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W Parku Młodzieżowym prowadzone są intensywne działania związane z zagospodarowaniem zieleni. Wykonuje je wyłonione w przetargu konsorcjum, czyli Firma Handlowo-Usługowa „Borowski” ze Świdnicy oraz firma „Ogrody” Grzegorz Szmidla ze Świebodzic.
- Realizujemy wszystkie założenia, które są zgodne z projektem – mówi dr Piotr Reda, który
nadzoruje przeprowadzone prace w tej historycznej, zielonej części naszego miasta.

Policjanci otrzymali
odznaczenia i nominacje na

wyższe stopnie służbowe
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Duże zainteresowanie
szczepieniami
w punkcie mobilnym

Tu znajdziesz
biuletyn

W najbliższym czasie zostaną
zamontowane urządzenia, które nagrywają obraz, a poza tym mogą się
łączyć z siecią GSM i przekazywać

biuletyn informacyjny
www.mojaswidnica.pl
Świdnica
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Mimo wprowadzenia czytelnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wiele zakamarków Świdnicy
wciąż tonie w śmieciach. Władze miasta zamierzają walczyć z tym zjawiskiem poprzez monitorowanie miejsc, w
których najczęściej pojawiają się dzikie wysypiska, za pomocą tzw. „fotopułapek”.

Świdnica
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W niedzielę, 8 sierpnia szczepienia zaplanowano w
godz. od 11.00 do 17.00.

Ponad dwustu świdniczan w niedzielę 1 sierpnia zdecydowało się zaszczepić jednodawkową szczepionką
firmy Johnson & Johnson w specjalnie przygotowanym autobusie, który
zaparkował pod miejskim teatrem.
To efekt inicjatywy Urzędu Miejskiego w Świdnicy, przy udziale Centrum
Usług Medycznych Eskulap.
– Pierwsze szczepienia na świdnickim Rynku zakończone. 210 osób przyjęło szczepionkę. To dobry wynik. Zapraszamy na kolejne niedziele sierpnia!
– zachęca prezydent Świdnicy, Beata
Moskal–Słaniewska. Przypomnijmy,
że w każdą sierpniową niedzielę w
Rynku zaparkuje autobus, w którym
będzie możliwość zaszczepienia się,
bez wcześniejszej rejestracji, jednodawkową szczepionką firmy Johnson
& Johnson.

Fotopułapki pomocne w walce
z nielegalnymi odpadami

foto: UM Świdnica

▪ 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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obraz na bieżąco. Są odporne na warunki atmosferyczne i mogą zapewniać doskonałą jakość zdjęć również
w nocy. – Zaśmiecanie miejsc pu-

Fotopułapki to skuteczny sposób walki z osobami, które nielegalnie pozbywają się odpadów
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blicznych jest zabronione. Mieszkańcy często informują pracowników
Wydziału Gospodarki Odpadami oraz
Straż Miejską o lokalizacjach, w których zostały porzucone śmieci. Dlatego, aby ograniczyć ten proceder,
postanowiliśmy zamontować fotopułapki na terenie miasta. Ich lokalizacja będzie zmieniana w zależności od
potrzeb – mówi Krystian Werecki,
dyrektor Wydziału Gospodarki Odpadami. W ramach działań wydziału na terenie Świdnicy w 2020 roku
zlikwidowano 19 nielegalnych miejsc
gromadzenia odpadów. Uprzątnięto
łącznie 6,94 ton śmieci. – Podrzucanie odpadów w krzaki, na obrzeża miasta i inne miejsca to nie tylko
powód do wstydu, ale także narażenie
się na bardzo przykre konsekwencje i
wysoką karę grzywny w wysokości 5
000 zł – dodaje Krystian Werecki.
Przypominamy, że w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych
w naszym mieście przewidziane są
terminy odbioru wszystkich frakcji
odpadów w ramach ponoszonej przez
mieszkańców opłaty. Ponadto, selektywnie zebrane odpady (opony, gruz,
stare meble, itp.) można legalnie i bez
dodatkowych opłat dostarczyć do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, który znajduje się przy
ul. Metalowców 4.
Oprac.
druk

REKLAMA I MARKETING
Katarzyna Maciejewska
k.maciejewska@mojaswidnica.pl
marketing@mojaswidnica.pl
tel. 502 487 512

POLSKA PRESS SP. Z O.O.,
ODDZIAŁ POLIGRAFIA,
DRUKARNIA W SOSNOWCU
Nakład: 19.000 egz.

Redakcja nie utożsamia się z materiałami nadesłanymi z zewnątrz, nie odpowiada za treść ogłoszeń,
nie zwraca materiałów niezamawianych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz
zmiany ich tytułów. Anonimów nie publikujemy.

aktualności

Legendarny sterowiec
na świdnickim niebie

DZIAŁKI
BUDOWLANE

siada trzy tego typu maszyny. Goodyear Blimp napędzają trzy silniki o mocy 200 km każdy, które są
połączone ze śmigłami za pomocą
skrzyni biegów, a cały zestaw pozwala na imponującą zwrotność:
sterowiec może obracać się nawet
wokół własnej osi podczas lotu.
Może również startować i lądować w pionie. Z łatwością może
też zawisnąć w miejscu i jest przy
tym znacznie cichszy niż śmigłowiec. Całkowita pojemność sterowca wynosi 8425 metrów sześciennych. Balon wypełniony jest
niepalnym helem. Sterowiec może
osiągać maksymalną prędkość 125
km/h. Ma zasięg 1000 km. Maksymalna wysokość lotu wynosi 3000
metrów. Sterowiec Goodyear Blimp
obsługiwany jest przez Deutsche
Zeppelin-Reederei GmbH z siedzibą w Friedrichshafen w Niemczech
i tam na co dzień stacjonuje.
Sterowiec przybył do Polski od
strony Czech i udał się w kierunku Wrocławia, gdzie przez trzy dni
stacjonował na lotnisku Aeroklubu
Wrocławskiego w Szymanowie, skąd
odbywał regularne loty nad miastem
i jego okolicami.

Bystrzyca
Górna
- pow.
5200m/0,52 ha
tel. kontaktowy

600 374 775

reklama

Świdnicą, to półsztywny Zeppelin
NT, który jest największym tego
typu modelem na świecie. Mierzy
ponad 75 m długości – to prawie
trzy czwarte długości boiska do
piłki nożnej. Ma prawie 18 m wysokości. Gondola, czyli przedział pasażerski, mieści do 14 osób, które
mogą podziwiać widoki przez duże
panoramiczne okna. Jest to dokładnie ten sam model sterowca, który
marka Goodyear wykorzystuje w
Stanach Zjednoczonych, tam po-
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Sterowiec pojawił się nad Świdnicą w piątek, 30 lipca.

reklama

Świdnica znalazła się na trasie
przelotu sterowca Goodyear Blimp,
który przybył do Polski. Historyczny sterowiec jest w trakcie europejskiej trasy związanej z najważniejszymi wydarzeniami motorsportowymi na Starym Kontynencie,
którym Blimp towarzyszy w ramach
kampanii celebrującej powrót marki Goodyear do międzynarodowych
wyścigów.
Statek powietrzny Goodyear,
który mogliśmy podziwiać nad

facebook mojaswidnica.pl

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:

6-19.08.2021 r. |
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www.suedzucker.pl - oferty pracy
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Bezpieczniej na
przejściach dla pieszych

Chcą rozwiązać
problem
uciążliwości
zapachowych

Dzięki przebudowie wzrośnie bezpieczeństwo pieszych.

Oba przejścia dla pieszych zaprojektowano w formie przejść z azylem.
Takie rozwiązanie pozwoli na skrócenie czasu przebywania pieszego
na jezdni drogi i zapewni bezpieczną
przestrzeń dla pieszego pomiędzy
potokami pojazdów poruszających
się w przeciwnych kierunkach. W
celu uniemożliwienia przekroczenia
jezdni poza przejściem dla pieszych,
zamontowane zostaną bariery. Aby
osoby niedowidzące mogły zorientować się, gdzie jest krawędź jezdni
oraz wejście na przejście dla pieszych,

przewiduje się zastosowanie systemu
informacji fakturowej. Dodatkowo
powstanie nowe, dedykowane przejściom oświetlenie uliczne. Koszt inwestycji przy ul. Kazimierza Wielkiego to ok. 250 000 zł. Dofinansowanie wyniesie 200 000 zł. Natomiast
zmianie ulegnie lokalizacja przejścia
dla pieszych przy ulicy Ofiar Oświęcimskich. Znajdować się ono będzie
po przeciwnej stronie skrzyżowania.
W projekcie uwzględniono także budowę oraz przebudowę chodnika na
dojściu do przejścia. Przebudowany

zostanie również wjazd w kierunku
budynków przy ul. Ofiar Oświęcimskich 44-55. Koszt inwestycji to ok.
300 000 zł. Dofinansowanie wyniesie
240 000 zł. – Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym na Zawiszowie było
postulatem mieszkańców, a także radnych Magdaleny Rumiancew–Wróblewskiej oraz Lecha Bokszczanina.
Bardzo się cieszę, że dzięki zewnętrznemu wsparciu uda się spełnić ten
postulat – tłumaczy prezydent, Beata
Moskal–Słaniewska.

Dwie oferty wpłynęły w związku z ogłoszonym przez miasto
Świdnica przetargiem na przebudowę ulicy Sikorskiego. Remont
obejmie odcinek od skrzyżowania
z sygnalizacją świetlną przy ul.

Strzegomskiej do skrzyżowania
z ul. Langiewicza, wraz z budową
sięgacza do budynków mieszkalnych nr 42 A-D. Planowany termin
zakończenia prac to połowa czerwca przyszłego roku.

Najniższa oferta opiewa na kwotę
2 986 565,20 złotych. Na realizację inwestycji zarezerwowano 3 800 000 zł.
Oferty zostały złożone przez Świdnickie
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. na kwotę 2.986.565,20 zł
oraz firmę HYPMAR Hypta Mariusz – 3
993 810 zł. W ramach inwestycji wykonana zostanie m. in. przebudowa jezdni,
chodników, budowa dróg rowerowych
oraz przebudowa oświetlenia ulicznego. Teraz rozpocznie się analiza złożonych dokumentów.
Ulica Sikorskiego jest jedną z ważniejszych arterii Świdnicy. Natężenie
ruchu jest tam bardzo duże. Dodatkowo na terenach przyległych powstają
nowe osiedla mieszkaniowe, rozbudowuje się strefa przemysłowa przy
ul. Pogodnej. Z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg 2021 Świdnica otrzyma
dofinansowanie w wysokości 1 877 193
zł na remont ostatniego, mocno zdewastowanego fragmentu tej drogi.

Są chętni do przebudowy
ulicy Sikorskiego

oprac.

mojaswidnica.pl
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Świdnica otrzyma 440 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę
bezpieczeństwa pieszych. Wsparcie uzyskały dwa złożone projekty - na przebudowę przejść
dla pieszych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego (na wysokości wjazdu do sklepów Stokrotki i
Czerwonej Torebki) oraz w obrębie skrzyżowania ulic Ofiar Oświęcimskich i Zwierzynieckiej.

foto: D. Gębala

W związku z powtarzającymi się skargami, dotyczącymi
uciążliwości zapachowych w
rejonie ulic Bystrzyckiej oraz
Metalowców,
związanych
z
funkcjonowaniem dwóch świdnickich firm Adler i Bio-Wat,
mimo braku odpowiednich narzędzi prawnych, miasto Świdnica włączyło się w działania
prowadzone przez powołane do
tego jednostki administracyjne,
czyli Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Wydział Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Mieszkańcy mogą liczyć na
wsparcie prezydent.
W czwartek, 29 lipca, w wałbrzyskiej delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, zastępca dyrektora
Wydziału Dróg i Infrastruktury
Miejskiej Urzędu Miejskiego Renata Kogut, starosta świdnicki
Piotr Fedorowicz, zastępca wójta Gminy Świdnica Bartłomiej
Struzik oraz kierownik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Gminy Świdnica Zygmunt Balant. WIOŚ reprezentowali – kierownik Działu Inspekcji Urszula
Paluch, kierownik delegatury w
Wałbrzychu, Zdzisław Kędzior,
a także Tomasz Kubicki – p.o.
zastępcy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska oraz przedstawiciele Laboratorium Badań Olfaktometrycznych Katedry Inżynierii
Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Omawiano
sprawę uciążliwości zapachowych, związanych z działalnością cukrowni w Pszennie, firm
Adler oraz Bio-Wat ze Świdnicy.
W przypadku cukrowni, gdzie
zostały już wytypowane źródła uciążliwości zapachowych,
podjęto dalsze kroki zmierzające do ich wyeliminowania. W
przypadku pozostałych dwóch
firm niezbędne będzie zidentyfikowanie źródła uciążliwości
zapachowych przy udziale Laboratorium Badań Olfaktometrycznych. To pozwoli na podjęcie dalszych kroków prawnych.
Dzień wcześniej na zaproszenie
prezydent miasta, w Urzędzie
Miejskim spotkali się przedstawiciele mieszkańców Świdnicy i
Pszenna, radni miejscy oraz radcy prawni magistratu.

Wyłonienie wykonawcy powinno nastąpić do 21 sierpnia bieżącego roku.

Oprac.

Oprac.
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Godzina „W”. Świdnica uczciła 77.
rocznicę Powstania Warszawskiego

foto: D. Gębala

1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 jednostki Armii Krajowej
oraz oddziały dyspozycyjne KG AK
zaatakowały niemieckie obiekty we
wszystkich dzielnicach okupowanej Warszawy. W ten sposób rozpoczęła się jedna z największych
w dziejach świata heroiczna walka
o wolność. Powstanie Warszawskie
trwało 63 dni i pochłonęło setki ty-

sięcy niewinnych istnień. 77 lat od
tych zdarzeń wciąż pamiętamy o
bohaterskiej postawie naszych rodaków, którzy mimo nikłych szans,
walczyli o swoją ojczyznę do samego końca.
Oddziały powstańcze prowadziły nierówną walkę z przeważającymi
siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku. W

Kilkadziesiąt osób zebrało się, by uczcić pamięć uczestników Powstania Warszawskiego.

trakcie dwumiesięcznych walk straty
wojsk polskich wyniosły około 16 tys.
zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W
wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych
oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys.
do 200 tys. cywilnych mieszkańców
stolicy. W skutek walk powstań-

czych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa
zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki
bezcennych zabytków oraz obiektów
o dużej wartości kulturalnej i duchowej. – W Świdnicy od lat spotykamy
się w różnych miejscach, tutaj po raz
pierwszy. Bardzo dziękuję tym, którzy wpadli na taki pomysł, aby nieco
inaczej, niekonwencjonalnie oddać
hołd tym, którzy zostali pod gruzami,
zostali rozstrzelani czy wywiezieni
do obozów. Tym, którzy nie wyszli z
kanałów, tym, którym nie dane było
przeżyć radości dzieciństwa, młodości, bo zostali w spalonej Warszawie.
Dziś bardzo często słychać głosy, czy
warto było? A ja odpowiadam, że nie
po to spotykamy się 1 sierpnia, by rozmawiać o racjach historycznych, tylko po to, by pochylić głowy nad mogiłami tych, którzy poświęcili swoje życie – podkreśla prezydent Świdnicy,
Beata Moskal–Słaniewska. Organizatorami symbolicznego wydarzenia
na Rondzie Powstańców Warszawy
1944 roku byli motocykliści z Road
Runners MC/o Świdnica, Świdnicka
Grupa Biegowa, Świdnica Rally oraz
ks. proboszcz Tomasz Zając z parafii
pw. Miłosierdzia Bożego w Świdnicy.
Daniel Gębala

W strugach deszczu
wyruszyli na Jasną Górę

foto: D. Gębala

Mimo niesprzyjającej aury,
pielgrzymi nie tracili
dobrego humoru.

możliwe było zorganizowanie pieszej
pielgrzymki w tradycyjnej formie, z
zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych. W pielgrzymce mogło
wziąć udział 300 osób (do tego limitu
nie wliczają się osoby w pełni zaczepione przeciw COVID-19 i posiadające zaświadczenie potwierdzające szczepienie). Pielgrzymka potrwa do 8 sierpnia,
kiedy to około godz. 13:00 pielgrzymi
z naszej diecezji dotrą na wały jasnogórskie, gdzie będę na nich oczekiwał
– informował w dekrecie do wiernych
biskup świdnicki Marek Mendyk.

reklama

Mają do pokonania ponad 200
km, a do wyznaczonego celu dotrą 8
sierpnia. Wierni z Diecezji Świdnickiej już po raz osiemnasty wyruszyli
pieszą pielgrzymką na Jasną Górę.
Hasło tegorocznej pielgrzymki to
słowa „Spe Salvi” – nadzieją zbawieni,
które pielgrzymi rozważają w czasie
swoich rekolekcji w drodze, a patronować im będzie w sposób szczególny święty Józef. – W zeszłym roku w
imieniu nas wszystkich pielgrzymowali kapłani oraz służby pielgrzymkowe. Zgodnie z wytycznymi Głównego
Inspektora Sanitarnego w tym roku

Daniel Gębala
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Szymon Wiraszka:
uczę się codziennego
pozytywizmu
Bardzo utalentowany młody świdniczanin, aktor scen muzycznych i głosowych. Usłyszycie go w kilku znanych serialach. O pasji do muzyki, dubbingu, pracy nad nową epką i o tym,
jak trafił prosto z plaży do gdyńskiej szkoły teatralnej, rozmawiamy z Szymonem Wiraszką.
Kiedy i jak zaczęła się Pana
przygoda z muzyką?

Muzyka to Pana prawdziwa
pasja, ale jak to się stało, że
dubbinguje Pan filmy?

- Studio Tercja w Gdańsku umożliwiło
mi tę karkołomną pracę. Karkołomną
dlatego, że jednoczesne skupienie się
na tekście po angielsku, który wypowiadają profesjonalni aktorzy, jednocześnie wkleić się w mimikę bohatera
i mówić polskim tekstem, który mam
przed sobą, nie jest łatwe. Obecnie
zakończyły się prace nad trzema serialami, gdzie można mnie usłyszeć –
„Wolfblood” jako Rythiana - przywódcę watahy wilkokrwistych, w „H2O
wystarczy kropla” jako surfera Willa,
w „Dance Academy” jako Benjamina.
Wielką frajdę sprawiało mi podkładanie głosu do wilkokrwistych, ponieważ
mogłem pobawić się w niskie, czasem
straszne tony mojego głosu.

Jest Pan nie tylko muzykiem,
ale również autorem wierszy. Kiedy odkrył Pan w sobie
poetycki sznyt?

- Wyjechałem do Gdyni za przygodą, za marzeniami. Z tym wyjazdem
jest związana śmieszna anegdotka.
Wszystko zaczęło się od tego, kiedy wyruszyłem na Open’er Festival,

właśnie do Gdyni. Impreza trwała
kilka dni, a po jej zakończeniu nie
miałem zapewnionego noclegu. Nie
mogłem wrócić do domu, ponieważ
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- Jacob Collier jest niesamowitym
muzykiem, piosenkarzem, kompozytorem, autorem tekstów i multiinstrumentalistą. Fascynuje mnie u
niego, że potrafi wszystko to połączyć, a całość jest harmonijna. Kolejną, niezwykle utalentowaną osobą
jest Jamie Cullum – piosenkarz, autor tekstów, pianista. Jest dla mnie
ogromnym autorytetem i inspiracją.
Miałem przyjemność zaśpiewać jego
piosenkę na jednym z egzaminów
końcowych w Gdyni. Uwielbiam alternatywną muzykę jazzową.

A jak idzie praca nad epką?

momentów spędzonych w świdnickim teatrze. Następnie trafiłem do
studia wokalnego Katharsis, pod
skrzydła pana Tomasza Sochackiego, z którym jeździłem po całym Dolnym Śląsku, biorąc udział
w konkursach: Minutka czy Wygraj
sukces.

Jest Pan świdniczaninem,
a trafił Pan do Gdyni i tam
rozwija swoje skrzydła. Jak
to się stało?

Jakiej muzyki Pan słucha, kto
jest dla Pana wzorem?

- Pojawił się już pierwszy klip Ogień,
który nagrywaliśmy w Głuszycy, z
pięknym widokiem w tle. Realizacją
teledysku zajął się nasz wspaniały
artysta, filmowiec i fotograf – Maciej Ławniczak. Na płycie znajdą się
utwory romantyczne, wiem, że nie
każdy lubi takie klimaty, ale to jest
moje. Prawdopodobnie epka będzie
gotowa na koniec sierpnia.

- Moja historia z muzyką rozpoczęła
się już w przedszkolu, na konkursie
piosenki ekologicznej, kiedy koleżanka była przebrana za kulę ziemską,
a ja krążyłem wokół niej, śpiewając.
W szkole podstawowej i gimnazjum
również brałem udział w najróżniejszych konkursach wokalnych, często
anglojęzycznych, w których zajmowałem pierwsze miejsca. W liceum
nauka śpiewu stawała się coraz bardziej profesjonalna. Byłem w klasie
humanistycznej z edukacją muzyczną i teatralną. Dzięki ogromnemu
zaangażowaniu Krzysztofa Frączka,
dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, udało mi się dotrzeć do Alchemii Teatralnej. W tym
projekcie brałem udział przez cztery lata, otrzymując na koniec Deskę
Sceniczną, czyli symbol najlepszych

- Przygoda z poezją rozpoczęła się w
szkole średniej, tomikiem zatytułowanym „Błyski”. Inspiracją do pisania wierszy był jeden z wieczorków
poetyckich w liceum, za co jestem
bardzo wdzięczny mojej wychowawczyni, pani Oli Kulak, która bardzo
mi zaufała, a dzięki temu mogłem się
uzewnętrznić z moimi tekstami. Nieocenioną inspiracją jest Wojciech Koryciński, a konkursy Jednego Wiersza
motywowały mnie do tego, aby zaprezentować coś własnego. Nadal piszę,
może mniej intensywnie, ponieważ
obecnie pracuję nad wydaniem epki.

Świdnicy na kameralnym koncercie,
gdzie zaprezentuję swoje umiejętności, ale nie ma jeszcze ustalonego
terminu. Na jesieni pojawią się nowe
odcinki „Sprawiedliwych – wydział
kryminalnych”, w których będę grał
mały epizod mafijny.

Jaką postać chciałby Pan
dubbingować?
- Flash, leniwiec ze „Zwierzogrodu”.
To jest wspaniała postać.

Zakończyły się prace nad trzema serialami, gdzie można usłyszeć Szymona Wiraszkę – „Wolfblood” jako Rythiana - przywódcę watahy wilkokrwistych, w „H2O wystarczy kropla” jako surfera Willa, w „Dance Academy” jako Benjamina.

zaraz po zakończonym festiwalu,
w poniedziałek rozpoczynały się
przesłuchania, egzaminy wstępne
do szkoły teatralnej. Postanowiłem
przenocować na plaży, gdzie poznałem przesympatycznych panów,
którzy zaprosili mnie do altanki.
Panowie dzięki mnie dowiedzieli się, że mają rozkładaną kanapę
(śmiech). Następnego dnia jeden z
nich zaprowadził mnie do szkoły na
egzaminy wstępne, niestety on nie
został wpuszczony, a ja się dostałem
do Państwowego Policealnego Stu-

dium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Jestem

naprawdę bardzo wdzięczny za to
losowi, a w zasadzie to nie można
przypisywać sprawstwa szczęściu,

tylko sam tego dokonałem. Uczelnia
jest fantastyczna i polecam ją każdemu, kto chciałby pójść artystyczną drogą.

Nad czym pracuje Pan obecnie?
- Początek sierpnia to dla mnie dość
intensywny czas. Wracam do Gdyni, gdzie w teatrze muzycznym 8
sierpnia odbędzie się finałowa gala
pt. „Gdynia bez barier”, na której
wystąpi wielu znakomitych artystów. W konkursie tym nagradzane

są inicjatywy przyczyniające się do
likwidacji barier architektonicznych,
komunikacyjnych
i
społecznych,
utrudniających życie osobom niepełnosprawnym. W sierpniu będę też w

Jakie ma Pan plany na przyszłość?
- W październiku wracam do Teatru Muzycznego w Gdyni, obecnie
największego teatru muzycznego
w Polsce, realizować spektakle, w
których zostałem obsadzony – „Ha-

irspray” w reż. Bernarda Szyca, „Gorączka sobotniej nocy” w reż. Tomasza Dutkiewicza, „Skrzypek na dachu” w reż. Jerzego Gruzy, „Chłopi” w
reż. Wojciecha Kościelniaka.

O czym Pan marzy?

- Chciałbym zagrać w pełnometrażowym filmie akcji tak jak Jason
Statham w „Adrenalinie”. Trzeba
mierzyć wysoko.

Czego można Panu życzyć?

- Cierpliwości i chłodnej głowy. W
momencie, kiedy jestem na planie
zdjęciowym, zawsze roznosi mnie
energia.
J. Cader

aktualności

Rodzinna tradycja
kultywowana od blisko pół wieku.

Frytki serwowane przez Karola Stryczka i jego syna cieszą się niesłabnącą popularnością.

dobne, że to właśnie tutaj serwowano
pierwsze świdnickie hamburgery. –
Od zawsze serwujemy 100% wołowiny,
świeże warzywa, a nasze sosy są na bazie „Majonezu Świdnickiego” – zachęca
Karol Stryczek. Miłych słów o „Frytce”
nie szczędzą klienci, którzy zachwalają

niepowtarzalny smak frytek i burgerów oraz klimat tego miejsca. To właśnie tutaj możemy zobaczyć świetnie
zachowany egzemplarz wagi Bizerba
(rocznik 1961!), na której wciąż ważone
są kolejne porcje frytek.
Daniel Gębala

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:

SPAWACZ

z uprawnieniami spawania blach
spoinami czołowymi w metodzie
MAG (135)
Osobom chętnym do pracy w zawodzie
spawacza oferujemy możliwość
uzyskania niezbędnych uprawnień.

ELEKTRYK/ELEKTRONIK

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

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.

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

• 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.

Adres siedziby firmy: Wagony Świdnica sp. z o.o. ul. Strzelińska 35 58-100 Świdnica
lub e-mail: rekrutacja@gbrx.com
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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Przez lata za przyrządzanie pysznych przysmaków odpowiadał Stanisław Stryczek.

Założycielem „Frytki” w 1977 roku
był Stanisław Stryczek, który wraz z
małżonką przez lata prowadził doskonale znany każdemu mieszkańcowi
Świdnicy lokal, w którym serwowano
przede wszystkim jedyne w swoim rodzaju frytki, ale także hamburgery czy
hot-dogi. – 10 czerwca minęły 44 lata
od otwarcia „Frytki”. Jeszcze w ubiegłym roku biznesem zajmowali się moi
rodzice, którzy ostatecznie postanowili
przejść na emeryturę. Wówczas zdecydowaliśmy się przeprowadzić kapitalny remont lokalu i kontynuowanie
rodzinnych tradycji – opowiada Karol
Stryczek. – Nasza frytkarnia to w pełni rodzinny biznes. Nigdy nikogo nie
zatrudnialiśmy, wszystkim zajmujemy
się sami. Można powiedzieć, że to już
trzecie pokolenie, ponieważ mogę liczyć
na pomoc mojego syna – dodaje Karol
Stryczek. – Ziemniaki do naszych frytek pochodzą od lokalnych dostawców.
Mamy swój sekretny system robienia
frytek. Codziennie używamy tylko świeżych ziemniaków i naturalnego oleju do
smażenia – zdradza pan Karol. „Frytka”
to nie tylko pyszne frytki, ale również
inne przekąski. Wielce prawdopo-

reklama

foto: archiwum rodzinne / Karol Stryczek

Ich moc tkwi w prostocie, a połączenie miękkiego środka z chrupiącą skórką sprawia, że trudno im się
oprzeć. Frytki to przysmak, który na
całym świecie kochają miliony! 13 lipca
obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień
Frytek. Na gastronomicznej mapie
Świdnicy znajduje się wyjątkowe miejsce, gdzie o frytkach wiedzą dosłownie
wszystko. – Mamy swój sekretny system robienia frytek – opowiada Karol
Stryczek, właściciel kultowego lokalu
„Frytka” przy ul. Komunardów 18.

foto: D. Gębala

Jak po frytki to do „Frytki”!

Modernizacja bloku śródrynkowego pozwoli na zakończenie rewitalizacji tej
części Rynku.

Śpiewa od dziecka, jest laureatem wielu konkursów krajowych i
międzynarodowych. Wiktor Pindel,
podopieczny świdnickiego studia
wokalnego „Katharsis”, startuje w
programie TVN „Mam Talent”.
Wiktor Pindel ma 14 lat i jest

sjonalnie od ponad 2 lat, ale tak naprawdę śpiewam od dziecka. Kocham
śpiewać od zawsze, a śpiewanie towarzyszy mi na każdym kroku. Kiedy
byłem małym dzieckiem, bardzo lubiłem wsłuchiwać się w muzykę i wybijać rytmy, co pozostało mi do dzisiaj.
Brałem też udział w różnych występach i przedstawieniach w przedszkolu oraz w szkole, a tam zwrócono
uwagę na moje zdolności artystyczne. W 2018 roku, w wieku 11 lat, rodzice zapisali mnie na zajęcia wokalne do Ślężańskiego Ośrodka Kultury
w Sobótce (obecnie grupa wokalna
Singing Person) - a potem do Studia
Wokalnego „Katharsis” w Świdnicy –
mówi Wiktor Pindel.
Wiktor od 2019 jest podopiecz-

nym

dwóch

trenerów

wokalnych

ZAWIADAMIAM
że Starosta Świdnicki decyzją z dnia 08 lipca 2021 roku, Nr
1073/2021 udzielił Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa wraz z rozbudową
drogi gminnej 111230D ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej” w
ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Kościuszki w
Jaworzynie Śląskiej km 0+000,00 - 0+535,81”
Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na niżej
wymienionych działkach:
1. działki Nr 330, 333/2, 336/2, 342, 414/1, 416/2, 473, 474,
475/1, 475/3, 493/1, 493/3, 493/5, 493/7 i 810/1, AM-10, obręb
0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna: Jaworzyna
Śląska-miasto
2. działki Nr 528/1, 588/1, 589/1, 589/2, 591/15, 598/11, 599,
603/10 i 603/16, AM-14, obręb 0001-Jaworzyna Śląska, jednostka
ewidencyjna: Jaworzyna Śląska-miasto
Projekt podziału nieruchomości obejmuje podział
następujących działek:
1. działka Nr 333/2, AM-10, obręb 0001-Jaworzyna Śląska,
jednostka ewidencyjna: Jaworzyna Śląska - miasto
po podziale powstaną działki Nr 333/3 i 333/4, AM-10, obręb
0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna: Jaworzyna
Śląska-miasto
pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 333/3, AM-10, obręb
0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna: Jaworzyna
Śląska-miasto
2. działka Nr 475/1, AM-10, obręb 0001-Jaworzyna Śląska,
jednostka ewidencyjna: Jaworzyna Śląska - miasto
po podziale powstaną działki Nr 475/4 i 475/5, AM-10, obręb
0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna: Jaworzyna
Śląska-miasto
pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 475/4, AM-10, obręb
0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna: Jaworzyna
Śląska-miasto
3. działka Nr 493/1, AM-10, obręb 0001-Jaworzyna Śląska,
jednostka ewidencyjna: Jaworzyna Śląska - miasto
po podziale powstaną działki Nr 493/13, 493/14 i 493/15, AM-10,
obręb 0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna: Jaworzyna
Śląska-miasto
pod inwestycję przeznaczone są działki Nr 493/13 i 493/14, AM-10,
obręb 0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna: Jaworzyna
Śląska-miasto
4. działka Nr 493/5, AM-10, obręb 0001-Jaworzyna Śląska,
jednostka ewidencyjna: Jaworzyna Śląska - miasto
po podziale powstaną działki Nr 493/16 i 493/17, AM-10, obręb
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i ballad najróżniejszych wykonawców. Obecnie moją ulubioną wokalistką jest amerykańska piosenkarka
Lana Del Rey. W klimatach balladowo-lirycznych czuję się najlepiej,
ponieważ oddają one wrażliwość,
osobowość i emocjonalność. W tym
roku spełniło się jedno z moich największych marzeń – udział w programie telewizyjnym TVN „Mam Talent”, szczegółów nie mogę zdradzić,
ale zapraszam do śledzenia mnie na
portalach społecznościowych Instagram, facebook i na kanał muzyczny
Youtube – dodaje Wiktor.
J. Cader

◄ Wiktor od 2019 jest podopiecznym dwóch
trenerów wokalnych - Magdy Pasierskiej i Tomasza Sochackiego. Uzdolniony chłopiec brał
udział w wielu konkursach krajowych i międzynarodowych, na których zdobywał liczne
wyróżnienia, dyplomy i nagrody.

Niezwykły wernisaż prac
członków stowarzyszenia
Kanon

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIDNICKIEGO
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 roku - o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U.
z 2020 roku, poz. 1363 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735)

- Magdy Pasierskiej i Tomasza Sochackiego. Uzdolniony chłopiec brał
udział w wielu konkursach krajowych
i międzynarodowych, na których zdobywał liczne wyróżnienia, dyplomy i
nagrody. - Lubię słuchać muzyki pop

uczniem Szkoły Podstawowej nr 2 w
Sobótce. - Uczę się śpiewać profe-

0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna: Jaworzyna
Śląska-miasto
pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 493/16, AM10, obręb 0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna:
Jaworzyna Śląska-miasto
5. działka Nr 493/7, AM-10, obręb 0001-Jaworzyna Śląska,
jednostka ewidencyjna: Jaworzyna Śląska - miasto
po podziale powstaną działki Nr 493/11 i 493/12, AM-10, obręb
0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna: Jaworzyna
Śląska-miasto
pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 493/11, AM-10, obręb
0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna: Jaworzyna
Śląska-miasto
6. działka Nr 603/10, AM-14, obręb 0001-Jaworzyna Śląska,
jednostka ewidencyjna: Jaworzyna Śląska - miasto
po podziale powstaną działki Nr 603/17 i 603/18, AM-14, obręb
0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna: Jaworzyna
Śląska-miasto
pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 603/17, AM-14,
obręb 0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna: Jaworzyna
Śląska-miasto
Oznaczenie nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję,
które nie podlegają podziałowi:
1. działki Nr 330, 336/2, 342, 414/1, 416/2, 473, 474, 475/3,
493/3 i 810/1, AM-10, obręb 0001-Jaworzyna Śląska, jednostka
ewidencyjna: Jaworzyna Śląska-miasto
2. działki Nr 528/1, 588/1, 589/1, 589/2, 591/15, 598/11, 599 i 603/16,
AM-14, obręb 0001-Jaworzyna Śląska, jednostka ewidencyjna:
Jaworzyna Śląska-miasto
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru
nieruchomości, które staną się własnością Gminy Jaworzyna
Śląska z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej stanie się ostateczna:
1. działki Nr 475/4 i 493/11, AM-10, obręb 0001-Jaworzyna Śląska,
jednostka ewidencyjna: Jaworzyna Śląska-miasto

Artyści tworzyli swoje dzieła pod czujnym okiem Roberta Kukli.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru
nieruchomości, których użytkowanie wieczyste wygaśnie z
dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej stanie się ostateczna:
1. działka Nr 493/16, AM-10, obręb 0001-Jaworzyna Śląska,
jednostka ewidencyjna: Jaworzyna Śląska-miasto
Informuję, że strony postępowania mogą się zapoznać z
treścią decyzji w siedzibie Wydziału Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Świdnicy przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7
(pokój Nr 118). Zawiadomienie zostaje podane do publicznej
wiadomości w drodze obwieszczeń na tablicach ogłoszeń i na
stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Świdnicy i
Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej. Zgodnie z art. 49 ustawy
- Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron
postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.

ogłoszenie

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Rozpoczęła się rewitalizacja
zabytkowej części bloku śródrynkowego. Budynki zyskają nową elewacje, stolarkę okienną, wyremontowane zostaną również ich dachy.
– Ruszamy z rewitalizacją fragmentu bloku śródrynkowego. Właśnie
dobiega końca ustawianie rusztowania w samym sercu Świdnicy, pod
adresem Rynek 38. W następnej kolejności modernizację przejdą kamienice przy ulicy Wewnętrznej 3,5 oraz 7
– zapowiada prezydent Świdnicy, Beata Moskal–Słaniewska. Przypomnijmy, że środki na ten cel zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łącznie Świdnica
otrzymała ponad 8 milionów złotych.
Środki z puli zostaną przeznaczone
również na przebudowę teatru miejskiego oraz odbudowę tarasu widokowego w Parku Młodzieżowym. Jest
to wsparcie bezzwrotne i pochodzi
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.		
DG

Podopieczny studia
wokalnego „Katharsis”
próbuje sił w „Mam Talent”

– Nieważne ile masz lat, ważne
na ile się czujesz – mówią zgodnie
członkowie stowarzyszenia Kanon.
Artyści amatorzy, świdniccy seniorzy zaprezentowali swoje autorskie
prace. Wystawę od piątku, 30 lipca
można podziwiać w świdnickiej wieży ratuszowej.
Grupa artystyczna została założona w 2006 roku przez pasjonatów
sztuki i wszelkich przejawów twórczych. W kręgu zainteresowań stowarzyszenia jest malarstwo, grafika,
rysunek, tworzenie ikon, rzeźba, fotografia, poezja oraz inne działania

foto: D. Gębala

Kolejne budynki
w sercu miasta
odzyskają
dawny blask

foto: użyczone

aktualności

artystyczne. Grupa należy do Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Siedziba stowarzyszenia
znajduje się w Świdnicy przy ul. Różanej 1, piętro II.
Autorami prac, które możemy
podziwiać na drugim piętrze świdnickiej wieży ratuszowej są: Krystyna
Bielejewska, Anna Kręta, Teresa Mikołajewska, Marianna Kulmatycka,
Zbigniew Miciuła, Janina Pacewicz,
Lucyna Pająkowska, Ewelina Pol, Irena Stefańska, Tadeusz Trojan oraz
Zdzisława Wolańska.
Daniel Gębala

aktualności

Trwa zbiórka
dla Dawida Reicha.

codzienna
porcja informacji
na

mojaswidnica.pl

Przez tragiczny wypadek został
bez środków do życia

Potrzebujemy opatrunków, podkładów higienicznych i wiele cierpliwości. Chcemy również, aby Dawid trafił pod opiekę fundacji. Na razie nie
wiemy, jak do tego się zabrać, ponieważ nigdy nie byliśmy w tak trudnej
sytuacji. W związku z tym zwracamy
się do ludzi dobrej woli, ich wielkich
serc o wsparcie finansowe – apeluje
Edyta Duźniak, ciocia Dawida. Każdy, kto chciałby wesprzeć Dawida

reklama

Dawida, całym jego życiem. Pracował jako kierownik, a swój wolny
czas poświęcał synkowi. Tuż przed
nieszczęśliwym wypadkiem, kilka tygodni temu był w trakcie zmiany pracy. W chwili obecnej chłopak jest bez
środków do życia, a leczenie na NFZ
jest niewystarczające, aby kiedykolwiek mógł samodzielnie stanąć na
nogi. Teraz cała rodzina musi się nauczyć żyć z nową sytuacją, na zmianę
z żoną Dawida opiekujemy się nim.
Najtrudniejsze jest to, że Dawid całkowicie się załamał. Z kolei prywatna
rehabilitacja jest długa i kosztowna.

W wyniku upadku z dużej wysokości Dawid
ma połamaną miednice, obie kończyny dolne oraz mnóstwo licznych urazów, potrzebuje też całodobowej opieki.

reklama

okręgu wałbrzyskiego do czasu, kiedy uległ poważnemu wypadkowi. W
wyniku upadku z dużej wysokości ma
połamaną miednicę, obie kończyny
dolne oraz mnóstwo licznych urazów,
potrzebuje też całodobowej opieki.
- Piłka nożna była wielką pasją

foto: zrzutka.pl

Jego największą pasją jest piłka nożna. Amatorsko występował
w kilku lokalnych klubach piłkarskich. Nieszczęśliwy wypadek
sprawił, że dzisiaj walczy o powrót
do samodzielności. Dawid Reich,
31-letni świdniczanin, potrzebuje
naszego wsparcia.
Dawid grał amatorsko w klubach

w walce o powrót do zdrowia, może
wpłacać środki na konto internetowej
zbiórki - https://zrzutka.pl/yyt4ea.
J. Cader

Pękają Ci stopy?
Jest na to sposób!
10%

reklama

Metody usuwania pękania naskórka można podzielić na dwie grupy:
▪ mechaniczne: usuwanie zmian za pomocą frezarki lub/i skalpela
▪ chemiczne: rozpuszczanie zmian przy
użyciu środków chemicznych ▪ najczęściej
na bazie kwasów (salicylowego, mlekowego, glikolowego).
O wyborze leczenia zdecyduje podolog.
- Pacjentom z cukrzycą zdecydowanie odradzamy wszelkie preparaty chemiczne,
które mogą uszkodzić skórę, prowadząc
do powstania rany. Diabetycy nie powinni
również samodzielnie usuwać zrogowaceń (za pomocą ostrych narzędzi, np. tarek metalowych), ze względu na wysokie
ryzyko związane z uszkodzeniem skóry.
Z powodów higienicznych odradzamy
również stosowanie pumeksu. Zalecamy systematyczną kontrolę w gabinecie
oraz odpowiednio dobrane preparaty do

pielęgnacji domowej.
Najczęściej wymienianym
składnikiem aktywnym w
kremach pielęgnarabatu
cyjnych do stóp jest
(szczegóły
mocznik. Jego higroskopijne właściwow gabinecie)
ści umożliwiają wiązanie
wody w naskórku, ale bezwzględnie należy uważać
n a
jego stężenie. Mocznik w zależności od stężenia będzie wykazywał zupełnie różne właściwości. W stężeniu 5-12%
nawilża, natomiast powyżej tego stężenia
rosną jego właściwości keratopalstyczne,
do keratolitycznych włącznie. Stężenie
50-60% może nawet rozpuścić płytkę paznokciową! W przypadku nawracających
zrogowaceń należy zwrócić uwagę na
ustawienie stopy i lokalizację miejsc przeciążeń. Także w takich sytuacjach ważna
jest systematyka i pielęgnacja. Nie dopuszczajmy do powstania grubych modzeli,
które mogą przyczynić się do powstania
owrzodzenia w przypadku zespołu stopy
cukrzycowej – tłumaczy Joanna Bober z
salonu podologicznego Happy Feet.
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)

reklama

Na pękanie stóp wpływa kilka
czynników:
▪ Ekspozycja na UV
▪ Długie moczenie, w szczególności w słonej wodzie
▪ Intensywne ścieranie naskórka – chodzenie boso po plaży i trawie
▪ Niestabilne obuwie typu klapki sandały
japonki

Z kartą
seniora

artykuł promocyjny

Wielu z Was, zwłaszcza latem, zmaga
się z problemem rogowacenia podeszwy stóp. Pojawiają się odciski,
głębokie rozpadliny czy modzele.
Skóra twardnieje w miejscach,
które są narażone na ucisk, przez
co traci swoją elastyczność i
łatwo pęka, przy okazji tworząc
bolesne rany. W jaki sposób
zadbać o poranione stopy?
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Zaawansowane prace
w Parku Młodzieżowym

Dzięki gruntownej rewitalizacji park będzie bezpieczny i zyska na atrakcyjności wizualnej.

W Parku Młodzieżowym prowadzone są intensywne działania związane z zagospodarowaniem zieleni.
Wykonuje je wyłonione w przetargu
konsorcjum, czyli Firma Handlowo-Usługowa „Borowski” ze Świdnicy
oraz firma „Ogrody” Grzegorz Szmidla ze Świebodzic. - Realizujemy
wszystkie założenia, które są zgodne
z projektem – mówi dr Piotr Reda,
który nadzoruje przeprowadzone
prace w tej historycznej, zielonej części naszego miasta.
Wszystkie prace realizowane są na
podstawie prawomocnych decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
przy udziale inspektora nadzoru w zakresie zieleni, dr. Piotra Redy, który
opisuje charakter Parku Młodzieżowego.

W jaki sposób można zdefiniować Park Młodzieżowy?

- Możemy wyodrębnić dwie części parku. Historyczną oraz leśną. Wzdłuż ul.
Armii Krajowej, gdzie znajduje się przeznaczona do remontu altana i dawne
cmentarze, uznajemy za strefę historyczną. Ten fragment parku jest bardziej
ozdobny. On nie ma charakteru dzikiego
parku i nie może takiego mieć ze względu na wartości kulturowe. Historyczne
cmentarze i przedpola fortu muszą być
utrzymane w stylu „parkowym”. W tym
miejscu uzupełniamy rośliny ozdobne,
czasem introdukowane obcego pochodzenia, ale po to mamy całą gamę wyboru różnych roślin ozdobnych, żeby z
nich korzystać w zabytkowych parkach.
Właśnie na terenie Parku Młodzieżowego pozwalamy sobie na takie gatunki.
Druga część parku to część leśna. Na
tym obszarze sadzimy gatunki rodzime,
uzupełniające naturalne runo, np. przytulia wonna czy dzwonki pokrzywolistne, które występowały już w parku. Sadzimy także bluszcz i tym podobne rośliny. Jedynym wyjątkiem są nasadzenia
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liniowe podkreślające kontur dawnego
obrysu fortu, właśnie ze względów historycznych. Runa staramy się nie niszczyć. W niektórych miejscach rzeczywiście niezbędne jest zdjęcie tej pokrywy,
by posadzić nowe rośliny, ale w wielu
miejscach tak jak paprocie wsadzamy je
bezpośrednio w runo, nie niszcząc istniejącej roślinności.

Wśród nielicznych mieszkańców miasta pojawiły się głosy,
że przez remont Parku Młodzieżowego z jego terenu zniknęły zawilce. Czy to prawda?

- Absolutnie nie. Obecnie nigdzie nie
można zaobserwować zawilców. Występują one w części leśnej parku. Należą do grupy tzw. geofitów, czyli roślin
wczesnowiosennych. Geofity są typowe dla lasów liściastych. Rozwijają się
wczesną wiosną, dopóki nie ma liści na
drzewach i jest dostępne światło. Wtedy
one wypuszczają liście, kwiaty kwitną i
owocują. Potem, gdy rozwijają się liście
na drzewach, to większość z części naziemnych tych geofitów zamiera. Dlatego, żeby ponownie zobaczyć zawilce
w Parku Młodzieżowym, trzeba poczekać rok. Tam, gdzie robimy nasadzenia
uzupełniające bylin i krzewów, to są
miejsca, gdzie zawilców wcześniej nie
było. Wczesną wiosną oglądaliśmy park
i wiemy, gdzie one zakwitają, dlatego
omijamy te skupiska.

W jakim stanie są nowo posadzone drzewa?

- To, że drzewa wyglądają trochę gorzej
po zasadzeniu, jest związane z tym, że
one się muszą w tym miejscu zaadoptować. Kiedy rosną w szkółce na polu mają
pełny dostęp do światła, a kiedy sadzimy
je w parku, gdzie zazwyczaj jest dużo
cienia, to one przeżywają stres. Mają
wówczas mniej światła i muszą się dostosować do nowych warunków. Nowe
nasadzenia są regularnie podlewane i

pielęgnowane. Nie przyjęło się tylko jedno drzewo, co stanowi naprawdę niewielki procent. W ogrodnictwie przyjmuje się, że do 10 proc. roślin ma prawo
się nie przyjąć. W Parku Młodzieżowym
na grubo ponad 100 drzew nie przyjęło
się tylko jedno.

Remont parku przebiega zgodnie z założeniami historycznymi?

- Myślą przewodnią tego projektu jest
rewitalizacja zabytkowego parku i
podniesienie jego atrakcyjności wizualnej. W związku z tym dosadzamy
różne gatunki ozdobne i odtwarzamy
układy historyczne. W alejach, które
są częściowo uszczerbione z powodu
wycinki martwych i suchych drzew, są
nasadzane nowe z zachowanym układem historycznym. One muszą rosnąć
dokładnie w tym samym miejscu, gdzie
rosły poprzednio. Nie możemy sobie tutaj pozwolić na dowolność. Realizujemy
wszystkie założenia, zgodne z projektem, który jest przemyślany. Został zaakceptowany przez konserwatora zabytków, przeszedł konsultacje społeczne. Podczas konsultacji mieszkańcy nie
wnosili istotnych uwag do tego projektu.
W związku z tym jest na bieżąco realizowany.
Daniel Gębala

Przypomnijmy,
że w Parku Młodzieżowym nasadzono: lipy szerokolistne, lipy
drobnolistne, kasztanowce białe, dęby szypułkowe, modrzewie
pospolite, czereśnie ptasie i graby pospolite. Wśród parkowej roślinności znajdą się również takie
gatunki jak: mahonia pospolita,
suchodrzew tatarski, jaśminowiec
wonny, cis pośredni, kalina koralowa, bez koralowy, leszczyna
pospolita, hortensje, śnieguliczki, dzwonki, barwinek pospolity,
zawilce, liliowce, konwalia majowa, bodziszki, fuksja, narecznica
samcza, śmiałek darniowy, pióropusznik strusi czy też bluszcz
pospolity. Powstaną także nowe
trawniki oraz wnioskowana przez
wielu mieszkańców i radnych łąka
kwietna. Przez okres trzech lat od
zakończenia zadania zagospodarowania zieleni, konsorcjum firm
prowadzić będzie zabiegi pielęgnacyjne w parku. Koszt prac to
ponad 2 miliony 900 tysięcy złotych. Zgodnie z umową powinny
zakończyć się na początku września tego roku.
Warto podkreślić, że Park Młodzieżowy wpisany jest do rejestru
zabytków. Działania projektowe
polegały na odtworzeniu historycznych alei drzew, podkreśleniu
linii nasypów byłych fortyfikacji, zaznaczeniu istnienia byłych
cmentarzy (garnizonowego i katolickiego), wzbogaceniu warstwy
krzewów wysokich i niskich, a
także uzupełnieniu runa. W parku zakończyła się już budowa infrastruktury podziemnej, dotyczącej oświetlenia i monitoringu.
Do końca września zamontowane
zostaną lampy oświetleniowe, monitoring, ławki, kosze na odpady
oraz wykonana będzie docelowa
nawierzchnia ciągów pieszych i
ścieżek rowerowych.
Świdnica otrzymała na rewitalizację Parku Młodzieżowego ponad 7
milionów 171 tysięcy złotych. Będzie to już kolejne zielone miejsce,
po Ogrodzie Różanym, Parku Centralnym i Parku Sikorskiego, które
doczeka się gruntownej modernizacji. Dofinansowanie pochodzić
będzie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt rewitalizacji to ponad 9 milionów 248 tysięcy
złotych. Inwestycja obejmie całą
powierzchnię, czyli około 11 hektarów.
W II etapie remontu odbudowana
zostanie historyczna altana wraz
z towarzyszącą infrastrukturą.
Miasto na realizację tego zadania
otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 miliony
300 tysięcy złotych.

W Parku Młodzieżowym posadzonych zostało 149 drzew. W tym miejscu pojawi się także ponad 3 tysiące nowych krzewów oraz 38 tysięcy bylin, roślin
runa, traw, paproci oraz pnączy.
- Tysiące nowych roślin rodzimych i tych, które wzbogacą reprezentacyjny fragment parku spowodują, że runo za jakiś czas zamieni się w zielone dywany. Tysiące krzewów zwiększy ilość zacisznych zakątków, oddzieli fragmenty parku od
jezdni, zwiększy estetykę miejsc, w których opowiadać będziemy przy pomocy
tablic, plansz, makiety czy odtworzonych lub oczyszczonych kamiennych słupków historię tego miejsca. Nowo posadzone drzewa to całe fragmenty odtworzonych historycznych alei. Mało kto pamięta, ale niewielka część parku dawniej
była cmentarzem. I o to miejsce zadbamy w sposób specjalny. Z szacunku dla
zmarłych, likwidujemy niewielkie odcinki ścieżek, dziś przebiegających dokładnie nad miejscem pochówku – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

aktualności

Święto muzyki klasycznej.

XXII Bach Festival zachwyca słuchaczy

Koncert inaugurujący XXII Bach Festival oczarował publiczność zgromadzoną w Kościele Pokoju.

Kantaty i motety patrona festiwalu oraz kompozycje innych
niemieckich twórców epoki baroku grane i śpiewane przez młodych
artystów z Akademii Bachowskiej
prowadzonej przez Andreasa Arenda, zabrzmiały w piątek 30 lipca w
Kościele Pokoju.
W symbolicznym otwarciu festiwalu wzięli udział: prezydent
Świdnicy, Beata Moskal–Słaniewska, biskup diecezji wrocławskiej
Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego, gospodarz Kościoła Pokoju

w Świdnicy, ks. Waldemar Pytel,
dyrektor Świdnickiego Ośrodka
Kultury, Anna Rudnicka oraz Jan
Tomasz Adamus, dyrektor artystyczny i twórca Festiwalu Bachowskiego. – Festiwal musi się rozwijać,
ma trwać. Ma zarażać coraz większą
liczbę słuchaczy. Jestem wdzięczny za
ten festiwal i za to, że w roku 20-lecia wpisania Kościoła Pokoju na Listę
Światowego Dziedzictwa Zabytków
Kultury UNESCO, może się on odbywać w większej części we wnętrzach
kościoła – podkreślał biskup Pytel.

Za nami niezwykle przejmująca i widowiskowa krajowa premiera opery Comfort
Starving, która odbyła się w ramach tegorocznej edycji Festiwalu Bachowskiego. Reżyserem inscenizacji, która 31 lipca zachwyciła publiczność zgromadzoną w Świdnickiej Fabryce Urządzeń Przemysłowych był
Krystian Lada.
Opera Comfort Starving to monodram
na śpiewaka (tenor Petr Nekoranec) i fortepian (William Kelley) napisany przez brytyjskiego kompozytora Iaina Bella. W oparciu
o własne doświadczenia Bell opowiada o
przemilczanym we współczesnym społeczeństwie problemie męskiej anoreksji jako
strategii wypierania problemów u chłopców i młodych mężczyzn.

Efektowne efekty dźwiękowe i wizualne we
wnętrzu fabryki ŚFUP stworzyły niepowtarzalny klimat.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Spektakularny monodram
we wnętrzu fabryki ŚFUP

Symbolicznie
wesprą
represjonowanych
Białorusinów.
W poniedziałek
akcja pisania
pocztówek
W związku z niechlubną rocznicą sfałszowania wyborów prezydenckich na Białorusi z inicjatywy Natashy Polkh i Rady
Równego Traktowania, zaplanowano akcję
pisania i wysyłania pocztówek od świdniczan do więźniów politycznych na Białorusi. Manifest odbędzie się w poniedziałek, 9 sierpnia w godz. 10.00-14.00.
– Chcemy dodać otuchy i wsparcia, pokazać gest solidarności z ludźmi doświadczającymi nieustającej agresji i represji.
Zapraszamy w poniedziałek do udziału w
naszej symbolicznej akcji w Rynku – zachęca Natasha Polkh, organizatorka akcji.
W ostatnim roku na terenie Białorusi doszło do masowych protestów obywateli po
sfałszowanych wynikach wyborów prezydenckich i związanych z tym represji wobec
protestujących (wiele udokumentowanych
przypadków drastycznych działań i agresji służb państwa A. Łukaszenki). Świdnica
chce okazać gest wsparcia dla więźniów
politycznych, którzy do dziś przebywają w
wielu ośrodkach karnych w tym państwie.
Według danych polskiego MSZ, szacuje się,
że obecnie w białoruskich więzieniach z powodów politycznych przebywają 534 osoby.
DG
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Na co dzień, dbając o nasze bezpieczeństwo, narażają własne zdrowie i życie. 102. rocznica ustanowienia Policji Państwowej była okazją
do wręczenia awansów oraz nagród
najlepszym funkcjonariuszom świdnickiej jednostki. Uroczystość odbyła
się w piątek, 30 lipca w Urzędzie Stanu Cywilnego.
– Bardzo serdecznie dziękuję moim
policjantom i policjantkom za codzienną
pracę na rzecz mieszkańców. Służycie
im w bardzo trudnych i wymagających
czasach, dlatego dziś bardzo doceniamy
waszą pracę i zaangażowanie – podkreśla komendant KPP Świdnica, Andrzej Dobies. – 102. rocznica powołania
policji to okazja do świętowania i podziękowań. Zaszczytem jest gościć pracowników Powiatowej Komendy Policji
i ich gości w Urzędzie Miejskim. Były
awanse i nagrody. Wszystkim najszczerzej gratuluję. Szczególnie jednak Ada-

Podczas uroczystości wręczono awanse na kolejne stopnie służbowe.

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Funkcjonariusze policji otrzymali
odznaczenia i nominacje
na wyższe stopnie służbowe
mowi Jackowi Pilchowi, który otrzymał
awans na stopień młodszego Inspektora
(odpowiednik podpułkownika w wojsku).
Dziękuję wszystkim pracownikom policji
za pełną oddania pracę, za rozwagę, profesjonalizm, za stałe zwiększanie poczucia bezpieczeństwa, za świetne wyniki
w wykrywaniu sprawców przestępstw.
Dziękuję za codzienną współpracę, za
empatię, za szybkie rozwiązywanie małych i dużych problemów. Miło było słuchać słów Komendanta Wojewódzkiego,
nadinspektora Dariusza Wesołowskiego, który podkreślał świetne wyniki komendy, kierowanej przez komendanta
młodszego inspektora Andrzeja Dobiesa.
Cieszę się, że wspólnie z innymi samorządowcami powiatu możemy wspierać,
na przykład poprzez fundusz nagród
specjalnych, najlepszych funkcjonariuszy – mówi prezydent Świdnicy, Beata
Moskal–Słaniewska.
DG

Lista awansów na wyższe stopnie:
2 na stopień młodszego inspektora
1. podinspektor Adam Jacek Pilch
(I Zastępca Komendanta Powiatowego
Policji w Świdnicy)
2 na stopień nadkomisarza
1. komisarz Marcin Błoński
na stopień komisarza
2. podkomisarz Paweł Antoniuk
3. podkomisarz Grzegorz Oleśkiewicz
4. podkomisarz Piotr Krawczyk
2 na stopień podkomisarza
1. posterunkowa Justyna Grześkowiak
2 na stopień aspiranta sztabowego
1. starszy aspirant Remigiusz Kuta
2. starszy aspirant Daniel Klimowski
3. starszy aspirant Rafał Szczygieł
2 na stopień starszego aspiranta
1. aspirant Robert Dyc
2. aspirant Jolanta Kowalczyk
3. aspirant Tomasz Lipka
4. aspirant Marek Lubera
5. aspirant Krzysztof Ostojski

6. aspirant Damian Pasikowski
7. aspirant Piotr Podkowiak
8. aspirant Janusz Rajczykiewicz
9. aspirant Dawid Turczyński
10. aspirant Jacek Wójcik
2 na stopień aspiranta:
1. młodszy aspirant Damian Dynowski
2. młodszy aspirant Aleksander Sobieraj
2 na stopień młodszego aspiranta:
1 sierżant sztabowy Marta Balewicz
2 sierżant sztabowy Karolina Bar
3 sierżant sztabowy Michał Kudelski
4 sierżant sztabowy Piotr Lipiński
5 sierżant sztabowy Łukasz Piech
6 sierżant sztabowy Marta Rycąbel
7 sierżant sztabowy Joanna Zatorska
8 sierżant sztabowy Magdalena Ząbek
2 na stopień sierżanta sztabowego:
1. starszy sierżant Krystian Grygas
2. starszy sierżant Tomasz Grzelak
3. starszy sierżant Paweł Janiszewski
4. starszy sierżant Rafał Jarosz

5. starszy sierżant Michał Rzepecki
6. starszy sierżant Patryk Wawrykiewicz
7. starszy sierżant Aleksandra Widuto
8. starszy sierżant Patryk Zawora
2 na stopień starszego sierżanta:
1. sierżant Paweł Cajzner
2. sierżant Łukasz Jędrzejak
3. sierżant Kamil Kliza
4. sierżant Damian Kołkowski
5. sierżant Mateusz Lewandowski
6. sierżant Kamil Łączny
7. sierżant Karol Marcyniuk
8. sierżant Michał Pacułt
9. sierżant Robert Wiśniewski
10. sierżant Weronika Żarkowska
2 na stopień sierżanta:
1. starszy posterunkowy Paweł Brygadzin
2. starszy posterunkowy Marzena Czarna
3. starszy posterunkowy Patryk Dolecki
4. starszy posterunkowy Daniel Fitas
5. starszy posterunkowy Anna Gerus
6. starszy posterunkowy Tomasz Naumiuk

7. starszy posterunkowy Michał Nowacki
8. starszy posterunkowy Damian Panna
9. starszy posterunkowy Tomasz Przypek
10. starszy posterunkowy Damian Rosik
11. starszy posterunkowy
Grzegorz Stebliński
12. starszy posterunkowy Łukasz Wojak
13. starszy posterunkowy
Katarzyna Zelek
2 na stopień starszego
posterunkowego:
1. posterunkowy Grzegorz Bondarczuk
2. posterunkowy Radosław Budzyń
3. posterunkowy Jakub Burkiewicz
4. posterunkowy Ireneusz Jedyńczuk
5. posterunkowy Marcin Kozłowski
6. posterunkowa Tomasz Marek
7. posterunkowy Daniel Morawski
8. posterunkowy Daniel Porucznik
9. posterunkowy Łukasz Sokulski

▪ aspirant sztabowy
Magdalena Węgrzynowska
▪ aspirant Łukasz Kozar
▪ młodszy aspirant Marek Furgałą
▪ młodszy aspirant Michał Kudelski
▪ aspirant Iwona Kłyszejko
2 Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych komendant powiatowy policji w Świdnicy wyróżnił nagrodą
pieniężną ze środków przekazanych z
funduszu wójta gminy Świdnica funkcjonariuszy:
Nagrody otrzymują:
▪ aspirant sztabowy Tomasz Zdeb
▪ młodszy aspirant Marta Balewicz
▪ starszy posterunkowy Daniel Porucznik
oraz nieobecni podczas uroczystości:
▪ sierżant sztabowy Rafał Jarosz
▪ starszy aspirant Adam Kłyszejko
2 Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych komendant powiatowy policji w Świdnicy wyróżnił nagrodą
pieniężną ze środków przekazanych z
funduszu burmistrza miasta Strzegom
funkcjonariuszy:
Nagrody otrzymują:
▪ aspirant sztabowy Jerzy Feszter

▪ aspirant sztabowy Radosław Fitas
▪ aspirant Aneta Włosek
▪ starszy sierżant Piotr Wroński
▪ starszy sierżant Kamil Łączny
▪ st. sierż. Tomasz Jędrzejewski
2 Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych komendant powiatowy policji w Świdnicy wyróżnił nagrodą
pieniężną ze środków przekazanych z
funduszu burmistrza miasta Świebodzice funkcjonariuszy:
Nagrody otrzymali:
▪ aspirant sztabowy Mariusz Sakowski
▪ młodszy aspirant Piotr Witka
▪ starszy aspirant
Przemysław Kaczmarczyk
▪ asp. szt. Krzysztof Pindel
2 Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych komendant powiatowy policji w Świdnicy wyróżnił nagrodą pieniężną ze środków przekazanych
z funduszu burmistrza miasta Żarów
funkcjonariusza powiatu świdnickiego:
Nagrody otrzymali:
▪ młodszy aspirant Michał Kopaczewski
▪ starszy sierżant Grzegorz Oleksyk
2 Za wzorowe wykonywanie obowiąz-

ków służbowych komendant powiatowy policji w Świdnicy wyróżnił nagrodą
pieniężną ze środków przekazanych z
funduszu burmistrza Jaworzyny Śląskiej
funkcjonariuszy powiatu świdnickiego.
Nagrody otrzymują:
▪ sierżant sztabowy Patryk Zawora
▪ sierż. Karol Marcyniuk
2 Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych komendant powiatowy policji w Świdnicy wyróżnił nagrodą pieniężną ze środków przekazanych
z funduszu wójta gminy Marcinowice
funkcjonariusza.
Nagrodę otrzymuje:
▪ aspirant sztabowy Piotr Król
▪ młodszy aspirant Piotr Lipiński
▪ starszy sierż. Paweł Cajzne
2 Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych komendant powiatowy policji w Świdnicy wyróżnił nagrodą pieniężną ze środków przekazanych
z funduszu wójta gminy Dobromierz
funkcjonariusza powiatu świdnickiego.
Nagrodę otrzymuje:
▪ aspirant sztabowy Daniel Klimowski
▪ starszy sierżant Łukasz Machnik

Nagrody:
2 Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy wyróżnił nagrodą
pieniężną ze środków przekazanych z
funduszu starosty świdnickiego funkcjonariuszy:
Nagrody otrzymują:
▪ aspirant sztabowy Tomasz Grajoszek
▪ aspirant sztabowy Michał Sikora
▪ starszy aspirant Robert Kurpanik
▪ aspirant Bartosz Kupczak
▪ mł. aspirant Andrzej Melon
▪ starszy sierżant Mateusz Lewandowski
2 Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych komendant powiatowy policji w Świdnicy wyróżnił nagrodą
pieniężną ze środków przekazanych z
funduszu prezydenta miasta Świdnicy
funkcjonariuszy:
Nagrody otrzymują:
▪ aspirant sztabowy Bartosz Zienkiewicz
▪ aspirant sztabowy Piotr Sienkiewicz
▪ aspirant sztabowy Grzegorz Grzelak
▪ aspirant sztabowy
Weronika Szczepaniak
▪ aspirant sztabowy
Arkadiusz Dobrowolski
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Dariusz Jaros z prestiżową
nagrodą „Silesia”
Nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, który z pasją rozwija zainteresowania muzyczne, wokalne i instrumentalne dzieci, młodzieży i dorosłych. Dariusz Jaros
został uhonorowany Nagrodą Kulturalną Dolnego Śląska „Silesia”. Jest ona przyznawana za
szczególny wkład w rozwój kultury.
na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Artysta prowadzi warsztaty dla
dyrektorów i nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego zrzeszonych
w Polskim Stowarzyszeniu Placówek
Wychowania Pozaszkolnego – napisa-

foto: facebook / J. Iwancz

no we wniosku o przyznanie nagrody
„Silesia”. Dariusz Jaros tworzy także
autorską muzykę na potrzeby Alchemii
Teatralnej Dorosłych, a także pracuje
jako muzyk instrumentalista i kierownik
zespołu przy spektaklach.
Dariusz Jaros uświadamia poprzez
swoją pracę, jak wielką moc sprawczą
w zakresie rozwoju emocji młodego
człowieka - artysty daje zetknięcie ze
światem muzyki, jego różnorodnością
i wielobarwnością od najmłodszych lat.
- Pan Dariusz Jaros w bezpośredniej

Decyzję

w

sprawie

przyznania

Dariuszowi Jarosowi Dolnośląskiej

Nagrody Kulturalnej „Silesia” podjęto
15 lipca podczas XXXVI sesji sejmiku
województwa dolnośląskiego. Świdniczanin otrzymał nagrodę za wieloletnią współpracę z ośrodkami kultury w
organizowaniu i koordynowaniu festiwali i przeglądów muzycznych dla
dzieci i młodzieży regionu Dolnego
Śląska. - Pan Dariusz ma duży wkład

w rozwój edukacji przez organizację
i koordynację Gminnych Warsztatów

Wokalnych w Lubachowie dla uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży.
Laureat nagrody zajmuje się promocją młodych talentów w środowisku
lokalnym przez stworzenie koncertu live z zespołem akompaniującym
Rozśpiewanych Dzieciaków Gminy
Świdnica podczas Pikniku Rodzinnego oraz licznych dożynek. Pan Dariusz
realizuje autorski projekt Spotkań Artystycznych wraz z placówkami Wychowania Pozaszkolnego oraz promuje
uzdolnioną młodzież miasta Świdnicy

działalności z dziećmi i młodzieżą rozwija wrażliwość estetyczną, umożliwia
rozwój zainteresowań i pasji młodego
pokolenia Dolnoślązaków. Nauka śpie-

wu lub gry na instrumentach jest uzupełnieniem całokształtu wychowania
młodego człowieka na przestrzeni całej
jego edukacji i stanowi ważny aspekt
kształtowania osobowości. Kreowanie
form kultury muzycznej we współpracy z ośrodkami kultury i organizacjami pozarządowymi działającymi
na terenie Dolnego Śląska wzbogaca
ofertę kulturalną środowiska lokalnego oraz pozwala przekazywać zdobytą
wiedzę i wprowadzać młodego artystę
w magiczny świat muzyki. Nauka, wychowanie przez zabawę, obcowanie z
muzyką i kreacja młodego człowieka
jako artysty w środowisku lokalnym to
motto przyświecające jego pracy oraz
działaniom w świecie kultury. Bazą
pracy, nad którą skupiał się najbardziej, jest tworzenie i współtworzenie
muzyki wraz z twórcami kultury regionu Dolnego Śląska oraz działalność
instruktorska i pedagogiczna. Pobudzanie kreatywności i twórcza ekspresja w dziedzinie muzycznej pana Dariusza Jarosa stanowi znaczący wkład
w rozwój kultury muzycznej i wpływa
na rozwój dzieci i młodzieży – zaznaczono w laudacji na cześć Dariusza Jarosa.
Oprac.

Świdnica włączyła się do
maratonu fotograficznego
24 Hour Project

W tym roku celem akcji było
wsparcie ochrony praw dziecka.– Co

godzinę uczestnicy publikowali jedno zdjęcie w mediach społecznościowych, głównie na inastagramie,
oznaczając fotografię hasztagami
- #24hr21_swidnica oraz #24hr21_
poland. Maraton fotograficzny nie
jest konkursem, tu każdy wygrywa, szczególnie, że cel jest szczytny.
Światowe wydarzenie odbyło się 24
lipca 2021 roku. Każda edycja 24HourProject ma zwrócić uwagę na jakiś
problem społeczny – w partnerstwie
z organizacjami pożytku publicznego
(NGO). W dziewiątej edycji projektu

uczestnicy zaangażowali się na rzecz
ochrony praw dzieci. Tegorocznym
partnerem została organizacja Responsible Charity z Indii. Wszystkie
fundusze zebrane w ramach globalnej kampanii crowdfundingowej towarzyszącej 24HourProject zostaną
przeznaczone na postępowe programy edukacyjne dla dzieci żyjących w
slumsach – informuje ambasador akcji
w Polsce i Świdnicy, Damian Kostka.

Dzieci na całym świecie żyją w
warunkach nierówności. Organizacja
Narodów Zjednoczonych i UNESCO
przewidują, że jeśli nie zostaną podjęte pilne działania, 12 milionów dzieci
w wieku szkolnym nigdy nie postawi
stopy w żadnej placówce edukacyjnej.
W obliczu takich danych trudno będzie zapewnić inkluzywną edukację
wysokiej jakości dla wszystkich, co
jest jednym z Celów Zrównoważonego
Rozwoju ONZ (SDGs).

SPOTKANIE Z BOHATERAMI FILMU / CHASE I MARSHALL
GRAWEROWANIE IMION WASZYCH PSIAKÓW NA ZAWIESZKACH
PSOTNY TOR PRZESZKÓD | STREFY MULTIMEDIALNE
ZABAWKI I INNE GADŻETY W KONKURSACH | MALOWANIE BUZIAKÓW

PSI PATROL NA RATUNEK AMELCE
zbiórka dla Amelki ze Strzegomia | siepomaga.pl/amelka-sma
reklama

24HourProject to największe
wydarzenie fotograficzne w swoim rodzaju. W ciągu jednego dnia
(24 lipca) fotografowie amatorzy i
profesjonaliści dokumentują człowieczeństwo na całym globie. W
tym roku planem zdjęciowym była
również Świdnica.

J. Cader
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Przebiegli z Bagdadu
do Rzymu w szczytnym celu

Pokonali 900 kilometrów w 7
dni, nie przekraczając granic Polski. W sobotę 24 lipca wystartowała niezwykła sztafeta w ramach
akcji „Przegoń Raka dla Dzieciaka”.
Udział wzięła w niej także mieszkanka powiatu świdnickiego.

W promocję akcji i czynny udział
zaangażowana była mieszkanka powiatu świdnickiego, radna Rady Miejskiej w Żarowie, Zuzanna Urbanik.
- Bieg „Przegoń Raka dla Dzieciaka”

Wszystko zaczęło się od grupy
miłośników biegania, która postanowiła zamienić swoją pasję i miłość do
sportu na pomaganie innym. Zarażają
pozytywną energią, nadzieją, chęcią
do działania oraz wspólnej aktywności fizycznej i niesienia pomocy. W
ubiegłym roku przebiegli 750 km, z
Zakopanego na Hel, dla podopiecznych Fundacji „Na Ratunek Dzieciom
z Chorobą Nowotworową”. Tym razem
wspierają podopiecznych Fundacji
„Iskierka”, która pomaga małym pacjentom onkologicznym w całym kraju. W tym celu przebiegli z Bagdadu w
Wielkopolsce do Rzymu na Kujawach.
Wyruszyli 24 lipca, na metę dotarli 30
lipca. Bieg miał formę sztafety, zmiany robiono co 5 kilometrów, a udział
w akcji wzięło kilkudziesięciu biegaczy z takich miejscowości jak Kraków,
Łódź, Zduńska Wola, Gniezno, Polkowice, Sochaczew, Poznań, Szczecin,
Gorzów.
- Na starcie meldują się pozytyw-

Podnoszą swoje
kwalifikacje,
aby dbać
o bezpieczeństwo
mieszkańców gminy
Taktyka gaszenia pożarów i
działań ratowniczych oraz zajęcia z praktycznej obsługi sprzętu
strażackiego i wyposażenia osobistego strażaków były przedmiotem szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych
straży pożarnych z terenu gminy
Świdnica.
Szkolenie ukończyło 10 druhów, w tym: OSP Panków – 4, OSP
Mokrzeszów – 1, OSP Burkatów – 1,
OSP Grodziszcze – 2, OSP Lutomia
– 1, OSP Gogołów – 1
Absolwenci po ukończeniu
szkolenia i zaliczeniu egzaminu nabyli uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w
najbliższym czasie będą nieść pomoc
mieszkańcom naszego powiatu.
W gminie Świdnica funkcjonuje
8 jednostek OSP, w tym 3 należą do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), a łączna ilość
czynnych druhów wynosi 145.
Oprac.
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Radna Rady Miejskiej w Żarowie, Zuzanna Urbanik angażuje się w liczne akcje charytatywne.

oraz pachwin, pod kątem wczesnego
wykrywania zmian nowotworowych
i innych nieprawidłowości. Uczestnicy akcji chcą także zwrócić uwagę opinii publicznej na temat chorób nowotworowych u dzieci. Chcą

przybliżyć świat dziecięcej onkologii
i pokazać, że chore dzieci także mogą
spełniać swoje marzenia i realizować
się w wielu projektach i aktywnościach, jakie prowadzi ISKIERKA informują organizatorzy wydarzenia.

Każdy może włączyć się w pomaganie innym, niekoniecznie angażując się do takiego wysiłku fizycznego.
Wystarczy wejść na stronę Fundacji
Iskierka i zrobić internetowy przelew.
Każda zebrana złotówka będzie przeznaczona na badania przesiewowe dla
dzieci. Na potrzeby akcji stworzono
specjalne subkonto, na które można
przelać dowolną sumę środków. Wystarczy podać poniższe dane:
ING Bank Śląski

98 1050 0099 6781 1000 1000 1055
Fundacja ISKIERKA
ul. Adama Pługa 1/2
Warszawa 02 – 047

J. Cader

Aktywny sierpień z Księstwem
Świdnicko-Jaworskim

Wycieczka
pieszo-krajoznawcza i wyprawa rowerowa. Aż dwie
propozycje aktywnego wypoczynku
na sierpień przygotowało Księstwo
Świdnicko-Jaworskie.
Rajd Książęcy w ostatnią sobotę miesiąca dla wielu mieszkańców
Świdnicy i okolicy to już tradycja. Tym
razem Księstwo Świdnicko-Jaworskie
proponuje wycieczkę pieszo-krajoznawczą. - W programie wejście na
Włodzicką Górę, na której znajduje się
odbudowana w 2018 roku wieża widokowa, następnie przejdziemy do Nowej Rudy, gdzie, spacerując, poznamy
miasto, napijemy się kawy w słynnej
kawiarni Biała Lokomotywa. Ostatnim
punktem programu będzie wizyta w
Osówce - jednym z kompleksów Riese
– mówi Iga Czwartacka-Dobrzyńska z
Informacji Turystycznej. Do przejścia
będzie około 10 kilometrów, a sama
trasa cechuje się umiarkowanym poziomem trudności. Koszt wycieczki to
55 zł od osoby. Poza tym zaplanowano także wycieczkę rowerową, która
odbędzie się w niedzielę 22 sierpnia.
Tym razem za cel obrano położony

niedaleko Świebodzic zamek Cisy, do
którego prowadzi malownicza trasa
Książańskiego Parku Krajobrazowego.
Łącznie do przejechania będzie około
40 km. Trasa ma charakter mieszany
o umiarkowanym poziomie trudności.
Po powrocie do Świdnicy, na mecie
rajdu na terenie świdnickiego OSiR-

-u tradycyjnie odbędzie się ognisko z
kiełbaskami. Koszt udziału w rajdzie
rowerowym to symboliczne 5 zł. Zapisy prowadzi Informacja Turystyczna
w Świdnicy. Rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie: 74 852 02
90 lub mailowo: it@um.swidnica.pl.

Aktywność fizyczna połączona ze zwiedzaniem to dobry pomysł na spędzenie weekendu.

DG

foto: Księstwo Świdnicko-Jaworskie

ni szaleńcy, którzy sami ponadprzeciętnie kochają życie i chcą ratować
życie innych. Każda bowiem złotówka, którą uda się pozyskać w trakcie
wydarzenia, zostanie przeznaczona
na przeprowadzenie akcji profilaktycznej z zakresu przesiewowych badań USG w obrębie jamy brzusznej

foto: użyczone

jest pomysłem grupy przyjaciół, która poznała się podczas ekstremalnych biegów runmageddon. Na co
dzień pracujemy i realizujemy się w
różnych - odmiennych - zawodach i
profesjach. Teraz przekuwamy naszą
pasję i pokonane kilometry na złotówki. Chcemy pomóc, dać innym coś
od siebie w ważnym celu! Żeby nie
było łatwo, ustawiliśmy poprzeczkę
wysoko: 900 km w 7 dni. Przełożyłam
swój urlop wypoczynkowy, abym mogła wziąć udział w akcji. W miastach,
przez które biegli uczestnicy sztafety,
organizowano różne eventy i pikniki,
a na nich odbywały się zbiórki środków na chore dzieci – mówi Zuzanna
Urbanik, uczestniczka akcji.

kultura

Przyjaciele
biblioteki
polecają

Festiwal Góry Literatury
zagościł w Świdnicy

Jacek Dehnel i Piotr Tarczyński opowiadali o swoich przemyśleniach związanych z literaturą.

foto: Mariusz Ordyniec

20 i 21 lipca na skwerze z dzikami,
przy gmachu głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila
Norwida w Świdnicy odbył się dwudniowy cykl wydarzeń pasma – zatytułowanego „Wobec Różewicza”, w ramach Festiwalu Góry Literatury 2021.
Festiwal zagościł w Świdnicy za
sprawą współpracy kilku podmiotów: Wrocławskiego Domu Literatury,
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
– Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila
Norwida w Świdnicy. Cykl wydarzeń był
dedykowany w głównej mierze Tadeuszowi Różewiczowi, jednemu z najwybitniejszych poetów i dramatopisarzy XX
wieku, którego rok właśnie obchodzimy.
- W pierwszym dniu, po warsztatach literacko-plastycznych dla najmłodszych
przyszedł czas na wernisaż wystawy
„Tadeusz Różewicz w obiektywie Adama
Hawałeja”. Następnie Karol Maliszewski

Zdjęcia autorstwa Adama Hawałeja można obejrzeć na parterze świdnickiej biblioteki.

foto: Mariusz Ordyniec

Mieszkańcy naszego miasta mieli niepowtarzalną okazję spędzić czas w gronie znanych
i poważanych poetów i prozaików. Wszystko za sprawą Festiwalu Góry Literatury, który po
raz pierwszy odbył się w Świdnicy.

rozpoczął ucztę poetycką rozmową z Joanną Roszak i Tadeuszem Dąbrowskim.
Kolejnym punktem programu był koncert
zespołu „Póki Co” pochodzącego z Nowej
Rudy. Ich lekka i rześka muzyka doskonale odzwierciedliła ich pasję i sposób
na codzienność: poszukiwanie związków
słowa i dźwięku. Na zakończenie pierwszego dnia Karol Maliszewski rozmawiał
z Klarą Nowakowską i Andrzejem Niewiadomskim. – relacjonuje Ewa Cuban,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świdnicy. - W środę 21 lipca świdniczanie mieli okazję spotkać się z Joanną Mueller i Janem Baronem. Kolejnym punktem programu było spotkanie z Jackiem
Dehnelem i Piotrem Tarczyńskim. Całość
świdnickiego pasma „Wobec Różewicza”
zakończyło spotkanie z Mirosławą Szychowiak i Jakubem Sajkowskim. Wydarzenie to współfinansowane było z budżetu województwa dolnośląskiego – dodaje
Ewa Cuban.

Dobiesław Karst

Polecam książkę Leszka Gnoińskiego „Republika, Nieustanne Tango”
każdemu kto chce zgłębić wiedzę
na temat lat osiemdziesiątych XX w.,
niezwykle ważnego okresu dla historii Polski. Dla tych czasów ogromne
znaczenie miała muzyka, zwłaszcza
rockowa, a wśród powstających jeden za drugim, grających ją zespołów, wyjątkowym zjawiskiem była
grupa Republika. Najbardziej nowatorski spośród polskich zespołów, nie
tyko pod względem muzycznym, ale
też i wizerunkowym. Czarno-białym
pasom – znakowi rozpoznawczemu
grupy z Torunia - podporządkowana była jej cała stylistyka. Żaden inny
zespół, nawet w historii światowego
rocka nie miał tak jednoznacznie kojarzącego się symbolu graficznego,
do tego dochodziła słynna grzywka
Ciechowskiego i niedogolona broda
Krzywańskiego, w czasach siermiężnej komuny stanowiące szok kulturowy. Później, w końcówce XX w. te
„fryzjerskie” stylizacje powszechnie
weszły do świata mody nad Wisłą.
Książka Gnoińskiego wszystkie te
zjawiska opisuje, jest to biografia
jednego z najważniejszych polskich
zespołów rockowych, napisana w
fascynujący sposób z wielu perspektyw, jego poszczególnych członków,
jak i ludzi współpracujących z Republiką. Dowiadujemy się z biografii
zespołu, o procesie twórczym grupy
z Torunia, czerpiącej głównie z tradycji rockowej, jazzowej i punkowej,
komponującej swoje pierwsze wielkie przeboje przeważnie wspólnie, a
potem firmowane nazwiskiem Ciechowskiego, jako ich kompozytora.
Wielu nieznanych faktów z życia Republiki można dowiedzieć się tylko
z pozycji Gnoińskiego. Kto chce powrócić lub przenieść się w magiczną atmosferę lat osiemdziesiątych,
smutnych pod względem politycznym, ale fascynujących ze względu na muzykę, powinien tę książkę
przeczytać, bo jej lektura pozwoli na
tę podróż w czasie.

DG

Za nami kolejny, wakacyjny EKO
poranek organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świdnicy.
Tym razem najmłodsi wybrali się na
wycieczkę do Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów, gdzie wzięli udział w
specjalnie przygotowanych zajęciach
edukacyjnych.
- Od początku wakacji, warsztaty
odbywały się w każdy piątek na skwerze z dzikami przy bibliotece. Dzieci
dowiedziały się, jak ważna jest woda, a
dzięki Świdnickiemu Przedsiębiorstwu
Wodociągów i Kanalizacji mogły się
schłodzić kurtyną wodną w upalne dni.
Dowiedziały się także, jak ważna jest
zieleń. Wspólnie z paniami bibliotekar-

kami posadziły roślinki i z porankowej
przygody zabrały do swoich domów
fiołki, aloes i groszek. Miały okazję posłuchać wykładu na temat najbardziej
pracowitych owadów na świecie, jakimi są oczywiście pszczoły. Jak pracują? Gdzie mieszkają? Co zyskujemy
dzięki ich ciężkiej pracy? Co jedzą?
Był też poranek poświęcony zdrowemu odżywianiu. Wielką frajdę sprawiła
wszystkim ogromna piramida zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.
Wśród zaproszonych gości byli: Monika
Drozdowska z Nadleśnictwa Świdnica
oraz Halina Żownowska – pszczelarka, właścicielka „Miodowego Ranczo”.
Ostatnią lipcową atrakcją przygoto-

waną przez bibliotekę był wyjazd NORWIDbusem do Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów. Tam czekała na dzieci
Beata Kozłowska, która oprowadziła
je po ścieżce edukacyjnej. Przed nami
sierpień i kolejne atrakcje, serdecznie
zapraszamy w każdy wakacyjny piątek
o godzinie 10.00 na skwer z dzikami –
opowiada Ewa Cuban, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.
Wszystkie warsztaty są organizowane
w obowiązującym reżimie sanitarnym
i według zaleceń ministerstwa zdrowia. W razie złych warunków atmosferycznych zajęcia zostaną przeniesione do budynku biblioteki.
DG

foto: D. Gębala

Połowa wakacji za nami, biblioteka
zaprasza na kolejne EKO poranki!

Dzięki EKO porankom dzieci spędzają kreatywnie wolny czas.
6-19.08.2021 r. |
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wieści z powiatu

Trwa walka o życie
Adrianka ze Świebodzic!

Kolejna droga dojazdowa na
terenach wiejskich doczeka się
remontu. Gmina Żarów otrzymała dofinansowanie na modernizację drogi w Wierzbnej.
W piątek, 30 lipca wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko oficjalnie przekazał promesę na kwotę
157.500 złotych na remont drogi
dojazdowej w Wierzbnej. W ramach otrzymanego dofinansowania wyremontowana zostanie
ul. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Wierzbnej. Zadanie realizowane będzie przy wsparciu budżetu Urzędu Marszałkowskiego ze
środków na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów
rolnych.
– Dzięki pozyskanym przez
gminę Żarów środkom z Funduszu Rekultywacji Gruntów
Rolnych oraz zaangażowaniu
środków własnych każdego roku
przybywa
wyremontowanych
dróg na wsiach. Potrzeb w tym
zakresie jest jeszcze dużo, wiele dróg na terenach naszych wsi
czeka na kompleksowy remont. W
tym roku nową drogę asfaltową
zyska ulica Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Wierzbnej – mówi
burmistrz Żarowa, Leszek Michalak.
Budowa nowej nawierzchni drogi ruszy prawdopodobnie
jesienią tego roku. Wcześniej
ogłoszony zostanie przetarg na
wyłonienie wykonawcy inwestycji.
oprac.
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Piękne zwieńczenie
strzegomskiego biennale
Mimo niekorzystnej aury, chętnych do obejrzenia pięknych prac w
kamieniu nie brakowało. W niedzielę, 1 sierpnia zakończyło się trwa-

jące od kilku tygodni Strzegomskie
Biennale Rzeźby w Granicie. Jego
zwieńczeniem była konferencja naukowa w Strzegomskim Centrum

Granitowe rzeźby wzbudziły podziw wśród krajowych i zagranicznych gości.

Mieszkańcy Strzelec mają
nowoczesną świetlicę
O takim miejscu mieszkańcy
Strzelec (gmina Marcinowice) marzyli od dawna. Miejscu integracji,
spotkań. Teraz to marzenie się ziściło. 10 lipca uroczyście otwarto
nowo wybudowaną świetlicę wiejską w sołectwie.

W otwarciu obiektu wzięli udział
nie tylko przedstawiciele władz gminy
i sołectwa, ale też posłowie, przedstawiciele sąsiednich samorządów.

- Obiekt jest piękny, to ponad 225
metrów kwadratowych. Koszt to prawie 1 milion 400 tysięcy złotych. Na
wyposażenie świetlicy wydaliśmy 50

tysięcy z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, plus 20 tysięcy złotych z funduszu sołeckiego. Bardzo
dziękuję wszystkim radnym za owocną współpracę – mówił Stanisław
Leń.
- Jestem bardzo szczęśliwy, że
dzięki wspólnej pracy udało nam
się zrealizować cel, którym było powstanie świetlicy wiejskiej w Strzelcach. Była to bardzo trudna droga, a
jej najtrudniejszym elementem było
złożenie samego wniosku. Chciałbym
bardzo podziękować wszystkim radnym, dzięki którym udała się realiza-

Kultury oraz otwarcie wystawy
rzeźb.
1 sierpnia organizatorzy biennale po raz pierwszy publicznie zaprezentowali osiem granitowych rzeźb,
które były tworzone w lipcu na terenie zakładów kamieniarskich w gminie Strzegom. Jedna z rzeźb stanęła
finalnie przy Bazylice Mniejszej, trzy
przed Urzędem Miejskim w Strzegomiu i cztery w parku miejskim. Efekty pracy rzeźbiarzy są imponujące i
z pewnością będą cieszyć oczy nie
tylko samych mieszkańców, ale także turystów. Jak podkreślał Grzegorz
Niemyjski, komisarz biennale, poziom
artystyczny rzeźb był bardzo wysoki.
Różnią się one od siebie stylistycznie i warsztatowo. Są innej wielkości
i wykonano je z różnego granitu m.in.
strzegomskiego, ale też zagranicznego. Obok tych rzeźb nie będzie można przejść obojętnie, będą wymagały
chwili zastanowienia, refleksji i czasem kontemplacji. Strzegomskie Biennale Rzeźby w Granicie odbyło się w
ramach projektu „Świat Kamienia”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.
Oprac.

foto: J. Cader

Ulica
Kawalerów
Uśmiechu
w Wierzbnej
zostanie
wyremontowana

morfologię. Diagnoza brzmiała jak
wyrok – ostra białaczka limfoblastyczna typu B. – W końcu białaczka
zaczęła się cofać. Wkrótce lekarze
zdecydowali, że Adrian kwalifikuje
się do przeszczepu, który odbył się
8 lutego 2018 roku. - Synek zaczął
szybko stawać na nogi, jego wyniki
poprawiły się, wyszliśmy ze szpitala i
pojawialiśmy się w nim tylko na wizyty kontrolne. Najpierw co tydzień,
później coraz rzadziej. Wszystko
wskazywało, że choroba została pokonana – mówi mama chłopca. W
kwietniu 2020 roku, po trzech latach
od diagnozy, na ciele Adriana pojawiły się siniaki i wybroczyny. – Nie
miałam wątpliwości, co to oznacza.
Nasz koszmar wrócił… Wyniki morfologii jasno sugerowały, że mamy do
czynienia ze wznową. W krwi Adriana znów było bardzo mało płytek. Po

foto: UM Strzegom

Sytuacja jest krytyczna. Wszystkie refundowane metody leczenia
zostały wyczerpane, a rak nie odpuszcza. Ostatnią nadzieją na uratowanie życia Adrianka ze Świebodzic
jest specjalistyczna terapia, wyceniona na ponad milion złotych.
– Pierwsze problemy zdrowotne
synka zaczęły się w 2016 roku. Zauważyłam u synka powiększone węzły
chłonne. Lekarz rodzinny podejrzewał
alergię i zalecił wykonanie morfologii.
Wyniki krwi były wzorowe i nikt nie
podejrzewał, że Adrian choruje na coś
poważnego. Podstawowe badania na
trochę uśpiły naszą czujność – informują rodzice chłopca. W marcu 2017
roku węzły chłonne Adriana znacząco się powiększyły, a na skórze
zaczęły pojawiać się siniaki. Rodzice
zabrali synka do lekarza, który skierował ich do szpitala na ekspresową

kilku dniach Adrian dostał lekkiego
udaru. W okolicach jego serca pojawiła się skrzeplina, która powędrowała
w górę krwiobiegu. Na szczęście, poza
spadkami ciśnienia krwi, wszystko
było w porządku. 15 października 2020
roku Adrian otrzymał szpik od tego
samego dawcy, wyniki znów się poprawiły i mogliśmy wrócić do domu.
Na osiem miesięcy zapomnieliśmy
o białaczce – dodaje mama chłopca.
W czerwcu Adrianek trafił po raz
trzeci na oddział onkologii do Przylądka Nadziei. – Pozostało leczenie
ostatniej szansy – CAR-T Cells, które
w dużym skrócie polega na przeprogramowaniu krwi w taki sposób, aby
organizm nauczył się walczyć z białaczką. Leczenie powinno rozpocząć
się jak najszybciej! Niestety – nie jest
refundowane, a jego cena to ponad 1,3
mln zł. Rozpoczęliśmy walkę z czasem
o życie naszego dziecka – apelują rodzice chłopca. Każdy, kto chciałby
wesprzeć Adrianka, może dokonać
wpłaty na konto fundacji siepomaga
– https://www.siepomaga.pl/adrian
lub wylicytować przedmioty, usługi,
vouchery na portalu społecznościowym facebook – Nadia Pomaga Adriankowi – Licytacje.

W otwarciu świetlicy wzięli udział nie tylko
przedstawiciele władz gminy i sołectwa, ale
też posłowie, przedstawiciele sąsiednich samorządów.

cja inwestycji – komentował Waldemar Krzyśków, sołtys wsi Strzelce.

Otwarciu świetlicy towarzyszył
piknik dla mieszkańców. Wśród atrakcji
nie zabrakło pysznego jedzenia, animacji dla dzieci i mnóstwa dobrej zabawy.
J. Cader

wieści z powiatu

Katastrofa budowlana
w Świebodzicach

Po raz piąty rodzina, przyjaciele, znajomi zjednoczyli siły,
aby wesprzeć leczenie chorego Damiana Nazarko z gminy
Świdnica. W niedzielę 11 lipca
w Jagodniku (gmina Świdnica)
odbył się festyn charytatywny,
podczas którego zebrano rekordową kwotę – prawie 21 tys.
zł.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na leczenie, rehabilitację oraz terapię Damiana. – Pod-

foto: J. Cader

Chwile grozy przeżyli mieszkańcy Świebodzic, gdy doszło do zawalenia dachu i ściany w starej poniemieckiej willi. Na szczęście nikt nie
ucierpiał.
Do zdarzenia doszło w sobotę 17
lipca przed godz. 8.00. Obiekt, który
od dłuższego czasu nie jest zamieszkany oraz jest w bardzo złym stanie
technicznym mógł być miejscem
przebywania osób postronnych.
Działania poszukiwawcze prowadziła
Specjalistyczna Grupa poszukiwawczo-Ratownicza „Wałbrzych”. - O
godzinie 7.16 otrzymaliśmy zgłoszenie
o zawaleniu stropów w willi przy ul.
Parkowej. Na miejsce zostało zadysponowanych 6 jednostek straży pożarnej oraz trzy zastępy ochotników.
Działania naszej grupy polegały na
ocenie stopnia zniszczenia budynku,
określeniu dalszego sposobu postępowania na miejscu, które miało na
celu sprawdzenie, czy pod uszkodzonymi elementami konstrukcyjnymi
budynku nie znajdują się ludzie. Do
działań wykorzystane zostały zespoły
pracujące z psami ratowniczymi oraz

Blisko 21 tysięcy
złotych trafi na
konto chorego
Damiana

Obiekt, który od dłuższego czasu nie jest zamieszkany oraz jest w bardzo złym stanie technicznym, mógł być miejscem przebywania osób postronnych.

sprzęt specjalistyczny służący do lokalizacji osób - kamera wziernikowa.
Wykonaliśmy również ręczne usunięcie elementów dachu i gruzu powstałego po uszkodzeniu ściany bu-

dynku. Nie stwierdziliśmy obecności
jakichkolwiek osób w uszkodzonym
budynku – informuje st. kpt. Łukasz
Grzelak.

czas tegorocznego pikniku zebraliśmy 20 tysięcy 728, 41 złotych i
jednocześnie pobiliśmy rekord,
ponieważ rok temu zebraliśmy
nieco ponad 18 tysięcy złotych –
informuje mama Damiana, Kamila Milik.
Damian Nazarko od uro-

dzenia choruje na stwardnienie
guzowate, padaczkę lekooporną
oraz zaburzenia ze spektrum autystycznego. Chłopiec jest podopiecznym fundacji „Zdążyć z pomocą”.

J. Cader

J. Cader

W Jaworzynie Śląskiej powstanie
centrum rekreacyjne ze skateparkiem
cie procedury przetargowej jeszcze
w tym roku, natomiast realizacja w
przyszłym - informuje na Facebooku

burmistrz Jaworzyny Śląskiej, Grzegorz Grzegorzewicz.
Oprac.

Inwestycja zagospodarowująca 1
ha terenu żwirowni to koszt prawie
dwóch milionów złotych. Plany obejmują budowę: skateparku, placu zabaw, strefy street workout, siłowni
pod chmurką, ścieżki zdrowia dla najmłodszych, części rekreacyjno-parkowej.
- Jest to pierwszy etap utworze-

nia na terenie żwirowni gminnego
centrum
rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców gminy
Jaworzyna Śląska, na co aktywnie
będziemy pozyskiwać dalsze środki finansowe. Planowane rozpoczę-

Damian Nazarko od urodzenia choruje
na stwardnienie guzowate, padaczkę
lekooporną oraz zaburzenia ze spektrum autystycznego.

foto: J. Cader

Blisko 1 mln zł pozyskała gmina
Jaworzyna Śląska z rządowego Programu Sportowa Polska na budowę
centrum rekreacyjno-sportowego.

Kino na Leżakach w Burkatowie

foto: J. Cader

Dmuchańce, warsztaty ekologiczne, bitwa na balony, pływanie
na pontonie, zjazdy na tyrolce i
seanse filmowe pod chmurką to
tylko nieliczne z atrakcji, które
przygotowali organizatorzy Letniego Kina na Leżakach w Burkatowie.

O zaspokojenie apetytu i ugaszenie pragnienia zadbało jak zawsze niezawodne sołectwo Burkatów.

Wspólna zabawa rozpoczęła się
24 lipca bezpłatnymi warsztatami
ekologicznymi dla dzieci, następnie
zorganizowano bitwę na balony. - O
godzinie 19.00 wystartował pierwszy
z seansów z gatunku kina rodzinnego,
a o godz. 21. 00 wyświetlono kolejny
film. Na wszystkich uczestników czekały wygodne, kolorowe leżaki. Aby

poprawić sobie komfort oglądania,
kinomaniacy zabierali ze sobą ciepłe
kocyki. O zaspokojenie apetytu i ugaszenie pragnienia zadbało jak zawsze
niezawodne sołectwo Burkatów. Organizatorzy zapewnili środki dezynfekujące, a miejsca zostały ustawione w
odpowiednich odległościach. Cała impreza bardzo się udała i jestem zadowolony, że cieszyła się tak dużym powodzeniem, ale to nie koniec naszych
fantastycznych pomysłów. Już planujemy kolejne atrakcje, a szczegóły już
wkrótce – mówi Adam Prask, sołtys
Burkatowa.
J. Cader

6-19.08.2021 r. |

Świdnica

17

sport

Już we wrześniu w Świdnicy znów
będziemy mogli na żywo śledzić zmagania triathlonistów. Przed zawodnikami ekscytująca rywalizacja na etapach biegowych i kolarskim. Podczas
wydarzenia zaplanowano także sportowe atrakcje dla najmłodszych. Trzecia edycja Marconi Duathlon Świdnica odbędzie się 26 września. Na zawody jeszcze można się zapisać!
Dzięki inicjatywie Miasta Świdnicy i sponsora tytularnego Grupy
Marconi ten piękny sport, jakim jest
triathlon, jak i jej odmiana duathlon na
stałe zawitały do Świdnicy. Zmagania
triathlonistów świdniczanie na żywo
mogą oglądać na dwóch imprezach
sportowych – Marconi Indoor Triathlon, a także Marconi Duathlon Świdnica, który już 26 września będzie miał
swoją trzecią edycję. – Występując od
10 lat na zawodach w Polsce zawsze
myślałem o tym, aby takie zawody odbyły się w moim rodzinnym mieście,
gdzie mieszkam i prowadzę biznes.
4 lata temu dzięki wsparciu Miasta
Świdnica oraz gminy i powiatu udało
się osiągnąć ten cel w postaci imprez:
Marconi Duathlon Świdnica oraz Marconi Indoor Triathlon. Jesteśmy dumni
z organizacji tych zawodów i mamy
nadzieje zarazić tą piękną dyscypliną
szerokie grono miłośników kolarstwa,
jak i biegów – podkreśla właściciel
Grupy Marconi Marcin Markiewicz,
który sam jest triathlonistą i współzałożycielem KS Żelazna Świdnica, bę-

W ubiegłorocznej edycji imprezy na starcie zameldowało się blisko 200 śmiałków.

dącego organizatorem tych wydarzeń
sportowych.
Duathlon, który odbędzie się 26
września, to dyscyplina sportowa będąca jedną z odmian triathlonu. Zawodnicy kolejno: biegną, jadą rowerem i znowu biegną. Podobnie jak w
poprzednich edycjach, także i w tym
roku na uczestników czekają dwa dystanse – CLASSIC: 10 km biegu (4 pętle), 40 km kolarstwa (2 pętle), 5 km
biegu (2 pętle) i SPRINT: 5 km biegu (2
pętle), 20 km kolarstwa (1 pętla), 2,5 km
biegu (1 pętla). Start, meta oraz strefa

zmian znajdować się będą na terenie
stadionu Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Trasy zarówno biegowa
i rowerowa zostały tak stworzone by
osoby, które po raz pierwszy startują w zawodach czuli się na odcinkach
bezpiecznie i komfortowo, a bardziej
doświadczeni zawodnicy mogli osiągnąć na nich nowe rekordy życiowe.
Nie zapomniano również o najmłodszych kibicach. Podczas zawodów odbędzie się impreza towarzysząca dla
dzieci, w formie miasteczka z grami i
zabawami, organizowana przez LZS,

11 żeńskich duetów zameldowało
się w niedzielę, 1 sierpnia na piaszczystych boiskach Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji by rywalizować w
pierwszej, letniej edycji turnieju siatkówki plażowej im. Tadeusza Ząbka o
puchar prezesa IgnerHome.
Piaszczysta edycja turnieju im. Tadeusza Ząbka to prawdziwa nowość
w świecie lokalnej siatkówki. Turniej
kojarzony przede wszystkim z przedsezonową rywalizacją na hali doczekał
się dodatkowego formatu, tym razem
na piasku… Jak zapewniają władze

Paweł Fajdek
może liczyć na
wsparcie rodziny
i najbliższych,
którzy gorąco kibicowali naszemu
mistrzowi.

Paweł Fajdek nareszcie spełnił
swoje marzenie. Czterokrotny mistrz
świata w rzucie młotem został medalistą olimpijskim. W finałowym
konkursie w Tokio, który odbył się 4
sierpnia wywalczył brązowy medal!
Złoto zdobył drugi z biało-czerwonych, Wojciech Nowicki.
Wojciech Nowicki rzucił młotem
82,52 i okazał się bezkonkurencyjny.
Brąz wywalczył Paweł Fajdek, który uzyskał 81,53. Drugie miejsce dość
niespodziewanie zajął Norweg Eivind
Henriksen - 81,58. Fajdek w tym se-
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zonie ma jeszcze plan wystartować
w Memoriale Kamili Skolimowskiej (5
września) w Chorzowie. Zapowiedział
jednak, że po igrzyskach odpuści już z
treningami. - Mój organizm ledwo żyje.
Nie będę się już żyłował w tym sezonie.
Chcę się teraz nacieszyć tym brązowym medalem. Kolejne na pewno będą
z cenniejszego kruszcu. Mocno w to
wierzę - mówił, dodając, że zamierza
startować do igrzysk olimpijskich w
Los Angeles (2028). Będzie miał wówczas 39 lat.
DG

GLKS oraz Świdnicka Grupę Biegową.
– Od początku powstania tych zawodów
przyświecały nam dwa cele: po pierwsze
integracja całego środowiska świdnickiego sportu wokół tej imprezy, co udało
się osiągnąć patrząc na zaangażowanie
świdnickich klubów: Żelazna Świdnica,
GLKS, LZS, Świdnicka Grupa Biegowa oraz władz Gminy i Powiatu, które
wspierają imprezę. Drugi cel natomiast
to zorganizowanie imprezy nie tylko dla
profesjonalistów czy osób z doświadczeniem. Te zawody są dla każdego. Jeśli
więc nie masz specjalistycznego roweru,
to nic nie szkodzi, abyś wystartował na
rowerze mtb, czy jakimkolwiek innym,
liczy się bowiem dobra zabawa – przyznaje Radosław Werner, kierownik Referatu Sportu UM w Świdnicy.
– Wyjątkowość Marconi Duathlon
Świdnica polega na tym, iż są to zawody
należące do nielicznych w województwie
dolnośląskim i jedyne w powiecie świdnickim. Dlatego serdecznie wszystkich
zapraszam do udziału. Będzie to świetna
okazja do sprawdzenia sportowej formy
dla każdego biegacza i kolarza, a dla osób
startujących pierwszy raz będzie to niezapomniana przygoda i być może pierwszy przystanek na drodze do triathlonu –
dodaje Radek Jasiczek, prezes KS Żelazna Świdnica. Zapisy do imprezy odbywają się w serwisie online.datasport.pl.
Więcej informacji o wydarzeniu można
znaleźć w mediach społecznościowych
Marconi Duathlon Świdnica.
Oprac.

Totalna nowość.
Zorganizowali turniej im.
Tadeusza Ząbka na piasku!

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Fajdek wywalczył upragniony
medal olimpijski!
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foto: D. Gębala

Zapisy trwają! Przed nami trzecia
edycja Marconi Duathlon Świdnica

MKS IgnerHome Volley Świdnica we
wrześniu odbędzie się także tradycyjny turniej halowy. Tego dnia, zawodniczki musiały się zmierzyć nie tylko
z rywalkami, ale także z arcytrudnymi
warunkami atmosferycznymi. Ostatecznie po zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce zajęła para Joanna Rejno/
Paulina Sobolewska, drugie przypadło duetowi Agnieszka Sitko/Natalia
Semeniaka. Na najniższym stopniu
podium uplasowały się Magdalena
Kaszuba/Alicja Krusiewicz.
Daniel Gębala

◄ Mimo
obitych
opadów
deszczu
rywalizacja
stała na
wysokim
poziomie
sportowym.

15 sierpnia pobiegną
Tropem Wilczym!

Rokrocznie wydarzenie cieszy się wśród mieszkańców dużym zainteresowaniem.

Udział w biegu jest bezpłatny.
Zgłoszenia i zapisy przyjmowane będą
w dniu imprezy od godziny 10.00
w Biurze Zawodów w Bosmanacie.
Pierwszych 350 osób otrzyma pakiety
startowe z pamiątkową koszulką, a na
mecie medal. Organizatorzy zapewnią
także wodę i batona. Start zaplanowano na godzinę 12.00. Do pokonania będzie symboliczny dystans 1963
metrów. Wydarzeniem dodatkowym
będzie program artystyczny przygotowany przez podopiecznych Młodzieżowego Domu Kultury. Występy
rozpoczną się o godzinie 11.00.
Impreza ma charakter rekreacyjny i patriotyczny, głównym celem jest
przekazanie treści historycznych oraz
popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych. W 2011 roku ustanowiono świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych.
Organizatorem wydarzenia jest:
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 jest
Tadeusz Grabowski (tel: 601 996 788).

Patronat nad imprezą objął JE biskup
świdnicki Marek Mendyk.
Kim byli żołnierze wyklęci, dlaczego pobiegniemy akurat 1963 metry?
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 obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja
wiedzy na ten temat. Dystans 1963
metrów jest ściśle związany z roczną
datą śmierci Józefa Franczaka, pseudonim „Lalek”, ostatniego poległego
w boju partyzanta ruchu poakowskiego w Polsce. „Lalek” został zastrzelony przez funkcjonariuszy ZOMO i SB
podczas zasadzki w Majdanie Kozic
Górnych koło Świdnika.
Program „Tropem Wilczym.
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
Świdnica 2021
▪ 10.00-11.30 – zapisy do biegu (bosmanat, ul. Polna Droga), dla pierwszych 350 osób pakiet startowy: koszulka, medal, woda, baton
▪ 11.00 – program artystyczny Młodzieżowy Dom Kultury Świdnica
▪ 12.00 – odśpiewanie hymnu Polski,
oficjalny start biegu
▪ ok. 13.00 – zakończenie imprezy
Oprac.

Szczypiorniści ŚKPR-u
rozpoczęli przygotowania
do sezonu

W okresie przygotowawczym trenerzy Krzysztof Terebun i Patryk Dębowczyk zarezerwowali sześć terminów na gry sparingowe:
▪ 12.08 ŚKPR – Nachod (I. liga czeska)
▪ 21.08 Turniej w Sosnowcu z udziałem
Zagłębia Sosnowiec (I liga centralna) i
AZS AGH Kraków (I liga)
▪ 25.08 Nachod (I liga czeska) – ŚKPR
▪ 27.08 Dziewiątka Legnica (I liga) –
ŚKPR
▪ 2.09 – rywal do ustalenia
▪ 10.09 SPR Oleśnica (II liga) – ŚKPR
Oprac.

foto: D. Gębala

Tradycyjnie na początku sierpnia
przygotowania do nowej batalii ligowej rozpoczną piłkarze ręczni Świdnickiego Klubu Piłki Ręcznej. Znamy
już harmonogram treningów i plan
gier sparingowych. Przypomnijmy,
że rozgrywki w I lidze rozpoczną się
18 września.
Pierwszy raz po wakacyjnej przerwie świdniczanie spotkali się 2 sierpnia na obiektach ŚOSiR przy ulicy
Galla Anonima. Zajęcia na stadionie
lekkoatletycznym, w siłowni i w hali
początkowo odbywać się będą pięć
razy w tygodniu. Intensywność nieco
spadnie dopiero we wrześniu.

W pierwszej kolejce ŚKPR zmierzy się na wyjeździe z Olimpem Grodków.

reklama

foto: D. Gębala

Dwukrotnie przekładany z powodu obostrzeń związanych z pandemią „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych” odbędzie się 15 sierpnia. W Świdnicy areną biegu będą, tak jak w poprzednich latach, trasy wokół zalewu
Witoszówka.

sport
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ADRES INWESTYCJI
ul. 1-go Maja 13, 58-100 Świdnica, tel. 884 811 878
www.goldhouse13.pl | Facebook-square GOLD-HOUSE-13

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.

Odbiór kluczy wrzesień/październik 2021 r.

Obecnie poszukujemy wykwalifikowanych
kandydatów z doświadczeniem
do pracy w Niemczech na stanowiska:

KUCHARZ
oraz

KELNER
Zakres obowiązków:
► KUCHARZ - umiejętność zapewnienia
właściwego przygotowania potraw zgodnie
z recepturami oraz standardami
► KELNER - serwowanie i przyjmowanie
zamówień
Wymagania:
▪ doświadczenie na wymienionym stanowisku
▪ dobra znajomość języka niemieckiego
lub angielskiego
▪ wysoka kultura osobista,
▪ komunikatywność i pozytywne nastawienie
do pracy
▪ umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
▪ umowę o pracę
▪ atrakcyjne wynagrodzenie
▪ możliwość rozwoju zawodowego
▪ zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu
po stronie klienta
▪ pokrycie kosztów przejazdu

OPIEKUNKI/
OPIEKUNOWIE

OSÓB STARSZYCH
Wymagania:
▪ doświadczenie w pracy z osobami chorymi,
starszymi
▪ cierpliwość i empatia
▪ mile widziane prawo jazdy
Oferujemy:
▪ legalną i bezpieczną pracę opartą o umowę
w domu osoby podopiecznej
▪ zakwaterowanie i wyżywienie po stronie
klienta
▪ ubezpieczenie bezpośrednio w Niemczech
▪ bardzo dobre warunki finansowe dostosowane
do posiadanego doświadczenia i znajomości
języka obcego
▪ pokrycie kosztów przejazdu

BHG-POLSKA sp. z o.o.
tel. + 48 721 859 561; ul. Pułaskiego 2/1, 58-100 Świdnica
bhg@bhg-polska.pl
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reklama

reklama

Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie swojego CV z dopiskiem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez BHG-POLSKA
sp. z o.o. z siedzibą w 58-100 Świdnica, ul. Pułaskiego 2/1, w celu udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym”.

