kotłów i oczekujemy na
ofertę kotła, który może przejąć dużą część
obecnej produkcji ciepła z węgla. Być może
też postaramy się o sfinansowanie modernizacji posiadanej zgazowarki słomy,
tak by zastąpić kompletnie nietrzymającą
żadnych parametrów jakościowych słomę
innym rodzajem biomasy. W końcu trzeba będzie usprawnić układy technologiczne ciepłowni, zmodernizować instalację
oczyszczania spalin oraz zmniejszyć straty
w przesyle ciepła poprzez wymianę izolacji termicznej, wymianę starych odcinków
ciepłociągów.
Uprawnienia do emisji CO2 - na
początku funkcjonowania tego
systemu zakładom produkcyjnym
przydzielone zostały uprawnienia
do emisji CO2. Jedno odpłatnie nabyte uprawnienie pozwala na emisję 1 tony CO2 do atmosfery.

aktualności

Fundacja „Mam Pomysł”
rusza na ratunek
dzikim zwierzętom
Każdego roku podejmują około 100 interwencji dotyczących dzikich zwierząt. Wiedząc,
jak wielka jest potrzeba edukowania o nich, fundacja „Mam Pomysł” rusza z projektem edukacyjnym pod nazwą „Dobry Zwierz”.

Wolontariusze fundacji chętnie:
poprowadzą prelekcje o tematyce: gatunków spotykanych w mieście, właściwych sposobów reagowania, pomagania i niewłaściwych działań (zabieranie ptasich podlotów, młodych

wiosną, gdy gniazda opuszczają
podloty, czyli ptaki, które nie osiągnęły jeszcze pełnej samodzielności,
ale nie przebywają już w gnieździe.
Podlot jest karmiony przez rodziców
poza gniazdem. Może wykazywać
mniejszy niż dorosłe ptaki lęk przed
człowiekiem. Przez ten etap przechodzą w swoim rozwoju m.in. drozdy, kawki i inne krukowate, ptaki
drapieżne, sowy, zięby, sikory. Podloty często trafiają niepotrzebnie w

ją strażnicy miejscy. Aby zapobiegać
takim sytuacjom, fundacja „Mam Pomysł”, prowadząca Schronisko Dla
Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy,
przygotowała broszurę informacyjną
pt. „Dobry Zwierz”. Straż Miejska również włączyła się do tej akcji. Ulotki
fundacji można otrzymać w Komendzie Straży Miejskiej w Świdnicy na
ulicy Dworcowej 2, lub bezpośrednio
od funkcjonariuszy w terenie.
Projekt finansowany jest ze środków Fundacji PZU. Objęty jest honorowym patronatem prezydent miasta
Świdnica. Projekty broszur opracował
merytorycznie zespół Fundacji „Mam
Pomysł” we współpracy z dr n. wet.
Jarosławem Zajączkowskim – Gabinet Weterynaryjny w Żarowie.

reklama

ręce ludzi, gdyż są błędnie uważane
za porzucone pisklęta – informu-

codzienna

porcja informacji na

mojaswidnica.pl

JC

reklama

dzieci, młodzieży, dorosłych w Świdnicy bądź jej okolicach i chcesz nas
wesprzeć w dystrybucji materiałów,
czy stacjonarnie, czy też online, zgłoś
się do fundacji „Mam Pomysł”. Pomoc
braciom mniejszym to nie tylko opieka nad psami i kotami, to także odpowiedzialność za pozostałe zwierzęta
bytujące wokół nas. Jesteśmy im winni szacunek, zrozumienie i właściwą
opiekę – mówią organizatorzy akcji.

zajęcy, saren); spotkają się stacjonarnie w mniejszej grupie z uszanowaniem reżimu sanitarnego powodowanego Covid-19. Przekażą materiały do
dystrybucji i edukacji społeczeństwa.
Ta misja realizowana wspólnie ma
ogromne znaczenie.
Członkowie fundacji chcą, aby
wszyscy mieszkańcy okolic wiedzieli,
że tych zwierząt nie trzeba się bać, ale
też nie wolno ich oswajać: nie zabierajmy młodych matkom, nie pozbawiajmy zdrowych zwierząt wolności,
naturalnego środowiska, zwierzęta
ranne, po wypadkach muszą docierać po zgłoszeniu na policję, czy Straż
Miejską do specjalistów, lekarzy weterynarii.
– Sporo problemów pojawia się

reklama

Akcja polega na edukacji mieszkańców (miasta Świdnica i okolic) w
temacie występujących wokół nas
gatunków dzikich zwierząt, uświadomieniu w zakresie właściwego reagowania, bezpiecznej pomocy tym stworzeniom.
W ramach akcji powstają: broszury, plakaty, posty, artykuły, materiały
video i w mediach społecznościowych, a także prelekcje dla zainteresowanych szkół, przedszkoli, instytucji publicznych.
–Jeśli prowadzisz zajęcia dla
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Czas na Festiwal
Teatru Otwartego
Świdnickie letnie święto teatru startuje już 9 lipca. Przewodnią ideą festiwalu jest budowanie przestrzeni wspólnego spotkania i swobodnego, sprzyjającego kreatywności, klimatu wymiany kulturalnej – stąd też impreza ma charakter niekonkursowy.
Celem wydarzenia jest prezentacja oraz powiązanie w sposób otwarty
i dynamiczny różnych form teatralnej
ekspresji (od wiodących prym przedstawień ulicznych, przez spektakle

sceniczne, happeningi plastyczne, pokazy warsztatowe, performance, po
dyskusje o teatrze). – Pod gwiazdami
teatr smakuje inaczej. Papierowe maski
w smugach świateł latarni zamieniają

się w twarze bajkowych stworów. Szczudła odrealniają drobne figury aktorów,
które stają się podniebnymi tancerzami
albo potworami. Dzieci czasem piszczą,
czasem śmieją się w głos. Dorośli docie-

kają sensu pochodu przedziwnych postaci, wybuchów ognia i opowiadanych
historii. Cokolwiek by nie dostrzegli, są
w środku magii – zapewniają organizatorzy festiwalu. Tegoroczna, XXIII już,
edycja festiwalu odbędzie się w dniach
od 9 do 11 lipca. Podczas niej zobaczymy wyraziste, pełne ekspresji, wigoru
teatralnego i żywego ognia widowiska.
Festiwal organizowany jest w Świdnicy, zawsze w lipcu, od 1998. Od początku jego istotą było pokazywanie
występów najciekawszych zespołów
polskich uzupełnianych o pokazy artystów zagranicznych. Z roku na rok
organizatorzy starają się poszerzać i
różnicować ofertę w taki sposób, by
zaskakiwać widza coraz nowymi pomysłami i konwencjami. Impreza stała
się kulturalno–turystyczną atrakcją regionu, co przekłada się na rosnącą liczbę widzów, a co za tym idzie – zwiększającą się stale liczbę przedstawień.
oprac.

foto: Księstwo Świdnicko-Jaworskie

foto: D. Gębala

Program festiwalu:

Teatr na świeżym powietrzu od zawsze cieszy się dużą popularnością wśród świdnickiej publiczności.

