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Z okazji 20. rocznicy wpisania świdnickiego Kościoła Pokoju, największej drewnianej baro-
kowej świątyni w Europie, na listę światowego dziedzictwa UNESCO, zorganizowano kon-
ferencję połączoną z niezwykłym recitalem organowym.
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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

Przypomnijmy, że zakres prze-
budowy kompleksu obejmuje m.in. 
budowę stalowych niecek basenów 
o łącznej powierzchni ponad 2,5 tys. 
m2 wraz z wyposażeniem, zjeżdżalni, 
wodnego placu zabaw, tarasów, try-
bun, altan wypoczynkowych, wieży 
ratowniczej, budynku technologii ba-
senowej wraz z zagospodarowaniem 
terenu, infrastrukturą komunikacyj-
ną, małą architekturą oraz nasadze-
niem zieleni. Nowością na kąpielisku 
będzie wodny plac zabaw z dwoma 
zjeżdżalniami i wieloma urządzeniami 
zabawowymi dla dzieci. Znajdą się tam 
m. in.: armatki wodne, wiadra prze-
lewowe, tryskające dysze w kształcie 
jeżyków, liści czy też muchomorów. 
Kolejną atrakcją dla nieco starszych 
amatorów wodnych kąpieli będzie 
60-metrowa zjeżdżalnia rurowa oraz 
15-metrowa zjeżdżalnia jednotoro-
wa. Baseny rekreacyjne wyposażone 
zostaną w platformy dla osób niepeł-
nosprawnych, a wśród urządzeń wod-
nych znajdą się m.in.: dzika rzeka, kula 
generująca fale, gejzery powietrzne, 
ścieka pontonowa czy też przyrządy 
do masażu. Dla szukających ochłody 
i cienia przygotowane zostaną drew-
niane altany.

Prace na basenie 
ruszyły pełną parą

Nowa strefa wejścia  
na kompleks basenów

Kompleks zyska także nową stre-
fę wejścia, dodatkowe sanitariaty oraz 
szatnie, a teren zieleni w jego obrębie 

Nowa strefa wejścia na teren basenu podniesie komfort użytkowania obiektu. Stara pozostanie 
tylko wspomnieniem.

Rozpoczęła się budowa wodnego placu zabaw.

zostanie poddany rewitalizacji i wzbo-
gaci się o elementy małej architektury. 
Inwestycja realizowana będzie równo-
legle z przebudową basenów jako od-
rębne zadanie. Całość prac powinna 
zamknąć się w kwocie 2,5 mln zł.

W ramach zadania wykonawca 
będzie zobowiązany do opracowania 
dokumentacji projektowej, uzyskania 
decyzji pozwolenia na budowę oraz 
wykonania przebudowy istniejących 
pomieszczeń gospodarczych i sanita-
riatów, remont wieżyczki na budynku 
wraz z przebudową dachu i kas bileto-
wych. Powstaną dodatkowe przebie-
ralnie i sanitariaty. W ramach prac bę-
dzie także wykonane zagospodarowa-
nie terenu przyległego. Pieniądze na 
realizację tych zadań zostały już za-
bezpieczone w budżecie miasta. Nie-
długo miasto ogłosi przetarg w celu 
wyłonienia wykonawcy inwestycji.

– Realizujemy to zadanie osobno, 
ponieważ wcześniejszy plan funkcjo-
nalno-użytkowy zakładał jedynie prze-
budowę niecek basenowych, niezbędnej 
infrastruktury technicznej oraz budo-
wę budynku technologicznego. Chcemy 
tym zadaniem dopełnić całość prowa-
dzonej obecnie przebudowy basenów, 
aby przyszli jego użytkownicy mogli 
w komfortowych warunkach wejść 
na obiekt, kupić bilet, przebrać się i w 
pełni korzystać z jego atrakcji – mówi 
Jerzy Żądło, wiceprezydent Świdnicy.
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Będzie nowocześnie, estetycznie i bezpiecznie. Trwają prace związane z modernizacją 
basenu letniego przy ul. Śląskiej. Obecnie montowane są płyty fundamentowe pod wodny 
plac zabaw oraz elementy placu i instalacji wodnych. Wzmocniono także skarpę stadionu 
tzw. ścianką berlińską.
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SPRZEDAM

Bystrzyca 
Górna 
- pow. 

5200m/0,52 ha

DZIAŁKI 
BUDOWLANE

tel. kontaktowy 

600 374 775
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Udział w wydarzeniu jest 
bezpłatny. Zapisy uczestników 
rozpoczną się w dniu biegu o 
godzinie 10:00 na Rynku. Warto 
się pośpieszyć, bowiem dla 100 
pierwszych zapisanych osób na 
mecie będzie czekał pamiątko-
wy medal. Limit miejsc wynosi 
200 osób. Bieg rozpocznie się o 
godzinie 12:00. Na zwycięzców 
i ewentualnych rekordzistów 
czekać będą nagrody ufundo-
wane przez Księstwo Świdnic-
ko-Jaworskie oraz Urząd Miejski 
w Świdnicy. 

Partnerami biegu są: Urząd 
Miejski w Świdnicy, Świdnicki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 
Hermes Świdnica – Świdnicki 
Klub Biegacza. Patronat hono-
rowy nad wydarzeniem objęła 
prezydent miasta, Beata Mo-
skal-Słaniewska.

DG

W drodze na szczyt 
pokonają 222 schody! 
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Jaką rolę odgrywa dla Pana kwestia 
higieny w czasach pandemii?

- Higiena i z tym powiązane bezpieczeństwo dla 
pacjentów jest w czasach pandemii szczegól-
nie istotna. Natomiast my od zawsze mieliśmy 
świadomość, że higiena w gabinecie to podsta-
wa, aby gabinet mógł w ogóle prawidłowo funk-
cjonować. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, 
że każdy pacjent może być nosicielem drob-
noustrojów i może o tym nawet nie wiedzieć, 
dlatego traktujemy każde użyte narzędzie tak, 
jakby było zakażone. Pacjenci odwiedzający nas 
oczekują przede wszystkim bezpieczeństwa, a 
odpowiednie procedury stosowane u nas wła-

śnie takie bezpieczeństwo zapewniają. Stąd 
kładziemy bardzo duży nacisk na higienę oraz 
ochronę dla pacjentów i personelu.

Co należy zrobić, aby zapobiec infek-
cjom krzyżowym – nie tylko korona-
wirusa, ale też chorobom takim jak 
wirusowe zapalenie wątroby i innym?

- Sterylizatornia musi być zorganizowana zgod-
nie z przepisami. Musi zapewniać ruch postę-
powy od narzędzia brudnego poprzez czyste 
do sterylnego. Na każdym etapie odbywa się 
redukcja drobnoustrojów, tak aby po sterylizacji 
było wszystko idealnie jałowe. Dokładnie taką 

procedurę wdrożyliśmy. Najbezpieczniej jest, gdy 
procedury mycia, dezynfekcji i sterylizacji odby-
wają się automatycznie i maszynowo, a proces 
jest kontrolowany na wielu płaszczyznach. Takie 
procedury stosuje się w szpitalach w central-
nych sterylizatorniach i dlatego te same wysokie 
standardy wprowadziliśmy w naszej klinice.

Dlaczego zdecydował się Pan za-
inwestować w Careclave? Przecież 
posiadacie już świetnie wyposażoną 
sterylizatornię w myjnię-dezynfektor 
i autoklaw?

- Careclave jest rozwiązaniem, które oprócz 
„normalnej” sterylizacji zajmuje się dekonta-
minacją końcówek i turbin – czyli tych narzędzi 
rotacyjnych, na które nakłada się wiertła lub tipy 
do profilaktyki. Do tej pory końcówki były myte 
ręcznie i później sterylizowane w autoklawie. 
Careclave myje końcówki maszynowo z ze-
wnątrz i od środka, jest w stanie wysterylizować 
wszystko w programie najwyższej klasy B. Przez 
to cała procedura jest nie tylko skuteczna, ale 
powtarzalna i udokumentowana. Dzięki temu 
już dziś wprowadzamy najwyższy możliwy 
standard higieny na świecie.

Czy inwestycja w taki sprzęt w ogóle 
się zwróci?

- Oczywiście. Zawsze inwestowałem w wysokiej 
jakości rozwiązania technologiczne i także dzięki 

temu konsekwentnie rozwijamy nasze Centrum 
Stomatologiczne. W myśl hasła „Tu najważniejszy 
jest pacjent”, staramy się dbać o naszych pacjen-
tów na wszystkich płaszczyznach, od momentu 
wejścia do przychodni poprzez odpowiednie 
przygotowanie sprzętu, aż po zakończoną suk-
cesem wizytę. Długofalowo polepsza to jakość 
naszych usług i pacjenci to doceniają. Careclave 
jako urządzenie 4 w 1 załatwia całą dekontami-
nację końcówek i oprócz tego sterylizację dużych 
wsadów do 11 kg. Przyspiesza to nasz przepływ 
pracy, dlatego potrzebujemy mniej narzędzi ro-
tacyjnych. Nie musieliśmy kupić osobnego urzą-
dzenia do mycia i sterylizacji końcówek, utrzy-
mywać dodatkowo autoklaw. Mamy wszystko w 
jednym: mycie, dezynfekcję, smarowanie i stery-
lizację końcówek i sterylizator dla dużych wsa-
dów. Oszczędzamy czas i pieniądze. Ze względu 
na super efekt mycia i smarowania mamy też 
mniej napraw końcówek stomatologicznych.
Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie po-
dziękować firmie MELAG oraz jej pracownikom, a 
w szczególności panu Miłoszowi Spławińskiemu, 
dzięki któremu możliwe było dostarczenie auto-
klawu oraz firmie ZNAMED Leon Pławecki i jej pra-
cownikom, z którą współpracujemy od wielu lat, za 
perfekcyjny montaż oraz przeszkolenie personelu.

Higiena i bezpieczeństwo 
PACJENTÓW TO PODSTAWA 
„TU NAJWAŻNIEJSZY JEST PACJENT” - OD LAT POD TAKIM HASŁEM DENTYŚCI Z CENTRUM STOMATOLOGICZNEGO  
„AS” W ŚWIDNICY DBAJĄ O PIĘKNE UŚMIECHY SWOICH PACJENTÓW. - HIGIENA W CZASACH PANDEMII JEST 
SZCZEGÓLNIE ISTOTNA – ZAPEWNIA LEKARZ STOM. ADRIAN KOWNACKI.

Stomatologia AS
Świdnica, ul. Ks. Bernarda 4
tel. 668 445 163, 535 884 881
www.stomatologia-swidnica.pl
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Śmiałkowie tradycyjnie będą mieli do przebiegnięcia okrążenie wokół Rynku oraz zmie-
rzenie się z 222 schodami prowadzącymi na sam szczyt wieży ratuszowej! Księstwo Świd-
nicko-Jaworskie zaprasza na ósmą edycję Biegu na Wieżę Ratuszową. Wyjątkowa impreza 
odbędzie się w sobotę, 25 września.

Próba wbiegnięcia na szczyt wieży ratuszowej to nie lada wyzwanie.
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Wszystko, co tylko można wy-
myślić, zbudować i zamknąć w for-
mie modelu, mogliśmy podziwiać 
na początku września w ramach 
Świdnickiego Biennale Modelar-
skiego.

Festiwal i zarazem konkurs mo-
delarski odbył się w dniach od 3 do 5 
września w klubie Bolko, pod hono-
rowym patronatem prezydent miasta 
Świdnica. Organizatorem tego wyda-
rzenia było IPMS Świdnica-Świdnickie 
Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyj-
nych im.PFT. Podczas konkursu pre-
zentowane były modele redukcyjne 
wszystkiego, co zostało zbudowane 
przez ludzi, a i również to, co wy-
myślili modelarze, czyli co można by 
jeszcze zbudować (tzw. modele SF). 
Łącznie można było podziwiać 650 
modeli. Nagrody najlepszym wręczy-

ła prezydent miasta Świdnica, Beata 
Moskal-Słaniewska.

– Główną nagrodą od 2007 roku, 
zarówno na festiwalu jak i na bienna-
le, jest statuetka Manfreda Albrechta 
Freiherr von Richthofena. Nagroda ta 
jest przyznawana za najlepszy model 
samolotu z I Wojny Światowej w do-
wolnej skali, ta sama statuetka jest 
fundowana przez IPMS Świdnica na 
modelarskich mistrzostwach Model 
ScaleWorld, które odbywają się od 
55 lat w Telford w Wielkiej Brytanii. 
Tam również fundujemy nagrodę za 
najlepszy model w polskich barwach. 
Do przyznania nagrody powoływana 
jest każdorazowo kapituła składająca 
się z co najmniej trzech z członków 
IPMS Świdnica, która wybiera, jej 
zdaniem, najlepszy model startujący 
w konkursie. Do tej pory tę prestiżo-
wą nagrodę zdobyło wielu znakomi-
tych modelarzy z kraju jak i zagrani-
cy. Oni tworzą jedyną w swoim ro-
dzaju Elitarną Eskadrę Richthofena, 
a wśród nich jest kilku wielokrotnych 
zdobywców statuetki. Wszystkim 
gratulujemy i zapraszamy do udziału 
w rywalizacji w następnym roku - 
mówi prezes IPMS Świdnica, Tomasz 
Kędzierski.

J. Cader

IPMS Świdnica – Świdnickiego Sto-
warzyszenia Modelarzy Redukcyjnych. 
Pracownia znajduje się na II piętrze bu-

dynku dawnego gimnazjum przy ulicy 
Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 21. 

– Modelarnia ma służyć jako miej-
sce spotkań, ma pomagać w krzewie-
niu kultury technicznej. Zaintereso-
wanie tworzeniem miniatur dotyczy 
bowiem nie tylko dzieci i młodzieży, 
ale również dorosłych. To bardzo poży-
teczne hobby, które wykonywane jest 
przez wielu ludzi na całym świecie. 
W Polsce mamy bardzo mocne fun-
damenty tej pasji, a nasi modelarze są 
bardzo znani i cenieni. Chcemy rów-
nież zaprezentować, jak prężnie działa 
nasz klub. Najprostsze modelarstwo, 
które nie należy do najłatwiejszych, 
wzbudza największe zainteresowanie 
młodzieży. Modelarnia powstała w 
ramach działań statutowych naszego 
stowarzyszenia. Jednym z celów jest 
krzewienie modelarstwa i tworzenie 
modelarni dla potrzeb społecznych – 

Przez modelarzy dla modelarzy. 
Miejsce, w którym każdy może rozwijać 
swoją pasję, oficjalnie otwarte

Modelarze 
walczyli o nagrody

powiedział Marcin Matejko, członek 
IPMS Świdnica.

- Nasza wspólna droga do powsta-
nia modelarni nie była łatwa, jednak 
rozmowy doprowadziły do podjęcia de-
cyzji, której wynikiem jest modelarnia 
społeczna. Miejsce to ma być stabilnym 
lokum, miejscem integracji młodszych 
modelarzy ze starszymi. Bardzo zależało 
mi na tym, aby te dwie grupy przesta-
ły się tułać po różnych, tymczasowych 
pomieszczeniach, niedostosowanych do 
tego, aby modelarstwo redukcyjne upra-
wiać. Musieliśmy znaleźć takie rozwią-
zanie, które zapewni przestrzeń, światło, 
pozwoli na to, aby odbywały się w tym 
miejscu zajęcia dla wszystkich tych, któ-
rzy będą chcieli razem pobyć. Zaczęło się 
od naszej rozmowy, następnie doszło do 
spotkania, gdzie zobaczyłam kilka prac 
dzieci, które były absolutnie zachwy-
cające. To jeszcze bardziej utwierdziło 
mnie w tym, aby stworzyć miejsce, gdzie 
młodzież będzie mogła rozwijać swo-
je pasje. Podziwiam tych, którzy mają 
cierpliwość, precyzję, żeby doprowadzać 
te prace do końca i zachwycać nimi pu-
bliczność. Gratuluję, ponieważ jest to 
wynik determinacji wielu osób. Życzę 
wam sukcesów – mówiła Beata Moskal-
-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

J. Cader 

W Świdnickim Festiwalu Modelarskim, który odbył się w 
dniach 3-5 września 2021, wzięło udział 155 modelarzy z 
Polski, Czech, Słowacji i Niemiec oraz organizatorzy z IPMS 
Świdnica - 15 osób. Podczas ŚBM odbyły się dwa rodzaje kon-
kursów: 
▪ konkurs modelarski - na punkty - z wymaganą dokumen-
tacją modelu
▪ festiwal modelarski - sędziowany metodą uproszczoną.

Wśród modelarzy biorących udział w konkursie punktowa-
nym i festiwalu, było: 105 seniorów, 24 juniorów i 26 młodzi-
ków. Najstarszy uczestnik Biennale miał 75 lat, najmłodszy 7 
lat. Wystawili oni łącznie 657 modeli w różnych kategoriach, 
klasach i skalach. 
Seniorzy wystawili 511 modeli, juniorzy - 90 modeli, nato-
miast młodzicy - 26 modeli.
Pośród nagród specjalnych przyznanych podczas Biennale, 
specjalną grupę stanowiły nagrody od Wojska Polskiego:
▪ od gen. Rajmunda T. Andrzejczaka Szefa Sztabu General-
nego Wojska Polskiego,
▪ od gen. bryg. Jarosława Górowskiego, dowódcy 1WBPanc. 
im. T. Kościuszki, 

▪ od płk. dypl. pil. Krzysztofa Stobieckiego d-cy 23.BLT im. 
ppłk. pil. Jana Zumbacha,
▪ od XIII zmiany PKW w Afganistanie - żołnierzy, w imieniu 
których nagrody wręczył sierż. Grzegorz Lerch.
Nagrody te zdobyli:
2 Nagrody od gen. Rajmunda T. Andrzejczaka Szefa Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego za najlepszy model/dioramę/
figurkę w barwach polskich - junior/senior - otrzymali: 
▪ kl.V2 - nr start.16770 - Andrzej Mitranka (junior) - za model 
czołgu 7TP
▪ kl. V1 - nr start.17319 - Marcel Dróżdż (senior) - za model 
wozu MRAP
2 Nagrody (po jednej dla modelarzy w kategoriach: junior 
oraz senior) od gen. bryg. Jarosława Górowskiego, dowód-
cy 1WBPanc. im. T. Kościuszki – za najlepszy model czołgu 
używanego w przeszłości lub obecnie przez 1. Warszawską 
Brygadę Pancerną lub czołgu w barwach jednostek polskich, 
których brygada dziedziczy tradycje otrzymali: 
▪ kl.2BG2 - nr start.17302S - Michał Jakś (senior) - za model 
czołgu T-34 
▪ kl. VJ1 - nr start.17323 - Paweł Haszler (junior) - za model 
czołgu Leopard 2A5 

2 (+) - wizyta w brygadzie na zaproszenie d-cy gen. bryg. 
Jarosława Górowskiego, otrzymał:
▪ kl.2BG1- nr start.16825 - Bartłomiej Stawski - za model PT-
91 Twardy
(niestety nie było żadnego modelu Leopard 2 PL- stąd grupa 
sędziowska wskazała PT-91 )
2 Nagrody od płk. dypl. pil. Krzysztofa Stobieckiego D-ce 
23.BLT im. ppłk. pil. Jana Zumbacha za najlepszy model samo-
lotu Mig-29 w barwach polskich, w dowolnej skali, otrzymali: 
▪ kl. F41B0 - nr startowy 16878 - Michał Frączak (senior) za 
model: MiG-29A
▪ kl. AJ3 - nr startowy 17318 - Paweł Haszler (junior) za model: 
MiG-29A 
▪ kl. AM2 - nr startowy 16958 - Wiktoria Odziemkiewicz 
(młodzik) za model : Lim-2/MiG-17 (dodatkowo nagrodzona)
2 Nagrody od Żołnierzy XIII zmiany Polskiego Kontyngentu 
w Afganistanie - za najlepszy model pojazdu/śmigłowca w 
barwach Polskiego Kontyngentu w Afganistanie:
kl. V1 - nr startowy 17121 - Libor Spurek (senior) - za model 
KTO Rosomak M1M
▪ kl. AJ3 - nr startowy 17031 - Szymon Dracz (junior) - za mo-
del F-16.

Po wnikliwych obradach, jury przyznało nagrody wyróżnionym modelarzom.
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 Świdnickie Biennale Modelarskie 
stanowiło doskonała okazję do uroczy-
stego otwarcia modelarni społecznej 
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larstwa 
łączy 
pokole-
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Świdnicka Rada ds. Równego 
Traktowania ogłosiła konkurs pla-
styczny na znak promocyjny, który 
będzie wykorzystywany jako symbol 
identyfikujący radę oraz jako znak 
umieszczany m.in. na materiałach 
promocyjnych i informacyjnych jed-
nostki.

- Unikatowy logotyp zagwarantuje 
nam pełnoprawny byt wśród wielu in-
stytucji, organizacji i podobnych pod-
miotów w skali całego kraju. Dozwolone 
są wszelkie techniki wykonania pracy 
m. in. malarskie czy rysunkowe. Cze-
kamy na prace pełne pomysłów, kolo-
rów i pasji. Przystąpienie do konkursu 
– nadesłanie pracy – jest jednoznaczne 
z akceptacją warunków Regulaminu. 
Powodzenia. Czekamy z niecierpli-
wością na Wasze prace. Trzymamy za 
każdego kciuki. Liczymy, że zwycięska 

praca okaże się strzałem w dziesiątkę – 
tłumaczą członkowie rady. 

Przypomnijmy, że nadrzędnym za-
daniem niedawno powstałej jednostki 
jest wypracowanie koncepcji, rozwią-
zań oraz pomysłów na rzecz równego 
traktowania i przeciwdziałania dyskry-
minacji. W każdy wtorek od godz. 17.00 
do godz. 19.00, członkowie rady pełnią 
dyżur w Miejskim Centrum Wspiera-
nia Inicjatyw Społecznych w Rynku, 
w pokoju nr 19 na III piętrze. Można 
także kontaktować się drogą mailową: 
kontakt@rada-rownosci.um.swidnica.
pl lub telefonicznie 74/851 81 89, we 
wtorki w godzinach od 17.00 do 19.00. 
Szczegółowe informacje oraz regula-
min konkursu znajdują się na stronie, 
na Facebooku – Świdnicka Rada Rów-
nego Traktowania.

DG

- Zwracamy się  z prośbą o 
wsparcie finansowe tak szczytnego 
projektu – apeluje przewodnicząca 
Zarządu Towarzystwa Regionalnego 
Ziemi Świdnickiej, Urszula Pawłow-
ska. Trwa zbiórka funduszy na budo-
wę pomnika Bolka II Świdnickiego na 
skwerze Lecha Kaczyńskiego.

Bolko II Świdnicki przez history-
ków uznawany jest za ostatniego nie-
zależnego śląskiego księcia piastow-
skiego, wielkiego arbitra monarchów i 
genialnego polityka. Przypomnijmy, że 
w ubiegłym roku mieszkańcy Świdnicy 
w przeprowadzonych konsultacjach 
społecznych zdecydowali, że u zbiegu 
ulic Muzealnej, Zamkowej i Kotlarskiej 
powinien stanąć pomnik księcia Bol-
ka II. Uchwałą nr XXIV/258/20 Rady 

Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grud-
nia ubiegłego roku, Rada Miejska wy-
raziła zgodę na upamiętnienie Bolka 
II Małego Księcia Świdnicko-Jawor-
skiego poprzez wzniesienie pomnika 
na skwerze im. Lecha Kaczyńskiego w 
Świdnicy.

DG

Wpłat można dokonywać 
na konto:

Towarzystwo Regionalne 
Ziemi Świdnickiej
58-100 Świdnica

ul. Długa 33
Nr konta BNP Paribas: 43 1600 

1462 1023 6969 3000 0002
Kod SWIFT – BNPAPLP

Stwórz logotyp Świdnickiej 
Rady ds. Równego Traktowania 
i zgarnij nagrody

Trwa zbiórka pieniędzy 
na budowę pomnika 
Bolka II Świdnickiego

Propozycja budowy pomnika Bolka II Świdnickiego uzyskała 650 głosów. 
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Warsztaty zdobienia kapeluszy, 
igrzyska sportowe, plenerowa za-
bawa taneczna i kino seniora to tyl-
ko nieliczne atrakcje, które odbędą 
się z okazji obchodów XVI DNI SE-
NIORA 2021. Od piątku, 17 września 
przez ponad miesiąc starsi miesz-
kańcy miasta będą mogli wziąć 
udział w najróżniejszych wydarze-
niach. 

Tradycyjnie świdniccy seniorzy 
będą szykować   kapelusze, zdobić je 
na specjalnie organizowanych warsz-
tatach po to, by jak najpiękniej za-

Seniorzy 
będą świętować

prezentować się podczas inauguracji 
Dni Seniora. To święto ma jeden cel, 
kształtowanie właściwego społeczne-
go postrzegania osób starszych oraz 
zapewnienie im godnego życia. W tym 
roku impreza obfitować będzie w naj-
różniejsze wydarzenia odbywające się 
w przestrzeni miejskiej.  A wśród nich 
imprezy kulturalne, międzypokolenio-
we, edukacyjne, sportowe i rekreacyj-
ne oraz prozdrowotne. Nie zabraknie 
koncertów, festynów, wycieczek, defi-
lady uśmiechu, balu i turniejów.

Oprac.
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Dni seniora to idealna forma integracji.
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Ponad 700 tysięcy złotych unijnego dofinan-
sowania pozyskały kolejne świdnickie wspólno-
ty mieszkaniowe oraz Spółdzielnia Mieszkanio-
wa w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej.  

Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Komunar-
dów 6-6A-6B otrzyma dofinansowanie w wysoko-
ści prawie 100 tysięcy złotych na remont elewacji 
frontowej budynku wraz z remontem klatek scho-
dowych budynku przy ul. Komunardów 6-6A. Cał-
kowity koszt zgłoszonego zadania to 164 743,86 zł. 
Ponad 123 tysiące złotych przyznano wspólnocie 
mieszkaniowej przy ul. Jagiellońskiej 16 na rewita-
lizację budynku. Koszt zadania wyniósł 201 950,68 
zł. Natomiast Spółdzielnia Mieszkaniowa na re-
mont i modernizację części mieszkalnej budynku 
galeryjnego przy ul. Siostrzanej 1-25 i 7a otrzyma 
dofinansowanie w wysokości prawie 478 tysię-

cy złotych, przy całkowitym koszcie zadania 796 
113,32 zł. Inwestycje te umieszczone były na liście 
rezerwowej projektów. 

Przypomnijmy, że w ostatnich latach unijne do-
finansowanie na rewitalizację, czyli remont i odno-
wę części wspólnych wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych otrzymały trzy wspólnoty mieszka-
niowe. Są to wspólnoty: przy ul. Jagiellońskiej 9 na 
remont elewacji i klatki schodowej budynku – 128 
tys. zł; przy ul. Księżnej Agnieszki 1 i pl. św. Mał-
gorzaty 6 na remont elewacji wraz z dociepleniem 
obiektu – ponad 160 tysięcy złotych; przy ul. Joachi-
ma Lelewela 24 na remont elewacji frontowej bu-
dynku – ponad 113 tysięcy złotych.

Oprac.

Z biblioteką związana jesteś 
od 15 lat. Panią Martę z Wy-
pożyczalni dla Dzieci Mło-
dzieży kojarzą chyba wszy-
scy. Przypomnij nam, czym 
dokładnie zajmowałaś się 
przez ten czas?

- Wszystkim po trochę (śmiech). Bi-
bliotekarz w obecnych czasach to taki 
trochę „człowiek orkiestra”. Poza ty-
pową pracą bibliotekarską wspólnie 
z koleżankami udało nam się przez 
lata zorganizować wiele wydarzeń 
czytelniczych. Kontakt, praca z czy-
telnikiem, w moim przypadku, z tym 
najmłodszym, dawała mi ogromną 
satysfakcję. Gdy prowadziłam zajęcia 
dla dzieci, np. ABECADŁO, czułam, że 
to, co robię, ma sens. Wprowadzanie 
maluszka w magiczny świat książek 
jest dużym wyzwaniem, ale gdy po la-
tach zobaczy się tego czytelnika, jako 
nastolatka, który „buszuje” między 
regałami, z własnej, nieprzymuszonej 
woli… to serce rośnie! Ciepło wspo-
minam czas, gdy zajmowałam się 
Teatrzykiem „Bajka”. Dziś po cichut-
ku obserwuję, na jakich wspaniałych 
ludzi powyrastały te dzieci, z którymi 
ćwiczyłam dykcję. Przez lata zajmo-
wałam się również prowadzeniem 
internetowej strony biblioteki. Anga-
żowałam się w projekty dla odbiorców 
dorosłych, animowałam czas wolny 
naszych czytelników podczas różno-
rodnych warsztatów – byłam biblio-
tekarzem. Cieszę się, że zostawiam 
Wypożyczalnię dla Dzieci i Młodzie-
ży w dobrych rękach. Moje dotych-
czasowe obowiązki przejęła Monika 
Turzańska, związana z biblioteką od 
2014 roku. Osoba pełna pomysłów i 
pozytywnej energii.  

Marta Wojciechowska: 
jestem bibliotekarzem

Przez ten czas poznałaś bi-
bliotekę od podszewki. Znasz 
jej słabe i mocne strony. Czy 
dostrzegasz potrzebę kon-
kretnych zmian, działań? Na 
co będziesz kładła nacisk 
jako zastępca dyrektora? 

- Chciałabym utrzymać poziom na-
szej oferty w tych trudnych dla kul-
tury czasach. Mamy doskonały, wy-
kwalifikowany zespół, świetny księ-
gozbiór, dobre warunki lokalowe. 
Chciałabym, by tak pozostało. Miło 
jest słyszeć od czytelnika, że przyje-
chał do nas z oddalonej miejscowości 

po nowości książkowe. Miło jest też 
słyszeć słowa uznania od osób, które 
wybierają wydarzenia organizowane 
przez bibliotekę.

Biblioteka jest dzisiaj cen-
trum kultury. To nie tylko 
wypożyczalnia książek, ale 
scena koncertowa i teatral-
na, miejsce spotkań z cieka-
wymi ludźmi, artystami, spo-
łecznikami. Sami pracownicy 
biblioteki stają się animato-
rami życia kulturalnego, jak 
sama wcześniej zauważyłaś. 

Kolejne unijne dofinansowanie 
dla wspólnot mieszkaniowych

► Wspólnota przy ul. Jagiellońskiej 16 
otrzyma ponad 123 tysiące złotych.

Jak według Ciebie wpisuje 
się w to wszystko świdnicka 
biblioteka? Jakie przedsię-
wzięcia cieszą się najwięk-
szym uznaniem mieszkań-
ców?

- Wspólnie z innymi instytucjami 
kulturalnymi w mieście doskonale się 
uzupełniamy. To prawda, że granica 
między działalnością instytucji po-
woli się zaciera, ale nie widzę w tym 
nic złego. Wspólnie tworzymy ofertę 
kulturalną dla świdniczan, dajemy 
im wybór. To oni decydują, czy chcą 
skorzystać z kameralnych, rodzin-
nych warsztatów, czy wziąć udział 
w bardziej spektakularnym wyda-
rzeniu. Mieszkańcy dopytują o Noce 
Bibliotek, koncerty i gry miejskie. Lu-
bią też najzwyczajniej spędzać czas z 
rodziną w bibliotece. Czas pandemii 
wzmógł apetyt na kulturę.

Nowe stanowisko, nie spo-
sób nie zapytać o plany. Co 
się wydarzy w następnych 
miesiącach? Jakie wyzwania 
stoją przed biblioteką, ale też 
przed Tobą? Na pewno masz 
już mnóstwo pomysłów, któ-
re będziesz chciała wcielić w 
życie. Uchyl rąbka tajemnicy. 

- To prawda. Przed nami sporo wy-
zwań. Najbliższe to urodziny Norwi-
da. Przez cały rok celebrujemy 200. 
rocznicę urodzin Cypriana Kamila 
Norwida – naszego patrona. Po uli-
cach miasta jeździ NORWIDbus, na 
zewnątrz biblioteki można podziwiać 
grafiki poety, w przestrzeni wirtual-
nej pojawiają się ciekawostki na jego 
temat… Przed nami finał projektu 
edukacyjnego „Poezja i dobroć... i 
więcej nic – Cyprian Kamil Norwid”, 
wernisaż wystawy zewnętrznej „Z 
Norwidem... Od ceramicznego pieca 
do biblioteki” na podstawie prac prof. 
Andrzeja Mariana Bartczaka, spo-
tkanie z prof. Andrzejem Marianem 
Bartczakiem nt. twórczości artysty w 
nawiązaniu do postaci Cypriana Ka-
mila Norwida oraz wieczór literac-
ko-muzyczny poświęcony twórczości 
poety. Dodatkowo zostanie urucho-
miona biblioteczka plenerowa, za-
montowana na promenadzie przy 
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
na Osiedlu Młodych. W październi-
ku kolejna edycja Nocy Bibliotek, a 
w przyszłym roku 75-lecie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, na które ma-
rzy mi się pozyskanie funduszy ze-
wnętrznych.

Red.

Z Miejską Biblioteką Publiczną w Świdnicy związana od 15 lat. Pracownik wypożyczalni, 
animator, organizator ciekawych projektów. Człowiek-orkiestra, jak zwykło się określać 
bibliotekarzy. Marta Wojciechowska, dotychczasowa kierownik Wypożyczalni dla Dzieci i 
Młodzieży od września pełni funkcję zastępcy dyrektora. Jak deklaruje, dołoży starań, aby 
zaspokoić apetyt świdniczan na kulturę. 

Marta Wojciechowska to prawdziwy „człowiek orkiestra”. 
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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

TOKARZ, FREZER

rek
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reklama
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a

Trwa rekrutacja
Społeczna Akademia Nauk
w Świdnicy

· STUDIA WYŻSZE
· STUDIA PODYPLOMOWE

www.swidnica.san.edu.pl

ul. M. Kozara-Słobódzkiego 21, Świdnica
Tel. 74 662 62 03

STUDIUJ
W ŚWIDNICY
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Pan Błyszczak, bohater akcji „Czy-
sta Świdnica” przedstawia zasady, 
którymi warto się kierować pod-
czas robienia zakupów:

Pamiętajmy, aby do sklepu iść 
z własną torbą wielokrotnego 
użytku. Im rzadziej skorzysta-
my z plastikowych toreb do-
stępnych w każdym markecie, 
tym mniej odpadów wyląduje 
w koszu.

Podczas codziennych zaku-
pów starajmy się wybierać 
produkty, które można kupić 
bez opakowania, np. warzy-
wa, owoce, mięso czy pieczy-
wo, następnie pakując je we 
własne płócienne torby lub 
w ekoworeczki. Każda taka 
decyzja sprawia, że w naszym 
koszu ląduje mniej foliowych 
opakowań i styropianowych 
tacek, które później trafiają na 
wysypiska.

W domu zamiast butelkowa-
nej wody, szczególnie tej w 
butelkach z plastiku, możemy 
pić wodę prosto z kranu. Dziś 
jest już całkowicie bezpieczna 
i smaczna. Wodę butelkowa-
ną kupujmy tylko z koniecz-
ności, np. w podróży.

Jeśli możemy sobie na to po-
zwolić finansowo, dobrze jest 
także kupować jedno więk-
sze opakowanie tego same-

go produktu zamiast kilku 
mniejszych. To doskonały 
sposób na ograniczenie pro-
dukcji zbędnych odpadów. Co 
więcej – duże opakowania w 
ogólnym rozrachunku okazu-
ją się tańsze, a zakupiony to-
war starcza nam na dłużej.

Jeżeli chodzi o towary, które 
się zużywają, również mamy 
wybór.  Zamiast papierowych 
ręczników możemy korzystać 
z materiałowej ściereczki. Za-
miast za każdym razem ku-
pować dozownik z mydłem w 
płynie, możemy kupić go raz, 
a później uzupełniać mydło 
z saszetek. Zamiast używać 
jednorazowych maszynek do 
golenia, można przerzucić się 
na maszynkę na wymienne 
ostrza.

Jeśli tylko jest to możliwe, za-
miast od razu kupować nowe, 
naprawiajmy i odświeżaj-
my nasze meble i podręczne 
sprzęty gospodarstwa domo-
wego. Niepotrzebny sprzęt 
elektroniczny możemy rów-
nież oddać lub sprzedać. Za-
sada jest prosta – jeżeli cze-
goś nie potrzebujesz – podaj 
to dalej.

Kupuj tylko tyle, ile naprawdę 
potrzebujesz. 

Żródło: naszesmieci.mos.gov.pl

KUPUJ 
ODPOWIEDZIALNIE 

I ŚMIEĆ MNIEJ!
Każdy z nas może spróbować wytwarzać mniej odpadów. Robiąc listę zakupów, zastanów się, czy wszyst-
kie produkty są Ci naprawdę potrzebne? Może sprzęt, który się zepsuł, da się naprawić i nie będzie ko-
nieczna wymiana na nowy? 

Urząd Miejski w Świdnicy Wydział Gospodarki Odpadami
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, 
tel. (+48) 74 856 29 21, (+48) 74 856 29 36
e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl    
www.czystaswidnica.pl

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Świdnica, ul. Metalowców 4

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

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

Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z o.o.
ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica, 
tel./fax (+48) 74 85 22 104
e-mail: biuro@zomswidnica.pl     
www.zomswidnica.pl
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W ramach projektu „Turysty-
ka – wspólna sprawa” realizowanego 
przez miasta Świdnica i Trutnov, 5 i 
6 października odbędzie się Kongres 
Turystyki Polsko-Czeskiej.

Będzie to okazja do dyskusji m.in. 
na temat wpływu aktualnej pandemii 
na branżę turystyczną. Poruszone 
zostaną tematy wspólnego dziedzic-
twa na polsko-czeskim pograniczu w 
kontekście produktów i interpretacji 
dziedzictwa, jak również zjawisk w 
nowych mediach – influence marke-
ting czy blogosfery. Kongres  zaplano-
wany jest w formie tradycyjnego spo-
tkania. Na liście osób, które wygłoszą 
prelekcje i poprowadzą warsztaty me-
rytoryczne dla uczestników są, m.in.: 
prof. WSB dr hab. Marek Nowacki, 
prof. UEW dr Piotr Zawadzki, prof. 
AWF dr hab. Zygmunt Kruczek, mgr 
Marek Ciechanowski z Dolnośląskiej 
Izby Turystyki oraz prof. UEW dr hab. 
Piotr Gryszel. Podczas kongresu zo-

staną ogłoszone wyniki plebiscytu na 
„Najlepszy produkt i usługę turystycz-
ną polsko – czeskiego pogranicza”.

– Odsyłam do szczegółowego pro-
gramu wydarzenia. Jestem przekonany, 
że każdy znajdzie dla siebie coś ważnego 
i ciekawego. Po zakończeniu obrad me-
rytorycznych, w pierwszym dniu, zapla-
nowany został networking w klubie Bol-
ko wraz z uroczystą kolacją, koncertem 
oraz galą wręczenia nagród i wyróżnień 
– mówi Jacek Piekunko, dyrektor Wy-
działu Promocji Urzędu Miejskiego w 
Świdnicy. Dzięki dofinansowaniu orga-
nizacji kongresu ze środków unijnych, 
stu uczestnikom spoza Świdnicy za-
pewnione zostaną bezpłatne noclegi 
w hotelach 3-gwiazdkowych na tere-
nie miasta. Szczegółowy program oraz 
zapisy dostępne są na stronie projektu 
www.turystykawspolnasprawa.pl. Wy-
darzenie odbędzie się w reżimie sani-
tarnym związanym z COVID-19.

Oprac.

Porozmawiają o turystyce 
w czasach pandemii. 
Przed nami Kongres 
Turystki Polsko-Czeskiej

Kongres będzie okazją do wymiany poglądów i tworzenia wspólnych strategii działania w bran-
ży turystycznej. 
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Na ścianie budynku przy ul. Bohaterów Getta powstał mural dedykowany pisa-
rzowi Stanisławowi Lemowi. To kolejna inicjatywa mająca na celu uhonorowanie 
w szczególny sposób tego mistrza pióra. Za realizację projektu odpowiada nieza-
wodny świdnicki artysta, Robert Kukla.

Migawka z miasta
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Data 13 grudnia 2001 roku to 
szczególny dzień dla losów Kościo-
ła Pokoju. To wówczas w Helsinkach 
podjęto decyzję o wpisaniu świąty-
ni w Świdnicy oraz Jaworze na listę 
wyjątkowych obiektów na świecie. W 
związku z dwudniowym jubileuszem, 
10 września historycy, konserwatorzy, 
architekci, muzykolodzy, nauczyciele, 
dziennikarze oraz zaproszeni goście 
spotkali się w kościele na konferen-
cji „Drewno nie może czekać”. – My, 
ludzie stale na coś czekamy, ale ten 
obiekt czekać już nie może – przywitał 
gości ks. bp Waldemar Pytel. Zazna-
czył, że kościół jest odnowiony nie-
mal w połowie. Przyznał, że wcześniej 
znany był głównie specjalistom, a od 
czasu wpisu na listę UNESCO stał się 
szeroko rozpoznawalny, zaczął przy-
ciągać turystów z całego świata. Wpis 
sprawił, że parafianie i świdniczanie 
stali się dumni z obiektu, który długo 
był zaniedbany, szary, przemilczany. 
– Ten proces trwa nadal: zmiana po-
strzegania Kościoła Pokoju, któ-
ry nie jest już tylko świąty-
nią małej parafii ewan-
gelicko-augsburskiej, 
ale dziedzictwem 
kulturowym świato-
wej klasy. Lista nie-
wątpliwie przyczy-
niła się do lepszego 
poznania, a także 
zrozumienia i ak-
ceptacji tego miejsca. 
Cieszę się, że poświęci-
liście państwo swój cenny 
czas, żeby wspólnie spojrzeć 
na to wyjątkowe, cudowne i fan-
tastyczne miejsce, jakim jest Kościół 
Pokoju. To, co miało przetrwać 30 lat, 
przetrwało 370 lat – mówił biskup Py-
tel. Podczas uroczystości kilkanaście 
osób z rąk biskupa otrzymało tytuł 

20 lat Kościoła Pokoju 
na liście UNESCO

„Anioła Kościoła Pokoju”, a 
za Ambasadora Kościo-

ła Pokoju, gospodarz 
świątyni uznał prof. 
Ulricha Schaffa, 
który w latach 90. 
kierował pierwszy-
mi pracami projek-
towymi i konser-
watorskimi na placu 

Pokoju i był jednym z 
pomysłodawców wpi-

su UNESCO. – Bardzo 
trudno jest dostać się na tę 

listę. Wpis potwierdza, że Kościół 
Pokoju to rzeczywiście wyjątkowe 
miejsce. Podziwiam jego gospodarzy 
za wytrwałość w przywracaniu urody i 
za umiejętne zarządzanie – podkreśli-
ła Ewa Nekanda-Trepka, wiceprezes 

zarządu Ligi Polskich Miast i Miejsc 
UNESCO.

- Pamiętam tamten dzień, kiedy 
Kościół Pokoju w Świdnicy został ofi-
cjalnie wpisany na listę światowego 
dziedzictwa kulturowego UNESCO. 
Był to dla nas wszystkich ogromny za-
szczyt. Samo wydarzenie było wielkie, 
bo uzmysłowiliśmy sobie, jak cennej 
klasy zabytek mamy w naszym mieście 
i jakie ważne jest dla nas to, że znalazł 
się on na tak prestiżowej liście, nie-
licznych przecież na świecie zabytków 
wybranych spośród tysięcy innych. Te 
dwie dekady, które minęły, to dekady 
przede wszystkim bardzo ciężkiej pra-
cy. Ogromnych starań ze strony gospo-
darzy Kościoła Pokoju o to, by obiekt 
odzyskał dawny blask. To kilkanaście 
bardzo ważnych projektów, to dzie-

Jest największą drewnianą barokową świątynią w Europie i od lat rozsławia nasze mia-
sto na całym świecie. Kościół Pokoju w Świdnicy obchodził jubileusz 20-lecia wpisania na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z tej okazji zorganizowano konferencję połączoną 
z niezwykłym recitalem organowym.

Tytuł „Anioła Kościoła  
Pokoju” otrzymali: 
▪ Jan Tomasz Adamus
▪ dr Stefan Aderholt 
▪ Aneta Augustyn
▪ dr Grzegorz Grajewski
▪ Mariola Mackiewicz
▪ Beata Moskal-Słaniewska
▪ Wojciech Murdzek
▪ Tadeusz Nawracaj
▪ Barbara Nowak-Obelinda
▪ prof. dr hab. Jacek Purchla
▪ ks. Robert Sitarek
▪ Waldemar Skórski 
▪ Danuta i Ryszard Wójtowiczowie
▪ Bogdan Zdrojewski
▪ Jacek Zygmunt 

Kościół Pokoju jest jedną z najważniejszych wizytówek Świdnicy. 
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Koncert Rafała Blechacza i poznańskich filharmoników przejdzie do historii świątyni jako nie-
zapomniane wydarzenie.

fo
to

: D
. G

ęb
ala

siątki milionów pozyskane m. in. z Unii 
Europejskiej, funduszy norweskich, 
ministerstwa kultury, a także środki 
pozyskane z budżetu miasta, które z 
satysfakcją co roku przydzielamy ko-
ściołowi. Dziś wnętrza Kościoła Poko-
ju są zupełnie inne. Cieszą odnowione 
detale, wielką radość sprawiają odre-
staurowane organy. Możemy podzi-
wiać fantastycznie odnowione obrazy i 
rzeźby, które emanują na nas niezwy-
kłym blaskiem. Jest to jednak nie tylko 
zabytek, nie tylko miejsce kultu religij-
nego. To także miejsce, które integruje, 
miejsce które ponad wszystko przed-
kłada ekumenizm, to tutaj odbywają 
wydarzenia kulturalne. Nie tylko Fe-
stiwal Bachowski Czy Festiwal Schla-
ga, ale wiele innych zdarzeń, które nas 
ubogacają duchowo i estetycznie. Po 
20 latach wielkie gratulacje należą się 
przede wszystkim księdzu biskupowi 
Waldemarowi Pytlowi, jego żonie Bo-
żenie i całej parafii ewangelicko-augs-
burskiej, która tak pięknie dba o obiekt, 
który stał się integralną częścią nasze-
go miasta. Przypomnę, że jeszcze 20-
parę lat temu wielu traktowało go jako 
zabytek stojący na uboczu, a najbliższe 
otoczenie nie zachęcało do wizyt. Dziś 
cały obszar Placu Pokoju jest odrestau-
rowany, odnowiony. To tutaj odbywają 
się wydarzenia z zakresu nauki czy hi-
storii – opowiadała prezydent Świdni-
cy, Beata Moskal-Słaniewska. 

Konferencję „Drewno nie może 
czekać” zwieńczył recital organowy 
Macieja Batora. Natomiast w sobotę, 
11 września na zakończenie jubileuszu 
odbył się koncert światowej sławy pia-
nisty Rafała Blechacza, który wraz z 
filharmonikami poznańskimi pod ba-
tutą Łukasza Borowicza olśnili świd-
nicką publiczność. 

DG

Wyróżnione osoby od lat wspierają Kościół Pokoju.
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Rynek motoryzacyjny przechodzi 
obecnie przez bardzo dziwny, post-
-pandemiczny okres, w którym nowe 
samochody utknęły w fabrykach, a do-
bre auta używane sprzedają się jesz-
cze zanim trafią przysłowiowy słup 
ogłoszeniowy. Z drugiej strony my 
konsumenci po wyjściu z mroku obu-
dziliśmy w sobie, ukrytą dotychczas, 
hedonistyczną stronę naszej osobo-
wości. W związku ze zwróceniem na-
szych oczu ku przyjemniejszej stronie 
życia dużo chętniej podejmujemy de-
cyzję o wyjeździe na wakacje, remon-
cie mieszkania czy zmianie swojego 
auta. Niestety dodatkowe endorfiny 
zwiększają ryzyko, że hotel zamiast 
widoku na morze będzie miał morze 
śmieci za oknem, drobny remont za-
mieni się w trwający miesiącami plac 
budowy, a nowo kupiony samochód 
będzie miał za sobą nieudaną karierę 
łodzi podwodnej. 

Oczywiście nie zamierzamy Cię teraz 
pozbawiać uśmiechu, a jedynie poka-
zać, że można inaczej. Możesz kupić 
pewne i sprawdzone auto nie tracąc, 
radości i czasu na przeglądanie setek 
bezwartościowych ogłoszeń. Wystar-
czy, że wyciągniesz telefon i zadzwo-
nisz pod numer 515 515 098. 

Cała Polska szuka 
samochodów w Świdnicy!

Czym jeździsz obecnie? