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- Zachęcamy, zapraszamy, nikogo nie zmuszamy - mówi Beata Moskal-Słaniewska. Prezydent Świdnicy jest jedną z 565 osób, która zdecydowała zaszczepić się przeciwko Covid-19 w specjalnie przygotowanym autobusie, który w każdą niedzielę sierpnia parkuje
pod miejskim teatrem. Przed nami jeszcze dwa terminy z możliwością przyjęcia preparatu
bez wcześniejszej rejestracji.
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Jak opiekować się osobą
starszą w domu?
MOPS zaprasza na bezpłatne
szkolenie
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Charakterystyczne rzeźby
z basenu traﬁły
do pracowni renowacyjnej
we Wrocławiu

Tu znajdziesz
biuletyn
▪ 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

foto: D. Gębala
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Po renowacji rzeźby ponownie staną się nieodłącznym elementem wyremontowanego kąpieliska.

Zna je chyba każdy mieszkaniec naszego miasta. Rzeźby
dziewczynki i chłopczyka z basenu letniego przy ul. Śląskiej
zostały zdemontowane i przetransportowane do Wrocławia. To właśnie tam, w pracowni renowacyjnej przejdą proces czyszczenia oraz uzupełnienia ubytków.
Przypomnijmy, że zakres remontu
kąpieliska zawiera przebudowę całego kompleksu, czyli: budowę stalowych niecek basenów o łącznej powierzchni ponad 2,5 tys. m2 wraz z
wyposażeniem, budowę zjeżdżalni,
wodnego placu zabaw, tarasów wraz
z żaglami solarnymi, trybun, altan
wypoczynkowych, wieży ratowniczej, przebieralni, budynku techno-

logii basenowej wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą komunikacyjną, małą architekturą oraz
nasadzeniem zieleni. Wykonany zostanie także demontaż, oczyszczenie
i ponowny montaż dwóch zabytkowych rzeźb. Nowością na kąpielisku
będzie wodny plac zabaw z dwoma
zjeżdżalniami i wieloma urządzeniami
zabawowymi dla dzieci. Znajdą się tam

m. in.: armatki wodne, wiadra przelewowe, tryskające dysze w kształcie
jeżyków, liści czy też muchomorów.
Kolejną atrakcją dla nieco starszych
amatorów wodnych kąpieli będzie
60-metrowa zjeżdżalnia rurowa oraz
15-metrowa zjeżdżalnia jednotorowa. Baseny rekreacyjne wyposażone
zostaną w platformy dla osób niepełnosprawnych, a wśród urządzeń wodnych znajdą się m.in.: dzika rzeka, kula
generująca fale, gejzery powietrzne,
ścieka pontonowa czy też przyrządy
do masażu. Dla szukających ochłody
i cienia przygotowane zostaną drewniane altany. Nie zabraknie również
przebieralni, siedzisk i ławek. Obiekt
będzie udostępniony mieszkańcom w
2023 roku.
DG
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Facebook/Ćmy, foto: Łukasz Bąk

tel. kontaktowy

W rolach głównych występuje
siedmiu chłopców. Wśród nich Hubert (jako Tancerz) oraz Jakub (jako
Mały). Kuba od września jest czwartoklasistą w SP 6 w Świdnicy, a Hubert
pierwszoklasistą w II LO w Świdnicy.
Jak chłopcy traﬁli do ﬁlmu?
–W 2018 roku Piotr Stasik szukał w
świdnickich szkołach chętnych chłopców do zagrania w zupełnie innym ﬁlmie. Hubert zgłosił się na ochotnika
i tak przez około rok raz na jakiś czas
dostawał zadania do wykonania: nagrać
ﬁlm o sobie, napisać list do kosmitów,
wziąć udział w jakichś warsztatach. Po

600 374 775

reklama

Na zdjęciu główni bohaterowie ﬁlmu. Hubert (pierwszy od lewej), oraz Jakub (drugi od prawej).

roku odsyłania prac został wybrany do
ﬁlmu „Czas Bogów”, który ostatecznie
zmienił tytuł na „Ćmy”. W przeddzień
wyjazdu na zdjęcia (trzy tygodnie podczas wakacji i dwa tygodnie w październiku trwały nagrania), otrzymaliśmy
propozycję, żeby młodszy brat Huberta
(był on wcześniej na ﬁlmach o Hubercie, kiedy Hubert pokazywał jak uczy
brata Taekwondo) nagrał ﬁlm o sobie.
Od razu zaproszono go na nagrania i
tak przeżył fantastyczną przygodę z
bratem i całą ekipą ﬁlmową – opowiada
Katarzyna Jasinowska, mama młodych
aktorów ze Świdnicy.
DG

reklama

Podczas Międzynarodowego Festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu swoją premierę miał jedyny
reprezentant Polski – ﬁlm „Ćmy” w
reżyserii Piotra Stasika. W produkcji
aktorskie debiuty zaliczyli bracia ze
Świdnicy - Hubert i Jakub Jasinowscy.
„Ćmy” to wielowarstwowy poetycki survival. Grupa chłopców w
wieku 8-15 lat ucieka z obozu dla graczy po tym, jak wychowawcy postanawiają wyłączyć im komputery i odciąć
dostęp do internetu. Wycieńczeni
odnajdują się po 20 dniach poszukiwań. W tym czasie, przebywając w
opuszczonych miejscach, nie odzywają się do siebie ani słowem. Jeden
z nich znika bez śladu. Psychologowie ustalili, że stres po odcięciu od
gier spowodował u nich wystąpienie
histerii grupowej. Histeria ta polega
na zbiorowym powtarzaniu skomplikowanych czynności, bez możliwości zaprzestania, aż do utraty
sił. „Ćmy” to połączenie musicalu
oraz ﬁlmu dokumentalnego i fabularnego. Samplowana, feministyczna
przypowieść o smartfonowej cywilizacji. Opowieść o tym, jak prywatne
nieszczęście, wstyd i ukrywane żądze
prowadzą przez religijne hochsztaplerstwo do samounicestwienia.

aktualności
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Trwa remont zabytkowej bramy

Weź udział
w polsko
-czeskich
warsztatach
integracyjnych
Świdnicki magistrat zaprasza seniorów (w wieku 60+)
wraz z dziećmi (7-14 lat) będącymi pod ich opieką, do bezpłatnego uczestnictwa w polsko-czeskich warsztatach integracyjnych, które odbędą się
30 sierpnia oraz 4 września w
Świdnicy. Wspólnie z gośćmi z
Czech będzie można w ciekawy
sposób poznać nasze miasto.

codzienna

porcja informacji
na

mojaswidnica.pl
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Po wykonaniu ekspertyzy technicznej wybrano wykonawcę renowacji zabytkowej bramy głównej
w Parku Zawiszowskim. Zgodnie z
umową prace powinny zakończyć się
w połowie grudnia tego roku. Koszt
inwestycji to 73 800 zł.
Konserwacja, którą przeprowadza
ﬁrma SARISA Piotr Gierlasiński, ma
na celu ustabilizowanie konstrukcji i
niedopuszczenie do dalszej destrukcji
obiektu. Podstawowe zadanie konserwatorskie to przywrócenie oryginalnej
formy zabytku. Zakres prac obejmie

między innymi: usunięcie samosiejek,
oczyszczenie kamiennych cokołów i
powierzchni tynkowanych, konserwację
elementów piaskowcowych
jej zwieńczenia, konserwację lub odtworzenie tynków na powierzchniach
płaskich i w detalach architektonicznych, laserunkowe wymalowanie powierzchni tynkowych, uzupełnienie
lub wymianę spoin, zabezpieczenie
przed działaniem wody opadowej,
demontaż oraz renowację furtek i
skrzydeł bramy z przywróceniem oryginalnej kolorystyki. O poprawę stanu

bramy apelowała m.in. radna Magdalena Rumiancew–Wróblewska, jak
możemy przeczytać w jej interpelacji:
- Liczne pęknięcia i szczeliny, w których rosną samosiejki mogą być przyczyną zawalenia się i stanowią duże
niebezpieczeństwo dla spacerujących.
Przypomnijmy, że brama wzniesiona została w 1905 roku. Jest częścią
ogrodzenia powstałego rok wcześniej
cmentarza ewangelickiego. Po 1945
roku zamieniono go w park miejski –
obecnie Park Zawiszowski.
DG

W geście solidarności pisali pocztówki
do więźniów politycznych na Białorusi
W związku z niechlubną rocznicą sfałszowania wyborów prezydenckich za naszą wschodnią granicą, z inicjatywy Natashy Polkh i Świdnickiej Rady ds. Równego Traktowania odbyła
się symboliczna akcja pisania kartek pocztowych do więźniów politycznych na Białorusi. W
sumie świdniczanie wysłali 116 pocztówek.
9 sierpnia minął rok od sfałszowania wyników wyborów na Białorusi. Od
roku Białorusini wciąż walczą o prawo do
wolnych i uczciwych wyborów. Represje
nie słabną i z każdym dniem rośnie liczba więźniów politycznych. Obecnie za
takich uznano 608 osób. – Chcieliśmy
dodać otuchy i wsparcia, pokazać gest
solidarności z ludźmi doświadczającymi
nieustającej agresji i represji. Dobre słowo,
wsparcie emocjonalne jest bardzo ważne.
I tym można się podzielić z ludźmi, którzy
są uwięzieni tylko za to, że wyrazili swoje
prawo do wolności, podawali protestującym wodę, czy za to, że powiedzieli „NIE”
dla przemocy – tłumaczy Natasha Polkh,
organizatorka akcji.
Daniel Gębala

foto: D. Gębala

4 września
„Od detalu do muralu” –
uczestnicy poznają ciekawostki
na temat wybranych detali architektonicznych
zdobiących
elewacje świdnickich kamienic, będą mieli także możliwość
odtworzenia własnego detalu
wzorowanego na świdnickich
elementach architektonicznych.
Poznają świdnickie murale – autorów, techniki malarskie, tematykę.
Zapisy prowadzi Regionalna
Informacja Turystyczna i Kulturalna w Świdnicy (Rynek 39-40).
Organizator gwarantuje dobrą
zabawę oraz obiad. Niezbędne
dane do zapisów: imię i nazwisko,
rok urodzenia, miejscowość zamieszkania oraz numer telefonu.
Zajęcia będą rozpoczynać
się o godzinie 10:00, uczestnicy spotykają się w Rynku, przy
wejściu do Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy. Przewidywane
zakończenie zajęć o godzinie
14:00. Obiad o godzinie 14:15.
Liczba miejsc jest ograniczona
– w każdych warsztatach może
uczestniczyć 20 osób – decyduje kolejność zgłoszeń. Warsztaty
organizowane są w ramach projektu „Transgraniczna integracja
międzypokoleniowa”
współﬁnansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 –
2020 Interreg V-A Republika
Czeska – Polska.
oprac.

foto: D. Gębala

30 sierpnia
„Co ma piernik do Świdnicy?” – zabawa terenowa z mapą
i historią w tle, podczas której uczestnicy zdobędą przepis
na świdnickie pierniki, poznają
przyprawy i tajniki przygotowania ciasta piernikowego według
legendarnej receptury sprzed
lat.

Do akcji pisania kartek włączyła się spora grupa świdniczan.

aktualności

„Jesteśmy jednym narodem,
wszyscy jesteśmy Polakami”. Świdniczanie
uczcili 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej

Piknik był dobrą okazją do zapoznania się z
tajnikami zawodu żołnierza.

Świdniczanie pamiętali o Cudzie nad Wisłą

armią, marszałka Józefa Piłsudskiego.
To jego charyzma i jego siła dała nadzieję innym – dodaje prezydent Świdnicy.
– Mówię o tym dlatego, że dziś chyba brakuje nam takiej charyzmatycznej osobowości, która będzie potraﬁła
znów zjednoczyć nas wszystkich. W
obronie wolności, w obronie demokracji, bo znów ta wolność jest zagrożona
– nasza wolność obywatelska. Myślę,
że warto o tym mówić dzisiaj, byśmy
wszyscy odeszli stąd z taką właśnie
reﬂeksją. Jesteśmy jednym narodem,
wszyscy jesteśmy Polakami. Im więcej
będzie osób, które powiedzą dość, trzeba zacząć zasypywać rowy, tym szybciej
dojdziemy do etapu, jaki marzy się nam
wszystkim. Żeby nie było podziałów na
lepszych i gorszych Polaków, żebyśmy
nie wskazywali sobie, kto i kiedy gdzie
stał. Żebyśmy się czuli w swojej ojczyźnie wszyscy tacy sami, z takimi samymi
prawami. Ważne jest również to, żeby
czuć się bezpiecznie. Bezpieczeństwo
to nie tylko to co dzieje się wewnątrz
kraju, ale i to co dzieje się w naszych relacjach zewnętrznych, a te w ostatnich
dniach zostały bardzo mocno naruszone – apeluje Beata Moskal–Słaniewska.
Msza święta i piknik rodzinno
-patriotyczny
14 sierpnia uroczystości odbyły
się także na Osiedlu Młodych. O godz.
12.00 w kościele pw. NMP Królowej Polski uroczystą mszę św. odprawił Ignacy
Dec – biskup senior. Tuż po zakończeniu nabożeństwa zaproszeni goście
wygłosili swoje mowy pod tablicą upamiętniającą rocznicę 100-lecia Bitwy
Warszawskiej. Po zakończeniu części
oﬁcjalnej, goście przenieśli się na zielone tereny paraﬁi, gdzie odbył się piknik
rodzinno-patriotyczny.
Daniel Gębala

reklama

foto: Mateusz Rataj

Żeby nie było podziałów na lepszych
i gorszych Polaków
– Spotykamy się co roku, żeby oddać hołd polskim żołnierzom. Żołnierzom wszystkich armii na wszystkich
frontach. Data jest symboliczna ze
względu na Bitwę Warszawską. Niektórzy mówią „Cud nad Wisłą”. Ja uważam,
że ten cud stał się kilka tygodni wcześniej, kiedy doszło do bezprecedensowej mobilizacji Polaków, do działania
ponad podziałami. Pamiętajmy, że niepodległa Polska miała niespełna dwa
lata, wciąż kształtował się rząd, wciąż
trwały tarcia w parlamencie. I właśnie w
takiej sytuacji, kiedy ta nasza demokracja była tak młoda i niestabilna, zagroziło nam coś, co mogło odebrać tak z trudem wywalczoną wolność – podkreśla
prezydent Beata Moskal–Słaniewska.
– Wspominamy 15 sierpnia, ale musimy
cofnąć się o te kilka tygodni wcześniej,
kiedy doszło do powołania do życia armii ochotniczej. Pamiętajmy o tym, co
wówczas się udało. Pod dowództwem
gen. Józefa Hallera ponad 105 tysięcy
ochotników zaciągnęło się do armii i to
między innymi oni stanowili jedną ze
znaczących sił podczas pamiętnej bitwy pod Warszawą. Kiedy padł Brześć
i nie udało się ochronić Bugu, wojska
radzieckie szły prosto na stolicę. Wtedy wszyscy zdali sobie sprawę, że jeżeli
do tej Warszawy dojdą, to może skończyć się niepodległość. Stąd mężczyźni,
młodsi i starsi zaciągali się do armii. Nastąpiło przegrupowanie wojsk i mądre
działanie taktyczne polskiego korpusu
spowodowało, że Bitwa Warszawska
ona była po prostu do wygrania. Wielka w tym zasługa generała Tadeusza
Rozwadowskiego, ale przede wszystkim
tego, który wówczas przewodził polską

foto: D. Gębala

W tym roku przypada 101. rocznica Bitwy Warszawskiej, która w dniach
13-15 sierpnia 1920 r. rozegrała się na
przedpolach stolicy pomiędzy wojskami polskimi a Armią Czerwoną. Na pamiątkę tych historycznych wydarzeń,
15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska
Polskiego. Świdnickie uroczystości
tradycyjnie odbyły się pod Pomnikiem
Zwycięstwa na placu Grunwaldzkim.
W symbolicznym złożeniu kwiatów wzięły udział delegacje złożone z
władz miejskich, kombatantów oraz
przedstawicieli służb mundurowych.
Przybyłych gości przywitał chór. Mieczysław Lisiewski ze Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego, które było organizatorem wydarzenia. Spotkanie uświetniło Świdnickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „SRH Świdnica”.
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Organizują festyn charytatywny
dla Łukasza Tkaczyka
Przez miesiąc od wypadku bliscy
Łukasza nie mogli go odwiedzać przez
panującą pandemię. Później został
przeniesiony do ośrodka „Budzik” dla
dorosłych w Brzegu, traﬁł tam w ręce
profesjonalistów, którzy wybudzili go ze
śpiączki. W październiku Łukasz traﬁł
do Instytutu Neurorehabilitacji Animus,
w którym zrobił ogromne postępy, a co
najważniejsze, mógł z nim przebywać
ktoś z bliskich, co ma ogromny wpływ
na postępy w terapii. - Przez nieszczęśliwy wypadek stracił całe swoje życie
i próbuje je teraz poskładać, by móc
funkcjonować w przyszłości wśród innych, robiąc to, co kocha – programowanie laserów, pras krawędziowych
oraz ploterów CNC, projektowanie
przestrzennych konstrukcji stalowych.
Do tego wszystkiego, niestety, niezbędne są sprawne ręce. Na obecną chwilę
nie jest jeszcze w stanie chodzić, ale
dzięki intensywnej rehabilitacji będzie,
wierzymy w to mocno – mówi Angelika
Tkaczyk.
Łukasz dzielnie walczy o swoją sprawność i przyszłe samodzielne życie. - Od niedawnego powrotu z Ośrodka Neurorehabilitacji do
Świdnicy, pomimo przeszkód, które cały czas stają na jego drodze,

foto: nadesłane

Wskutek nieszczęśliwego wypadku doznał urazu czaszkowo-mózgowego. Teraz walczy o powrót
do sprawności. Swoją determinacją
może zawstydzić niejedną osobę.
Niestety, ta walka kosztuje. 21 sierpnia odbędzie się festyn dla Łukasza
Tkaczyka.
Upadek z trzeciego stopnia schodów zniszczył zdrowie młodego świdniczanina i spowodował bardzo poważny uraz czaszkowo-mózgowy. - To był
moment, chwila, zasłabnięcie, które
roztrzaskało życie Łukasza i całej naszej
rodziny na miliony kawałków. Bardzo
ciężko to poskładać w całość. W ubiegłym roku, 25 stycznia brat stracił przytomność. Tak się jednak nieszczęśliwie
zdarzyło, że stał wtedy na schodach.
Upadek z trzeciego stopnia schodów
spowodował koszmarne uszkodzenia
głowy i narządów wewnętrznych. Łukasz traﬁł na oddział intensywnej opieki medycznej, jego oddech przez długi
czas utrzymywał respirator. To dopiero
początek tej bardzo trudnej i bolesnej
dla nas historii, ale na tę chwilę już wiemy, że konieczne będą ogromne pieniądze na specjalistyczną, wielomiesięczną
rehabilitację – informuje Angelika Tkaczyk, siostra Łukasza.

Łukasz dzielnie walczy o swoją sprawność i przyszłe samodzielne życie.

nadal ma w sobie siłę, walczy jak
mało kto. Aktualnie walczymy ze
spastycznością, skupiamy się na
otwarciu lewej ręki tak, aby mógł
posługiwać się nią przy komputerze, wrócić do tego, co kocha, czyli
programowania. Niestety, w prawej
ręce jest już skostnienie i potrzebna będzie kosztowna operacja. Póki
co najważniejsza jest rehabilitacja,
ponieważ każdy dzień, tydzień bez
niej oznacza cofanie się postępów,
na które Łukasz tak długo i boleśnie
pracował. Czeka go najprawdopodobniej operacja wzroku, ze względu
na zeza. Łukasz od wypadku widzi
na jedno oko dobrze, a na drugim
widzi obraz obrócony, jakby o dwie
godziny wstecz, te obrazy nakładają
się na siebie, co przeszkadza w codziennym życiu. Mimo tego wszystkiego, co przeszedł i przechodzi,
wciąż chce żyć, walczy. Zdarzają się
chwile zwątpienia, dołków, z których
trudno wyjść, ale kto jak nie on? Formatowanie komputera nawet teraz
to dla niego pestka, a ogrywanie nas
w scrabble sprawia mu radość, więc
czemu jego własne ciało miałoby go
ograniczać? Nie pozwolimy na to,
walczymy do końca i mam nadzieję, że #TarzanTeam, czyli wszystkie
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osoby o wielkim sercu, będą zawsze
wspierać Łukasza w tej nierównej
walce – dodaje siostra Łukasza.
Na koncie zbiórki internetowej,
zrzutka.pl, zebrano ponad 100 tysięcy
złotych. Niestety, jest to kropla w morzu potrzeb. - Aktualnie neurorehabilitacja jest prowadzona w mieszkaniu,
gdzie dojeżdżają rehabilitanci, 2 godziny dziennie. Nie jest już to tak kosmiczny koszt jak w przypadku ośrodka, ale potrzeb jest wiele, dochodzą
co miesiąc koszty za leki, lekarzy, nie
są to niestety małe kwoty. Szukamy też idealnego wózka dla Łukasza
ze względu na postawę, nie może on
mieć tego co dotychczas, co również
wiąże się z kosztami.
Każdy, kto chciałby wesprzeć walkę o zdrowie Łukasza Tkaczyka, może
wpłacić datki na konto internetowej
zbiórki na https://www.siepomaga.
pl/lukasz-tkaczyk. Ponadto na sobotnim pikniku od godziny 10.00 do 18.00
będzie można wylicytować najróżniejsze przedmioty i usługi, np. voucher
na organizację urodzin z animatorem,
bon na strzelnicę, voucher na makijaż
permanentny, usługa wykonania tatuażu, zaproszenia na kolacje, trening z
trenerem personalnym i wiele innych.
J. Cader
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Kobe Bryant bohaterem muralu

Dostojny Astor
poleca się do adopcji

foto: D. Gębala

Tym samym popularny „Black
Mamba” dołączył do panteonu
gwiazd koszykówki, których podobizny są również dziełem Roberta
Kukli. Przypomnijmy, że na ceglanym murze możemy podziwiać
także podobizny Michaela Jordana,
Marcina Gortata, LeBrona Jamesa
oraz Allena Iversona, które stworzone zostały na przestrzeni kilku
ostatnich lat.
Bryant zginął 26 stycznia 2020
roku w katastroﬁe helikoptera w ka-

foto: Fundacja Mam Pomysł

W styczniu ubiegłego
roku świat sportu poruszyła tragiczna śmierć Kobe’ego
Bryanta, który zginął w katastroﬁe śmigłowca. Za sprawą
świdnickiego artysty, Roberta Kukli możemy podziwiać
niesamowity mural poświęcony legendarnemu zawodnikowi Lakersów. Pomysłodawcą i fundatorem dzieła
na murze okalającym boisko
na osiedlu Zawiszów jest Stowarzyszenie Basket Świdnica
we współpracy ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury.

Spokojny
Astor cierpliwie wyczekuje
na nowych właścicieli, którzy
zapewnią mu
spokojny i bezpieczny dom.
– A s t o r
wprowadził się
do nas z podwrocławskich Siechnic. To duży psiak w typie owczarka, który poleca się do adopcji. Co
o nim wiemy? To spokojny piesek,
który wszystko robi w swoim tempie. Oczywiście czasem zdarza się
mu odpalić tryb turbo, jednak nie jest
to zbyt częste. To taki psi ﬂegmatyk,
któremu dobrze jest jak jest i rodzina,
która adoptuje Astora, będzie musiała
to zaakceptować. To uroczy i przekochany pies, który odda Państwu całe
swoje psie serduszko. Jeśli chodzi o
psiaki, to reaguje bardzo różnie i do
jednych ciągnie, do innych nie. Koty
pogoni i to we wspomnianym wyżej
trybie turbo. Nie potraﬁ zachować
czystości, więc trzeba będzie go tego
nauczyć. Polecany do domu z nieco starszymi dziećmi. Bardzo ładnie
chodzi na smyczy – zachęcają wolontariusze ze świdnickiego schroniska
dla bezdomnych zwierząt.
Schronisko dla Zwierząt w
Świdnicy, ul. Pogodna 3, telefon
kontaktowy: 733 093 663 lub 531
496 442, kontakt@schroniskoswidnica.pl.
DG

Kobe Bryant był jednym z najlepszych zawodników w historii ligi NBA.

lifornijskim Calabasas. Podczas lotu
śmigłowiec niespodziewanie runął na
ziemię, nikt z osób będących na pokładzie nie przeżył. W dniu tragicz-

nego wypadku miał 41 lat. Wśród oﬁar
była również 13-letnia córka koszykarza, Gianna.
DG

Całoroczny obiekt tenisowy mieści
się w Pszennie pod Świdnicą. Na
terenie komplleksu znajdują się
trzy hale łukowe o nawierzchni
sztucznej trawy z wypełnieniem
ceramicznym. Hale wyposażone
są w oświetlenie, ogrzewanie
oraz nagłośnienie jak i odsuwane
kurtyny boczne. W swojej ofercie
posiadamy odkryty kort tenisowy
z nawierzchnią sztucznej trawy.
Kort posiada własne oświetlenie
zewnętrzne.
Na terenie obiektu znajdują
się również: szatnie, toalety z
prysznicami, recepcja, kawiarenka,
ogródek letni, parking.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE
URODZINY | FESTYNY | TURNIEJE

SERWIS I WYPOŻYCZALNIA
RAKIET TENISOWYCH!
ZAPRASZAMY DZIECI I DOROSŁYCH

Nabór do szkółki trwa cały rok!

Słoneczna 21
58-125 Pszenno
+ 48 798 301 055
www.sunwaysport.com
Znajdź nas na:

Rezerwacja online i telefoniczna
20.08-2.09.2021 r. |
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Sudety dostępne dla niepełnosprawnych.
Pionierski projekt na Dolnym Śląsku
Działająca na Dolnym Śląsku Fundacja Ładne Historie rusza z pionierskim projektem, dzięki któremu Sudety staną się dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. W trzy przetestowane wcześniej trasy górskie – w Górach Suchych, Bystrzyckich i
Stołowych – wyruszą pierwsze rodzinne wycieczki, a do bezpłatnego użytku traﬁą opracowane mapy szlaków z niezbędnymi
wskazówkami. To pierwsze tego typu działanie na Dolnym Śląsku i jedno z pierwszych w Polsce.

Krok dalej, by góry były bliżej
Dzięki projektowi „Łączą nas
góry – #KrokDalej z Merell” osoby
z niepełnosprawnościami oraz ich
opiekunowie będą mogli zdobywać
Sudety na własną rękę. – Nasze doświadczenia pokazują, że duży procent uczestników, którzy wyruszyli
z nami w góry, z czasem zaczyna to
robić samodzielnie. Bardzo im w tym
kibicujemy i chcemy zachęcać do tego
kolejne osoby. Dlatego opracowujemy
dokumentację tras, tworzymy mapy z
ich opisami, wskazówkami, odpowiedziami na najczęściej zadawane nam
przez uczestników wypraw pytania –
tłumaczy Anna Gerus z Fundacji Ładne Historie. Mapy będą dostępne na
stronie internetowej ladnehistorie.pl/
lacza-nas-gory z możliwością pobrania i samodzielnego wydruku na domowej drukarce. Dowiemy się z nich,
jak przebiega trasa, jakie pojawić się

mogą utrudnienia, a także w których
miejscach można odpocząć. Mapom
towarzyszyć będzie bogata dokumentacja zdjęciowa eksplorowanych
szlaków. Przewodnik przygotowany
przez zespół Fundacji Ładne Historie
to także przydatne narzędzie dla rodzin z małymi dziećmi czy seniorów.
– Góry są bliżej, niż się wydaje, ale
aby naprawdę mogły być w zasięgu
ręki, potrzebne są rzetelne i łatwo
dostępne informacje o tym, jak i którędy można zacząć je odkrywać na
własną rękę, niezależnie od kondycji
– dodaje Anna Gerus.
Trwają zapisy na wycieczki górskie
Na uczestników wypraw czekają malownicze krajobrazy Dolnego
Śląska. Już 22 sierpnia z Sokołowska
wyruszy pierwsza wycieczka górska
– w polskim Davos niegdyś mieściło
się słynne sanatorium dr. Brehmera.
Finałem spaceru będzie schronisko
Andrzejówka zlokalizowane w Przełęczy Trzech Dolin. Tydzień później,
29 sierpnia, uczestnicy powędrują
ze schroniska Jagodna w Górach Bystrzyckich aż na szczyt Jagodnej zaliczanej do Korony Gór Polski. Finałowa wycieczka zaplanowana jest na 5
września – rozpocznie się w Batorówku, malutkiej osadzie z XVIII wieku, a
zakończy podziwianiem Niknącej Łąki
– torfowiska ze specjalnie stworzoną
ścieżką edukacyjną. Zainteresowani
wyprawami górskimi zapisywać się
mogą pod adresem zapisy@ladnehistorie.pl
Turystyka górska to fantastyczna forma rehabilitacji i rekreacji. Dotychczas z programu „Łączą nas góry”
skorzystało łącznie 140 osób z niepełnosprawnościami i ponad 300 osób
zdrowych. Od pierwszej odsłony projektu uczestnicy pokonali już ponad
290 kilometrów sudeckich szlaków. W

foto: Marcin Trzpiot

„#KrokDalej z Merell” to kontynuacja akcji „Łączą nas góry”, w ramach
której od trzech lat organizowane są
wycieczki górskie dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami
oraz ich rodzin. – W Sudetach jest
bardzo dużo tras, które spełniają odpowiednie parametry, choć nie były
przystosowywane i nie są oznaczane
jako trasy dla osób o specjalnych potrzebach – mówi Daniel Gerus, pomysłodawca akcji. Projekt wspierają
ambasadorowie dobrej woli, m.in. himalaista Piotr Snopczyński, sportowiec Łukasz Wawrzyniak oraz Paweł
Parus – szef Stowarzyszenia Klubu
Kibiców Niepełnosprawnych i pełnomocnik marszałka województwa ds.
osób z niepełnosprawnościami. Podczas wypraw Fundacja zapewnia profesjonalny sprzęt, wyszkoloną kadrę i
wolontariuszy, dzięki czemu marzenia
o górskich spacerach stają się realne.

Organizatorzy przyznają, że zainteresowanie wycieczkami jest ogromne.

tegorocznym sezonie odbyły się cztery wycieczki, m.in. na Halę Szrenicką,
na Wzgórza Włodzickie w Sudetach
Środkowych i do Hali pod Śnieżnikiem. W każdej wyprawie uczestniczyło ponad 100 osób.
Dorzuć się do puszki.
Pomóż spełnić marzenia
Akcję „Łączą nas góry” wspierać
można przez cały rok. Koszt każdej

Piękny gest Patryka Klimali
Patryk Klimala, wywodzący się
z Kalna (gmina Żarów), piłkarz New
York Red Bulls, wsparł akcję charytatywną organizowaną przez Fundację
Wspierania Sportu „Łączy nas Football”. Świdnicka fundacja pod batutą Wiesława Żurka gromadzi środki,
które w całości zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnej protezy
nogi dla świdnickiego akrobaty, Andrzeja Żumanowa.
- Naszym celem
jest zebranie prawie
200 tys. zł na hiper nowoczesną protezę dla
Andrzeja Żumanowa. Z
projektu „Aktywny Sa-
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morząd” być może uda się uzyskać
spore doﬁnansowanie. Dodatkowo
z aukcji internetowej oraz prywatnych wpłat też trochę pieniążków
„wpadnie”. Za kilka dni na Facebooku
startujemy z kolejną inicjatywą. Wierzymy, że będzie równie skuteczna.
Natomiast 19 września podczas pikniku rowerowego na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
także zorganizujemy akcję charytatywną na nasz cel. Jestem dobrej
myśli i wierzę, że jeszcze tym roku
Andrzej uzyska wymarzoną protezę, która da mu drugie życie. Kończąc, bardzo wszystkim dziękuję za
aktywny udział w naszej inicjatywie.

Szczególne słowa uznania kieruję do
Patryka Klimali. Patryk pokazałeś
klasę i jesteś wzorem. Dzięki wielkie
dobry chłopaku – opowiada Wiesław
Żurek, prezes Fundacji Wspierania
Sportu „Łączy nas Football”.
23-letni Klimala swoje pierwsze
piłkarskie kroki stawiał w Zjednoczonych Żarów. Następnie reprezentował
barwy Lechii Dzierżoniów. Jego seniorska kariera na dobre rozkręciła się
w Jagielloni Białystok. Stamtąd w 2020
roku przeniósł się do utytułowanego
Celticu Glasgow. Obecnie reprezentuje barwy ekipy z ligi MLS, New York
Red Bulls.
DG

wyprawy waha się od 4 do 5 tysięcy
złotych. Pieniądze wpłacać można
przez stronę internetową ladnehistorie.pl/wesprzyj-nas lub do końca
sierpnia dorzucać się do puszek zlokalizowanych w schroniskach górskich, m.in. w Andrzejówce, Zygmuntówce i na Wielkiej Sowie. Więcej informacji na stronie: ladnehistorie.pl/
lacza-nas-gory.
Oprac
Klimala
aktywnie
włączył się
w pomoc
dla Andrzeja
Żumanowa
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Kolejne świdnickie kamienice przechodzą metamorfozę dzięki
współpracy wspólnot samorządowych i miasta. W ostatnich tygodniach zakończyły się prace w kamienicy przy ulicy Komunardów.
Władze Świdnicy co roku przeznaczają pulę pieniędzy z budżetu na
remont zabytkowych obiektów. To nie
tylko poprawa estetyki, ale też przywracanie dawnego blasku Świdnicy.

Foto: Wiktor Bąkiewicz/UM Świdnica

Kamienice odzyskują
dawny blask

reklama

Z kamienicy przy ulicy Komunardów
rusztowanie już zdemontowano, remont został zakończony. Z kolei na
placu 1000-lecia trwają prace na rusztowaniu. Podobnie jest z budynkiem
przy ulicy Trybunalskiej, której inwestycja prowadzona jest ze środków
własnych.
Od 2014 roku na ratowanie świdnickich zabytków przeznaczono po-

Foto: Wiktor Bąkiewicz/UM Świdnica

Foto: Wiktor Bąkiewicz/UM Świdnica

nad 11 milionów złotych, za które zrealizowano około 130 projektów. Dzięki
przyznanym dotacjom z budżetu miasta na nowo możemy zakochać się w
ulicy Grodzkiej, a architektoniczne
cudo, czyli barokowa kamienica przy
Pułaskiego 24 stała się punktem obowiązkowym na turystycznej mapie
Świdnicy.
Oprac.

Poszukujemy kandydatów na stanowiska:

ŚLUSARZ
ELEKTRYK
Miejsce pracy: Pszenno, Cukrownia Świdnica
OFERUJEMY:
Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem:

rekrutacja@suedzucker.pl

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

Więcej informacji:
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Co oznaczają symbole
umieszczone na opakowaniach?
Na opakowaniach produktów, których używamy niemalże codziennie, możemy znaleźć przeróżne znaki, liczby oraz
symbole. Przybliżamy Wam te, które dotyczą gospodarki odpadami i recyklingu.
Ten symbol oznacza, że opakowanie nadaje się do recyklingu! Symbol występuje
najczęściej na przedmiotach z aluminium
lub tworzyw sztucznych, które można
ponownie wykorzystać.
Poniżej strzałek bardzo często pojawia
się napis z informacją o rodzaju surowca
użytego do wykonania opakowania (np.
PET – politereftalan etylenu). Wewnątrz
znaku może znajdować się liczba określająca procent użytych do produkcji materiałów pochodzenia z recyklingu.
Taki znak znajdziemy na puszkach, butelkach, paczkach, pojemnikach, torbach
i kartonach. Jeśli są wykonane z tworzyw
sztucznych- wyrzucamy je do żółtego
pojemnika, jeśli z papieru- do niebieskiego.
Ten znak świadczy o tym, że opakowanie
jest biodegradowalne (kompostowalne).
Takie opakowania rozkładają się podczas
kompostowania oraz nie uwalniają szkodliwych substancji. Produkty ekologiczne
z tym symbolem mogą być kompostowane wraz z odpadami organicznymi.
Na rynku coraz częściej pojawią się opakowanie z takim znakiem: chociażby niektóre butelki z wodą, paczki czy torby
foliowe w których znajduje się żywność.
Ta etykieta jest przyznawana przez DIN
CERTCO (Niemiecki Instutut Standaryzacji).
Torby kompostowalne wyrzucamy do
worków/pojemników koloru brązowego
lub możemy je zutylizować w domowym
kompostowniku, jeśli taki posiadamy.
Dwie strzałki skierowane w przeciwne strony oznaczają, że opakowanie
nadaje się do ponownego wykorzystania. Gdy zużyjemy produkt, który się

w nim znajduje, opakowanie może być
wykorzystane ponownie. Czyli nie jest
odpadem.
Symbol występuje najczęściej na beczkach, puszkach, kontenerach, pudełkach, szklanych pojemnikach i kanistrach.
Przekreślony
pojemnik
występuje
przede wszystkim na sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, którego nie
można wyrzucać wraz z innymi odpadami. Zaliczają się do niego urządzenia
gospodarstwa domowego, te duże (czyli
np. chłodziarki, lodówki, zmywarki, pralki kuchenki, mikrofalówki, grzejniki czy
piece), jak i te mniejsze (to m.in. odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, zegary
czy wagi). Elektroodpadem jest również
sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (np. komputery, kopiarki, drukarki, kalkulatory, faksy, telefony, sprzęt
audiowizualny).
Elektrodpady to też narzędzia elektryczne i elektroniczne (wiertarki, piły, maszyny do szycia, kosiarki itp.), sprzęt oświetleniowy (lampy fluorescencyjne czy
sodowe), elektryczne zabawki i sprzęt
sportowy (kolejki elektryczne, gry video),
sprzęt medyczny (np. urządzenia do radioterapii czy badań kardiologicznych),
różnego typu czujniki, regulatory i termostaty, a także wszelkie automaty (np.
do wydawania napojów i słodyczy, ale też
bankomaty).
Ten symbol to znak aluminium. Oznacza
on, że produkt lub jego opakowanie wykonane jest z aluminium oraz nadaje się
do recyklingu. Najbardziej znane opakowania z aluminium to puszki do napojów
oraz folia spożywcza.

RECYKLINGOWA WYKREŚLANKA

Opakowania po aerozolach, puszki po
farbach, opakowania po lekach oraz pojemniki po olejach przemysłowych stanowią wyjątek.
Towar został wyprodukowany zgodnie z przepisami obowiązującymi w
Unii Europejskiej. Oznakowany wyrób
spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej. Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania,
ochroną zdrowia i ochroną środowiska,
określają zagrożenia, które producent
powinien wykryć i wyeliminować
Symbol informuje konsumenta, że produkt nie zawiera freonów, które niszczą
warstwę ozonową, a tym samym przyczyniają się do globalnego ocieplenia
klimatu.
Na produktach tego typu (np. kosmetyki) można spotkać napisy: Ozon Friendly,
ozon freundlich (Przyjazny dla ozonu)
oraz CFC* free (bez chlorofluorowęglowodorów, CFC - chloro-fluoro-carbon),
ohne fckw.
Zielony punkt to znak ekologiczny
oraz jeden z najczęściej stosowanych
symboli na świecie. Oznacza, że za
dane opakowanie wniesiono już opłatę
za wtórne przetworzenie opakowania,
na rzecz krajowej organizacji odzysku
opakowań.
Dbaj o czystość - znak ten występuje
najczęściej obok symbolu recyklingu;
ma na celu przypomnieć, że dane opakowanie powinno zostać wrzucone do
kosza, by nie zanieczyszczać środowiska naturalnego.

Urząd Miejski w Świdnicy
Wydział Gospodarki Odpadami
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica,
tel. (+48) 74 856 29 21,
(+48) 74 856 29 36
e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl
www.czystaswidnica.pl
Zakład Oczyszczania Miasta
Spółka z o.o.
ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica,
tel./fax (+48) 74 85 22 104
e-mail: biuro@zomswidnica.pl
www.zomswidnica.pl
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.
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”.
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Ostatnia szansa na
szczepienia bez
wcześniejszej rejestracji
- Zachęcamy, zapraszamy, nikogo nie zmuszamy - mówi Beata Moskal-Słaniewska. Prezydent
Świdnicy jest jedną z 565 osób,
która zdecydowała zaszczepić się
przeciwko Covid-19 w specjalnie
przygotowanym autobusie, który
w każdą niedzielę sierpnia parkuje
pod miejskim teatrem. Przed nami
jeszcze dwa terminy z możliwością
przyjęcia preparatu bez wcześniejszej rejestracji.
Punkt Szczepień Mobilnych
działa w każdą sierpniową niedzielę. W autobusie można zaszczepić
się, bez wcześniejszej rejestracji,
jednodawkową szczepionką firmy
Johnson & Johnson. - Po przechorowaniu Covid-19, nieco później że
względu także na wysoki poziom
przeciwciał, przyjęłam jedną dawkę
Johnson & Johnson. Nie zmuszamy. Zachęcamy – mówi prezydent
Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska, która w niedzielę 15 sierpnia
zaszczepiła się w specjalnym autobusie.

Plan pracy Mobilnego Punktu
Szczepień:
Sobota, 21 sierpnia - Milikowice, gmina Jaworzyna Śl.

(dożynki gminne) w godz.
14:00 – 19:00
Niedziela, 22 sierpnia - Witoszów Dolny, gmina Świdnica
w godz. 8:00 – 11:30
Niedziela, 22 sierpnia – Świdnica, Rynek w godz. 12:00 –
17:00
Sobota, 28 sierpnia - Biała,
gmina Marcinowice (dożynki
gminne) w godz. 14:00 – 19:00
Niedziela, 29 sierpnia –
Świdnica, Rynek 8:00 – 12:30
Niedziela, 29 sierpnia -Jagodnik, gmina Świdnica (dożynki
gminne) w godz. 13:00 -17:00
Przypomnijmy, że od połowy
maja do 22 lipca z opcji szczepienia
na świdnickim lodowisku skorzystało
15 043 osób. Od 23 lipca w przychodni Eskulap jako Powszechny Punkt
Szczepień zaszczepiono 1032 mieszkańców. Łącznie z osobami, które
przyjęły szczepionkę w autobusie,
daje to obecnie (stan na 18 sierpnia)
wynik 16 640 zaszczepionych mieszkańców Świdnicy.
Daniel Gębala
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Vincenzo Capezzuto za sprawą swojego niepowtarzalnego głosu oczarował publiczność zgromadzoną w Kościele Pokoju.
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Mam nadzieję, że przed nami jeszcze wiele edycji, podczas których
będziemy się zachwycać muzyką
w najlepszym wykonaniu – mówiła
podczas symbolicznego zamknięcia
festiwalu prezydent Świdnicy, Beata Moskal–Słaniewska.
Daniel Gębala

reklama

Kolejna muzyczna podróż naszpikowania duchowymi uniesieniami dobiegła końca. Za nami
XXII Festiwal Bachowski, największy festiwal muzyki klasycznej na
Dolnym Śląsku i jeden z największych w całym kraju. 9 sierpnia w
wielkim finale w Kościele Pokoju
wystąpił zespół L’Arpeggiata, Anna
Dego i genialny Vincenzo Capezzuto.
Tegoroczna edycja festiwalu
odbywała się pod hasłem „Pragnij
przemiany”. Łącznie odbyło się ponad czterdzieści koncertów. Tradycyjnie już Bach Festival Świdnica połączył innowację z ciągłością. Artystycznym objawieniom
towarzyszą powroty znakomitych
artystów, zawsze mających do powiedzenia coś nowego. – Chcę gorąco podziękować tym, bez których
Festiwal Bachowski by nie zaistniał.
Dziękujemy za wielką życzliwość
biskupowi i gospodarzowi tego
wyjątkowego obiektu, ks. Waldemarowi Pytlowi. To dzięki niemu
Kościół Pokoju był główną sceną
tegorocznej edycji festiwalu. Gorące podziękowania przesyłam w
kierunku Jana Tomasza Adamusa,
dyrektora artystycznego i twórcy Festiwalu Bachowskiego, który
sprawił, że nasz festiwal jest uznawany w Polsce i w Europie za imprezę o najwyższym poziomie muzycznym. Natomiast na ręce dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury,
Anny Rudnickiej składam podziękowania i gratulacje, że po raz kolejny ŚOK był współorganizatorem
tak znamienitego przedsięwzięcia.

foto: Marcin Trzpiot

Anielskie głosy na zakończenie
Festiwalu Bachowskiego

aktualności

Kolorowe szaleństwo na Przed nami
koniec wakacji!
jubileuszowy 30.
Fotomaraton Świdnicki
Chcesz porzucać się kolorowym
proszkiem ze znajomymi lub rodziną? Przyjdź i daj się ponieść szaleństwu! Holi Święto Kolorów, największa w Polsce kolorowa trasa, zawita
do Świdnicy. Impreza odbędzie się w
piątek, 27 sierpnia na terenie Parku
Centralnego.
Oﬁcjalne rozpoczęcie festiwalu
zaplanowano na godz. 16.00, a cała zabawa potrwa do godz. 20.00. - Wstęp
na imprezę jest darmowy. Nasi DJ-e

zagrają tak, żebyście nawet na moment nie przestali się bawić! Przewidujemy także konkursy z nagrodami,
bańki mydlane oraz pokazy taneczne!
Przyjdź i daj się ponieść kolorowemu
szaleństwu! – zachęcają organizatorzy eventu. Wydarzenie odbędzie się
w ramach projektu „Wszystkie kolory
wolontariatu - edycja 2021 r.” realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej
z budżetu Gminy Miasto Świdnica.
DG

Wielkimi krokami zbliża się
świdnickie
święto
fotograf ii.
Uczestnicy konkursu będą mieć
12 godzin i 12 tematów, do których wykonają po jednym zdjęciu.
Liczy się kreatywność, indywidualny sposób patrzenia na otaczający świat i wytrwałość.
- W tym roku obchodzimy bardzo zacny jubileusz, ponieważ jest
to 30. Fotomaraton Świdnicki.
Konkurs ten jest najdłużej trwającym fotomaratonem w Polsce i
był też pierwszym w kraju. Pomysł na zorganizowanie tego typu
imprezy w naszym mieście zrodził
się podczas mojego pobytu w Kopenhadze, gdzie właśnie odbywał
się fotomaraton. Postanowiłem
zorganizować podobny konkurs
w Świdnicy, który od 30 lat cieszy się dużym powodzeniem. Podobne imprezy pojawiały się też w

kilku Polskich miastach m. in. we
Wrocławiu i Tarnowie, ale były to
fotomaratony, które miały jedną
lub kilka edycji, a nasz, świdnicki
odbywa się cyklicznie. Każdy, kto
chciałby wziąć udział w konkursie, może się zgłosić praktycznie
do ostatniej chwili, do godziny
9.30 – informuje Andrzej Protasiuk, pomysłodawca i organizator
Fotomaratonu Świdnickiego.
Konkurs startuje 18 września
o godzinie 10.00 w Galerii Fotografii, Rynek 44, gdzie uczestnicy
otrzymają dwa pierwsze tematy,
kolejne zostaną przedstawione
w godzinach: 12.00, 14.00, 16.00,
18.00 i 20.00. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz wystawa prac odbędzie się 19 września o godzinie 12.00 w Galerii
Fotografii.
J. Cader

foto: Daniel Gębala

codzienna
porcja informacji
na
Święto kolorów to świetna zabawa w gronie najbliższych przyjaciół.

mojaswidnica.pl

reklama

niesamodzielnej osoby starszej, zasad opieki nad osobą z zaburzeniami
o charakterze otępiennym, metod
wspomagających opiekunów w organizacji dnia osoby niesamodzielnej czy
pomocy ﬁnansowej świadczonej przez
instytucje – zachęca Dorota Szyłobryt
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Szkolenie zaplanowane zostało na 20 października w Świdnicy.
Termin szkolenia może ulec zmianie
z uwagi na sytuację epidemiologiczną
związaną z COVID-19. Liczba miejsc
jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia na szkolenie będą przyjmowane od 1 września w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świdnicy przy
ul. Franciszkańskiej 7 przez pracowników: Grażynę Szulc oraz Monikę
Kosterkę.
DG

reklama

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, we współpracy
z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki
Społecznej we Wrocławiu, zaprasza
do udziału w szkoleniu pn.: „Jak opiekować się osobą starszą w domu?”.
Szkolenie jest bezpłatne, kierowane do osób, najczęściej członków rodzin, ale również sąsiadów czy przyjaciół, którzy sprawują opiekę nad niesamodzielną osobą starszą, wymagającą stałego wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu. Szkolenie skupia się
na praktycznych aspektach opieki nad
seniorami.
– Poruszone będą m.in. zagadnienia dotyczące ﬁzjologicznego starzenia się organizmu. Problemów
związanych z zapewnieniem osobom
starszym opieki w domu, metod skutecznej pielęgnacji, aranżacji przestrzeni w domu stosownie do potrzeb

reklama

Jak opiekować się
osobą starszą
w domu? MOPS
zaprasza na
bezpłatne szkolenie
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Harcmistrz, Piotr Pamuła

Ogrom prac włożony w ich
stworzenie budzi niewątpliwy podziw i szacunek. W piątek, 6 sierpnia, w gmachu Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Świdnicy już po raz
14. zaprezentowane zostały efekty
warsztatów malowania ikon zorganizowanych przez Paraﬁę Prawosławną pw. św. Mikołaja w Świdnicy.
Tradycyjnie nad przebiegiem prac
czuwał niezawodny artysta, Michał
Bogucki.
– Jak zawsze nasze warsztaty integrują ludzi z różnych środowisk i
wyznań. Tegoroczna edycja może
nie jubileuszowa, warto jednak podkreślić, że w tym roku nasza paraﬁa
obchodzi swoje 50-lecie – podkreśla
ks. Piotr Nikolski, proboszcz prawosławnej paraﬁi pw. św. Mikołaja w
Świdnicy. Podczas tegorocznej edycji warsztatów powstało sześć monumentalnych prac przeznaczonych
do montażu na suﬁcie świdnickiej
cerkwi oraz cztery mniejsze ikony
na deskach, w tym pierwsza ikona
św. Andrzeja Świerada. – Nasza praca to ciągłość, która ma sens. Tworzymy zespół osób, które pochodzą
z różnych zakątków naszego kraju.
Jeśli tylko ktoś ma ochotę rozpocząć
swoją przygodę z malowaniem ikon,
to serdecznie zapraszamy – zachęca
Michał Bogucki.
DG

Z racji mojej pracy, zainteresowań, działalności w świdnickim hufcu ZHP, 40 lat bycia
drużynowym drużyny harcerskiej kilkanaście razy czytałem książkę Waltera Hansena
„Wilk Który Nigdy nie Śpi”. To
wspaniała przygoda związana
ze Scoutingiem Angielskim, od
którego w 1911 powstało harcerstwo. Przygodowa książka
poświęcona jest twórcy scoutingu lordowi Baden-Powellowi czyta się jednym tchem,
bo przygody, pomysły angielskiego generała dostarczają
emocji i wydają się być niewiarygodne. Przesłanie Baden-Powella „Zostawcie ten świat
lepszym, niż go zastaliście”
bardzo pasuje do dzisiejszych
czasów. Służba na rzecz planety, mądra ekologia, odnawialne źródła energii, dają do
myślenia. Mamy bardzo dużo
do zrobienia, inspiracja jest w
książce, polecam.

foto: D. Gębala

Wernisaż wystawy
niezwykłych ikon

Przyjaciele
biblioteki
polecają

Ikony można podziwiać na parterze Miejskiej Biblioteki Publicznej do 10 września.

foto: D. Gębala

Teatr Maska na zakończenie
wakacyjnych EKO poranków

Teatr Maska miał już okazję wystąpić przed świdnicką publicznością.
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Miejska Biblioteka Publiczna im.
C.K. Norwida w Świdnicy zaprasza najmłodszych mieszkańców miasta oraz
ich opiekunów na ostatni wakacyjny,
piątkowy EKO poranek. 27 sierpnia na
skwerze z dzikami przy ul. Franciszkańskiej wystąpi krakowski teatr Maska. Początek niesamowitego przedstawienia „Ekologia z Alicją, Królikiem
i Kapelusznikiem” o godz. 11.00.
- W ostatni wakacyjny piątek sierpnia Miejska Biblioteka Publiczna w
Świdnicy, zaprasza wszystkie dzieci na
skwer z dzikami. Tego dnia Teatr Maska
z Krakowa odwiedzi nas z przedstawieniem „Ekologia z Alicją, Królikiem i
Kapelusznikiem”. Będzie to edukacyjna bajka o dziewczynce, która za sprawą pewnego roztrzepanego króliczka
wchodzi do króliczej norki i tak przedostaje się do tajemniczej krainy. Jednak w
spektaklu zaczarowany świat jest brudny i brzydki... a wszystko to za sprawą
Złej Królowej, która uwielbia śmieci...
Jak zakończy się ta historia? By się dowiedzieć, musicie koniecznie z nami
być! Zapraszamy 27 sierpnia o godzinie
11.00 na skwer z dzikami obok biblioteki – zapowiada Marta Wojciechowska z
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.
DG

kultura

„Na Mechaniku” wybudują
nowe trybuny
Zakres prac do wykonania obejmuje: wykonanie chodnika wzdłuż
skarpy, na której projektuje się trybuny, wykonanie fundamentów pod
konstrukcję trybun, zakup, dostawę i
montaż trybun boiskowych modułowych, trzyrzędowych na 204 miejsca,
wyłożenie powierzchni pod trybunami agrowłókniną i obsypanie ochronną warstwą żwiru płukanego, oczyszczenie i wyproﬁlowanie terenu skarp
oraz wykonanie nasadzeń krzewów.
– Przypomnijmy, że wyremontowany
stadion lekkoatletyczny został oddany do użytku pod koniec października 2019 roku. Inwestycja obejmowała
wówczas wykonanie bieżni o długości
333,333 m wraz z odcinkiem prostym
dł. 130 m, skoczni do skoku w dal i
trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą,
rzutu dyskiem, młotem i oszczepem,
kanalizacji deszczowej oraz instalacji
do zraszania. Całkowity koszt prac
przekroczył 1 mln. 320 tys. zł. W tym
czasie nie wystarczyło już środków na
wykonanie trybun dla publiczności –
mówi Piotr Dębek, rzecznik prasowy
Starostwa Powiatowego w Świdnicy.
Daniel Gębala

foto: D. Gębala

W środę, 11 sierpnia podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja infrastruktury sportowej
przy Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41 – III etap”. Tym samym stadion już wkrótce zyska nowe trybuny dla publiczności. Wartość całej inwestycji to 150 000 zł. Przybliżony termin zakończenia prac to listopad tego roku.

Dzięki inwestycji, obiekt zyska na atrakcyjności.

Feralne skrzyżowanie
„Lekcja miłości”
doczeka się przebudowy. w plenerze
Powstanie rondo?

je życie i uwolnić się z pełnego przemocy małżeństwa bez miłości. Bawiąc
się w towarzystwie przyjaciółek, tańczy i śpiewa i wprowadza widzów w
swój nowo odkryty świat, gdy niespodziewanie poznaje przystojnego mężczyznę, by w wieku 69 lat otworzyć się
na nowy związek.
Przypomnijmy, że 7. Świdnicki Festiwal Filmowy Spektrum odbędzie się
w dniach 24-30 października.
DG

foto: D. Gębala

Siódma edycja Świdnickiego Festiwalu Filmowego Spektrum zbliża
się wielkimi krokami. W ramach rozgrzewki już po raz drugi organizatorzy zaprosili świdniczan na bezpłatny pokaz plenerowy wyjątkowego ﬁlmu. W czwartek, 12 sierpnia na Rynku wyświetlono ﬁlm „Lekcja miłości”.
„Lekcja miłości” to wyjątkowa historia ujęta w formie ﬁlmu dokumentalnego, której główna bohaterka Jola
po 45 latach postanawia zmienić swo-

Jak poinformowało Radio Wrocław, skrzyżowanie drogi Komorów –
Witoszów Dolny z DK35 doczeka się
gruntownej przebudowy. W miejscu,
w którym regularnie dochodzi do
niebezpiecznych kolizji, ma powstać
rondo. Inwestycja ma zostać zrealizowana w latach 2022-2024.
– Została podjęta decyzja o rozbudowie skrzyżowania. Zakres obejmuje rozbudowę skrzyżowania zwykłego
czterowlotowego na skrzyżowanie typu
rondo również czterowlotowe. W naszej
ocenie ta rozbudowa poprawi przepusto-

wość i znacząco wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego kierowców jak
również pieszych – tłumaczy w rozmowie z Radiem Wrocław, rzecznik GDDKiA,
Magdalena Szumiata. – W ramach ronda
powstaną dwie zatoki autobusowe, chodniki, przejścia dla pieszych oraz nastąpi
budowa odwodnienia urządzeń ochrony
środowiska czy kanału technologicznego. Skrzyżowanie będzie wyposażone w
oświetlenie drogowe oraz oświetlenie
dedykowane dla przejść dla pieszych –
zapowiada Szumiata.
Oprac.

foto: D. Gębala

Dzięki przebudowie włączanie się do ruchu w tym miejscu będzie znacznie bezpieczniejsze.

Projekcje ﬁlmowe w plenerze cieszą się w Świdnicy dużą popularnością.
20.08-2.09.2021 r. |
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Dystrybutory wody
w każdej żarowskiej szkole

Święto plonów
Gminy Marcinowice
po Białej stronie
Ślęży
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Urządzenia są bezpośrednio
podłączone do sieci wodociągowej i dzięki wbudowanym ﬁltrom
uzdatniają wodę do picia. Zapewniają zawsze czystą i świeżą wodę bez
konieczności korzystania z plastikowych butelek. Tuż po wakacjach
uczniowie do woli będą mogli z nich
pić kranówkę. Co ważne, nie będzie
potrzeby, aby uczniowie dźwigali
plastikowych butelek w plecakach i
gasili pragnienia słodkimi napojami.
To dbałość o stan ich zdrowia, jak i
środowiska.
Dystrybutory wody, które zainstalowane zostały w szkołach
na terenie gminy Żarów, sterowane są czujnikiem uruchamiającym
wpływ wody. Wyposażone są również w oświetlenie ledowe, które
zapewnia widoczność w obszarze
napełniania butelek. Wbudowany
licznik butelek BCD podaje liczbę
zaoszczędzonych jednorazowych
butelek plastikowych o pojemności 1 litra. Konstrukcja dystrybutora zapewnia proste użytkowanie,
urządzenie spełnia także wymagania dostępu dla osób niepełnosprawnych. - Żarowska kranówka
jest poddawana systematycznym
kontrolom na wszystkich etapach
produkcji. Przechodzi także liczne analizy, a jej jakość badana jest
przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy oraz
Laboratorium JARS sp. z o.o. w
Legionowie. Warto zatem pić kranówkę, jest zdrowa i tańsza od bu-

f oto: UM Żarów

We wszystkich szkołach
podstawowych, których organem prowadzącym jest
gmina Żarów zainstalowane
zostały dystrybutory wody
do napełniania butelek.

Dystrybutory wody to udogodnienie dla wszystkich uczniów.

telkowej, kupowanej w sklepie, ale
też dlatego, że czujemy się odpowiedzialni za przyrodę wokół nas.
Wybierając kranówkę, ograniczamy
zużycie plastiku. To same korzy-

ści, przede wszystkim dla naszego
zdrowia i dla naszej planety - opowiada Magdalena Pawlik z Urzędu
Miejskiego w Żarowie.
Oprac.

Gigantyczny labirynt na polu
kukurydzy robi wrażenie!

foto: D. Gębala

28 sierpnia Dożynki Gminy
Marcinowice po raz pierwszy w
historii zagoszczą w malowniczej
miejscowości Biała u podnóża Ślęży. Organizatorami i gospodarzami
tegorocznych uroczystości są wójt
gminy Marcinowice Stanisław Leń,
sołectwo Biała oraz Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach.
Część oﬁcjalna rozpocznie się
o godzinie 13.00 mszą świętą w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Białej, po której na boisko przejdzie uroczysty korowód
dożynkowy. W części artystycznej
wystąpi Zespół Pieśni i Tańca Jubilat z regionalnymi tańcami oraz
występem mażoretek. Na scenie zaprezentuje się również zespół ludowy Akacjowe Śpiewule. Tradycyjnie
podczas święta plonów wręczone
zostaną honorowe odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa” przyznawane
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Muzyczną rozrywkę już od
godziny 17.00 zapewnią artyści w
trzygodzinnym programie z największymi przebojami muzyki disco
polo. Zabawę taneczną do późnych
godzin wieczornych zagwarantuje
zespół Walter Band. - W malowniczej scenerii każdy znajdzie coś dla
siebie. O podniebienia uczestników
zadbają sołectwa, koła gospodyń
wiejskich i stowarzyszenia z Gminy
Marcinowice. Rozstrzygnięte zostaną również konkursy: „Wieniec
dożynkowy”, „Najpiękniej zaaranżowane stoisko” oraz „Przydomowa
dekoracja dożynkowa w Białej” – zapowiadają organizatorzy imprezy.
W streﬁe zabawy na dzieci czekać będzie siedem dmuchanych
zamków i zjeżdżalni, stoisko z zabawkami, lody, gofry, a także stanowiska edukacyjne Nadleśnictwa
Miękinia i Świdnica. Swój historyczny sprzęt rolniczy zaprezentuje Zbigniew Walczak z Marcinowic,
który udostępni do zwiedzania odrestaurowane ciągniki, w tym słynnego Lanz Bulldoga. Dla rolników
uruchomiona zostanie strefa agro,
gdzie porad i konsultacji udzielać
będą przedstawiciele Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zaprezentują się również ﬁrmy z produktami branży rolnej. Na miejscu stanie
również mobilny punkt szczepień,
w którym każdy chętny będzie miał
możliwość zaszczepienia się bez rejestracji jednodawkowym preparatem. Organizacją Mobilnego Punktu
Szczepień zajmuje się Koło Gospodyń Wiejskich w Białej. Mieszkańcy
Gminy Marcinowice będą mieli także okazję do skorzystania z Punktu
Spisu Powszechnego, na którym
pracownicy urzędu gminy pomogą dokonać wszelkich formalności.
Święto plonów honorowym patronatem objęli: Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski oraz Marszałek Województwa
Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
oprac.

Wyprawa do labiryntu to świetny sposób na kreatywne spędzenie wolnego czasu.

To prawdopodobnie największa
tego typu atrakcja w Polsce. Niedaleko Świdnicy, między Tomkową a
Starym Jaworowem, powstał gigantyczny labirynt na polu kukurydzy.
Piętnaście olbrzymich kręgów i kilometry ścieżek mają być gotowe na
wrzesień. To właśnie wówczas odbędą się tradycyjne „Dni Kukurydzy”.
Wysiew labiryntu rozpoczęto pod
koniec kwietnia. Przygotowane korytarze zajmują powierzchnię prawie 3
hektarów. Piętnaście kręgów tworzy
ściany labiryntu. Właścicielem pola
jest Majątek Ziemski Stary Jaworów w
Milikowicach.
DG
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Blisko 150 tys. złotych kosztowało utworzenie nowoczesnego placu zabaw w Pastuchowie. Uroczyste
otwarcie odbyło się w sobotę 7 sierpnia.
Otwarcia placu zabaw dokonały
dzieci z Pastuchowa wspólnie z zaproszonymi gośćmi – burmistrzem Jaworzyny Śląskiej Grzegorzem Grzegorzewiczem, zastępcą burmistrza Justyną
Chrebela, radnymi miejskimi Romualdem Madajem, Arkadiuszem Stelmachem, sołtys Pastuchowa Danutą Stelmach, przedstawicielami Rady Sołeckiej
Grażyną Wojewodzic oraz Januszem
Wudel i zaangażowaną w inwestycję
Agnieszką Traczykowską.
Projekt zrealizowała ﬁrma ROYAL PLAY z Małkini za blisko 150 tys.
zł. Zadanie sﬁnansowane zostało z
Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych oraz z programu „Odnowa
Dolnośląskiej Wsi 2021” realizowanego przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Wkrótce zakończone zostaną
kolejne zadania. Opóźnienia nastąpią
jedynie w Bolesławicach i Bagieńcu ze
względu na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego oraz na-

f oto: Pastuchów

Dzieci z Pastuchowa zyskały nowoczesne
miejsce do zabawy

Od teraz najmłodsi mogą korzystać z pełni bezpiecznego i nowoczesnego placu zabaw.

bycie działek w okresie późniejszym.
Wszystkie place zabaw zostaną także
oświetlone oraz wyposażone w monitoring. Na realizację zadania budowy stref rekreacyjnych we wszystkich

miejscowościach gmina Jaworzyna
Śląska pozyskała kwotę 3,3 mln zł z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Oprac.

Ty i Twoja rodzina jesteście zaszczepieni?
Urząd Gminy Świdnica zaprasza
do udziału w konkursie
Jesteś mieszkańcem gminy i zaszczepiłeś się jednodawkową szczepionką ﬁrmy Johnson & Johnson, lub
dwoma dawkami szczepionki Comirnaty, Moderna i Astra Zeneca? Urząd
Gminy zaprasza do wzięcia udziału w
konkursie na najliczniej zaszczepioną wielopokoleniową rodzinę.

Co trzeba zrobić, aby wziąć
udział w konkursie?
W konkursie mogą brać udział
wszyscy zameldowani mieszkańcy gminy Świdnica. Warunkiem uczestnictwa
w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie na
adres e-mail: urzad@gmina.swidnica.pl.
W przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia za pośrednictwem
poczty elektronicznej, organizator dopuszcza możliwość przyjmowania zgłoszeń w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 13.00.
Zgłoszenia przesyłane drogą pocztową
nie będą honorowane.
– Do formularza zgłoszeniowego
uczestnik konkursu nie dołącza żadnych dokumentów, potwierdzających
zaszczepienie przeciw COVID-19.
Dokument ten będzie wymagany do
okazania w dniu rozstrzygnięcia konkursu, tj. podczas Dożynek Gminnych
w Jagodniku, w biurze organizatora.
Formularze zgłoszeniowe przesłane
po terminie, o którym mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały
ocenie. W konkursie organizator premiować będzie te rodziny, które wykażą się największą liczbą zaszczepionych osób w rodzinie i zameldowanych w gminie Świdnica oraz mieszkające pod jednym adresem w danej

Konkurs trwa do 25 sierpnia.

miejscowości; np. babcia, dziadek,
córka, syn, synowa, zięć, dzieci, wnuki. Im liczniejsza będzie wielopokoleniowa rodzina, tym większa szansa na
wygranie cennych nagród – tłumaczy
Janusz Waligóra, rzecznik Urzędu
Gminy w Świdnicy.

Kiedy będą ogłoszone wyniki?
Do 27 sierpnia organizator wytypuje trzy rodziny nominowane do tytułu
„Najliczniej zaszczepionej wielopokoleniowej rodziny w Gminie Świdnica” i
poinformuje o tym fakcie telefonicznie.
Wytypowane rodziny (min. 2 osoby)
powinny zgłosić się w dniu 29 sierpnia
do biura organizatora w godz. 17.3018.00 i okazać potwierdzenia szcze-

pień wszystkich osób zgłoszonych w
konkursie. Brak zgłoszenia się do biura
Organizatora i okazania potwierdzenia
zaszczepienia w wyznaczonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją
z konkursu. Potwierdzeniem szczepienia może być paszport COVID-owy w
formie elektronicznej lub papierowej,
albo inny dokument potwierdzający zaszczepienie. Brak potwierdzenia szczepienia automatycznie anuluje tę osobę z
konkursu. Dla zwycięskiej rodziny przewidziane są nagrody rzeczowe, kolejne
dwa miejsca zostaną uhonorowane wyróżnieniami. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy jest dostępny na
stronie: www.gmina.swidnica.pl
Oprac.

Trwają prace
projektowe dotyczące
rozbudowy
„skrzyżowania
śmierci”
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przystąpiła do realizacji pierwszego etapu prac dotyczących przebudowy skrzyżowania drogi
krajowej nr 5 z drogą powiatową nr
3396D koło Mielęcina w gminie Żarów.
Przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedzią GDDKiA, w miejscu niebezpiecznego skrzyżowania powstanie
czterowlotowe rondo. 29 marca 2021
roku ogłoszony został przetarg na
opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń, a 12 kwietnia opublikowano listę
ﬁrm zainteresowanych wykonaniem
tego zadania. Urząd Miejski w Żarowie
również w tym zakresie współpracuje
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i
Autostrad. – W związku z rozpoczęciem
prac projektowych w zakresie tego zadania inwestycyjnego, ﬁrma Biprogeo
Projekt Sp. z o.o. zwróciła się z prośbą
do Urzędu Miejskiego o przygotowanie
informacji dotyczących występowania
na naszym terenie obszarów zdrenowanych, urządzeń wodnych i rowów
melioracyjnych. Przygotowujemy dla
wskazanej ﬁrmy dokumentację, a także
mapy na temat lokalizacji i parametrów
technicznych sieci. Przypomnę, że w
pierwszym etapie prac, ma zostać wykonana dokumentacja projektowa wraz
z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje, że nastąpi to
w latach 2021-2022, a rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych w 2023
roku – mówi zastępca burmistrza Żarowa, Przemysław Sikora. Skrzyżowanie
drogi powiatowej w kierunku Mielęcina
z drogą krajową nr 5 to jedno z najniebezpieczniejszych skrzyżowań w powiecie świdnickim. Od wielu lat dochodzi tutaj do częstych kolizji drogowych i
wypadków. O poprawę bezpieczeństwa
w tym miejscu wielokrotnie zabiegali
także radni Rady Miejskiej Żarowa oraz
pracownicy Urzędu Miejskiego w Żarowie. Za każdym razem otrzymywali
jednak odpowiedź, że możliwość rozpoczęcia przebudowy jest uzależniona
od pozyskania środków ﬁnansowych.
Początkiem roku otrzymaliśmy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informację, że skrzyżowanie zostanie w końcu rozbudowane. – Zakres
zadania obejmuje przebudowę skrzyżowania zwykłego czterowlotowego
na skrzyżowanie typu rondo czterowlotowe z 1 lub 2 bypassami (wybór rozwiązania technicznego i parametrów
skrzyżowania nastąpi na etapie prac
projektowych). W ramach inwestycji
planuje się budowę odwodnienia drogi
wraz z kanalizacją deszczową, wykonanie urządzeń ochrony środowiska
(osadnik i separator), budowę kanału
technologicznego. Skrzyżowanie będzie wyposażone w oświetlenie drogowe na potrzeby którego wybudowana
zostanie linia kablowa zasilająca. Na
skrzyżowaniu zostanie również wykonane oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
– przekazano w komunikacie wystosowanym przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad pod koniec
lutego.
Oprac.
20.08-2.09.2021 r. |
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Wielkimi krokami zbliża się coroczne
święto ulicznej koszykówki
co grać, bowiem triumfator dziesiątej edycji zainkasuje 1500 zł. W młodszych kategoriach należy wysłać maila:
basket@domino.pl lub zatelefonować
pod numer 504033231. Zapisy dla ekip
młodzieżowych będą prowadzone także w dniu zawodów. Równie widowisko
zapowiada się także turniej wsadów.
Ekwilibrystyczne, podniebne ewolucje
pod koszem co roku wzbudzają aplauz
świdnickiej publiczności. Koszykarz,
który popisze się najefektowniejszym
wsadem, wzbogaci się o 1000 zł.
Domino Streetball Cup to nie tylko wysoki poziom sportowy, ale także
masa atrakcji dla całych rodzin. Każdy, kto tego dnia zjawi się na osiedlu
Zawiszów, znajdzie coś dla siebie.
Klaunikowa Fiﬁ na szczudłach wraz z
przyjaciółmi zadba o atrakcje dla najmłodszych fanów koszykówki. Nie zabraknie też food trucków serwujących
różne pyszności czy świetnej muzyki.
DG

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl

foto: D. Gębala

Przed nami wyjątkowa, jubileuszowa 10. edycja Domino Streetball Cup. Organizatorzy wydarzenia,
które odbędzie się w niedzielę 29
sierpnia, przygotowują moc atrakcji
dla całych rodzin! Tradycyjnie areną
streetballowych zmagań będzie teren sportowy przy Szkole Podstawowej nr 1 na Zawiszowie.
Turniej Domino Streetball Cup
ma wyrobioną markę na koszykarskiej mapie Dolnego Śląska. To właśnie
w Świdnicy pod koniec wakacji od lat
spotykają się najlepsi uliczni koszykarze, którzy w rywalizacji 3x3 popisują
się niesamowitymi zagraniami. Podczas tegorocznej edycji zaplanowano
rywalizację w trzech kategoriach: open,
roczniki 2007-2008 oraz 2009-2010.
Zespoły biorące udział w zmaganiach
w kategorii open, mają czas na zapisy
do 26 sierpnia. Ekipy mogą się zgłaszać na adres mailowy: basket@domino.
pl lub telefonicznie 503332441, a jest o

Z roku na rok poziom sportowy turnieju jest coraz wyższy.
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Iście królewskie powitanie zafundowali Pawłowi Fajdkowi mieszkańcy
oraz władze Żarowa. Brązowy medalista igrzysk olimpijskich odwiedził
swoje rodzinne strony. Nie zabrakło
gromkiego „sto lat”, pysznego tortu i
rozdawania niezliczonych autografów
– Po dziewięciu latach walki zakwaliﬁkowałem się do ﬁnału. Udało się ten
stres opanować i wywalczyć chociaż
ten brązowy krążek. Myślę, że to dobry
przedsmak przed tym, co będzie nas
czekać później – mówi Paweł Fajdek,
który zapowiada, że podczas kolejnych
igrzysk w Paryżu będzie celował w
olimpijskie złoto.
Spora grupa mieszkańców Żarowa
zebrała się 11 sierpnia na terenie stadionu miejskiego, by osobiście pogratulować wychowankowi UKS-u Zielony
Dąb Żarów wywalczenia pierwszego w
karierze medalu igrzysk olimpijskich. Miałem już czas ochłonąć, przemyśleć
to wszystko. Przede mną kolejne ciężkie sezony. Trzeba bronić tytułu mistrza
świata, później będziemy się szykować
do kolejnych igrzysk w 2024 roku, które
przyjdą bardzo szybko. Trzeba się dobrze przygotować i powalczyć o złoty
medal w Paryżu – mówi utytułowany
lekkoatleta. Warto przypomnieć, że Paweł Fajdek to najmłodszy, czterokrotny
mistrz świata, mistrz Europy oraz czterokrotny triumfator Uniwersjady.
Daniel Gębala

foto: D. Gębala

„Brązowy” Paweł Fajdek powitany
jak na mistrza przystało

sport

Kariera Pawła Fajdka to pasmo sukcesów.

Pobiegli Tropem Wilczym, by uczcić pamięć Wyklętych

foto: D. Gębala

Kim byli żołnierze wyklęci i
dlaczego akurat 1963 metry?

Mimo wysokiej temperatury tempo biegu było wyjątkowo szybkie.

Ideą przedsięwzięcia biegowo–edukacyjnego „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest oddanie
hołdu żołnierzom polskiego podziemia
antykomunistycznego i antysowieckiego
działającego w latach 1944 – 1963 w ob-

rębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat. Dystans
1963 metrów jest ściśle związany z roczną
datą śmierci Józefa Franczaka pseudonim
„Lalek”, ostatnim poległym w boju partyzantem ruchu poakowskiego w Polsce.
„Lalek” został zastrzelony przez funkcjonariuszy ZOMO i SB podczas zasadzki w
Majdanie Kozic Górnych koło Świdnika.
Organizatorem wydarzenia byli:
Fundacja Wolność i Demokracja oraz
Świdnickie Stowarzyszenie Patriotyczne.
Partnerami: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski w Świdnicy,
Urząd Gminy Świdnica, Komenda Hufca
ZHP Świdnica, Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy, Nadleśnictwo Świdnica,
Związki Kombatanckie i Żołnierskie, ﬁrma UNITRON. Koordynatorem projektu
jak w latach ubiegłych był Tadeusz Grabowski. Patronat nad imprezą objął JE Biskup Świdnicki Marek Mendyk.
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Dwukrotnie przekładany z powodu
obostrzeń związanych z pandemią „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych” wreszcie doszedł do skutku.
W niedzielę, 15 sierpnia na trasie wokół
zalewu Witoszówka zameldowało się
ponad 200 biegaczy.
Tego dnia nie liczyły się indywidualne rezultaty, ale pamięć o Żołnierzach
Wyklętych. Po wspólnych odśpiewaniu
hymnu państwowego uczestnicy wyruszyli na trasę. Na mecie na biegaczy czekał pamiątkowy medal, zimna woda oraz
coś słodkiego.
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Zakończenie ostatniego
etapu sprzedaży.
Na klientów czekają ostatnie mieszkania
2 i 3 pokojowe o powierzchni 46 i 58 m2
z miejscem parkingowym oraz komórkami.
W ofercie także dwa lokale usługowe do sprzedaży
lub wynajęcia obok Żabki o powierzchni 90 i 70 m2
idealne na salon fryzjerski, biuro, kawiarnię itp.
Mieszkania zlokalizowane są w dogodnej okolicy, w centrum
miasta. W bliskim sąsiedztwie znajdują się szkoła, przedszkole,
sklepy, punkty usługowe, zabytkowy Kościół Pokoju.
Gwarantujemy nowoczesne, bezczynszowe mieszkania
wyposażone w ogrzewanie podłogowe z MZEC, energooszczędne
3-szybowe okna. W mieszkaniach znajdują się balkony i tarasy.
Do wszystkich podciągnięty jest internet światłowodowy.
Istnieje możliwość dokupienia miejsca postojowego naziemnego,
komórki lokatorskiej lub miejsca w garażu podziemnym.
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