2 9 lipca
▪ 16.30–19.30 Strefa Zabawy /maxi gry, animacje/ (Rynek)
▪ 17.00 Teatr na Walizkach „Satyriada” (Rynek)
▪ 19.00 Teatr Nikoli „Księżycowa Droga” (sala teatralna – wejściówki*)
▪ 21.30 Teatr Pijana Sypialna „Sztuczki” (Rynek)
2 10 lipca
▪ 16.00 Warsztaty familijne (Galeria Fotografii – zapisy*)
▪ 16.30–19.30 Strefa Zabawy /maxi gry, animacje/ (Rynek)
▪ 17.00 Grupa Locomotora „Amore Czyli Retro Cyrk” (Rynek)
▪ 19.00 „Czerwonym Blaskiem Otoczona”- piosenki Ewy Demarczyk
(sala teatralna –wejściówki*)
▪ 21.30 Teatr Klinika Lalek „Kosmiczna Podróż Guliwera” (Rynek)
2 11 lipca
▪ 16.30–19.30 Strefa Zabawy /maxi gry, animacje/ (Rynek)
▪ 17.00 Klaun Tomi „Klaun Tomi show” (Rynek)
▪ 18.00 Tantua (Dziedziniec Pod Wieżą – wejściówki*)
▪ 19.00 Teatrzyk Zielona Gęś Senior Wigor „Jesteś cudem”
(sala teatralna – wejściówki*; spektakl dla osób od lat 14)
▪ 21.30 Teatr Akt „Ja gore” – Rynek (Rynek)

Gorączka złota z Księstwem
Świdnicko-Jaworskim

Znamy wyniki matur. Najlepsze wyniki
osiągnęli uczniowie świdnickich liceów

Na ostatni dzień lipca Lokalna
Organizacja Turystyczna „Księstwo
Świdnicko-Jaworskie” zaplanowała
kolejną ze swych autokarowych wycieczek – kierunek Ziemia Kłodzka.
Tym razem uczestnicy będą mogli
poznać sekrety kopalni złota w Złotym
Stoku, następnie udadzą się do uzdrowiska Lądek Zdrój, gdzie będą mogli
ugasić pragnienie w pijalni wód mineralnych. Wyjazd zakończy wizyta w
Kłodzku, gdzie przewidziano zwiedzanie starego miasta. - Wycieczka ma charakter objazdowy, a jej poziom trudności
można określić jako niski. Zależało nam,
aby po poprzedniej, dość trudnej górskiej
wycieczce, przedstawić propozycję dostępną dla każdego chętnego – tłumaczy
Mariusz Pacek z Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Wyjazd zaplanowano tradycyjnie z pl. św. Małgorzaty o godzinie
8:00. Spodziewany powrót do Świdnicy
około godziny 19:00. Zapisy na wyciecz-

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu podała wyniki
tegorocznych egzaminów maturalnych. W całej Polsce przystąpiło do
nich 273 419 tysięcy absolwentów
szkół średnich. W powiecie świdnickim najlepiej wypadli uczniowie II
LO w Świdnicy, gdzie maturę zdali
wszyscy. Z techników najwyższy wynik – 89 % – osiągnęli uczniowie Zespołu Szkół w Żarowie.
W tym roku zrezygnowano z egzaminów ustnych. Obowiązkowo
uczniowie pisali egzamin z języka
polskiego, matematyki i wybranego
języka obcego. Zniesiono obowiązek
przystąpienia do egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym. Każdy
uczeń mógł przystąpić do egzaminu
maturalnego z maksymalnie sześciu
przedmiotów dodatkowych. Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że maturę zdało 203 593
maturzystów, to jest 74,5%. Lepiej
wypadła matura w liceach, gdzie egzamin zdało 80,1% absolwentów. W
technikach było to 64%. Do poprawki ma prawo 48 366 uczniów, 21 460
uczniów musi do matury przystąpić
ponownie.

Wspólna wyprawa to miło spędzony czas.
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kę prowadzi Informacja Turystyczna,
zapisywać można się osobiście w Rynku, telefonicznie: 74 852 02 90, oraz poprzez email: it@um.swidnica.pl. Koszt
wyjazdu to 69 zł od osoby.
DG

Harmonogram
Rajdów Książęcych:

▪ 31.07 – Rajd Autokarowy do Złotego
Stoku, Lądka-Zdroju i Kłodzka – Zapisy od 04.07
▪ 01.08 – Rajd Rowerowy Gogołów,
Dzierżoniów, Pieszyce – Zapisy od
12.07
▪ 22.08 – Rajd Rowerowy Wałbrzych –
Zapisy od 02.08
▪ 28.08 – Rajd Autokarowy Włodzicka
Góra, Nowa Ruda – Zapisy od 02.08
▪ 12.09 – Rajd Rowerowy Kamionki –
Zapisy od 23.08
▪ 25.09 – Rajd Autokarowy Lubiąż, Legnickie Pole, Jawor – Zapisy od 30.08

W powiecie świdnickim wyniki matur
prezentują się następująco:
Licea Ogólnokształcące
▪ I LO im. Jana Kasprowicza w Świdnicy – 99,15 %

▪ II LO im. Stefana Banacha w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy
– 100 %
▪ III LO im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Świdnicy – 75 %
▪ V LO z Oddziałami Sportowymi w
Zespole Szkół Ekonomicznych im.
Wincentego Stysia w Świdnicy – 85 %
▪ VI LO z Oddziałami Integracyjnymi w
Zespole Szkół nr 1 w Świdnicy – 0 %
▪ LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w
Strzegomiu – 92,6 %
▪ LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach – 78 %
Technika
▪ Technikum Nr 1 w Zespole Szkół nr 1
w Świdnicy– 33,3 %
▪ Technikum Nr 2 w Zespole Szkól Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy – 62 %
▪ Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III
Sobieskiego w Świdnicy – 70%
▪ Technikum Nr 5 w Zespole Szkół
Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy – 68,8%
▪ Technikum Nr 6 w Zespole Szkół
Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy – 54 %
▪ Technikum im. Księcia Bolka II w Zespole Szkół w Strzegomiu – 35 %
▪ Technikum w Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie – 89 %
Oprac.

kultura

Festiwal Góry Literatury 2021
ze świdnickim akcentem

Świdnica dołączyła do grona współorganizatorów Festiwalu Góry Literatury. Dzięki temu mieszkańcy miasta będą
mieli niepowtarzalną okazję spędzić czas
w gronie autorów – poetów i prozaików,
którzy na co dzień stanowią ważną część
ich życia. Festiwal zawita do Świdnicy w
dniach 20 i 21 lipca z wydarzeniem Wobec
Różewicza.

- Przy okazji Roku Różewicza postanowiliśmy w taki sposób uczcić
imię i znaczenie dla polskiej literatury tego wspaniałego poety, dramatopisarza, prozaika i scenarzysty
filmowego, zwłaszcza, że był bardzo
związany z naszym regionem. Kochał
Karkonosze i zgodnie ze swoją ostatnią wolą spoczął obok Świątyni Wang

O przygotowaniach do festiwalu rozmawiamy
z Beatą Kłossowską - Tyszką - dyrektorką
i koordynatorką całego wydarzenia.
To już drugi rok, kiedy festiwal jest organizowany w
trakcie pandemii. Jak wyglądają przygotowania z
pandemią w tle?
Przygotowujemy się do organizacji wszystkich
wydarzeń z uwzględnieniem obowiązujących obostrzeń. Dołożymy wszelkich starań, aby nasi goście: autorzy, uczestnicy spotkań, prelegenci, ale także i widzowie czuli się bezpiecznie.
Wprowadzamy dla większości ważniejszych spotkań limit miejsc egzekwowanych poprzez wejściówki dostępne online od 7 lipca. Ponadto,
dostosowując się do zaleceń GIS, większość naszych wydarzeń odbędzie się na świeżym powietrzu, zatem spotkania, debaty, pokazy filmowe będą miały charakter plenerowy. I tutaj też zastosujemy ograniczenie ilości osób. Oczywiście w każdym miejscu będą dostępne płyny
dezynfekujące i na pewno będziemy zalecali i prosili o zakładanie maseczek. A każdy uczestnik będzie zobowiązany do wypełnienia odpowiednich oświadczeń.
W tym roku do organizatorów festiwalu dołącza Świdnica, w 2018
roku dołączył Wałbrzych. W jaki sposób dokonujecie Państwo wyboru miasta czy gminy i zapraszacie je do współpracy? I dlaczego w
tym roku akurat Świdnica.
To przede wszystkim Świdnica zaprosiła nas do współpracy. Rozmowy trwały już od 2, może 3 lat. Zresztą podobnie było z Wałbrzychem.
Ponadto możemy liczyć na wsparcie i wzbudzacie Państwo nasze
zaufanie. Od początku istnienia festiwalu założyliśmy sobie cel, aby
działać na rzecz promocji naszego regionu, czyli nie tylko rejonu noworudzkiego, ale najbliższych terenów, oprócz ziemi noworudzko-radkowskiej, powiatu kłodzkiego, także okolicznych powiatów. Czyli
cały region. Założeniem jest, aby festiwal był regionalny i ponadlokalny. Ponadto naszym łącznikiem jest aglomeracja, której częścią
jest także Świdnica.
Jakie nowości i niespodzianki czekają nas na tegorocznym Festiwalu Góry Literatury?
Przede wszystkim nowością tegorocznej edycji pod względem organizacyjnym jest rozszerzenie lokalizacji o Świdnicę i Sokołowsko. Ponadto świetni goście jak Agnieszka Holland, Swietłana Aleksijewicz,
Andrzej Stasiuk, Małgorzata Szejnert, Magdalena Środa, Edwin Bendyk, Georgi Gospodinow, Agnieszka Graff, Radek Rak, Jacek Dehnel,
Piotr Tarczyński i wiele wspaniałych postaci świata kultury. Oprócz
tego koncerty: Kapela ze Wsi Warszawa, Fisz Emade, Chór Czarownic i
Póki co. No i nowością są pasma: w Świdnicy Wobec Różewicza, pasmo
białoruskie Zakazane słowa. O języku niedozwolonym pasmo feministyczne Feminizm, gender i inne potwory. Bardzo ważna jest dla nas
współpraca z Komisją Europejską, w ramach czego odbędą się dwie
debaty z udziałem Saksonii i Pani Ministry Katji Meier. Oczywiście
jak co roku są pasma dla dzieci, pasma pokazów filmowych. I w tym
roku oficjalnie organizatorem całego festiwalu jest Fundacja Olgi Tokarczuk.

Karol Maliszewski, gospodarz i pomysłodawca
nazwy festiwalu opowiada o magii poezji.
Co jest największą inspiracją dla Pana jako twórcy
poezji?
Emocje, dzięki którym nagle inaczej widzę świat, ludzi i
język, który w ich świetle staje się czymś więcej niż narzędziem. Bez intensywnego uczucia nie jestem w stanie napisać czegoś naprawdę ważnego i poruszającego.
Rozmawiał Pan z wieloma wybitnymi osobami ze świata kultury.
Która z nich najbardziej zapadła Panu w pamięć i dlaczego?
Chyba Tadeusz Różewicz. Prowadziłem jego spotkanie w Kłodzku wiele lat temu. Mówił normalnym tonem normalne rzeczy, ale tak o nich
opowiadał, że wydawały się jakimś egzystencjalnymi odkryciami. I na
tym polega tajemnica wielkiego twórcy. Mówi rzeczy zwykłe, proste,
ale brzmią one dla nas jak odkrycia.
W jaki sposób dokonuje Pan oceny poezji? Co decyduje o tym, że
dany tomik jest według Pana wartościowy?
Czytam go do końca, nie mogę się oderwać. A więc jest tam jakiś magnetyzm, przyciągająca siła, zaskakująco zapisane czyjeś życie i specjalnie do tego celu wykreowany język.
Czy obecnie w Polsce mamy autora, który mógłby być pretendentem do tytułu nadziei polskiej poezji?
Widzę co najmniej kilka takich osób. Może wymienię tylko dwie: Anna
Adamowicz i Radosław Jurczak.

w Karpaczu – tłumaczy Ewa Cuban,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy i dodaje: - Podczas
dwudniowej kulturalnej uczty w bibliotece, na skwerze z dzikami odbędą
się cztery spotkania z poetami, które
poprowadzi Karol Maliszewski oraz
jedno z pisarzami – Jackiem Dehnelem i Piotrem Tarczyńskim. To spo-

Tadeusz Dąbrowski

20.07.2021 r.
(wtorek),
g. 16.30

ur. w 1979 r. Poeta, eseista, krytyk, redaktor dwumiesięcznika literackiego „Topos”.
Publikuje m.in. w „The New Yorker”, „Paris
Review”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”,
„Neue Zürcher Zeitung”, „Odrze”. W Radiu
Gdańsk współprowadzi audycję poetycką
„Po pierwsze wiersze”. W latach 2012–2019
dyrektor artystyczny festiwalu Europejski
Poeta Wolności. Autor powieści Bezbronna kreska oraz ośmiu zbiorów wierszy.
Laureat dziesiątków stypendiów i nagród.

Klara
Nowakowska

Joanna Roszak

20.07.2021 r.
(wtorek),
g. 16.30

poetka (m.in. tomy Tego dnia, Przyszli niedokonani, Ploso), profesor w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, nauczycielka
języka polskiego w Ogólnokształcącej Szkole
Baletowej w Poznaniu. Wydała m.in. książki:
Miejsce i imię. Niemieckojęzyczni poeci pochodzenia żydowskiego, Słyszysz? Synagoga.
Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy
Wronieckiej, Żuraw z origami. Opowieść o
Józefie Rotblacie. Współfundatorka i wiceprezeska Fundacji Józefa Rotblata.

Andrzej Niewiadomski

20.07.2021 r.
(wtorek),
g. 18.20

poeta, eseista, historyk literatury. W latach
1989-2010 redaktor Kwartalnika Literackiego
„Kresy”. Autor jedenastu książek poetyckich,
dwóch książek eseistycznych i pięciu monografii naukowych. Jego wiersze tłumaczone
były na języki: angielski, niemiecki, rosyjski,
ukraiński, słowacki, słoweński, bułgarski i
hiszpański, publikowane na łamach licznych
czasopism krajowych i antologii poetyckich.

Jacek Dehnel - (ur. w 1980 w Gdańsku) - poeta,
prozaik, tłumacz. Wydał m.in. osiem tomów poetyckich, przekłady, pięć powieści i kilka tomów
krótszych próz. Laureat m.in. Nagrody Kościelskich i Paszportu Polityki.
Piotr Tarczyński - (ur. w 1983 w Krakowie) - historyk i tłumacz, doktorat z amerykanistyki
obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dla
polskich mediów pisuje teksty o amerykańskiej
polityce, współprowadzi „Podkast amerykański”.
Mieszkają w Warszawie, od niedawna w Berlinie.
Wspólnie - pod pseudonimem Maryla Szymiczkowa - piszą serię kryminałów o profesorowej
Szczupaczyńskiej, dziejących się pod koniec XIX
wieku w Krakowie.

20.07.2021 r.
(wtorek),
g. 18.20

polska poetka. Mieszka we Wrocławiu.
Laureatka Nagrody Głównej IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina 1998 za projekt tomu Zrosty.
Nominowana do Wrocławskiej Nagrody
Poetyckiej Silesius 2014 w kategorii książka roku za tom Niska rozdzielczość. Autorka książek poetyckich: Zrosty (1999),
Wodne wiersze (2002), Składnia (2004),
Ulica Słowiańska (2012), Niska rozdzielczość (2013)

Jan Baron

Joanna Mueller

21.07.2021 r.
(środa),
g. 16.00

poeta, edytor, doktor nauk humanistycznych. Współredaktor poetyckiej serii
wydawniczej Biblioteki Śląskiej w Katowicach – Ut Pictura Bibliotheca. Wydał
trzy tomy wierszy: Korekta (2010), Układ
scalony (2015), Psińco (2020) - książka
nominowana do Nagrody Poetyckiej im.
Kazimierza Hoffmana „Kos” oraz do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius.

Jacek Dehnel
Piotr Tarczyński

21.07.2021 r.
(środa),
g. 17.00

tkanie poprowadzi Waldemar Mazur
z Wrocławskiego Domu Literatury. W
programie zaplanowano także wernisaż wystawy poświęconej Tadeuszowi
Różewiczowi oraz koncert zespołu z
Nowej Rudy „Póki co”. Organizatorem
Festiwalu jest Fundacja Olgi Tokarczuk, a dyrektorką i koordynatorką
Beata Kłossowska – Tyszka.

21.07.2021 r.
(środa),
g. 16.00

urodziła się w 1979 roku w Pile. Poetka, eseistka, redaktorka. Wydała tomy poetyckie, a także dwie książki eseistyczne: Stratygrafie (2010)
i Powlekać rosnące (2013). Pisze również dla
dzieci. Współredaktorka książek: Solistki. Antologia poezji kobiet 1989–2009 (2009) oraz
Warkoczami. Antologia nowej poezji (2016),
członkini grupy artystyczno-feministycznej
Wspólny Pokój. Mieszka w Warszawie.

Jakub
Sajkowski

21.07.2021 r.
(środa),
g. 18.00

Mirka Szychowiak

poeta, lektor języków, tłumacz.
Opublikowane książki poetyckie:
Ślizgawki, Google Translator, Zestaw do kaligrafii, Ilha Formosa.
Wiersze publikował w wielu periodykach literackich. Publikował również przekłady wierszy z angielskiego, rosyjskiego i mandaryńskiego.
Laureat stypendium artystycznego
miasta Poznania i Medalu Młodej
Sztuki.

21.07.2021 r.
(środa),
g. 18.00

Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego im. Jacka Bierezina. Publikowała w Odrze, Autografie, Obrzeżach,
Nowej Okolicy Poetów, Cegle, Szafie,
Arteriach, Arkadii, Dyskursie. Laureatka
kilkunastu ogólnopolskich konkursów
poetyckich. Finalistka Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Teksty
autorki znajdują się w antologii dolnośląskiej literatury Rozkład jazdy oraz w
Warkoczami. Antologia nowej poezji. Jej
teksty tłumaczone były na język ukraiński i język angielski. Mirka Szychowiak
mieszka w Księżycach pod Wrocławiem.

koncert zespołu
"Póki co"

20.07.2021 r.
(wtorek),
g. 17.30
"Tadeusz Różewicz
w obiektywie
Adama Hawałeja" wernisaż wystawy
20.07.2021 r.
(wtorek),
g. 16.00

Wszystkie wydarzenia odbywają się
na skwerze z dzikami
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Świdnicy.
9.07-5.08.2021 r. |
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Wielkie kolarskie święto w Nowicach

śnie najpiękniejsze w sporcie. To, że
nas łączy, nie dzieli. Sportowiec musi
być pokorny i wytrwały. Jeśli masz
te dwie cechy, sport wyznacza piękne życiowe drogi, wskazuje kieru-

Udział w wydarzeniu wzięli również inni utytułowani polscy kolarze,
m.in. Mieczysław Nowicki, Bogdan

Koraszewski, Jan Faltyn, Mieczysław Żelaznowski, Jan Brzeźny,
Mieczysław Cielecki, Józef Gawliczek, Józef Beker, Franciszek Surmiński, Jan Genteman, Jean Pierre
Kapola, Edward Gleń, Bogumił Fornalczyk, Zdzisław Wrona, Jan Jankiewicz.

Na mecie na wszystkich uczestników czekały pamiątkowe medale, a
na najlepszych – atrakcyjne nagrody,
które wręczali burmistrz Jaworzyny
Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz,
zastępca burmistrza Justyna Chrebela, przewodniczący Rady Miejskiej
Artur Nazimek, prezes Toyota Motor Manufacturing Poland Dariusz
Mikołajczak, wiceprezes ZPS „Karolina” Grzegorz Mechla, prezes Stowarzyszenia Wystarczy Słowo Michał
Wąż, Tadeusz Mytnik oraz pozostałe
obecne na wydarzeniu legendy polskiego kolarstwa.

Latem w gminie
Marcinowice
nie ma nudy
Zwiedzanie ogrodu zoologicznego, wycieczka do parku miniatur w
Kłodzku czy wyprawa do wioski indiańskiej to tylko niektóre z darmowych atrakcji dla dzieci przygotowanych przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach.
W poniedziałek, 5 lipca wystartowały bezpłatne wycieczki dla dzieci
w gminie Marcinowice. Odbywają się
one po dalszych i bliższych zakątkach
Dolnego Śląska.
- Darmowe wycieczki są przeznaczone dla dzieci w wieku od 7 do
13 lat (rocznikowo), mieszkających w
gminie Marcinowice, bądź uczęszczających do naszych gminnych szkół samodzielnych, nie posiadających przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w wycieczkach. Każdy uczestnik ma
zapewniony transport autokarem, bilety wstępu do zwiedzanych miejsc,
opiekę wychowawców oraz przewodnika podczas wybranych wycieczek. Na
wycieczki zgłosiło się ponad 100 dzieci.
Celem pierwszej wyprawy było wrocławskie ZOO, a uczestnicy wrócili
bardzo zadowoleni. Na obecną chwilę
zostało nam kilka pojedynczych miejsc
na wyjazdy do Kopalni Węgla w Nowej
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foto: J. Cader

To było jedno z najważniejszych
wydarzeń kolarskich w Polsce. Zawodnicy ścigali się na trasie, która w
tym roku przebiegała przez cztery
miejscowości gminy Jaworzyna Śląska
– Nowice, Bolesławice, Stary Jaworów
i Piotrowice Świdnickie. Organizatorami byli: Miejski Klub Sportowy Karolina Jaworzyna Śląska oraz Stowarzyszenie „Nowice – nasza wieś”. W
organizację włączył się również sam
Tadeusz Mytnik – jeden z najbardziej
utytułowanych zawodników w naszym kraju, członek zarządu Polskiego
Komitetu Olimpijskiego, który pierwsze sportowe kroki stawiał właśnie w
gminie Jaworzyna Śląska, w MKS „Karolina”.
W wyścigu mogli wziąć udział zawodnicy w każdym wieku – zrzeszeni, którzy posiadają aktualną licencję
kolarską i ważne badania lekarskie
oraz niezrzeszeni. Wszystkich połączyła dobra zabawa. - To jest wła-

nek dalszego rozwoju. Daje ogromne
możliwości. Sam jestem tego przykładem. Zaczynałem treningi tutaj,
w MKS Karolina i wcale nie było lekko. Ale potem zwiedziłem ogromny
kawał świata, nie mając pieniędzy.
Sport stał się moim sposobem na życie. Wielu utalentowanych kolarzy
wywodzi się z Dolnego Śląska. Mamy
doskonałe drogi i jestem szczęśliwy,
że tu w mojej rodzinnej miejscowości, z rodziną i przyjaciółmi mogę zarażać pasją do kolarstwa najmłodsze
pokolenia – mówił Tadeusz Mytnik.

To było jedno z najważniejszych wydarzeń kolarskich w Polsce. Po ukończeniu wyścigu na
wszystkich uczestników wydarzenia czekała moc atrakcji w koziarni, w Nowicach.

Po ukończeniu wyścigu na
wszystkich uczestników wydarzenia
czekała moc atrakcji w koziarni, w
Nowicach. Na głodnych zawodników
i kibiców czekały stoiska z najróżniejszymi pysznościami, odważni śmiałkowie mogli wziąć udział w pokazach
łuczniczych prowadzonych przez
Roberta Cieślaka. Imprezę uświetniły występy lokalnej kapeli „Jaworzynianie” oraz zespół „Janko”, najmłodsi
również nie mogli narzekać na nudę,
czekała na nich strefa zabawy oraz
dmuchańce. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Jaworzyna Śląska zachwycili przepięknymi

i misternie wykonanymi replikami
strojów z XIX wieku. Nad bezpieczeństwem na trasie wyścigu czuwali
strażacy z OSP w Nowicach, Pastuchowie, Wierzbnej, Bolesławicach
oraz Piotrowicach.
Organizatorami imprezy byli „Stowarzyszenie Nowice - nasza wieś”
oraz Miejski Klub Sportowy Karolina
w Jaworzynie Śląskiej.
Wyniki zawodników biorących
udział w wyścigu dostępne są na stronie Dolnośląskiego Związku Kolarskiego.
Justyna Cader

Twój dzielnicowy.

Do kogo zwrócić się
o pomoc w Strzegomiu?

Rudzie oraz na Ślężę. W pojedynczym
wyjeździe bierze udział 40 dzieci plus
opiekunowie oraz w wybranych miejscach przewodnik, a każde dziecko
może wziąć udział w 4 wycieczkach –
informuje dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Marcinowicach,
Dawid Sobczyk.
Wycieczki odbywają się do 28 lipca
2021 r. Aby zgłosić chęć uczestniczenia w wycieczce/wycieczkach, należy
wypełnić i podpisać kartę uczestnika
wraz z odpowiednimi zgodami. Należy
ją dostarczyć do biura Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Marcinowicach, ul. Tuwima 2, pokój nr 6 lub
7 w godzinach pracy Urzędu Gminy w
Marcinowicach.
Wszystkie informacje oraz karta
zgłoszeniowa znajdują się na stronie organizatora – https://www.marcinowice.pl/lato-w-gminie-zapraszamy-nabezplatne-wycieczki-dla-dzieci.html
„Lato w Gminie Marcinowice” organizowane jest przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach przy wsparciu Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
J. Cader

Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt z mieszkańcami swoich rejonów, rozpoznają
ich potrzeby czy oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego jak i publicznego. Oddelegowani funkcjonariusze poma-

Dzielnicowy, mł. asp. Ewelina Fitas.

foto: KPP Świdnica

Kolejny raz Nowice stały się
stolicą polskiego kolarstwa. Za
nami VII edycja wyścigu szosowego
„Szukamy następców olimpijczyka
Tadeusza Mytnika”. Udział w wydarzeniu wzięło ponad 200 reprezentantów klubów kolarskich z całej
Polski. Nie zabrakło też najbardziej
utytułowanych kolarzy w naszym
kraju, z olimpijczykiem Tadeuszem
Mytnikiem na czele.

gają diagnozować lokalne problemy,
ustalają ich przyczyny i pomagają w
poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. Do kogo zgłosić się o pomoc w Twoim rejonie zamieszkania?
Dzielnicowy, mł. asp. Ewelina Fitas
nr tel. 47 87 554 42,
tel. kom. 797 306 407
e-mail: dzielnicowy.strzegom1@swidnica.wr.policja.gov.pl
Komisariat Policji w Strzegomiu
ul. Czerwonego Krzyża 1
Rejon służbowy - Rejon służbowy:
Strzegom, ul: Agatowa, Ametystowa,
Bazaltowa, Bukowa, Chopina, Cicha,
Dębowa, Fiołkowa, Granitowa, Jaśminowa, Kalcytowa, Kasztanowa, Klonowa, Kochanowskiego Jana, Kościuszki
Tadeusza, Kwarcowa, Legnicka, Matejki Jana, Mickiewicza Adama, Mostowa, Niecała, Niepodległości, Ofiar Katynia, Paderewskiego Ignacego, Promenada, Pułaskiego Kazimierza, ROD
Krzyżowa Góra, ROD Pod Krzyżem,
ROD Pod Lasem, Różana, Sikorskiego
Władysława, Skalna, Sosnowa, Staffa
Leopolda, Świętego Jana, Witosa Wincentego, Wyspiańskiego Stanisława.
DG
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Prezentacja wojsk rekonstrukcyjnych, lokalne pyszności, występy, przejażdżki pontonem, zabawa
taneczna oraz nocna gala światła i
ognia to tylko niektóre z licznych
atrakcji, które czekały na uczestników Dolnośląskiego Weekendu z Questami w Burkatowie.
Impreza wystartowała w piątek, 25
czerwca. Zjawy, żołnierze z pochodniami i upiory można było spotkać
na swojej drodze, podczas inauguracji najnowszego questu w Burkatowie
(gmina Świdnica). Kilkadziesiąt osób
wzięło udział w nocnym zwiedzaniu
Burkatowa z dreszczykiem. Uczestnicy wyprawy poczuli się jak prawdziwi odkrywcy, ale podczas zwiedzania
musieli zachować niezwykłą czujność,
ponieważ na każdym kroku czaiły się
straszne zjawy i upiory. Trasa questu
to 5 kilometrów malowniczych widoków. W rolę niezwykłego przewodnika nocnego spaceru wcielił się Piotr
Kulak z Sowiogórskiego Towarzystwa
Historyczno-Krajoznawczego, który z
ogromną charyzmą opowiadał o walkach stoczonych pomiędzy wojskami
Austrii i Prus.
– Muszę wam zdradzić pewną tajemnicę, w średniowieczu w burkatowskim pałacu żył sobie pewien książę.

W tamtych czasach ten zamek wyglądał zupełnie inaczej, był otoczony fosą
i posiadał zwodzony most. Nie był on
dobrym człowiekiem, trudnił się między innymi złodziejstwem. Mieszkańcy
Burkatowa postanowili zrobić z nim
porządek i wyłowili silnie trujące ryby,
a następnie otruli mieszkańców pałacu. Od tamtej pory po godzinie 21.00
w Burkatowie można spotkać najróżniejsze zjawy i postacie, które niepokoją nasze dusze i ciała – mówił Piotr
Kulak.
Na żądnych przygód odkrywców,
którzy przeszli quest, czekał poczęstunek przy świetlicy wiejskiej w Burkatowie.
Z kolei w sobotę, 26 czerwca, w
drugi dzień imprezy licznie zgromadzona publiczność w Burkatowie z
zaciekawieniem przyglądała się poczynaniom grup rekonstrukcyjnych,
które z wyjątkowym poświęceniem
uczestniczyły w inscenizacji bitwy, do
której doszło 21 lipca 1762, kiedy to na
terenie Burkatowa starły się ze sobą
wojska pruskie i austriackie.
Czym jest quest? Jest to edukacyjna gra terenowa, która łączy ze sobą
kilka elementów – zabawę, naukę,
poszukiwanie skarbu i odkrywanie.
Quest to nazwa, która oznacza zada-

Tradycyjnie ogromnym zainteresowaniem cieszyła się rekonstrukcja bitwy pod Burkatowem.

nie, zagadkę i polega na poszukiwaniu skarbów. Gra nie wymaga żadnej
skomplikowanej obsługi czy znaczenia
terenu, tak jak np. w podchodach. Do
zabawy wystarczy ulotka lub darmowa aplikacja. Ulotki z questami można
też otrzymać w wybranych punktach

foto: D. Gębala

Za nami weekend pełen questów.
Emocji nie brakowało

turystycznych.
Uczestnicy
zabawy czytają wierszowane wskazówki
i podążają według instrukcji questu.
Na końcu drogi na odkrywców czeka
skarb, a w nim pieczątka, która jest
potwierdzeniem przebycia trasy.
J. Cader, D. Gębala

Damian od urodzenia choruje na stwardnienie guzowate, padaczkę lekooporną oraz
zaburzenia ze spektrum autystycznego - To
rzadka choroba genetyczna, w której jednym z głównych objawów jest stopniowy
rozwój nowotworów w różnych narządach:
mózgu, nerkach, sercu, płucach.

syna z chorobą, na niedzielny piknik w
Jagodniku. Przygotowaliśmy moc atrakcji dla całej rodziny, z pewnością nikt
nie będzie się nudził. Oprócz pokazów
off-road odbywać się będą najróżniejsze licytacje przedmiotów i usług, loteria fantowa, pokaz zumby i konkursy, a
na głodnych uczestników czekać będzie
mnóstwo pyszności – informuje mama
Damiana, Kamila Milik.
Wspierać chłopca można również poprzez udział w licytacjach, które prowadzone są na grupie portalu
społecznościowego – 5 Charytatywny
Motopiknik dla Damiana w Jagodniku.
Wylicytować można m. in. przejażdżkę
autem off-road, karnety na strzelnicę,
vouchery na tor kartingowy, kosmetyki, pobyty w pensjonatach, nowoczesny
piekarnik, porcelanę, karnety do fryzjera i wiele innych.
J. Cader

z nowym zastępcą
burmistrza
Dotychczasowa kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Urzędu
Miejskiego, Justyna Chrebela została nowym zastępcą burmistrza
Jaworzyny Śląskiej. Zastąpiła na stanowisku Marka Zawiszę.
– Bardzo dziękuję Markowi Zawiszy za 10 lat współpracy i zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz

foto: UM Jaworzyna Śląska

Po raz piąty rodzina, przyjaciele,
znajomi jednoczą siły, aby wesprzeć
leczenie chorego Damiana Nazarko z
gminy Świdnica. 11 lipca zapraszają na
festyn i mnóstwo dobrej zabawy. Całkowity dochód trafi na konto chłopca.
Podczas pikniku, który odbędzie
się już 11 lipca, będą zbierane środki na
leczenie, rehabilitację oraz terapię Damiana. Organizatorzy przygotowują
wiele atrakcji, między innymi: pokaz
aut, gry i zabawy dla dzieci, przejażdżki off-road, licytacje, pyszne jedzenie.
Na pikniku zagra DJ Luki, czyli Łukasz
Krupiarz, DJ z imponującym doświadczeniem scenicznym. W ciągu 25 lat
kariery za konsolą współpracował ze
światowej sławy przedstawicielami różnych gałęzi muzyki elektronicznej m.in.
Marcel Woods, Mauro Picotto, Richard
Durand, Dimitri Vegas and Like Mike,
Justin Prime, Bingo Players, Westbam,
Hazel, V_Valdi, Radi S, od których czerpie muzyczne inspiracje.
Damian w tym roku kończy 15 lat,
wciąż pozostając podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Cała kwota, którą mamy nadzieję uzbierać podczas pikniku, zostanie wpłacona
na konto fundacji, a następnie w całości
wykorzystana na kosztowne leczenie i
rehabilitację chłopca. Damian od urodzenia choruje na stwardnienie guzowate, padaczkę lekooporną oraz zaburzenia ze spektrum autystycznego - to
rzadka choroba genetyczna, w której
jednym z głównych objawów jest stopniowy rozwój nowotworów w różnych
narządach: mózgu, nerkach, sercu, płucach. Chciałabym zaprosić wszystkich,
którzy chcieliby wspomóc walkę mojego

foto: użyczone

Zagrają dla Damiana Jaworzyna Śląska

Justyna Chrebela pełni funkcję zastępy burmistrza od 1 lipca.

rozwoju gminy Jaworzyna Śląska.
Życzę sukcesów na nowej drodze zawodowej, a Justynie Chrebela – efektywnej pracy na rzecz naszej gminy
oraz doskonałej współpracy – mówi
burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz. Justyna Chrebela ukończyła studia podyplomowe
Executive Master of Business Administration (EMBA), Systemy Informacji Geograficznej oraz New Public
Menagement. Przez 10 lat pracowała
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, 8
lat w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w Referacie Programów
Strategicznych i Funduszy Zewnętrznych oraz 2 lata w Wydziale Promocji.
Doświadczenie zawodowe zdobywała
również na stanowiskach eksperta
w projekcie „Modelowa rewitalizacja
miast” realizowanym przez Instytut Rozwoju Miast oraz wykładowcy
i członka komisji egzaminacyjnej w
Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na Studiach Podyplomowych na
kierunku „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”. Z Urzędem
Miejskim w Jaworzynie Śląskiej związana jest od ponad 4 lat, przez ostatnie 3 lata kierowała Referatem Rozwoju i Promocji.
Oprac.
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sport

Na piasku po raz pierwszy
w nagrodę talony na sprzęt sportowy
do zrealizowania w firmie JAKO oraz
pamiątkowe dyplomy – relacjonuje Waldemar Kurek ze Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kolejne
turnieje w Świdnicy odbędą się: 18
lipca – turniej mikstów oraz 8 sierpnia – Open Mężczyzn.

Rywalizacja stała na wysokim poziomie sportowym.

Szczerba i Dorota Chyży wygrywając
na koniec w finale z duetem Agata Bogacka i Barbara Wilk. O miejsce trzecie powalczyły dwie świdnickie pary:
Małgorzata Byczek i Kinga Fąfara

ŚKPR zagra
w I lidze!

wraz z czterema rywalami z poprzedniego sezonu w II lidze: Zewem Świebodzin, Tęczą Kościan, Trójką Nowa
Sól i Dziewiątką Legnica, a także dotychczasowymi
pierwszoligowcami:
Grunwaldem Poznań, GOKiS-em Kąty
Wrocławskie, AZS Zielona Góra, Borem
Oborniki Śl., Realem Astromalem Leszno, Olimpem Grodków i Szczypiorniakiem Gorzyce Wielkie. Pełen skład I
ligi centralnej i I ligi regionalnej można
znaleźć na stronie internetowej Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Jednocześnie
Dział Rozgrywek ZPRP informuje, że
składy grup mogą ulec zmianie w przypadku odmowy wydania licencji klubowej w danej klasie rozgrywkowej przez
Komisarza Rozgrywek ZPRP. Losowanie terminarzy rozgrywek odbędzie się
w pierwszej połowie lipca.
Oprac.

W zakończonych niedawno rozgrywkach II ligi, szczypiorniści ŚKPR-u zakończyli sezon na
czwartym miejscu w tabeli.
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oraz Joanna Smernicka i Aleksandra Lupa. W bezpośredniej rywalizacji lepsze okazały się Byczek-Fąfara.
Cztery najlepsze drużyny w obu kategoriach otrzymały od organizatora

Open Kobiet:
1. Agnieszka Szczerba, Dorota Chyży –
Wrocław
2. Agata Bogacka, Barbara Wilk –
Strzelin
3. Małgorzata Byczek, Kinga Fąfara –
Świdnica
4. Joanna Smernicka, Aleksandra Lupa
– Świdnica
Open Mężczyzn:
1. Jakub Jaworski, Kacper Pańczyk –
Jawor
2. Mateusz Michalak, Daniel Fijałka –
Lelechów
3. Michał Jerzyk, Bartek Nackowski –
Wałbrzych
4. Dorian Kowalczyk, Piotr Orzechowski – Świdnica
Daniel Gębala

Udane występy
świdnickich akrobatów

foto: D. Gębala

To, o czym mówiono od kilkunastu miesięcy, wreszcie nabrało realnych kształtów. Związek Piłki Ręcznej w Polsce ogłosił ramy reorganizacji rozgrywek ligowych. Od sezonu
2021/22 będzie pięć, a nie jak dotąd
cztery szczeble rozgrywek. Świdnicki Klub Piłki Ręcznej został natomiast
promowany z II ligi do nowej dywizji
– tak zwanej I ligi regionalnej!
W nadchodzącym sezonie w
PGNiG Superlidze zagra 14 zespołów.
Nowym tworem będzie I Liga Centralna, która została stworzona z 14 najlepszych drużyn z czterech grup z poprzedniego sezonu w I lidze. Pozostali
pierwszoligowcy wraz z najlepszymi
drużynami II ligi utworzą cztery grupy I Ligi Regionalnej. Pod nią znajdą się
dwa kolejne szczeble II i III liga. ŚKPR
znajdzie się w grupie B I ligi regionalnej

foto: D. Gębala

Poznaliśmy triumfatorów pierwszego z wakacyjnego cyklu turniejów
siatkówki plażowej, organizowanych
przez Świdnicki Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Łącznie w rywalizacji
wzięły udział 22 pary. Kolejne zmagania zaplanowano na 18 lipca.
– Nasz cykl rozpoczął się 27
czerwca od rywalizacji w dwóch kategoriach: Open-Kobiet i Open-Mężczyzn. Do rywalizacji stanęło 8 par
żeńskich i 14 męskich. Mecze rozgrywane były systemem brazylijskim do
dwóch przegranych spotkań. Cieszy
fakt, że obok stałych bywalców na
świdnickiej plażówce zaczęli pojawiać
się nowi fascynaci tej dyscypliny sportowej. Wśród panów zwyciężyła para
Jakub Jaworski i Kacper Pańczyk, którzy zwyciężali już na naszym terenie.
W finale pokonali duet Mateusz Michalak i Daniel Fijałka. Honor Świdnicy bronił zespół Dorian Kowalczyk i
Piotr Orzechowski, którzy w meczu o
trzecie miejsce zostali jednak pokonani przez duet Michał Jerzyk i Bartek
Nackowski. W kategorii pań w całych
zawodach najlepiej zagrały Agnieszka

To był intensywny czas dla reprezentantów UKS Acro Club Świdnica. Akrobaci z powodzeniem reprezentowali nasze miasto podczas
zagranicznych i krajowych zawodów.
W dniach 17-20 czerwca w Bukareszcie odbyły się Mistrzostwa
Świata w Fitnessie Gimnastycznym
- WDA Dance World. Polskę oraz
Świdnicę w kategorii Acrobatic Show
reprezentowały: Amelia Powroźnik, Maja Antos-Ciupin, Hanna Kubryńska, Amelia Ingram, Zuzanna
Maliszewska, Milena Bujak, Amelia
Jakubowska, Karolina Kozieł, Kornelia Borowy, Aleksandra Dyko.
Wyniki UKS Acro Club Świdnica:
▪ Hanna Kubryńska, solo mini –
1. miejsce
▪ Karolina Kozieł, solo junior –
4. miejsce
▪ Amelia Jakubowska, solo teen –
6. miejsce
▪ Kornelia Borowy, Aleksandra
Dyko, duo-trio children –2. miejsce
▪ Amelia Powroźnik, Maja Antos-Ciupin, Amelia Ingram, duo-trio
teen – 9. miejsce
▪ Maja Antos-Ciupin, Hanna Kubryńska – 8. miejsce
▪ Zuzanna Maliszewska, Milena
Bujak -10. miejsce
20 czerwca w Inowrocławiu odbył się Ogólnopolski Turniej w Akrobatyce Sportowej „Akro i Sól”. W klasyfikacji drużynowej UKS Acro Club
Świdnica zajęła znakomite, drugie
miejsce na 17 klubów startujących.
Indywidualnie zawodnicy byli podzieleni na kategorie wiekowe.
Pierwsze lokaty wywalczyły:
Hania Kubryńska, Zuzia Nowacka,
Amelka Powroźniak, Emilia Szy-

monowicz i Tosia Bitniok. Drugie
miejsce zajęły: Marysia Czerkawska,
Nadia Ofierzyńska, Maja Dziedzic i
Magdalena Mikuła. Na najniższym
stopniu podium uplasowała się Maja
Antos-Ciupin. Na czwartym miejscu zawody ukończyły: Magda Anioł,
Milena Bujak oraz Jola Walczak. Odpowiednio piąte i szóste miejsce wywalczyły: Zuzia Tomalak, Asia Nazimek i Dominika Winkoś.

Wyniki zespołowe:
▪ Młodzik 2K: Julka Bakalarz, Hania
Kożuszek-Bobińska – 6. miejsce
▪ Klasa 3 2K: Amelka Ingram, Zuzia
Maliszewska – 2. miejsce; Amelka
Staszkowian, Natasza Stasiak –
5. miejsce
▪ Klasa 3 3K: Kamila Wołoch, Kornelia Borowy, Ola Dyko – 3. miejsce;
Natalka Borzestowska, Amelka
Dziedzic, Zuzia Piróg – 4. miejsce
▪ Youth 2K: Dominika Burdzy, Milena Paszkowska – 1. miejsce
▪ Youth 3K: Ola Walczak, Nikola Fedorowicz, Julka Bilecka – 1. miejsce; Sara Kujawa, Julka Makles,
Ala Karman – 2. miejsce
▪ 11-16 Age group 2K: Amelka Misek,
Ania Kowalczyk – 3. miejsce
▪ 11-16 Age group 3K: Julka Rembilas, Amelka Jakubowska, Karolina
Zięba – 2. miejsce
- Serdecznie dziękujemy za
wsparcie finansowe prezydent Świdnicy, Beacie Moskal-Słaniewskiej.
Szczególne podziękowania należą się
firmie Cloos, Sonel oraz MPK Świdnica, bez których nie moglibyśmy
osiągnąć sukcesu sportowego – mówi
Agnieszka Ingram z UKS Acro Club
Świdnica.
Oprac.

sport

Gryfiacy błysnęli formą
w Zawierciu

nanej walce praktycznie w ostatniej sekundzie efektowną techniką ręczną z wyskoku posłał swojego przeciwnika na deski. Niestety, było to za mało, aby wbić się
do strefy medalowej – opowiada trener
UKS Taekwon-do Gryf Świdnica, Waldemar Zdebski. – Z powodu pandemii
wszystkie znaczące zawody w Taekwon-do, w których braliśmy udział co roku
zostały przeniesione na drugie półrocze,
postanowiliśmy sprawdzić się na matach
kickboxingu. Nasz klub na początku roku
przystąpił do Polskiego Związku Kickbo-

Zakończyła się rywalizacja o puchar Rowerowej Stolicy Polski. Miasto Świdnica, dzięki zaangażowaniu
mieszkańców, uplasowało się na 14.
miejscu. W zabawie brały udział 53
miasta i wszystkie miały równe szanse, niezależnie od wielkości i liczby
mieszkańców. Łączna liczba przejechanych kilometrów była bowiem
dzielona przez liczbę mieszkańców.
Zwycięzcą w ogólnopolskiej zabawie
została Nowa Sól.
Świdnica dołączyła do zabawy 18
kwietnia, kiedy został zorganizowany
pierwszy oficjalny trening w mieście dla
wszystkich chętnych biorących udział
w rywalizacji. W sumie przez dwa miesiące przystąpiło 836 uczestników skupionych w 29 grupach typu szkoły, kluby
sportowe, instytucje, firmy itp. Łącznie
dla Świdnicy uczestnicy pokonali podczas rywalizacji w czerwcu 101.651 kilometrów. - Nasi mieszkańcy jak zwykle
nie zawiedli. Organizowali się w przeróżnych grupach, aby wspólnie jeździć i
namawiać innych do zabawy. Dziękuję

im wszystkim za udział w rywalizacji i za
każdy przejechany kilometr dla Świdnicy – mówi Radosław Werner, kierownik
Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Grupą, która przejechała w sumie najwięcej kilometrów
dla naszego miasta, była „Grupa Ogólna
Świdnica na rowery”, która zakończyła
zabawę z wynikiem 25.459 km. Kolejnym
była Bike Center Atak Sport Świdnica –
18.302 km, Szkoła Podstawowa nr 4 w
Świdnicy – 12.891 km, Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy – 8.401 km, Szkoła
Podstawowa nr 2 w Świdnicy – 6.905 km
oraz ZHP Świdnica – 4.874 km. Najwięcej
wśród kobiet przejechała Anna Panek 2.301 km, a najlepszym wśród mężczyzn
okazał się Mirosław Wyskiel – 3.414 km.
Warto podkreślić, że Krzysztof Jachimowicz swoim wynikiem zdobył pierwsze miejsce wśród wszystkich startujących zawodników w Polsce w kategorii
do lat 15. Podsumowanie świdnickiej
rywalizacji oraz wręczenie nagród dla
najlepszych odbędzie się 19 września
podczas tradycyjnego rajdu rowerowe-

foto: UKS Taekwon-do Gryf Świdnica

Z bardzo dobrej strony podczas Pucharu Polski Kadetów Młodszych i Starszych Polskiego Związku Kickboxingu
zaprezentowali się zawodnicy świdnickiego UKS Taekwon-do Gryf. Mocno
obsadzona impreza odbyła się w ostatni
weekend czerwca w Zawierciu.
– W zawodach wystartowaliśmy
czwórką zawodników: Marcel Zieliński
(kadet młodszy), Maciej Dobrowolski (kadet starszy), Hubert Jasinowski (kadet
starszy) i Dawid Szczęsny (kadet starszy). W zawodach rewelacyjnie spisał się
Maciej Dobrowolski, który dwie walki w
formule pointfighting wygrał przed regulaminowym czasem, zdobywając tym
samym złoty medal. W formule light contact Maciek nieznacznie uległ w pierwszej walce swojemu przeciwnikowi, który po dwóch następnych walkach zajął 1.
miejsce. Marcel Zieliński w pointfighting
wygrał jedną walkę, a w drugiej pechowo stracił prowadzenie tuż przed zakończeniem pojedynku. To, co nie udało się
Marcelowi w poinfighting, udało się w
lightcontact, gdzie po bardzo ciężkim, ale
wygranym pojedynku zdobył brązowy
medal. Pozostali zawodnicy na razie bez
sukcesów, jednak na pochwałę zasługuje
zwycięstwo Dawida w pierwszej walce w
lightcontact, w której po bardzo wyrów-

Pływalnia przy
ulicy Równej
czynna przez
całe wakacje!

Fighterzy Gryfa z
sukcesami reprezentują Świdnicę
na ogólnopolskich
imprezach.

xingu i z racji, że poczuliśmy się całkiem
dobrze na zawodach PZKB na pewno do
końca roku obok zawodów w Taekwon-do
zaliczymy jeszcze dwa starty w Kickboxingu. Natomiast od września zapraszamy na
nasze treningi wszystkich, którzy chcieliby
rozpocząć lub wznowić swoją przygodę ze
sportami walki. Zajęcia prowadzone są
przy ul. Ofiar Oświęcimskich w 3 grupach wiekowych z podziałem na stopień
zaawansowania, a treningi można rozpocząć już od 5. roku życia – dodaje Zdebski.

W związku z trwającym remontem, basen odkryty przy ulicy Śląskiej pozostanie nieczynny
w tym sezonie. Dla spragnionych
kąpieli Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji ma jednak dobrą
wiadomość. Przez całe wakacje
czynna będzie kryta pływalnia
przy ulicy Równej.
W poprzednich latach w okresie letnim w obiekcie następowała przerwa technologiczna, ale w
tym roku wszystkie konieczne
prace zostały wykonane wcześniej i nic nie stoi na przeszkodzie,
by pływalnia przyjmowała gości
przez dwa miesiące wakacji. W
lipcu i sierpniu pływalnia czynna
będzie codziennie, także w weekendy od godziny 12.00 do 20.00.
Godziny sportowe (pływanie po
torach) – 14.00, 15.00, 19.00. Wejście do wody o każdej pełnej godzinie. Godzinne wejście na basen
– 50 minut pływania za wyjątkiem
wejścia na godzinę 13.00 i 17.00 –
45 minut pływania. Bilety jednorazowe kosztują 8 zł (ulgowy) i 10 zł
(normalny). Do nabycia są karnety
na 10 wejść.
oprac.

Daniel Gębala

Rowerowa rywalizacja dobiegła końca

ningi. Aplikacja „Aktywne Miasta” jest
cały czas dostępna i można z niej korzystać bezpłatnie.
Oprac.
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go „Świdnica na rowery”. Kolejna edycja
rywalizacji odbędzie się w czerwcu 2022
roku. Organizatorzy zachęcają wszystkich, aby w każdej chwili rozpoczęli tre-

foto: użyczone

Dzięki determinacji i zaangażowaniu świdnickich
kolarzy nasze miasto zajęło
wysoką lokatę.
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Wagony Świdnica sp. z o.o. jest jedną ze spółek należących do amerykańskiego koncernu THE GREENBRIER
COMPANY, wiodącego producenta taboru kolejowego w Ameryce Północnej. W Europie jesteśmy w czołówce
producentów wagonów towarowych.
Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowiska:

Poszukujemy
kandydatów
na stanowiska:

SPAWACZ

z uprawnieniami spawania blach
spoinami czołowymi w metodzie
MAG (135)

ELEKTRYK
ŚLUSARZ

Osobom chętnym do pracy w zawodzie
spawacza oferujemy możliwość
uzyskania niezbędnych uprawnień.

ELEKTRONIK

WYMAGANIA:
• posiadanie uprawnień elektrycznych SEP do 1 kV;
• brak przeciwskazań do pracy na wysokości
powyżej 3 metrów;
• znajomość schematów elektrycznych

Miejsce pracy: Pszenno, Cukrownia Świdnica

OFERUJEMY:
• zatrudnienie w renomowanej międzynarodowej firmie
o ugruntowanej pozycji na rynku pracy;
• zatrudnienie na pełny etat;
• współudział w produkcji od podstaw całego,
złożonego wyrobu;

OFERUJEMY:

OPERATOR SUWNICY STEROWANEJ
Z POZIOMU ROBOCZEGO
z uprawnieniami IS lub IIS

ŚLUSARZ NARZĘDZIOWY

WYMAGANIA:
• doświadczenie w zawodzie ślusarz montażysta
przy montażu konstrukcji stalowych.
• znajomość czytania złożonych rysunków technicznych.
• aktualne uprawnienia spawalnicze w metodzie MIG/MAG
oraz uprawnienia w zakresie eksploatacji ręcznych
palników acetylenowo- tlenowych.
• uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych
z poziomu roboczego.
• dyspozycyjność.
• duże możliwości rozwoju w obrębie jednej firmy produkcja „od konstrukcji do gotowego produktu”
na indywidualne zamówienia klienta;
• udział w szkoleniach i kursach.
Od wszystkich kandydatów oczekujemy zaangażowania
w pracy, rzetelności i odpowiedzialności.

SPOSÓB ZŁOŻENIA SWOJEGO PODANIA O PRACĘ:
prosimy przesłać swoje CV wraz z listem motywacyjnym, pod podany adres firmy z dopiskiem „OFERTA PRACY”.
Firma WAGONY ŚWIDNICA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Aplikacje należy przesyłać na adres e-mail:

Więcej informacji:
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rekrutacja@suedzucker.pl

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów rekrutacji
Administratorem danych osobowych jest Wagony Świdnica Sp. z o. o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 35, email: rekrutacja@gbrx.com ,
email inspektora ochrony danych osobowych: iodo@gbrx.com. Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie
rekrutacyjne do Wagony Świdnica sp. z o.o.(Pracodawca), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w
zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, abyśmy zatrzymali Twoje CV w swojej
bazie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Zgadzam
się na przetwarzanie przez Wagony Świdnica sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych
rekrutacji”. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy
w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na
podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość
udziału w rekrutacji. W każdym czasie możesz cofnąć wyrażoną zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@gbrx.com . Dostęp do
przesłanego zgłoszenia rekrutacyjnego (CV) będzie miał wyłącznie zarząd spółki, dział kadr i podmioty upoważnione do prowadzenia procesu
rekrutacji oraz osoby kierujące pracownikami w dziale, którego dotyczy rekrutacja. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani
przekazywane poza granicę RP. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących
swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli
chciałby Pani/Pan złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym
( CV) , prosimy bezpośredni kontakt z działem kadr spółki Wagony Świdnica sp. z o.o. Przysługuje Pani/Panu także prawo do złożenia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie CV na potrzeby przyszłych rekrutacji – przysługuje
Pani/Panu prawo do odwołania wcześniej wyrażonej zgody.
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Adres siedziby firmy: Wagony Świdnica sp. z o.o. ul. Strzelińska 35 58-100 Świdnica
lub e-mail: rekrutacja@gbrx.com

