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Po dwumiesięcznym odpoczynku czas wrócić do szkolnych ławek. 4456 uczniów świdnic-
kich podstawówek oraz blisko 5 tys. uczniów szkół średnich 1 września zainaugurowało 
nowy rok szkolny. Nauka będzie prowadzona na zasadach sprzed pandemii, z zachowaniem 
określonego reżimu sanitarnego.
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ŚŚwidnica

▪ 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

Tu znajdziesz 
biuletyn
ŚŚwidnica

W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele władz miasta, współpracu-
jących instytucji i wydziałów Urzędu 
Miejskiego. Uroczystość była również 
okazją do wręczenia listów gratula-
cyjnych dla pracowników jednostki z 
najdłuższym stażem pracy, zatrud-
nionych w 1991 roku. Podziękowania 
za wieloletnią służbę dla społeczności 
lokalnej wystosował Prefekt Krajowej 
Rady Komendantów Straży Miejskich 
i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej 
Artur Hołubiczko, a symboliczne od-
znaczenia wręczył Piotr Kościelny, 
Prefekt Dolnośląski Krajowej Rady Ko-
mendantów, a jednocześnie Komen-
dant Straży Miejskiej Wrocławia. Po-

Funkcjonariusze świętują. 
Trzy dekady świdnickiej 
Straży Miejskiej

dziękowania otrzymali: Maria Niedź-
wiecka, Andrzej Grądowy, Mariusz 
Rejowski, Adam Czajkowski, Jarosław 
Liczbiński, Sławomir Jóźwik, Marek 
Fiłonowicz oraz Edward Świątkowski.

- Sercem każdej organizacji jest 
potencjał ludzki. Tak i u nas najważ-
niejszym elementem, by profesjonalnie 
wykonywać powierzone obowiązki są 
odpowiedni ludzie. Jestem przekona-
ny, że właśnie taką załogę tworzymy. 
Po wielu latach przez pryzmat naszej 
codziennej służby jesteśmy postrzega-
ni jako niezbędne ogniwo w prawidło-
wym funkcjonowaniu naszego miasta. 
Serdecznie dziękuję i gratuluję paniom 
i panom strażnikom i pracownikom 

Pierwsze patrole pojawiły się na ulicach miasta 1 października 1991 roku, a Świdnica była 
jednym z pierwszych miast w Polsce, które powołało ją do życia. 31 sierpnia Straż Miejska 
obchodziła swoje święto. Symboliczne spotkanie w Urzędzie Stanu Cywilnego było okazją 
do wręczenia awansów oraz nagrody Super Strażnika. 

cywilnym za wytrwałość i poświęcenie. 
Za każdy dzień służby i pracy na rzecz 
i dobro społeczności lokalnej - mówił 
Marek Fiłonowicz, komendant świd-
nickiej Straży Miejskiej.

Na wyższe stopie służbowe awan-
sowani zostali: inspektor Sylwester 
Koza na stopień starszego inspektora, 
młodszy strażnik Alina Niemczykow-
ska-Hromadiuk na stopień strażnika, 
młodszy strażnik Anna Chodorowska 
na stopień strażnika, młodszy strażnik 
Rafał Świątek na stopień strażnika, 
młodszy strażnik Dawid Lubczyński 
na stopień strażnika oraz młodszy 
strażnik Paweł Kaczorowski na sto-
pień strażnika. Tytuł Super Strażnika 
30-lecia Straży Miejskiej w Świdnicy 
otrzymał Krzysztof Grzegorczyk.

– Należy pamiętać, że Straż Miej-
ska w Świdnicy to nie tylko umundu-
rowani strażnicy. Nad porządkiem i 
bezpieczeństwem w naszym mieście 
czuwają operatorzy monitoringu wi-
zyjnego. System ten początkowo był 
wyposażony jedynie w siedem analo-
gowych kamer, a sygnał do komendy 
docierał kablami telekomunikacyjnymi 
z maksymalnej odległości 1800 metrów. 
Dzisiaj operatorzy obserwują obraz z 
ponad 100 w większości cyfrowych ka-
mer. Sygnał dociera za pośrednictwem 
światłowodów, nie ma też problemów 
z jakością obrazu po zmierzchu. Mimo 
wielu problemów straże miejskie poja-
wiają się w kolejnych miastach. Dziś w 
Polsce służy ponad 10 000 strażników 
w 524 jednostkach – podkreśla Edward 
Świątkowski, zastępca komendanta 
świdnickiej Straży Miejskiej.

Daniel Gębala

31 sierpnia zorganizowano symboliczne spotkani, podczas którego wręczono awanse na wyż-
sze stopnie.
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Komendant Marek 
Fiłonowicz, podzięko-
wał swoim podopiecz-
nym za profesjonalne 

wykonywanie obo-
wiązków służbowych.

Awanse strażnikom wręczył Szymon 
Chojnowski, wiceprezydent Świdnicy
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SPRZEDAM

Bystrzyca 
Górna 
- pow. 

5200m/0,52 ha

DZIAŁKI 
BUDOWLANE

tel. kontaktowy 

600 374 775
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Już ponad 1100 osób zostało za-
szczepionych w specjalnie przygo-
towanym autobusie, który parkował 
między innymi na świdnickim Ryn-
ku w każdą sierpniową niedzielę. To 
efekt inicjatywy Urzędu Miejskiego i 
Centrum Usług Medycznych Eskulap. 

Skorzystaj z mobilnego 
punktu szczepień

Przypomnijmy, że w punkcie 
szczepień mobilnych można zaszcze-
pić się, bez wcześniejszej rejestracji, 
jednodawkową szczepionką firmy 
Johnson & Johnson. Szczepienia za-
planowano także na wrzesień. Odbę-
dą się one we wszystkie niedziele w 

godzinach od 9.00 do 14.00 na świd-
nickim Rynku. 

Autobus zaparkuje również  
w innych miastach i wsiach:
2 4 września (sobota)
9.00 – 14.00 – Żarów (przed Urzędem 
Miejskim, ul. Zamkowa 2)
15.00 – 20.00 – Mokrzeszów (boisko)
2 11 września (sobota)
13.00 – 18.00 – Łażany 
2 18 września (sobota)
13.00 – 19.00 – Bolesławice (boisko)
2 19 września (niedziela)
14.30 – 19.00 – Boleścin (boisko)

W niedzielę, 5 września strażacy z 
Ochotniczej Straży Pożarnej ze Świd-
nicy pomogą mieszkańcom, którzy 
mają problem z dojazdem do punktu 
szczepień w Rynku. Osoby starsze i 
niepełnosprawne mogą tego dnia od 
godz. 9.00 do 13.00 dzwonić pod nr 
tel. 512  282  422, aby ustalić szczegó-
ły dotyczące transportu. Jak podaje 
rządowy serwis www.gov.pl, w pełni 
zaszczepionych jest 29 339 mieszkań-
ców Świdnicy, tj. 52,1%. Jedną dawkę 
szczepionki przyjęło dotychczas 30 
335 świdniczan, tj. 53,9% (dane z dnia 
01.09.2021). 

Oprac.Mieszkańcy chętnie korzystają z mobilnego punktu szczepień. 
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Miejskie rozpoczęcie roku szkol-
nego 2021/22 odbyło się w Szkole 
Podstawowej nr 6 im. Tysiąclecia Pań-
stwa Polskiego. - Rozpoczynacie swo-
ją piękną przygodę z nauką. Czekają 
na Was nowe obowiązki, ale i radość 
ze spotkań z nowymi kolegami i kole-
żankami ze szkolnych ławek. Aby tak 
było, musimy cały czas pamiętać, że 
towarzyszy nam pandemia i musimy 
zachowywać zasady bezpieczeństwa. 

Uczniowie wrócili do szkół 

Życzę Wam aby szkolną rzeczywistość 
jak najczęściej stanowiły dni radości. 
– mówiła do „pierwszaków” dyrektor 
placówki, Violetta Skibicka.

Nauka w czasach pandemii
Ministerstwo Edukacji i Nauki 

wspólnie z innymi podmiotami i in-
stytucjami przygotowało szereg pro-
gramów i materiałów edukacyjnych, 

Po dwumiesięcznym odpoczynku czas wrócić do szkol-
nych ławek. 4456 uczniów świdnickich podstawówek oraz 
blisko 5 tys. uczniów szkół średnich 1 września zainauguro-
wało nowy rok szkolny. Nauka będzie prowadzona na zasa-
dach sprzed pandemii, z zachowaniem określonego reżimu 
sanitarnego.

a także wytyczne przeciwepidemicz-
ne. Dzięki tym rekomendacjom nauka 
w szkołach będzie bezpieczniejsza, 
a uczniowie i nauczyciele otrzymają 
wsparcie po długim okresie kształce-
nia na odległość. 

Nowy rok szkolny rozpocznie się 
od akcji promującej szczepienia. W 
pierwszym tygodniu września zapla-
nowano lekcje o zdrowiu i spotkania 
z rodzicami. W drugim tygodniu zo-
staną zebrane deklaracje od rodziców 
i wypełnione formularze z ich zgodą, 
tak by w trzecim tygodniu września 
ruszyć ze szczepieniami uczniów 
obejmujących dzieci od 12. roku ży-
cia. Liczba wszystkich wykonanych w 
naszym kraju szczepień przeciw CO-
VID-19 to 35 917 007. W pełni zaszcze-
pione jest 18 524 940 osób.  Do szkół 
i przedszkoli trafi 100 tys. termome-
trów. Placówki dostaną również sta-
cje dezynfekujące z funkcją mierzenia 

temperatury, które zostaną ustawione 
przed wejściem do budynku. Ponadto 
wszystkie szkoły i przedszkola otrzy-
mają środki ochrony osobistej: ręka-
wiczki, maseczki i płyn dezynfekujący.

Świdnickie szkoły gotowe  
do pracy

- Płyny do dezynfekcji zostały 
rozmieszczone w różnych miejscach 
placówki m. in. przy każdym wejściu 
do szkoły. Ponadto każda klasa bę-
dzie miała zajęcia lekcyjne w jednym 
pomieszczeniu, tak aby ograniczyć 
przemieszczanie się dzieci i młodzie-
ży. Kolejnym naszym pomysłem są jak 
najczęstsze lekcje wychowania fizycz-
nego na świeżym powietrzu. Kupiliśmy 
również sprzęt do nordic walkingu, tak 
aby tego ruchu na świeżym powietrzu 
było jak najwięcej. Mimo naszych sta-
rań obawiamy się powrotu do zdalnego 
nauczania, jednak jesteśmy przygoto-
wani na każdy scenariusz pandemicz-
ny – mówi Beata Laskowska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Świdnicy. 

- Lekcje będą odbywać się w kla-
sach, w których młodzież i dzieci nie 
będą się przemieszczać. Nauczyciel 
danego przedmiotu będzie przychodził 
do klasy. Od trzeciego września plano-
wane są zebrania z rodzicami, na któ-
rych będziemy zachęcać do szczepienia 
młodzieży. Wiem, że nie jest to łatwa 
decyzja, aby zaszczepić własne dziec-
ko, rodzic prędzej siebie zaszczepi niż 
własną pociechę, ale na ten moment to 
jest jedyne rozwiązanie, aby uchronić 
wszystkich przed ciężkim przebiegiem 
choroby, którą wywołuje koronawirus. 
Oczywiście bierzemy pod uwagę, że 
możemy wrócić do zdanego naucza-
nia, ale obecnie jesteśmy przygotowani 
na wszystkie możliwość, dużo bardziej 
profesjonalnie niż w marcu dwa lata 
temu. Moim zdaniem ani my, nauczy-
ciele, ani młodzież ani rodzice nie chcą 
powrotu do nauczania przed monito-
rami komputerów, czego skutkiem były 
liczne stany depresyjne wśród osób 
młodych, ale też kadry nauczycielskiej. 
Obecnie wszyscy jesteśmy pełni opty-
mizmu i energii. W szkole dobiegł końca 
remont, chcemy aby nauka przebiegała 
jeszcze przyjemniej – informuje Mał-
gorzata Gryń-Chlebicka, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy. 

JC, DG

Miejskie rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 odbyło się w Szkole Podstawowej nr 6 im. Tysiąc-
lecia Państwa Polskiego.

Świdnickie metamorfozy  |  Kamienica przy ul. Trybunalskiej 12

Uczniowie z SP4 z radością wracają do nauki.
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Do końca września trwa Naro-
dowy Spis Powszechny Ludności i 
Mieszkań, w którym powinni uczest-
niczyć wszyscy mieszkający na tere-
nie Polski. W Świdnicy obowiązkiem 
tym objętych jest 56 222 mieszkań-
ców. Do 30 sierpnia spisało się już 37 
200 świdniczan. 

Metod spisania się jest kilka - 
można zrobić to samodzielnie po-
przez aplikację na stronie interneto-
wej, można także przyjść do Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy, gdzie pracow-
nicy pomogą w przeprowadzeniu spi-
su. Specjalnie przygotowane stanowi-
sko znajduje się na parterze, w pokoju 
1 D. Od 1 września czynne jest ono od 
poniedziałku do piątku, w godzinach 
od 8.00 do 15.00 Metodą uzupełniają-
cą jest spis przez telefon, na infolinii 
spisowej lub wywiad z rachmistrzem. 
Będzie on dzwonił z numeru telefo-
nu 22/8288888 lub 22/2799999. Ich 
tożsamość można zweryfikować pod 
numerami telefonów: 22/2799999 
(infolinia GUS) oraz 74/8562820, 
74/8562884 (Gminne Biuro Spisowe). 
Prace rachmistrzów, których jest w 
Świdnicy 19, nadzoruje Małgorzata 
Synowiec, dyrektor Wydziału Geode-
zji i Gospodarki Nieruchomościami. 
Wśród nich są między innymi pra-
cownicy Urzędu Miejskiego i jedno-
stek gminnych. W przeprowadzanej 
ankiecie podajemy m.in. dane doty-
czące naszego wykształcenia, wyko-
nywanego zawodu, stanu cywilnego, 
miejsca i warunków zamieszkania. - 
Nie ma pytań dotyczących dochodów, 
czy też stanu majątkowego. Badanie to 

pozwala na pozyskanie szczegółowych 
informacji o liczbie ludności, jej tery-
torialnym rozmieszczeniu, strukturze 
demograficzno-społecznej i zawodo-
wej, a także o ilościowym i jakościo-
wym stanie zasobów mieszkaniowych i 
budynkowych. Dane zebrane w ramach 
prac spisowych są wykorzystywane do 
opracowań, zestawień i analiz staty-
stycznych, do tworzenia i aktualizacji 
przez Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego operatu do badań statystycz-
nych – mówi Małgorzata Synowiec, 
dyrektor Wydziału Geodezji i Gospo-
darki Nieruchomościami.  Udział w 
spisie ludności i mieszkań jest obo-
wiązkowy. Odmowa udziału wiąże się 
z możliwością nałożenia kary grzyw-
ny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o sta-
tystyce publicznej.  Wszystkie przeka-
zywane w czasie spisu dane zostaną 
objęte tajemnicą statystyczną – będą 
należycie i starannie zabezpieczone 
oraz nie zostaną nikomu ujawnione. 
Stosowane przez statystykę publiczną 
narzędzia oraz procedury w zakresie 
bezpieczeństwa danych zapewnia-
ją całkowitą ochronę gromadzonych 
informacji. Statystyka publiczna pre-
zentuje jedynie dane wynikowe, któ-
rych nie można powiązać z konkret-
nymi osobami. Aktualne informacje na 
temat Narodowego Spisu Powszech-
nego Ludności i Mieszkań 2021 są do-
stępne na stronie spis.gov.pl. Urucho-
miono także infolinię spisową: 22 279 
99 99 (opłata zgodna z taryfą opera-
tora). Działa ona od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

oprac.

Od niedzieli, 5 września obowią-
zywał będzie nowy rozkład jady ko-
munikacji miejskiej. Umieszczony 
zostanie on na przystankach autobu-
sowych w sobotę, 4 września. Nieco 
wcześniej rozkłady opublikowane 
zostały na stronie internetowej roz-
klad.mpk.swidnica.pl.

Od 1 do 4 września komunikacja 
miejska będzie funkcjonowała zgod-
nie z tzw. jesiennym rozkładem jazdy. 
Powrócą kursy „w dni nauki szkolnej”. 
Mając na uwadze prowadzone inwesty-
cje drogowe na terenie miasta oraz na 
podstawie przeprowadzonych badań i 
analiz  natężenia ruchu i napełnienia 
pasażerskiego, dokonano niezbędnych 
zmian w rozkładzie. Zmodyfikowano 
czas przejazdu autobusów na wybra-
nych odcinkach tras, czego efektem ma 
być wyeliminowanie opóźnień autobu-
sów z powodu objazdów czy też kor-

Jesienna modyfikacja 
rozkładów jazdy 
świdnickich autobusów

ków ulicznych. Wprowadzone zostały 
również zmiany na liniach zamiejskich,  
uwzględniające  kierowane do Wy-
działu Transportu Urzędu Miejskiego 
wnioski mieszkańców gminy Świdnica. 
Dla efektywniejszego wykorzystania 
komunikacji zmieniono godziny odjaz-
du dla wybranych kursów linii zamiej-
skich 12 i 30. Zawieszone zostały kursy 
linii nr 6 z zajazdem na ul. Strzegom-
ską przy pasażu handlowym. Linie 50 
i 52 nadal będą ten teren obsługiwać.  
Jednocześnie trwają przygotowania w 
zakresie zabezpieczenia infrastruktu-
ry przystankowej przed niekorzystny-
mi warunkami atmosferycznym. We 
wrześniu zostaną wykonane prace re-
montowo- konserwatorskie. Obejmą 
one naprawy ławek, rynien oraz szkle-
nie wiat, które w wyniku dewastacji zo-
stały zniszczone.

Oprac.

Weź udział 
w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności 
i Mieszkań

http://spis.gov.pl
http://spis.gov.pl
http://spis.gov.pl
http://spis.gov.pl
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Kreatywny, utalentowany, pomy-
słodawca Dni Fotografii i Dni Papie-
skich. Dzięki niemu fotografia zaczęła 
na stałe wpisywać się w krajobraz ży-
cia Świdnicy. O niezwykłej pasji, która 
stała się sposobem na życie, pierw-
szym aparacie fotograficznym i świa-
towym konkursie zorganizowanym 
bez zgody przełożonych rozmawiamy 
z Andrzejem Protasiukiem. 

Kiedy po raz pierwszy zain-
teresował się Pan fotografią? 
Pamięta Pan, jak zaczęła się ta 
przygoda Ktoś podarował Panu 
aparat? Jak to było?

- Miałem około czterech lat. Mieszkali-
śmy z rodziną w rynku, a tuż obok znaj-
dował się zakład fotograficzny „Tycjan”, 
gdzie na wystawie pojawiały się nowe 
fotografie, co mnie bardzo ciekawiło. Co-
raz częściej i chętniej tam zaglądałem. 
Pewnego dnia wszedłem do tego zakła-
du z tatą. Zobaczyłem studio, aparaty i 
coraz bardziej ciekawiło mnie to, w jaki 
sposób powstają fotografie. Najbardziej 
ciekawiło mnie to, że ludzie, standardo-
wych rozmiarów na zdjęciu są o wiele 
mniejsi niż w rzeczywistości. A w wieku 
siedmiu lat miałem już swój własny apa-
rat fotograficzny. 

Pierwszy Pana aparat to? Za-
pewne był na klisze, ich zakup, 
wywołanie musiały sporo kosz-
tować. Miał Pan jakiś limit wy-
korzystanych klisz? Miał Pan 
możliwość samodzielnego wy-
woływania zdjęć w ciemni? Ko-
rzystał Pan z czyjejś uprzejmo-
ści. Pytam, bo to były zupełnie 
inne czasy i zastanawiam się, 
jak wyglądało życie młodego 
początkującego fotografa?

- Pierwszy aparat „Druh” kupiłem sa-
modzielnie  za 120 złotych otrzymane 
od rodziców. Mam ten aparat do dzisiaj, 
jest sprawny i wygląda bardzo elegancko. 
Proces wywoływania zdjęć również nie-
zwykle mnie interesował, więc też samo-
dzielnie wywoływałem zdjęcia w ciemni. 
Pierwszymi fotografiami, które udało mi 
się wywołać, były zdjęcia koleżanek na 
rowerze, które mam do dzisiaj. Następnie 
zapisałem się do kółka fotograficznego w 
MDKu, gdzie byłem jednym z najmłod-
szych uczestników. Jakiś czas później po-
wstało kolejne koło na Osiedlu Młodych 
przy spółdzielni mieszkaniowej. Fotogra-
fia bardzo szybko mnie wciągnęła i ciągle 
chciałem się uczyć nowych rzeczy.

Fotografia stała się Pana życio-
wą pasją. Mimo różnych zawo-
dowych obowiązków, bo wiemy, 
że był Pan dwie kadencje wice-
prezydentem Świdnicy, to foto-
grafia jest tą dziedziną, z którą 
jest Pan związany najmocniej, 
którą nieustannie chce Pan 
rozwijać. Gdyby miał Pan okre-
ślić, czym dokładnie jest dla 
Pana fotografia, jakich słów by 
Pan użył?

Andrzej Protasiuk: 
bez fotografii trudno by mi 
było wyobrazić sobie siebie

- Nie wyobrażam sobie, żeby jej nie było i 
jest stale obecna, to pasja bez której trud-
no by mi było wyobrazić sobie siebie.

Co było dla Pana jako fotografa 
największym wyzwaniem?

- Nie postrzegam fotografii jako wyzwa-
nia, ponieważ w różnym czasie, różne 
problemy i tematy mnie interesowały. 
Trudno jest mi wybrać temat, który  był-
by  dla mnie szczególnym wyzwaniem. 
Robię to, co mnie najbardziej fascynuje 
i efekt końcowy tego, co robię, nie jest 
najważniejszy. Najistotniejszy jest mo-
ment zobaczenia i naciśnięcia spustu 
migawki, a to, co już później się dzie-
je, jest drugorzędną sprawą. Albo się to 
uda - w znaczeniu takim, że efekt będzie 
bardziej lub mniej zadowalający. Czy to 
ktoś później zobaczy i oceni, to już mnie 
mniej interesuje. Najistotniejszy jest mo-
ment, w którym człowiek to przeżywa, ta 

chwila. Najczęściej największą trudność 
sprawia sfotografowanie czegoś w taki 
sposób, jaki to coś widzimy. Wiele razy 
znalazłem się w niesamowitych momen-
tach, pięknych, kiedy było tak cudnie, że 
nie chciało się tego spustu migawki naci-
snąć, ponieważ wiadomym było, że efekt 
nie będzie taki, jak w rzeczywistości. 

Dzięki Pana pasji i determinacji 
fotografia zaczęła na stałe wpi-
sywać się w krajobraz życia w 
Świdnicy. Czy trudno było do-
prowadzić do ich organizacji? 
I jak to było z tym pierwszym 
konkursem, który zorganizo-
wał Pan, nie informując o tym 
dyrekcji Świdnickiego Ośrodka 
Kultury?

- Kiedy rozpoczynałem swoją pracę w 
ośrodku kultury, to w Świdnicy foto-
graficznie niewiele się działo. Chciałem 

jednocześnie jak najwięcej osób zainte-
resować sztuką fotografii, więc posta-
nowiłem społecznie poprowadzić klub 
fotograficzny, co sprawiało mi wiele ra-
dości, ponieważ wspólne zajęcia cieszyły 
się sporą popularnością. Organizowali-
śmy wystawy, plenery w Bieszczadach, 
białostockim, ponadto uznałem, że do-
brze jest zaprezentować prace innych 
fotografów i tak w 1980 roku zrodził się 
pomysł. Oficjalnie były spore trudności 
z zorganizowaniem konkursu na dużą 
skalę. Postanowiłem popełnić samowolkę 
i nie poinformowałem dyrekcji ośrodka 
kultury o zamiarze organizacji konkur-
su o zasięgu międzynarodowym, ponie-
waż to wiązało się z mnóstwem pozwo-
leń. Rozesłałem informację o konkursie 
poza granice kraju i Europy do różnych 
organizacji fotograficznych i pojedyn-
czych osób. Pomysł okazał się nadspo-
dziewanym sukcesem, bo prace zaczęły 
napływać np. z Japonii i doszło do takiej 
sytuacji, że nastała pewna konsterna-
cja, co z tym fantem dalej robić. Z jednej 
strony radość, że mamy tyle prac, ale też 
zdumienie. W związku z tym nadszedł 
moment na rozmowę z moimi przeło-
żonymi – jak to się stało, że przychodzą 
fotografie z najróżniejszych zakątków 
świata, a nikt o niczym nie wie. Skład 
jury konkursu też nie był przypadkowy. 
Jednym z członków był pan Jerzy Busza, 
wybitny krytyk sztuki. W związku z dużą 
liczbą nadesłanych prac postanowiliśmy 
je wszystkie rozłożyć w sali gimnastycz-
nej obecnego III Liceum Ogólnokształcą-
cego w Świdnicy. Do ocenienia było po-
nad 1600 prac, więc obrady trwały długo. 
Jury było zachwycone poziomem prac, 
a pan Jerzy Busza zaproponował dwie 
dodatkowe podkategorie konkursowe – 
fotografię aktu i fotografię kiczu. To było 
dość odważne, ponieważ definicja kiczu 
jest złożoną sprawą, dla każdego kicz coś 
innego znaczy. Kolejną edycję konkursu   
przerwał  stan wojenny, w którym był 
zakaz fotografowania. 

Skąd pomysł na organizację 
Dni Fotografii?  

- Po stanie wojennym zmieniłem for-
mułę konkursu, to już nie były „Kon-
frontacje” tylko powstał „Zestaw”, który 
trwa do dzisiaj. W 1983 roku zrodziły 
się też Dni Fotografii, powstała Galeria 
Fotografii. Podczas Dni Fotografii foto-
grafie były prezentowane na witrynach 
sklepowych, odbywały się akcje  działa-
nia fotograficzne w plenerze, zaistniała 
pierwsza aukcja fotografii w Polsce i jar-
mark sprzętu fotograficznego. Formuła 
imprezy , którą zaproponowałem, spodo-
bała się wielu fotografom. Na tamte cza-
sy było to  duże wydarzenie zaczęło być o 
Świdnicy głośno w całym kraju. Reportaż 
z Dni Fotografii  zrealizowała  ogólnopol-
ska telewizja. 

Dziś z pewnością można po-
wiedzieć, że Świdnica jest jed-
ną ze stolic polskiej fotografii. 
Co rok organizuje Pan konkur-
sy, Dni Fotografii odbywają się 
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Andrzej Protasiuk to jeden z najbardziej uznanych świdnickich fotografów.
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Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowiska:

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. 

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.

SPAWACZ 
z uprawnieniami spawania blach 
spoinami czołowymi w metodzie 

MAG (135)
Osobom chętnym do pracy w zawodzie 

spawacza oferujemy możliwość 
uzyskania niezbędnych uprawnień. 

OPERATOR SUWNICY STEROWANEJ  
Z POZIOMU ROBOCZEGO 
z uprawnieniami IS lub IIS 

Osobom chętnym 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

MALARZ KONSTRUKCJI 
STALOWYCH
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TOKARZ, FREZER

do dziś i corocznie przyciągają 
do Świdnicy najbardziej uzna-
nych fotografików w Polsce. 
Czuje Pan dumę? Poczucie do-
brze spełnionej misji?

- Żadna duma mnie nie rozpiera, z poko-
rą do wszystkiego podchodzę. Mam tylko 
nadzieję, że w kolejnych edycjach Dni 
Fotografii pojawi się więcej fotografii w 
naszym  mieście. I fotografia stanie się 
jeszcze bliższa.

Jestem ciekawa, czy pamięta 
Pan swój pierwszy aparat cy-
frowy. Jaki to był aparat, jak 
Pan go odbierał, cieszył się Pan, 
że nie musi martwić się o kli-
sze. A może odwrotnie, zdjęcia 
na kliszy mają swój klimat i 
może wciąż sięga Pan po jakiś 
dawny egzemplarz?

- Pierwszy swój aparat cyfrowy mam do 
dzisiaj. Jednak do cyfrówki byłem raczej 
sceptyczny. Po raz pierwszy spróbowa-
łem, kiedy przyjechał do mnie kolega z 
Czech i fotografowaliśmy  w Kościele Po-
koju. Dopiero, kiedy zobaczyłem efekt, to 
mnie przekonało. Moim zdaniem, postęp 
jest nieodzowny, ale fotografia cyfrowa 
jest pozbawiona magii, która jest w foto-
grafii analogowej. Bardzo mnie to cieszy, 
że coraz więcej ludzi młodych sięga do 
aparatów analogowych.

Czy są w Świdnicy zdolni foto-
graficy? Dostrzega Pan młode 
talenty? Co jeszcze Pan jako 
fotograf chciałby zdziałać w 
Świdnicy? Jakieś plany? 

- Z pewnością jest wielu utalentowanych 
fotografów, którzy niekoniecznie się 
ujawniają. W dzisiejszych czasach jest 
dużo łatwiej, ponieważ proces obróbki, 

ciemni nie jest konieczny, aby wywołać 
zdjęcie, co jest sporym ułatwieniem. Te-
raz też jest sporo kobiet, które fotogra-
fują, a jeszcze kiedyś to były pojedyncze 
przypadki. Ubolewam nad tym, że nie 
ma w Świdnicy żadnego stowarzyszenia 
fotograficznego. Ja niestety już się nie 
podejmę organizacji, chętnie pomogę, ale 
już nie będę koordynować. Wymiana do-
świadczeń między fotografami  jest bar-
dzo istotna. 

Dni Fotografii to nie jedyna 
impreza, jaką udało się Panu 
zapoczątkować i kontynuować 
przez wiele lat w Świdnicy. To 
Pan był pomysłodawcą organi-
zacji Dni Papieskich. Skąd po-
mysł na organizację imprezy? 
Przede wszystkim tak mało, że 
się tak wyrażę, fotograficznej 
imprezy. 

- Wraz z księdzem prałatem Janem Ba-
gińskim rozmawiałem na temat kon-
kursu fotograficznego, poświęconego 
obiektom sakralnym. Inspiracją była 
świdnicka katedra oraz Kościół Poko-
ju. Zaproponowałem księdzu Janowi 
Bagińskiemu organizację konkursu fo-
tograficznego i zgodził się. Wspólnie 
przygotowaliśmy regulamin, konkurs 
miał startować, ale w tym czasie zmarł 
Jan Paweł II. W  związku  z odejściem 
Jana Pawła II stwierdziłem, że to jest 
jedyny moment, aby zorganizować kon-
kurs międzynarodowy, poświęcony pa-
pieżowi. Zaczęło napływać wiele prac, 
powstała świetna wystawa, a z tego 
zrodziły się Dni Papieskie, w które włą-
czyły się różne instytucje, szkoły i osoby. 
Uważam, że bez względu na wyznawa-
ną wiarę, pamięć o Janie Pawle II trzeba 
kultywować.

J. Cader
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wia się stan zapalny, skóra zmienia kolor na 
czerwony, jest gorąca i pojawia się bolesność. 
Obecność tych czynników pozwala rozpoznać 
zakażenie tym mikroorganizmem. Infekcje te 
są zaraźliwe, dlatego ważne jest, aby unikać 
jednoczesnego stosowania narzędzi, takich jak 
obcinacz do paznokci, pilniki lub nożyczki na 
chorych i zdrowych paznokciach. Ważne jest, 
aby paznokcie były suche i dobrze utrzyma-
ne. - W przypadku stóp ważne jest, aby upew-
nić się, że zarówno paznokcie jak i przestrze-
nie między palcami są dobrze wysuszone po 
kąpieli. Należy używać skarpet bawełnianych, 
obuwie nie może być zbyt ciasne, aby stopa po-
została wentylowana. Pończochy powinny być 
zmieniane za każdym razem, gdy się zmoczą. 
Innym ważnym środkiem zapobiegawczym jest 
unikanie chodzenia boso w łazienkach publicz-
nych obiektów, takich jak siłownie i baseny. Po 
pojawieniu się urazu należy zwrócić się o po-
moc do specjalisty. Leczenie grzybicy paznokci 
jest miejscowe. Znaczy to, że przeprowadza się 
ją przy użyciu kremów, lakierów lub balsamów 
(piszmy po polsku) bezpośrednio na paznok-
ciu. Gdy skóra wokół niego jest zagrożona lub 
w przypadku, gdy grzyb dotyka kilku paznokci, 
preferowane jest stosowanie leków doustnych, 
ponieważ uzyskuje się lepsze wyniki – tłuma-
czy Joanna Bober z salonu podologicznego 
Happy Feet.
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Grzybica paznokci to bardzo 
powszechny stan, głównie u osób 

dorosłych i starszych. Problem ten 
występuje u ludzi z zaburzeniami 

krążenia obwodowego, u diabetyków 
i palaczy, a także u osób z zaburzeniami 

układu odpornościowego.

Grzyby mogą wpływać na paznokcie rąk 
i stóp. Jednak w obu przypadkach zarówno 
czynnik sprawczy, jak i sposób, w jaki objawia 
się grzybica, są różne. Na paznokciach u stóp 
występują głównie grzyby typu dermatofity, 
podczas gdy dłonie są dotknięte przez droż-
dże, takie jak candida. Grzyby zwykle powo-
dują zmiany koloru paznokcia, pogrubienie, 
złuszczenie, łatwość zrywania, a nawet zgni-
liznę paznokcia. Zasadniczo zmiany te wystę-
pują bezobjawowo. W przypadku infekcji can-
dida często wokół wału paznokciowego poja-

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)

Podejrzewasz 
u siebie grzybicę? 
Umów się na konsultację!

W pierwszej kolejności zapla-
nowano wymianę sieci uzbrojenia 
podziemnego. Istniejący kolektor 
deszczowy, będący w złym stanie, 
zostanie zlikwidowany i zastąpiony 
nowym. Dokumentacja projektowa 
zakłada także wybudowanie kanału 
technologicznego, dzięki któremu 
będzie mógł być uruchomiony mo-
nitoring obejmujący obszar skate-
parku oraz bosmanatu. Zaprojekto-
wano także nowe energooszczędne 
oświetlenie drogowe, w tym po stro-
nie zabudowań wysokie doświetlają-
ce jezdnię i chodniki oraz po stronie 
zalewu Witoszówka, niskie oświetla-
jące drogę rowerową i bulwar. Zie-
leń wysoka odgradzająca jezdnię od 
brzegu zbiornika zostanie zachowa-
na. Chodnik znajdujący się wzdłuż 
zbiornika wodnego ma zostać po-
szerzony do 4 m i będzie dostępny 
tylko dla pieszych. Wzdłuż ścieżki 
postawione zostaną nowe ławki i 
kosze na śmieci. Jezdnia zyska nową 
nawierzchnię asfaltową, wzdłuż niej 
wydzielona ma być dwukierunkowa 
droga rowerowa. Na wysokości bos-
manatu powstać mają dwie zatoki 
autobusowe. Po stronie zabudowań 

Ruszył remont Polnej Drogi

wydzielono miejsca do parkowa-
nia wzdłuż jezdni w postaci zatoki. 
Mają również zostać wprowadzo-
ne elementy poprawiające bezpie-
czeństwo ruchu oraz pieszych. Trzy 
przejścia dla pieszych wyniesione 
ponad powierzchnię jezdni będą 
stanowić element spowalniający po-
jazdy. Wszystkie przejścia na drodze 
głównej będą posiadały dodatkowe 
oświetlenie, które w nocy poprawi 
widoczność pieszego.

Przy skateparku zaprojektowano 
parking dla 40 samochodów osobo-
wych. Powstać mają nowe chodniki 
prowadzące do strefy sportowej, w 
planach jest również przebudowa 
schodów. Parking przed bosmana-
tem zostanie powiększony – po-
wstanie 148 miejsc do parkowania, 
w tym dla osób niepełnosprawnych. 
Posadzone będą drzewa i krzewy 
ozdobne.

Wykonawcą prac jest firma HYP-
MAR Hypta Mariusz z Modlęcina. Ich 
koszt to 8 640 000 zł. Remont obej-
mie odcinek ulicy od ronda na skrzy-
żowaniu z ulicą Wałbrzyską do wia-
duktu kolejowego. 

Oprac. 

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Polna Droga. To oznacza utrudnienia dla kierowców. Ulica została zamknięta dla ru-
chu pojazdów na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Chopina. Kolejne etapy prac obejmą fragment drogi od ul. Chopina do ul. 
Kusocińskiego i na koniec od ul. Kusocińskiego do ul. Wałbrzyskiej.

Planowany termin zakończenia prac to koniec listopada 2022 roku.
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MIĘDZYNARODOWY
TURNIEJ BOKSERSKI

z okazji 25-lecia wygranych przez Polonię Świdnica 
Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów w Boksie, 

które odbyły się w Świdnicy w 1996 r.  
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Poszukujemy kandydatów na stanowiska:

ŚLUSARZ

Miejsce pracy: Pszenno, Cukrownia Świdnica

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:
www.suedzucker.pl - oferty pracy

OFERUJEMY:

ELEKTRYK

Kultowy Cadillac, klasyczna 
London Taxi oraz wiele innych hi-
storycznych pojazdów mogli podzi-
wiać świdniczanie, którzy w sobo-
tę, 28 sierpnia zjawili się na Rynku. 
Wszystko to w ramach Międzynaro-
dowego Rajdu Pojazdami Zabytkowy-
mi pn. „Śladami polsko-niemieckiego 
pojednania”.

Głównym celem imprezy było 
popularyzowanie walorów lokalnej 
turystyki, historii motoryzacji oraz 
propagowanie polsko-niemieckiej. 

Ponad 30 wystawców prezentu-
jących swoje ekologiczne i smaczne 
produkty. Do tego muzyczne koncerty, 
pokazy i wiele innych atrakcji. Za nami 
XIV edycja targów „Zdrowie ma smak”. 
Wydarzeniu towarzyszył piąty Świd-
nicki Festiwal Piwa Rzemieślniczego.

Głównym celem targów było pro-
pagowanie zdrowej żywności, edukacja 
uczestników w zakresie zasad racjonal-
nego odżywiania, promowanie zdro-
wego stylu życia oraz ekspozycja pro-
duktów regionalnych i ekologicznych. 
Organizatorami wydarzenia byli: powiat 
świdnicki, Urząd Miejski w Świdnicy 
oraz Księstwo Świdnicko-Jaworskie.

DG

Smacznie i ekologicznie. 
Za nami XIV targi „Zdrowie ma smak”

Wystawcy zaprezen-
towali m. in. swoje 
smaczne i zdrowe sery.

Klienci chętnie kupowali piwo rzemieślnicze. 

Targom towarzyszyły koncer-
ty muzyczne.
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Kawalkada motoryzacyjnych 
perełek zawitała do Świdnicy

Start rajdu odbył się w Jaworze. Na-
stępnie kawalkada kilkudziesięciu 
oldtimerów wyruszyła do Strzegomia 
i Świdnicy. Punktem docelowym im-
prezy był zespół pałacowy w Krzy-
żowej.  Impreza zakończyła się w 
niedzielę, 29 sierpnia na jaworskim 
Rynku. Organizatorami rajdu było Ja-
worskie Stowarzyszenie Miłośników 
Motoryzacji, Izerokarkonoski Klub 
Auto Retro oraz Strzegomska Grupa 
Miłośników Motoryzacji.

Daniel Gębala

Tłumy mieszkańców Świdnicy zebrały się na Rynku, aby na własne oczy zobaczyć kultowe sa-
mochody.
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- Celem posiedzenia komisji było 
zapoznanie się z obecną sytuacją jed-
nostek ochrony zdrowia pod względem 
finansowym, organizacyjnym oraz ka-
drowym przed kolejną falą Covid-19. 
Jesteśmy już po trzech falach epidemii, 
które przyniosły negatywne skutki w 
poszczególnych zakładach opieki zdro-
wotnej. Widzieliśmy przecież z jakimi 
problemami borykają się jednostki i 
jakie to niebezpieczeństwo budzi dla 
mieszkańców naszego powiatu. Dla-
tego też poprosiłem dyrektorów PSSE, 
szpitala i pogotowia ratunkowego o 
informację czy tak naprawdę jesteśmy 
gotowi do kolejnej fali pandemii i czy 
możemy czuć się bezpiecznie - tłu-
maczy Krystian Werecki,  Przewod-
niczący Komisji Ochrony Zdrowia i 
Spraw Społecznych Rady Powiatu w 
Świdnicy, który był inicjatorem sierp-
niowego spotkania. - Każdy z radnych 
po posiedzeniu komisji mógł wyjść z 
różnymi wnioskami i skupić się na 
całkiem innych kwestiach, bo omówio-
nych tematów było wiele. Pocieszające 
jest jednak to, że dyrektorzy jednostek 
wspólnie stwierdzają na podstawie 
dotychczasowych doświadczeń, że są 
przygotowani do kolejnej fali. Niepo-
kojące w moim odczuciu jest jednak to, 
że istnieją sprawy konfliktowe, które 
do tej pory nie zostały rozwiązane. W 
tym przede wszystkim te, które doty-
czą wynagrodzeń i dodatków dla pielę-
gniarek, ratowników medycznych, czy 
pozostałego  personelu niemedycznego. 
Kiedy doszłoby do strajków w okresie 
wzrostu liczby zachorowań, to będzie 
już za późno na jakikolwiek dialog i po-
rozumienie. Liczę także, że szczepienia 
przyczynią się do spadku zachorowań 
w powiecie, co pozwoli również na to, 
że system będzie o wiele bardziej wy-
dolny – dodaje Krystian Werecki.

Sanepid gotowy do walki  
z czwartą falą 

- Ostatnie półtora roku pokazało, 
że inspekcja sanitarna powiatu świd-
nickiego jest w tej chwili gotowa na 
wszystko. Wszystko co mogliśmy prze-
żyć najgorszego, mam taką nadzieję, 
jest za nami. Widmo czwartej fali wy-
daje się być nieuniknione. Mówię to nie 
jako inspektor, ale jako epidemiolog- 
zapewnił dr n.med. Ireneusz Skawina, 
dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej. Należy podkre-
ślić, że liczba osób zaszczepionych w 
powiecie świdnickim wynosi obecnie 
99 tys. 500 osób (stan na 26 sierpnia 
przypomina red.). Liczba osób z po-
zytywnym wynikiem na Covid-19 od 
początku pandemii wynosi nieco po-
nad 10 tysięcy. Liczba ozdrowieńców 

Zegar tyka, nadchodzi czwarta fala pandemii. 
Czy powiatowe jednostki ochrony zdrowia są gotowe do działania?  

to 10303. Obecnie aktywne są tylko 
dwa przypadki. Wzrost przypadków 
nowych zakażeń wzrośnie zapewne z 
początkiem jesieni.  Dotychczas w po-
wiecie odnotowano 303 zgony spowo-
dowane przez SARS-CoV-2. W sanepi-
dzie od półtora roku 38 osób pracuje 
w systemie godzinowym 7:00-21:00 i 
realizowane są wszystkie zadania sta-
cji sanitarno-epidemiologicznej, które 
przypisane są jednostce. W momen-
cie kulminacyjnym epidemii na tere-
nie powiatu została zaangażowana jak 
największa liczba pracowników, aby 
obsługiwać osoby poddawane kwa-
rantannie i izolacji, ale także po to, aby 
jednostka mogła realizować pozostałe 
zadania. 

- Dlaczego czujemy się przygoto-
wani? Po pierwsze, mamy już spore 
doświadczenie. Po drugie mamy od-
powiednie narzędzia aby pracować 
dobrze, szybko i skutecznie. Korzysta-
my z Systemu Ewidencji Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (SEPIS). System 
działa bardzo intuicyjnie, wszystkie 
zgłoszenia trafiają do nas, jesteśmy w 
stanie je rozwiązać do trzech godzin 
i w takim tempie to robimy. Jestem 
wdzięczny, że moi pracownicy nigdy 
nie zawodzą i stoją na straży zdrowia 
publicznego – podkreślał dyrektor Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej.

Szpital poradzi sobie z dużą ilo-
ścią nowych zakażeń,  
choć obaw nie brakuje.  

W tej chwili nie ma łóżek covido-
wych w szpitalu Latawiec poza trze-

ma na SOR-rze, tzw. obserwacyjnymi 
na wypadek potencjalnego zakażenia. 
Szpital sprzętowo jest przygotowa-
ny na kolejną falę epidemii, jednak w 
ochronie zdrowia jest wiele nieprze-
widywalnych scenariuszy dotyczą-
cych chociażby wynagradzania per-
sonelu medycznego, czy też ogólnej 
sytuacji związanej z Covid-19. Szpital 
do dnia posiedzenia komisji nie otrzy-
mał także informacji od wojewody o 
ewentualnych planach, które są zwią-
zane z przygotowywaniem do nagłe-
go wzrostu liczby zachorowań. - Na 
pewno szpital jest lepiej przygotowa-
ny niż przed poprzednią falą. Jesteśmy 
bogatsi o doświadczenie i sprzęt, który 
w między czasie został przez nas za-
kupiony. Rozbudowaliśmy także naszą 
infrastrukturę czyli szereg śluz, izola-
tek, które w razie czego mogą służyć 
pacjentom chorym na Covid-19. Oba-
wiam się natomiast kwestii kadrowych. 
Jestem jednak przekonany, że gdy poja-
wi się duża skala zakażeń, to my sobie 
poradzimy - poinformował Grzegorz 
Kloc, dyrektor Regionalnego Szpitala 
Specjalistycznego SPZOZ Latawiec w 
Świdnicy.

Dyrekcja szpitala była zmusza-
na do podejmowania nagłych decy-
zji, które były związane z organizacją 
pracy zakładu opieki leczniczej. Zda-
rzały się sytuacje, gdzie brakowało 
miejsc na oddziale internistycznym 
i mieszkańcy, którzy trafiali do szpi-
tala z innymi jednostkami chorobo-
wymi byli umieszczani na oddziałach 
„tymczasowych”. - W szczycie pande-
mii kiedy musieliśmy przeznaczyć cały 
oddział internistyczny na pacjentów 

covidowych, na naszej laryngologii 
zorganizowaliśmy drugi oddział inter-
nistyczny żeby ratować ludzi, którzy 
praktycznie nie mieli gdzie być hospi-
talizowani. Zarówno Świebodzice jak 
i Dzierżoniów, w części Wałbrzych nie 
były w  stanie zagwarantować im po-
mocy. podkreślił Grzegorz Kloc. 

Szpital Latawiec odczuł także fi-
nansowo skutki pandemii. W tej chwili 
szpital funkcjonuje na stawkach z roku 
2020, a to co dzieje się wokół, jeśli 
chodzi o wzrost cen np. energii to są 
to koszty, które rosną w sposób lawi-
nowy. Pandemia pokazała, że kwestie 
około szpitalne, czyli np. odbiór od-
padów medycznych, pranie szpitalne 
czy wyżywienie to wszystko kosztuje 
obecnie zdecydowanie więcej. Także 
wynagrodzenia pracowników deter-
minują funkcjonowanie szpitala pod 
względem finansowym. - Na środki 
ochrony osobistej w 2020 roku wydali-
śmy praktycznie 100 procent więcej niż 
w roku 2019. W tym półroczu wydali-
śmy prawie dwa miliony złotych. Je-
żeli ten zakres się powtórzy to będzie-
my musieli w tym roku ponieść koszt 
czterech milionów złotych na środki 
ochrony osobistej, gdzie w 2019 roku 
ta kwota wyniosła 1,6 miliona. – wyja-
śniał Grzegorz Kloc. - Nie ma jednak 
obawy, że zabraknie nam pieniędzy, 
mówię tutaj o płynności finansowej, bo 
jakieś zapasy zostały zgromadzone na 
taką okoliczność. Natomiast jeśli cho-
dzi o samo funkcjonowanie czyli księ-
gowanie wyniku finansowego to nie 
ukrywam, że będzie strata i najpraw-
dopodobniej będzie to strata dość duża. 
– dodał dyrektor szpitala.

Ratownicy na pierwszej linii 
frontu. Widmo strajku  
wciąż możliwe.

Ilość wyjazdów karetek z  powia-
tu świdnickiego w pierwszych pięciu 
miesiącach 2021 roku, względem 2019 
roku gdy nie było pandemii, wzrosła 
trzykrotnie: z 2 tys. do prawie 6. tys. 
Był to nie tylko wynik wzrostu zacho-
rowań w naszym regionie, ale także 
utrudniony dostęp do lekarzy rodzin-
nych. Niepokojącym wskaźnikiem przy 
trzeciej fali był fakt, że czas dojazdu do 
pacjenta wydłużył się trzykrotnie. -W 
tej chwili wszystko wróciło do normy. 
Obawiamy się jednak powtórki przy 
czwartej fali. Pamiętajmy, że my nadal 
mamy pacjentów w stanie zagrożenia 
życia i to jest podstawa naszego dzia-
łania - mówił Tomasz Derej, zastępca 
dyrektora Pogotowia Ratunkowego w 
Świdnicy. 

Problemem dla wielu jednostek 
jest strajk ratowników, którzy czują 

Jaka będzie czwarta fala koronawirusa? Kiedy wzrośnie liczba zakażeń? Czy jesteśmy gotowi do walki o zdrowie pacjen-
tów? Między innymi na takie pytania starali się uzyskać odpowiedź członkowie Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecz-
nych Rady Powiatu w Świdnicy. Podczas spotkania, które odbyło się w czwartek, 26 sierpnia głos zabrali szefowie lokalnych 
jednostek ochrony zdrowia. – Posiadamy już spory bagaż doświadczeń i umiejętności, jednak nadal istnieje możliwość 
wystąpienia potencjalnych problemów i zagrożeń – przekonują zgodnie szefowie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej, szpitala Latawiec oraz Pogotowia Ratunkowego. 

Podczas obrad poruszano kwestie związane ze skuteczną walką z Covid-19.
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Zegar tyka, nadchodzi czwarta fala pandemii. 
Czy powiatowe jednostki ochrony zdrowia są gotowe do działania?  

się oszukani przez rząd i podjęli akcje 
protestacyjną. W wielu miejscach w 
Polsce karetki nie wyjeżdżają w takiej 
ilości jak dotychczas. Ratownicy skła-
dają wypowiedzenia z pracy, bądź nie 
przedkładają propozycji dyżurowych. 
- Na początku sierpnia rzeczywiście 
mieliśmy problem, ponieważ część na-
szych pracowników przyłączyła się do 
strajku. Mieliśmy trochę zwolnień le-
karskich od osób, które są zatrudnione 
na etacie. Natomiast od osób, które są 
zatrudnione w ramach umowy cywil-
no-prawnej czy umowy zlecenia po 
prostu nie otrzymywaliśmy propozy-
cji dyżurowych. Wskutek tego czasowo 
musieliśmy wyłączyć z obiegu jedną, 
dwie karetki. Wyłączona była karetka 
ze Strzegomia i Świdnicy. Nie trwało 
to długo, ponieważ ratownicy wrócili 
już do pracy. Obecnie jesteśmy wydolni 
jeśli chodzi o ratowników. Natomiast 
co się będzie działo dalej, tego nie jeste-
śmy w stanie przewidzieć. Wiemy jak 
to wygląda w Polsce. Są rejony gdzie 90 
procent załogi złożyło wypowiedzenia, 
są obszary gdzie karetki nie wyjeżdżają 
do pacjentów – zaznaczył Tomasz De-
rej. Dyrekcja pogotowia ratunkowego 
podkreśla, że boryka się z problemem 
awaryjności ambulansów. Paradoks 
całej sytuacji polega na tym, że awa-
rii ulegają nowe karetki, a zastępcze 

Podczas obrad komisji poruszono także wątek związany ze szczepieniami uczniów. Przypomnijmy, że Ministerstwo Edu-
kacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało zestaw materiałów informacyjnych dotyczą-
cych szczepień uczniów od 12. roku życia. W pakiecie znalazły się filmy, scenariusze lekcji oraz dodatkowe materiały 
edukacyjne. Zestawy te będą pomocne w zorganizowaniu tygodnia informacyjnego w szkołach – lekcji z uczniami oraz 
spotkań informacyjnych z rodzicami. Wszystkie materiały zostaną zamieszczone także na Zintegrowanej Platformie Edu-
kacyjnej (ZPE) zpe.gov.pl. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem szczepienia uczniów w szkołach pierwszy tydzień 
września zostanie poświęcony na działania informacyjne. W tym czasie dyrektorzy zorganizują spotkania informacyjne 
z rodzicami dotyczące szczepień dzieci od 12. roku życia. Odbędą się także lekcje, nie tylko wychowawcze, związane z 
tym tematem. W zorganizowaniu tygodnia informacyjnego w szkołach pomocne będą pakiety edukacyjne przygotowane 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Materiały te zostaną wysłane do 
wszystkich szkół i placówek w Polsce za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej. 

W pakiecie informacyjnym znalazły się: 
▪ filmy edukacyjne dla starszych uczniów szkół podstawowych oraz dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych – filmy 
w atrakcyjny sposób przybliżają historię wynalezienia szczepionki, istotę jej działania oraz wpływ na choroby zakaźne, 
które mogą być zwalczane dzięki szczepieniom; dzięki filmom uczniowie poznają też konsekwencje związane z brakiem 
szczepień;  
▪ scenariusze lekcji do wykorzystania na lekcjach lub zajęciach z wychowawcą – treści są skoncentrowane na społecznej 
odpowiedzialności i konkretnych działaniach, które mogą zrealizować uczniowie, żeby chronić się przed chorobami;
▪ materiały edukacyjne przygotowane przez specjalistów (profesorów wirusologii i epidemiologii) – aktualne informacje 
na temat roli szczepień w zapobieganiu epidemii; materiały odnoszą się do najczęściej pojawiających się pytań i wątpli-
wości związanych ze szczepieniami przeciwko Covid-19. 

Tydzień informacyjny – materiały edukacyjne dla szkół

pojazdy są już wyeksploatowane. Na 
przełomie września i października 
pogotowie ratunkowe wzbogaci się 
jednak o kolejny ambulans. Ze sprzętu 
niezbędne są także namioty do dezyn-
fekcji personelu, które miałby stanąć 

na podstacjach w Jaworzynie Śląskiej, 
Strzegomiu i Świebodzicach. - W 
związku z tym, że karetki są awaryjne, 
nie ukrywam, że chcielibyśmy dokupić 
ambulans, żeby na wszelki wypadek 
mieć opcję awaryjną. Dlatego zwró-

cimy się do komisji zdrowia o jakieś 
wsparcie nas. Chcielibyśmy wystąpić 
z wnioskiem o dofinansowanie zakupu 
ambulansu o ile będzie taka możliwość 
– tłumaczył Derej.

Daniel Gębala
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Kobuleti w Gruzji zostało mia-
stem partnerskim Świdnicy. W śro-
dę, 25 sierpnia, prezydent Beata Mo-
skal–Słaniewska i burmistrz Miriam 
Katamadze podpisali umowę współ-
pracy. W sierpniu 2019 roku miejscy 
radni podjęli uchwałę w sprawie ko-
operacji Świdnicy i Kobuleti.

– Wraz z burmistrzem Miriamem 
Katamadze, w imieniu naszych lokal-
nych społeczności złożyliśmy podpisy 
pod umową. Czekaliśmy na ten dzień 
półtora roku, gdyż Covid-19 uniemoż-
liwił nam spotkania. Z tym większą ra-
dością deklarujemy sobie przyjaźń na 
dobre i na złe. Dziękuję Konsulowi Ho-
norowemu Gruzji w Polsce, Wojciecho-
wi Wróblowi oraz Karolowi Przywarze 
z Fundacji Kaukaskiej za ten wzniosły 
dzień. Za to, że dwa miasta rozpoczy-
nają piękną współpracę – mówiła pod-
czas uroczystości prezydent, Beata 
Moskal–Słaniewska.

W oficjalnej świdnickiej delegacji 
uczestniczyli Jan Dzięcielski, prze-
wodniczący Rady Miejskiej, Danuta 
Morańska, przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy 
Międzynarodowej Rady Miejskiej oraz 
reprezentujące Urząd Miejski, Anna 
Skrzypacz i Joanna Salus–Komorow-
ska.

Współpraca obejmować będzie 
takie dziedziny jak: kultura i sztuka, 
sport i turystyka, edukacja, ochrona 
środowiska, gospodarka, transport 
miejski, ochrona zabytków, ochrona 
zdrowia i sprawy społeczne, urbani-

styka i rewitalizacja. Tradycyjna przy-
jaźń polsko-gruzińska i dynamicz-
ne zmiany polityczne i gospodarcze 
w Europie Środkowej i Wschodniej 
spowodowały, że Gruzja z republiki 
sowieckiej stała się wschodzącą go-
spodarką i krajem wolnym. Pobliski 
Wrocław nawiązał w 2019 roku part-
nerstwo ze słynnym Batumi, zaś Dolny 
Śląsk współpracuje stale z gruzińskim 
Regionem Adżarii, gdzie położone jest 
właśnie Kobuleti. 

Kobuleti to drugie najludniejsze 
miasto w regionie Adżarii. Jest  ma-
lowniczo położone nad Morzem Czar-
nym, ok. 25 km na północny wschód 
od Batumi. Kobuleti rozciąga się na 
odcinku 12 km wzdłuż wybrzeża Mo-
rza Czarnego. Miasto posiada strefę 
ekonomiczną i jest zainteresowane 
nawiązaniem współpracy z polski-
mi przedsiębiorcami. To miejsce o 
bogatej historii i pełne atrakcji tury-
stycznych. Jego walorami są szerokie 
malownicze plaże, egzotyczna roślin-
ność oraz ciepły klimat. Kobuleti jest 
uzdrowiskiem – leczy się tam choroby 
układu krążenia, nerwowego i odde-
chowego. Obecnie miastami partner-
skimi Świdnicy są: Biberach, Iwano-
-Frankowsk, Kazincbarcika, Niżyn, 
Police nad Metuji, Tendring, Trutnov 
oraz Rejon Święciany. Chęć wspólne-
go działania wyraziło także francuskie 
miasteczko Uchaud, z którym w naj-
bliższym czasie zostanie podpisana 
umowa współpracy.

oprac. 

Rozpoczęły się zapisy chętnych 
do udziału w rajdzie rowerowym, 
który zaplanowano na niedzielę, 19 
września. Odbędzie się on w ramach 
Europejskiego Tygodnia Zrównowa-
żonego Transportu. Organizatorami 
wydarzenia są Urząd Miejski w Świd-
nicy, Świdnicki Ośrodek Sportu i Re-
kreacji oraz Lokalna Organizacja Tu-
rystyczna „Księstwo Świdnicko-Ja-
worskie”. Zapisy potrwają do wtorku, 
14 września.

Celem rajdu jest promowanie oraz 
popularyzacja wśród mieszkańców 
Świdnicy jazdy na rowerze i zdrowe-
go stylu życia. Aby wziąć w nim udział, 
należy wypełnić formularz dostępny 
na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Świdnicy. Podczas pikniku 
sportowego na terenie Świdnickiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji (od godz. 
11.00 do godz. 14.00) zaplanowano 
ciepły poczęstunek, atrakcje dla dzie-

ci, stanowisko edukacji ekologicznej 
„Czysta Świdnica” oraz pokazy akro-
batyczne. Dodatkowo prowadzona bę-
dzie akcja charytatywna dla świdnic-
kiego sportowca, Andrzeja Żumanowa 
na zakup protezy. Kupon uprawniający 
do udziału w charytatywnym losowa-
niu nagród to jedyne 5zł. Cały dochód 
z losowania zostanie przeznaczony na 
wspomniany cel charytatywny. Rajd 
rowerowy wystartuje 19 września o 
godz. 10.00 spod Urzędu Miejskiego 
w Świdnicy (o godz. 9.00 odbędzie się 
zbiórka uczestników). Trasa rajdu wy-
nosi ok. 10 km, meta zaplanowana zo-
stała tradycyjnie na terenie ŚOSiR przy 
ul. Śląskiej. O bezpieczeństwo przejaz-
du uczestników dbać będzie grupa pi-
lotów, policja oraz Straż Miejska. Ilość 
miejsc jest ograniczona – 2 grupy do 
500 osób. Grupy wyruszą na trasę w 5 
minutowych odstępach czasowych.

Oprac.

Świdnicko-gruzińska 
przyjaźń przypieczętowana 

Świdnicka delegacja podczas uroczystego podpisania umowy partnerskiej. 

fo
to

: U
M 

Św
idn

ica
Weź udział w rajdzie rowerowym
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FAS jest często pomijaną i nie-
docenianą przyczyną trudno-
ści rozwojowych u  dzieci. Dzieci 
z  płodowym zespołem alkoholo-
wym (FAS, fetal alcohol syndrome), 
czyli dzieci, które były narażone na 
działanie alkoholu w  życiu płodo-
wym – a mówiąc wprost – ich mat-
ki piły alkohol w ciąży, przejawiają 
rozmaite deficyty rozwojowe. Za-
leżą one od czasu ekspozycji, okre-
su ciąży, w którym działał alkohol 

Dr n. med. Małgorzata Klecka 

„FAS – 
niedoceniany niedoceniany 
problem”

oraz wielkości jednorazowej dawki. 
Znaczenie ma to, czy kobieta pije 
na początku czy na końcu cią-
ży, czy jednorazowo wypija jedną 
lampkę wina lub łyk piwa czy też 
jedną butelkę. Znaczenie dla roz-
woju dziecka ma to, jak odżywia się 
kobieta, czy prowadzi stresujący 
tryb życia, czy choruje, czy cieszy 
się z faktu, że będzie miała dziec-
ko. Można tak wyliczać bez końca. 
Nigdy nie dość jednak podkreśla-

nia, że etanol jest najgroźniejszą 
dla życia i  rozwoju płodu sub-
stancją, jaką znamy. Ma wpływ na 
rozwój somatyczny dziecka, jego 
intelekt, rozwój mowy, sprawność 
motoryczną. Zależność między 
dysfunkcją mózgu a  zachowaniem 
człowieka została bardzo dobrze 
udokumentowana w  badaniach. 
Wiadomo, że FAS jako dysfunkcja 
mózgu na tle alkoholowym, wpły-
wa na zachowanie i emocjonalność 
dzieci. U  wielu dzieci trudno jest 
rozróżnić, czy trudne zachowa-
nia występujące u  nich są zwią-
zane z  prenatalną ekspozycją na 
alkohol, czy też mają swoje źródło 
w czynnikach środowiskowych. Do 
zdiagnozowania pełnoobjawowego 
FAS konieczne jest potwierdzenie 
czterech podstawowych kryte-
riów: 
(1) opóźnienia wzrastania (czyli nie-

doboru masy i długości ciała),
(2) charakterystycznego dla FAS fe-

notypu twarzy (skrócone szpary 
powiekowe, zwężona górna war-
ga i spłaszczona rynienka podno-
sowa),

(3) nieprawidłowości w  obrębie 
układu nerwowego (mózgu),

(4) spożywania przez matkę alkoho-
lu w ciąży. W sytuacji, w której nie 
można potwierdzić wszystkich 
kryteriów, mówimy o  spektrum 
FASD. 

Istnieje wiele mitów  
dotyczących FAS.  
Spróbujmy przyjrzeć się  
niektórym z nich. 

Mit 1. FASD można rozpoznać 
po wyglądzie. FAŁSZ
Fakty: Na charakterystyczny wygląd 
wpływa picie alkoholu przez mat-
kę w czasie ciąży, gdy kształtuje się 
twarzoczaszka dziecka. U  większo-
ści osób z FASD nie widać zewnętrz-
nych, fizycznych dysfunkcji, gdyż 
uszkodzenie dotyczy mózgu. Wła-
śnie dlatego szeroki zakres objawów 
występujących w  FASD jest nazy-
wany często „niepełnosprawnością 
ukrytą”. 

Mit 2. FASD występuje tylko 
wówczas, gdy matka jest 
alkoholiczką lub się upija w ciąży. 
Sporadyczne, okazjonalne picie 

alkoholu w ciąży jest bezpieczne. 
FAŁSZ 
Fakty: Nie istnieje bezpieczna dawka 
alkoholu w  ciąży, nie ma także ta-
kiego okresu ciąży, w którym można 
pić, nie szkodząc potomstwu. 

Mit 3. Każdy człowiek jest 
odpowiedzialny za własne życie, 
a jego zachowanie od niego 
samego. Osoby z FASD po prostu 
powinny bardziej się starać. FAŁSZ
Fakty: Związane z FAS uszkodzenie 
struktur mózgu sprawia, że kon-
trolowanie własnego zachowania 
jest bardzo trudne, a czasem wręcz 
niemożliwe. To nie jest kwestią wy-
boru. 

Mit 4. FASD dotyczy tylko dzieci 
i nastolatków. FAŁSZ
Fakty: FAS to niepełnoprawność 
trwająca całe życie. Nie „wyrasta 
się” z FAS. Wręcz przeciwnie – wiele 
osób zmaga się z rosnącymi wyma-
ganiami otoczenia, ponieważ nie są 
już dziećmi, a ich zachowania są co-
raz mniej akceptowane.

Mit 5. Picie alkoholu przez ojca 
dziecka przed poczęciem może 
spowodować FAS.
Fakty: Nie jest to prawdą, niemniej 
jednak ojcowie odgrywają kluczową 
rolę w prewencji FASD przez wspie-
ranie partnerek w  decyzji dotyczą-
cej abstynencji w okresie całej ciąży. 
Ponadto picie alkoholu przez ojca 
ma wpływ na jakość materiału gene-
tycznego.

Dużym problemem jest niedo-
cenianie wagi zaburzenia, jakim jest 
FAS – traktowanie go wyłącznie jako 
„opóźnienie” bądź „nieharmonijny 
rozwój”, natomiast w  rzeczywistości 
płodowy zespół alkoholowy FAS to 
zespół zaburzeń rozwojowych trwa-
jący całe życie. Z FAS się nie wyrasta, 
FAS nie można wyleczyć. Można mu 
natomiast zapobiegać utrzymując 
całkowitą abstynencję podczas ciąży. 

Literatura:
1. Klecka M., FAScynujące dzieci, 
Wydawnictwo Św. Stanisława, Kra-
ków 2007.
2. Klecka M., Zaburzenia rozwojowe 
u  dzieci w  rodzinach zastępczych, 
adopcyjnych i  dysfunkcyjnych w: 
Gmitrowicz A.J., Janas-Kozik M., 
Zaburzenia psychiczne dzieci i mło-
dzieży, Wydawnictwo MEDICAL 
TRIBUNE, Warszawa 2018.

Małgorzata Klecka, doktor 
nauk medycznych, psycholog, 
terapeutka rodzinna, specja-
lizuje się w zaburzeniach roz-
wojowych związanych z wcze-
sną traumą u dzieci. Prezes 
Fundacji FASTRYGA, dyrektor 
Ośrodka „Fastryga” w Lędzi-
nach. 

www.osrodekfastryga.pl
www.fas.org.pl
www.fas.edu.pl

Autorka:

http://www.osrodekfastryga.pl
http://www.fas.org.pl
http://www.fas.edu.pl
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Pogoda dopisała i nie obyło się 
bez najróżniejszych atrakcji dla star-
szych i młodszych. Dzięki zaangażo-
waniu mieszkańców powiatu udało 
się zebrać 23 tys. 792, 39 zł. Świd-
niczanie po raz kolejny pokazali, że 
mają serducha po dobrej stronie – 
mówi Łukasz.

W niedzielę, 22 sierpnia odbył się 
festyn charytatywny dla Łukasza Tka-
czyka nad świdnickim zalewem. - Ko-
chani, jesteście cudowni. To, co się 
wczoraj działo, to po prostu ogień. 
Dziękujemy, że byliście z nami, że 
Łukasz poczuł się w ten dzień wy-
jątkowy, jak celebryta. W momencie, 
w którym biliście brawo dla Tar-
zana, miałam oczy pełne łez, to coś 
pięknego. Festyn i przygotowania 
wyssały z nas całe moce przerobowe, 
musieliśmy trochę odpocząć. Wielkie 
podziękowania dla was, ale także dla 
osób, firm, bez których ten festyn by 
się nie odbył. Dziękujemy wszystkim 
wolontariuszom (daliście czadu) i 
osobom, które przyszły pomóc, upie-
kły ciacho, sponsorowały napoje. Jak 
to Łukasz mówi, macie serduszko po 

Blisko 24 tysiące złotych trafi 
na konto Łukasza Tkaczyka

dobrej stronie – mówi Angelika Tka-
czyk. 

Upadek z trzeciego stopnia scho-
dów zniszczył zdrowie młodego 
świdniczanina i spowodował bardzo 

Serca mieszkańców powiatu po raz kolejny zabiły w dziele pomocy dla Łukasza Tkaczyka.

poważny uraz czaszkowo-mózgowy. 
Po miesiącu pobytu w szpitalu został 
przeniesiony do ośrodka „Budzik” dla 
dorosłych w Brzegu. Trafił tam w ręce 
profesjonalistów, którzy wybudzili go 

ze śpiączki. W październiku Łukasz 
trafił do Instytutu Neurorehabilita-
cji Animus, w którym zrobił ogromne 
postępy, a co najważniejsze, mógł z 
nim przebywać ktoś z bliskich, co ma 
ogromny wpływ na postępy w terapii.

Na koncie zbiórki internetowej 
zrzutka.pl, zebrano ponad 100 tysię-
cy złotych. Niestety, jest to kropla w 
morzu potrzeb. – Aktualnie neurore-
habilitacja jest prowadzona w miesz-
kaniu, gdzie dojeżdżają rehabilitanci, 
2 godziny dziennie. Nie jest już to 
tak kosmiczny koszt jak w przypad-
ku ośrodka, ale potrzeb jest wiele, 
dochodzą co miesiąc  koszty za leki, 
lekarzy, nie są to niestety małe kwo-
ty. Szukamy też idealnego wózka dla 
Łukasza ze względu na postawę, nie 
może on mieć tego co dotychczas, co 
również wiąże się z kosztami – mówi 
Angelika Tkaczyk.

Każdy, kto chciałby wesprzeć 
walkę o zdrowie Łukasza Tkaczyka, 
może wpłacić datki na konto interne-
towej zbiórki na siepomaga.pl/lukasz-
-tkaczyk.

J. Cader
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Pikolak to duży, silny, około 
8-letni pies z ogromnymi pokładami 
szczenięcej energii. Uwielbia kontakt 
z człowiekiem i wspólne spacery. Kto 
z Was zapewni mu kochający dom?

– Według urzędników z Miero-
szowa, piesek przywędrował przez 
granicę z Czech i dla jego bezpieczeń-
stwa zlecono nam jego przewiezienie 
do naszej placówki. Tego dnia zaczęła 
się nasza niesamowita przyjaźń z Pi-
kolakiem. Jaki jest? Rozmiarowo jest 
dużym, silnym psem o wspaniałym 
wyglądzie. Jeśli chodzi o charakter, to 
jest bardzo miłym i oddanym człowie-
kowi ogoniastym. Czasem zdarzy mu 
się zapomnieć o swoim wieku. Choć 
ma już około 8 lat, to czasami widzimy 
w nim szczeniaka z ogromną chęcią do 
zabaw czy spacerów. Uwielbia wszel-
kie aktywności, więc jeśli są Państwo 
typami osób, które życie spędzają ak-

Kto pokocha Pikolaka?

tywnie, to Pikolak będzie świetnym 
towarzyszem. Celujemy w duży dom 
z ogrodem. Nasz puchaty misiek z 
pewnością doceni podarowaną mu 
przestrzeń, w której będzie mógł odpo-
czywać i się bawić. Jeśli chodzi o inne 
psy, to nie ma problemu i dogada się 
z większością, choć tu standardowo 
zapraszamy na spacer zapoznawczy, 
jeśli mają Państwo w domu innego 
czworonoga. Koty nie interesują go i 
myślimy, że może zamieszkać z nie-
nachalnym mruczkiem. Ładnie chodzi 
na smyczy. Szanuje swoje rzeczy i nie 
niszczy. Nada się do dzieci – zachę-
cają wolontariusze ze świdnickiego 
schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Schronisko dla Zwierząt w Świd-
nicy, ul. Pogodna 3, telefon kontakto-
wy: 733 093  663 lub 531496 442, kon-
takt@schroniskoswidnica.pl.

DG

https://www.siepomaga.pl/lukasz-tkaczyk
https://www.siepomaga.pl/lukasz-tkaczyk
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Przyjaciele 
biblioteki 
polecają

Barbara Pidanty: 

Miłośnikom twórczości Jonasza Kofty i wszyst-
kim, którzy cenią biografie, polecam liczącą ponad 
sześćset stron pozycję Piotra Derlatki „Jego por-
tret. Opowieść o Jonaszu Kofcie”. Autor (rocznik 
1978) jest doktorem nauk humanistycznych i ma na 
swoim koncie książki o polskich poetach piosenki 
1956-1989 oraz „Zdradziecka Agnieszka Osiecka”. 
Pierwsza strona biografii to podziękowania autora 
wielu osobom za rozmowy i pomoc w udostępnie-
niu rozlicznych materiałów o poecie, który nie dbał 
o archiwizowanie swojej bogatej działalności. Piotr Kofta, syn 
Jonasza, który w chwili śmierci ojca miał zaledwie 15 lat, przy-
znał, że Piotr Derlatka wykonał ogromną pracę i z tej biografii 
dowiedział się o ojcu mnóstwa faktów. Książka wydana w 2019 
r. przez  wydawnictwo Prószyński i S-ka podzielona jest na 14 
rozdziałów, zawiera bibliografię i indeks osób, wiele czarno-
-białych i kolorowych zdjęć osób, dokumentów, listów, ręko-
pisów, zaproszeń, podziękowań, nagród, programów teatral-
nych, rysunków i obrazów. Treść poszczególnych rozdziałów 
ułożonych w porządku chronologicznym często ilustrowana 
jest fragmentami tekstów poety. Ta bogata biografia Jonasza 
Kofty jest pierwszą tak obszerną próbą ukazania człowie-
ka wielowymiarowego, obdarzonego niezwykłą inteligencją i 

wieloma talentami, niezależnego, krytycznego wo-
bec rzeczywistości, wrażliwego na piękno, mistrza 
języka, autora ponad 600 tekstów piosenek i wier-
szy, 11 sztuk teatralnych, tekstów kabaretowych, do 
czasopism i audycji radiowych. Ostatnie rozdziały 
ukazują Jonasza Koftę w trudnym okresie zmagań 
z nałogiem, depresją wywołaną chorobą nowotwo-
rową, jego powrót do malarstwa jako rodzaj walki i 
terapii. Autor przytacza relacje i hipotezy dotyczą-
ce zdarzenia w SPATiF-ie, podczas którego w lutym 

1988 r. Kofta zadławił się, po czym trafił do szpitala. Zmarł w 
wieku 46 lat, pochowany został na Wojskowych Powązkach, 
pogrzeb miał charakter państwowy i zgromadził, jak pisał Ma-
rek Groński : „najpiękniejsze dziewczyny Warszawy i praskich 
meneli, siwowłosych generałów i artystów o sławnych nazwi-
skach, muzyków jazzowych i klezmerów z knajp III kategorii, 
nowobogackich i kohabitujących ze starą bidą inteligentów”. 
Książkę kończy starannie opracowana graficznie „jonasza ko-
fty linia życia”. Zachowuję oryginalną  pisownię imienia i na-
zwiska poety małą literą (podobnie jest w innych rozdziałach), 
to jedyna rzecz, która mnie w tej biografii razi. Gorąco pole-
cam, czytelnicy ze zdziwieniem stwierdzą, że słowa niejedne-
go przeboju napisał Jonasz Kofta!  

Dwie specjalne biblioteczki zostaną zamon-
towane w pobliżu skweru na ul. Wałowej oraz 
na promenadzie przy ul. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego na osiedlu Młodych. - Z okazji Roku 
Norwida i Roku Lema w Świdnicy powstaną spe-
cjalne budki na książki. Jedna z nich będzie po-
święcona Stanisławowi Lemowi, natomiast druga 
Cyprianowi Kamilowi Norwidowi, który jest pa-
tronem Miejskiej Biblioteki Publicznej. Budki to 
pomysł zakładający powstanie niedużych, ogólno-
dostępnych miejsc, funkcjonujących na zasadzie 
darmowych biblioteczek, przy pomocy których 
mieszkańcy będą mogli wymieniać się między 
sobą książkami. Czytelnicy będą mogli korzystać 
z książek, które znajdą się w budkach, ale także 
uzupełniać je swoimi zbiorami. Mogą je poczytać 
na ławce w parku, ale również zabrać ze sobą do 
domu. Będziemy zachęcać świdniczan do korzy-
stania z takiej plenerowej biblioteki. Obie budki 
staną w Świdnicy jeszcze we wrześniu, kiedy bę-
dziemy uroczyście obchodzić 200. rocznicę uro-
dzin Norwida i 100. rocznicę urodzin Lema – tłu-
maczy Ewa Cuban, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Świdnicy. 

DG

W ostatni piątek sierpnia Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Świdnicy 
zaprosiła wszystkie dzieci na skwer 
z dzikami. Tego dnia Teatr Maska z 
Krakowa zaprezentował spektakl pt. 
„Ekologia z Alicją, Królikiem i Kape-
lusznikiem”.

Była to edukacyjna bajka o dziew-
czynce, która za sprawą pewnego 
„roztrzepanego” króliczka weszła do 

Plenerowe biblioteczki 
na wyciągnięcie ręki

Alicja i Kapelusznik oczarowali 
najmłodszych świdniczan. 
Za nami ostatni 
EKO poranek

króliczej norki i tak przedostała się do 
tajemniczej krainy. Jednak w spektaklu 
zaczarowany świat był brudny i brzyd-
ki, za sprawą uwielbiającej śmieci Złej 
Królowej. Wydarzenie miało na celu 
uświadomić najmłodszych widzów, jak 
ważną rolę w życiu odgrywa ekologia i 
zdrowy tryb życia. 

Justyna Cader

Już we wrześniu na terenie miasta zamontowane zostaną dwie, specjalne budki 
na książki. W ten sposób mieszkańcy Świdnicy będą mieli okazję do łatwego i przy-
stępnego korzystania z darmowych biblioteczek. Akcja została zorganizowana w ra-
mach obchodów roku Cypriana Kamila Norwida i Stanisława Lema. 

Najmłodsi widzowie z zaciekawieniem oglądali przygotowane przedstawienie.
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Dożynki to czas podziękowań za 
plony i trud pracy rolników. W so-
botę 28 sierpnia za plony dziękowali 
mieszkańcy gminy Jaworzyna Śląska.

Impreza odbyła się w sobotę, 28 
sierpnia na stadionie miejskim w Ja-
worzynie Śląskiej. Dożynki rozpoczęła 
się o godz. 14.00 polową mszą świętą 
w intencji rolników. Po mszy odbyła 
się część oficjalna z udziałem władz 
gminy, zaproszonych gości oraz de-
legacji miast partnerskich: Teplic nad 
Metui (Czechy) oraz Pfeffenhausen 
(Niemcy). 

Nie brakowało przepięknych sto-
isk dożynkowych przygotowanych 
przez sołectwa – najróżniejszych 
pyszności. Rozegrany został też trady-
cyjny Turniej Wsi, a komisja powołana 
przez organizatorów wyłoniła naj-
piękniejsze stoisko dożynkowe i na-
grodziła najsmaczniejsze oraz najcie-
kawsze potrawy, które znajdowały się 
na dożynkowych straganach. W trak-
cie dożynek dokonano oceny stoisk 
oraz wystawionych na nich pyszności. 

Uznanie komisji konkursowej zdoby-
ły: babeczka warzywna (Bolesławice), 
zupa gulaszowa (Bagieniec), serek bia-
ły (Tomkowa), zupa czosnkowa (Nowi-
ce) i chinkali (Piotrowice Świdnickie). 
Z kolei najładniejsze stoisko dożynko-
we, według komisji oceniającej, przy-
gotowało sołectwo Pastuchów, przed 
Milikowicami (II miejsce) i Starym 
Jaworowem (III miejsce). Wszystkie 
nagrodzone sołectwa otrzymały na-
grody finansowe ufundowane przez 
Gminę Jaworzyna Śląska oraz SOKiBP 
w Jaworzynie Śląskiej.

Do dyspozycji najmłodszych przy-
gotowane zostały urządzenia rozryw-
kowe, dmuchańce, euro-bunje, karu-
zela oraz specjalne zabawy i animacje. 
Zaprezentowały się też lokalne zespo-
ły ludowe: „Jaworzynianie” z Jawo-
rzyny Śląskiej oraz „Goczałkowianie” 
z Goczałkowa, a wieczorem wystąpił 
zespół „Lady Folk” oraz „Stan Band”. 
Impreza trwała do późnych godzin 
wieczornych. 

Oprac. 

O takim miejscu mieszkańcy 
Pszenna marzyli od dawna, miejscu 
gdzie będą się odbywać zajęcia tech-
niczne, artystyczne, plastyczne, kul-
turalne, rekreacyjne, kulinarne i naj-
różniejsze imprezy okolicznościowe. 
Teraz to marzenie się ziściło. W so-
botę 21 sierpnia uroczyście otwarto 
właśnie wyremontowaną świetlicę 
wiejską w sołectwie.

W otwarciu świetlicy wzięli udział 
przedstawiciele władz gminy i sołec-
twa. Wśród atrakcji nie zabrakło pysz-
nego jedzenia.

– Cały obiekt przeszedł gruntowny 
remont włącznie ze wszystkimi insta-
lacjami, łazienkami i przedsionkiem. 
Zamontowano też urządzenia na mia-
rę XXI wieku. Remont miał na celu do-

stosowanie świetlicy do nowych form 
działalności kulturalnej. Bardzo bym 
chciała, aby ta świetlica żyła, żeby w 
tym obiekcie odbywały się najróżniej-
sze zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób 
starszych. Mam nadzieję, że to wszyst-
ko będzie się tutaj działo. Nie byłoby 
tego remontu, gdyby nie dofinansowa-
nie z Unii Europejskiej – 500 tysięcy 
złotych, a cała inwestycja to koszt to 1 
milion 680 tysięcy złotych plus 80 ty-
sięcy złotych na urządzenia w kuchni. 
Dziękuję serdecznie mieszkańcom za 
cierpliwość, bo ten remont trwał dwa 
lata, ale myślę, że naprawdę warto było 
czekać, ponieważ obiekt jest bardzo 
ładny – mówiła wójt gminy Świdnica, 
Teresa Mazurek.

J. Cader

Przylot samolotu gaśniczego 
Dromader, samolotu An-2 Antek, sa-
molotów ultralekkich, śmigłowców, 
szybowców, pojazdy wojskowe, ame-
rykańskie radiowozy, wystawa foteli 
katapultowych, konkurs spadochro-
nowy oraz zawody strongman z Ma-
riuszem Pudzianowskim to tylko kil-
ka z atrakcji przygotowanych przez 
organizatorów corocznego Pikniku 
Lotniczego w Świebodzicach.

Dzięki zaangażowaniu Towarzy-
stwa Lotniczego w Świebodzicach i 
wsparciu miasta Świebodzice week-
end (28-29 sierpnia) był pełen atrakcji 
lotniczych i akcji społecznych.

W pierwszy dzień Pikniku Lotni-
czego tłum fanów pojawił się na za-
wodach Pucharu Polski Strongman. 
Sędziował Mariusz Pudzianowski - 
mistrz Polski, Europy, Świata siłaczy, 
zwycięzca i finalista wielu innych za-
wodów. Sześciu zawodników z Polski 
zmierzyło się w sześciu ciężkich kon-
kurencjach. Całą imprezę poprowadził 
Tyberiusz „TYBERIAN” Kowalczyk.

- Podczas imprezy promującej 
awiację odbywała się akcja charyta-
tywna, zorganizowana dla chorego 

na białaczkę limfoblastyczną Adrian-
ka Nowackiego. Z myślą o najmłod-
szych została przygotowana strefa 

zabaw dla dzieci z zamkami dmu-
chanymi. Każdy, kto odwiedził Piknik 
Lotniczy, mógł skorzystać z płatnego 
bufetu, gdzie serwowane były ciepłe 
posiłki i orzeźwiające napoje. Jak co 
roku o transport na Lotnisko zadbało 
ZGK Świebodzice Spółka z o.o. , która 
zapewniła bezpłatny autobus – infor-
mowali organizatorzy imprezy.

Na Gminnym Lotnisku 28 sierp-
nia utworzony został punkt sczepień 
plenerowych przeciwko COVID-19 
pt. #Szczepimysie i wygrywamy. 
Wśród zaszczepionych osób w ple-
nerowym Punkcie Sczepień zosta-
ły wylosowane atrakcyjne nagrody, 
m.in. przelot szybowcem, vouche-
ry na kręgielnię, basen oraz do re-
stauracji i innych punktów gastro-
nomicznych. Wychodząc naprzeciw 
mieszkańcom w dniach 28-29 sierp-
nia został także utworzony punkt do 
samospisu powszechnego, w którym 
urzędnik pomógł się spisać.

J. Cader

Rolnicy z gminy Jaworzyna 
Śląska podziękowali za plony 

Na gminnych dożynkach w Jaworzynie Śląskiej nie brakowało przepięknych stoisk dożynko-
wych oraz przygotowanych przez sołectwa – najróżniejszych pyszności.
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Mieszkańcy Pszenna mają 
nowoczesną świetlicę

Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 500 tysięcy złotych, a cała inwestycja to koszt to 
1 milion 680 tysięcy złotych plus 80 tysięcy złotych na urządzenia w kuchni.
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Mariusz Pudzianowski gościem specjalnym 
Pikniku Lotniczego w Świebodzicach

W pierwszy dzień Pikniku Lotniczego tłum fanów pojawił się na zawodach Pucharu Polski 
Strongman. Sędziował Mariusz Pudzianowski - Mistrz Polski Strongman, Mistrz Europy 
Strongman, Mistrz Świata Strongman.
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najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz 
najpiękniejsze stoisko dożynkowe. W 
tym roku edycja „Świdnickiego Łokcia” 
miała formę jedynie internetową.

Wyniki konkursów:
Konkurs na najliczniej za-

szczepioną rodzinę wielopo-
koleniową. Nagrody otrzymali: 
rodzina Sadeckich i Malik z Bystrzy-
cy Górnej, rodzina Hawryłeczko i Ja-
roszuk z Opoczki, rodzina Woźniak 
i Waligóra z Boleścina, wyróżnienie 
przyznano rodzinie Pielech i Mróz.

dycją jest już, że na zakończenie wy-
stępów wójt gminy Świdnica, Teresa 
Mazurek, dzieli się chlebem z przyby-
łymi gośćmi – tak też było tym razem. 
- To był dobry rok, jest za co dziękować 
i cieszę się, że nareszcie możemy się 
spotkać – mówiła ze wzruszeniem do 
zebranych. Kolejnym punktem wyda-
rzenia było wręczenie odznaczeń „Za-
służony dla Rolnictwa”.  

Podczas tegorocznych dożynek 
mieszkańcy gminy Świdnica wzięli 
udział w konkursach na: najliczniej za-
szczepioną wielopokoleniową rodzinę, 

Pięknie przystrojone stragany, 
przepełnione pysznościami przygo-
towanymi przez lokalne gospody-
nie, wieńce stworzone z wyjątkową 
starannością ze zbóż i roślin, tłumy 
mieszkańców gminy Świdnica, ale 
przede wszystkim wdzięcznych za 
tegoroczne plony rolników, sadow-
ników, ogrodników i pszczelarzy. W 
niedzielę, 29 sierpnia na terenie bo-
iska sportowego w Jagodniku odbyły 
się dożynki gminy Świdnica 2021. 

Dożynki rozpoczął korowód do-
żynkowy, podczas którego zaprezen-
towane zostały wieńce dożynkowe 32 
sołectw gminy Świdnica. Po jego za-
kończeniu odbyła się polowa, uroczy-
sta msza święta. - Liturgia słowa uka-
zuje nam wielką prawdę, że to co czy-
nimy, to co robimy pochodzi z naszego 
serca. To co jest w naszym sercu, spra-
wia jacy jesteśmy. Dlatego dzisiaj gro-
madzi nas wdzięczność w znaku chleba 
i dożynkowych wieńców. Pragniemy 
dziękować Bogu za błogosławieństwo i 
za ten dar spotkania po roku pandemii. 
Złóżmy na ołtarzu nasze dobre uczynki, 
niech Pan zasieje pokój i nadzieję, doda 
sił abyśmy mogli łatwiej iść przez życie 
– mówił podczas homilii ks. kan. Arka-
diusz Chwastyk, kanclerz świdnickiej 
kurii biskupiej i delegat biskupa świd-
nickiego na gminne święto plonów w 
gminie Świdnica.

Tuż po mszy św. przyszedł czas na 
„Misterium Chleba” – program arty-
styczny w wykonaniu „Ludowo Estra-
dowego Zespołu Mokrzeszów”. Tra-

Część oficjalna rozpoczęła się o 
godzinie 13.00 mszą świętą w kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w 
Białej, po której na boisko udał uro-
czysty korowód dożynkowy.

- Widać ogromną mobilizację i 
kreatywność mieszkańców Białej, któ-
ra jest pięknie przystrojona, za co chcę 
serdecznie podziękować. Chciałbym 
również bardzo podziękować rolnikom 
za trud ich pracy, dzięki której może-
my cieszyć się dostatkiem żywności, co 
powinniśmy na co dzień bardziej do-
ceniać. Często wydaje nam się, że rol-
nicy mają profesjonalny sprzęt i duże 
dotacje unijne, ale tak naprawdę pra-
ca rolników jest bardzo ciężka. Dzisiaj 
rolnicy muszą być wszystkim po tro-
chę: rolnikiem, prawnikiem, ekspertem 
od księgowości i mechanikiem. Bardzo 
państwu dziękujemy za trud pracy, 
za organizację dzisiejszych dożynek – 
mówił Artur Fiołek, przewodniczący 
Rady Gminy Marcinowice.

W części artystycznej wystąpił 
Zespół Pieśni i Tańca Jubilat z re-
gionalnymi tańcami oraz występem 
mażoretek. Na scenie zaprezentował 
się również zespół ludowy Akacjowe 

Barwny korowód, muzyka na żywo 
i moc atrakcji. Gminne dożynki 
w Jagodniku przeszły do historii

Konkurs na najpiękniejszy wie-
niec dożynkowy: I miejsce – sołectwo 
Pogorzała, II miejsce – sołectwo Jagod-
nik, III miejsce – sołectwo Komorów.

Konkurs na najpiękniejsze sto-
isko dożynkowe: I miejsce – sołectwo 
Komorów, II miejsce – sołectwo By-
strzyca Dolna, III miejsce – sołectwo 
Jagodnik.

-Najpiękniejszy wieniec zdaniem 
dożynkowej publiczności, przygotowa-
ło sołectwo Komorów. Wszystkie pozo-
stałe sołectwa otrzymały wyróżnienia, 
zarówno w konkursie na stragan jak 
i na wieniec dożynkowy. Dożynki or-
ganizowane są przez gminę Świdni-
ca, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i 
Rekreacji w Świdnicy. Współgospoda-
rzami gminnego święta były sołectwa 
Miłochów i Jagodnik. – mówi Janusz 
Waligóra, rzecznik Urzędu Gminy w 
Świdnicy.

- Przez wiele tygodni, z niebywa-
łym zaangażowaniem i kreatywnością 
dokładali wszelkich starań, aby tego-
roczne Dożynki Gminne były barwne, 
radosne, wzruszające, za co należą się 
ogromne podziękowania. Moc pracy w 
przygotowania włożyły także wszyst-
kie pozostałe sołectwa gminy Świdni-
ca. Starościną i Starostą Dożynek byli 
Anna Huzar i Kamil Gawron. Wszyst-
kim zaangażowanym serdecznie dzię-
kujemy. Już dziś z niecierpliwością 
czekamy na kolejne Dożynki, aby znów 
móc spotkać się z Wami w tak cudow-
nej atmosferze – dodaje Waligóra. 

Oprac.

Rolnicy z dumą prezentowali swoje plony. 
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Śpiewule. Tradycyjnie podczas Świę-
ta Plonów wręczone zostały honoro-
we odznaczenia „Zasłużony dla rol-
nictwa” przyznawane przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Muzyczną 
rozrywkę od godziny 17.00 zapewnia-

Dożynki gminy Marcinowice po 
raz pierwszy w historii zagościły w 
malowniczej miejscowości Biała u 
podnóża góry Ślęży. Organizatorami i 
gospodarzami tegorocznych uroczy-
stości byli wójt gminy Marcinowice 
Stanisław Leń, Sołectwo Biała oraz 
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w 
Marcinowicach. 

W sobotę 28 sierpnia odbyły się 
dożynki gminy Marcinowice w Białej. 
- Dzisiejsze święto to święto rolników 
gminy Marcinowice, które jest wy-
znacznikiem tego, że potrafimy i chce-
my pracować w naszej gminie, gminie 
typowo rolniczej. W obrębie Marcino-
wic znajduje się 360 gospodarstw, któ-
re rozwijają się, modernizują, a przede 
wszystkim realizują dobre praktyki rol-
nicze, bo to jest  dla nich najważniejsze 
– zgodnie z wymogami unijnymi. Ta 
modernizacja gospodarstw mniejszych 
i większych widoczna jest gołym okiem. 
Dziękuję bardzo za zaangażowanie każ-
dej miejscowości, to dla nich wspólnie 
pracujemy z  Radą Gminy po to, żeby jak 
najlepiej się żyło, a przede wszystkim 
było bardzo bezpiecznie – mówił Stani-
sław Leń, wójt gminy Marcinowice.

Świętowali po Białej stronie Ślęży

li artyści w trzygodzinnym programie 
z największymi przebojami muzyki 
disco polo. Zabawę taneczną do póź-
nych godzin wieczornych zagwaran-
tował zespół Walter Band.

Justyna Cader

Dożynki to czas podziękowań za plony i trud pracy rolników.
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Dolnośląski Klub Curlingowy 
„Dzik” Świdnica stanął przed najwięk-
szym wyzwaniem w swojej historii, 
jakim jest zakup kompletu kamieni 
curlingowych. Curling jest sportem 
bardzo towarzyskim, a społeczność 
curlingowa odgrywa ważną rolę, dlate-
go „Dziki” wierzą, że w grupie jest siła 
i przy wsparciu dużej liczby przychyl-
nych osób, każda nawet najmniejsza 
wpłata przybliży ich do realizacji celu.

Od blisko dwóch lat na lodowisku 
OSiR w Świdnicy prowadzone są otwar-
te treningi jednej z najciekawszych 
dyscyplin olimpijskich – curlingu. W 
związku ze sporym zainteresowaniem, 
w 2020 roku powstał Dolnośląski Klub 
Curlingowy „Dzik” Świdnica – jedyny 
obecnie klub curlingowy na Dolnym 
Śląsku. Treningi prowadzi prezes klubu 
– Bartosz Łobaza – aktualny Mistrz Pol-
ski, trener oraz wielokrotny reprezen-
tant Polski w curlingu. W prowadzeniu 
treningów pomaga mu dwóch byłych 
zawodników.

Do tej pory dzięki wsparciu Polskiej 
Federacji Klubów Curlingowych oraz 
klubów w niej zrzeszonych curlerzy ze 
Świdnicy mogli korzystać z użyczonego 
sprzętu. Sukcesywnie w miarę możli-
wości kompletując własne akcesoria do 
gry. W ubiegłym roku udało się zaku-
pić z własnych środków m.in. sprzęt do 
przygotowania tafli lodu, a przy wspar-
ciu przychylnych ludzi i władz Miasta 
Świdnica w lutym do klubu trafiły nowe 
szczotki, slajdy oraz grippery. – Stanę-
liśmy przed ogromnym dla nas wyzwa-
niem – zakupem kamieni do gry. Ka-
mienie do gry w curling wykonane są ze 
specjalnego rodzaju granitu, który wy-
dobywa się na jednej z wysp u wybrzeży 
Szkocji. Koszt zakupu takiego kompletu 
(16 sztuk) to ok. 25 tys. zł, którego sami 

nie jesteśmy w stanie podźwignąć, dla-
tego też zdecydowaliśmy się na zrzutkę 
internetową – tłumaczy Małgorzata 
Rudownik, wiceprezes klubu. – Nasz 
klub nie ma strategicznego sponsora i 
jest finansowany z miesięcznych składek 
członkowskich. Zakup sprzętu, wyjazdy 
na turnieje i organizacja zawodów wią-
żą się z kosztami, z których ogromem, 
jako stosunkowo młody klub, bez pomocy 
ludzi dobrej woli nie jesteśmy w stanie 
sobie poradzić – dodaje Rudownik. – 
Liczymy, że każdy, kto choć trochę koja-
rzy nas i naszą dyscyplinę, wesprze klub 
jakąś wpłatą i może sam już najbliższej 

Curlerzy ze Świdnicy 
zbierają na kamienie

zimy sprawdzi, jak „jego wsparcie” sunie 
po lodzie na jednym z treningów otwar-
tych. Ponadto przygotowaliśmy ciekawą 
propozycję dla firm, instytucji czy hoj-
nych osób – zachęca Bartosz Łobaza. – 
Oprócz podziękowań, ekspozycji w social 
mediach, możemy zaoferować nadruk 
na rączce ufundowanego kamienia. Jest 
to pomysł zaczerpnięty ze Szkocji oraz 
Kanady, gdzie lokalne społeczeństwa w 
całości fundują zakup takiego sprzętu. 
Żywotność kamieni curlingowych wyno-
si nawet kilkadziesiąt lat, dzięki czemu 
napis z nazwą firmy czy instytucji bę-
dzie widoczny dla każdego, kto przez ten 

okres pojawi się na naszych treningach 
otwartych – opowiada prezes klubu. 
Żeby poznać szczegóły tej nietypowej 
formy reklamy najlepiej kontaktować 
się bezpośrednio z klubem mailowo na 
curling.swidnica@gmail.com lub tele-
fonicznie. Link do internetowej zbiórki: 
https://zrzutka.pl/jskunp. 

Klub rozwija się bardzo prężnie. 
W tegorocznych Mistrzostwach Polski 
Curlingu w kategorii seniorów udało 
się wystawić trzy drużyny. Ze względu 
na sytuację covidową drużyna juniorów 
oraz juniorów młodszych ze Świdni-
cy nie miały okazji sprawdzić się w ry-
walizacji w ramach Mistrzostw Polski. 
Należy także wspomnieć, że prezes 
Bartosz Łobaza występujący w druży-
nie SCC Team Stych był niepokonany 
w Mistrzostwach Polski i oczekuje na 
decyzję Światowej Federacji Curlingu 
odnośnie możliwości startu w Mistrzo-
stwach Europy oraz Kwalifikacjach do 
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.

Klub w najbliższym sezonie planu-
je postawić na rozwój sekcji juniorskiej 
oraz chce budować mocny ośrodek 
curlingu w Polsce. Przed sezonem pla-
nuje odwiedzić szkoły, żeby przybliżyć 
młodzieży tę wciąż trochę egzotyczną 
w Polsce dyscyplinę sportu. – Świd-
nica ma predyspozycje, by stać się bar-
dzo ważnym ośrodkiem w Polsce, dzięki 
wspaniałemu lodowisku oraz bardzo 
otwartym osobom w OSiRze i Urzędzie 
Miejskim – przekonuje Łukasz Toma-
szek, członek zarządu DKC. – Curling 
jest typową dyscypliną, o której mówi 
się „easy to learn, but hard to master”, 
czyli bardzo łatwo jest rozpocząć swoją 
przygodę z curlingiem, bo już po kilku-
dziesięciominutowym wprowadzeniu 
rozegramy swój pierwszy mecz w życiu. 
Jednak jeżeli chcemy osiągnąć mistrzo-
stwo, to wymaga już dużej ilości pracy, 
doświadczenia oraz umiejętności łącze-
nia wielu czynników, które wpływają na 
ostateczny sukces. Jednak najważniejsze 
jest to, że curling to sport dla wszystkich 
i na treningach chętnie zobaczymy na-
stolatków jak i osoby po 50. roku życia. 
Wystarczy przyjść na trening otwarty i 
spróbować, a być może curling to będzie 
właśnie ta dyscyplina sportu – podsu-
mowuje Bartosz Łobaza.

Oprac.

Zakup własnego sprzętu ułatwi treningi zawodnikom świdnickiego klubu.
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Dopisała dobra pogoda i fanta-
styczna frekwencja. Za nami jubile-
uszowa, 10. edycja turnieju Domino 
Streetball Cup. Święto ulicznej koszy-
kówki, okraszone niezliczoną ilością 
dodatkowych atrakcji, po raz kolejny 
dostarczyło sporo pozytywnych emo-
cji. Jedno jest pewne – w niedzielę, 
29 sierpnia na terenie sportowym na 
osiedlu Zawiszów nie nudził się nikt. 

– Turniej był bardzo udany. Naj-
ważniejsze, że dopisała pogoda. W su-
mie w kategorii open zagrały 24 druży-
ny. Super frekwencja! Wygrała druży-
na Nabite Kopyta z Wrocławia, która w 
wielkim finale pokonała Young Bloods 
z Wałbrzycha (18-11). Trzecie miejsce 
dla Coco Jumbo z Wrocławia, która w 
meczu o brąz pokonała świdnickie Ge-
nerations. W kategoriach młodzieżo-
wych wzięło udział 10 drużyn (Igner-
Home Streetball Cup Junior). Wszyscy 
uczestnicy otrzymali sportowe nagrody 
oraz pamiątkowe medale. Poza czysto 
sportową rywalizacją odbyły się rów-

Nabite Kopyta królami 10. Domino Streetball Cup. 
Koszykarska uczta na koniec wakacji

nież pokazy graffiti jam, taekwondo, 
CrossFit, występy taneczne oraz akro-
batyczne. Dzieci zabawiali animatorzy. 
Odbyło się także slime party, czyli za-
bawa popularnymi glutami. Nie zabra-
kło wielkich dmuchańców i pysznego 
jedzenia z food trucków – relacjonuje 
Andrzej Słobodzian, jeden z głównych 
organizatorów imprezy. - Mimo nie-
pewnej pogody na imprezie bawiły się 
tłumy kibiców. Podczas części oficjalnej 
organizatorzy podziękowali wszyst-
kim, którzy od lat tworzą i wspierają 
ten event – Salonowi Łazienek, Drzwi 
i podłóg Domino z Dzierżoniowa, mia-
stu Świdnica, świdnickiemu OSIR-owi, 
Świdnickiemu Ośrodkowy Kultury. 
Specjalne puchary wdzięczności trafiły 
do Roberta Kukli za piękny koszykarski 
mural legend na Zawiszowskim boisku 
oraz Annabelli Wierzbickiej, która ob-
sługuje stolik sędziowski od początku 
imprezy czyli od 10 lat! – dodaje Sło-
bodzian.

Daniel Gębala Tradycyjnie poziom rywalizacji zespołów był bardzo wysoki.
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W spotkaniu 3. kolejki IV ligi 
grupy wschodniej piłkarze IgnerHo-
me Polonii-Stali Świdnica pokonali 
przed własną publicznością Słowia-
nina Wolibórz 1:0. Bramkę na wagę 
trzech oczek, sprytnym strzałem z 
rzutu wolnego zdobył kapitan gospo-
darzy, Wojciech Szuba.

MKS IgnerHome Polonia-Stal 
Świdnica – KP Słowianin Wolibórz 

1:0 (1:0)

Pozostałe rezultaty 3. kolejki:
▪ AKS Strzegom – GKS Mirków/Dłu-
gołęka 2:2
▪ Moto Jelcz Oława – Lechia Dzierżo-
niów 0:3

▪ MKP Wołów – Barycz Sułów 1:1
▪ Polonia Trzebnica – WKS Wierzbice 3:0
▪ Bielawianka Bielawa – Orzeł Ząbko-
wice Śląskie 0:2
▪ Pogoń Oleśnica – Sokół Marcinkowi-
ce 2:6
▪ Piast Nowa Ruda – Piast Żerniki 3:1

Po trzech seriach gier, świdni-
czanie zajmują szóstą lokatę w ligo-
wej tabeli. Kolejnym rywalem zespołu 
prowadzonego przez Grzegorza Bo-
rowego, będzie Orzeł Ząbkowice Ślą-
skie. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 
4 września na terenie przeciwnika.

Tabela IV ligi dolnośląskiej, 
grupa wschodnia:
1. Lechia Dzierżoniów 3 9 13-2
2. Polonia Trzebnica 3 9 7-2
3. Piast Nowa Ruda 3 9 8-4
4. Barycz Sułów 3 7 6-1
5. MKP Wołów 3 7 6-2
6. IgnerHome Polonia-Stal 3 7 7-4
7. Sokół Marcinkowice 3 4 9-7
8. Pogoń Oleśnica 3 4 6-9
9. Orzeł Ząbkowice Śląskie 3 3 6-6
10. Słowianin Wolibórz 3 3 4-5
11. WKS Wierzbice 3 3 4-6
12. GKS Mirków/Długołęka 3 1 4-9
13. AKS Strzegom 3 1 3-10
14. Bielawianka Bielawa 3 1 3-6
15. Piast Żerniki 3 0 2-6
16. Moto Jelcz Oława 3 0 0-9

Daniel Gębala

Będzie to nie tylko niepowta-
rzalna okazja sprawdzenia swoich 
umiejętności na tle renomowanych 
polskich klubów, ale również świet-
na promocja świdnickiej siatkówki 
na krajowej arenie. Wielkimi kroka-
mi zbliża się kolejna edycja turnieju 
im. Tadeusza Ząbka o puchar preze-
sa IgnerHome. Już we wrześniu do 
Świdnicy zawitają ekipy wprost z 
TAURON ligi!

Joker Świecie, Volley Wrocław 
oraz Energa MKS Kalisz. Fanom żeń-
skiej siatkówki tych ekip przedsta-
wiać nie trzeba. Na co dzień rywali-
zują w najwyższej klasie rozgrywko-
wej, a już we wrześniu zameldują się 
na parkiecie hali im. Haliny Aszkieło-

wicz Wojno na Zawiszowie. – Znamy 
już komplet drużyn, które odwiedzą 
Świdnicę w dniach 10-12 września. 
Wielką przyjemnością będzie gościć 
na naszej arenie zespoły z najwyższej 
klasy rozgrywkowej w kraju. Święto 
siatkówki czas rozpocząć! Wszystkich 
kibiców damskiej siatkówki zapra-
szamy już dzisiaj – zachęca zarząd 
świdnickiego klubu.

Daniel Gębala

Wielka siatkówka wraca do Świdnicy. 
Kosmiczna obsada turnieju im. Tadeusza Ząbka

► Rywalizacja z topowymi 
rywalami będzie świetnym 

sprawdzianem przed startem 
sezonu ligowego.  fo
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Sprytny strzał Szuby 
zapewnił komplet punktów

Jedyna bramka spotkania padła w pierwszej połowie. 
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Po raz siódmy 
zagrają dla Wiesława 
Kułakowskiego 

Świdnicki Ośrodek Sportu i Re-
kreacji, BreakPoint Tenis&Bar oraz 
przyjaciele z tenisowych kortów za-
praszają na 7. Turniej Tenisowy Mik-
stów pamięci Wiesia Kułakowskiego, 
znakomitego pedagoga, trenera i 
wielkiego sympatyka sportu.

Zawody odbędą się w niedzie-
lę, 12 września na kortach przy ulicy 
Śląskiej. Zapisy w dniu zawodów, roz-
poczęcie o godzinie 9.00. Zagrają wy-
brane w drodze losowania pary mie-
szane, miksty. System i długość gier 
uzależniona będzie od ilości uczest-
ników. Oficjalne otwarcie turnieju 
odbędzie się o godz. 12.00. W trak-
cie zawodów delegacja uczestników 
turnieju odwiedzi grób pana Wiesia. 
Wydarzenie zwieńczy spotkanie przy 
grillu, w trakcie którego będzie okazja 
do wspomnienia patrona memoriału.

Wiesław Kułakowski zmarł 15 
września 2014 roku. Wraz ze swo-
im nieodłącznym przyjacielem psem 
Omarem utonął w nurtach Bystrzy-
cy. Kułakowski rzucił się na pomoc 
porwanemu przez prąd zwierzęciu. 
Organizatorami 7. Turnieju Teniso-
wego Mikstów pamięci Wiesia Kuła-
kowskiego są ŚOSiR i Break Point Te-
nis&Bar przy współpracy z Urzędem 
Miejskim w Świdnicy, Starostwem Po-
wiatu Świdnickiego, firmą JAKO i Fun-
dacją Łączy Nas Football. Wszelkich 
informacji pod numerem 607944999 
udziela Waldemar Kurek.

oprac.
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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. 

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.

Odbiór kluczy wrzesień/październik 2021 r.
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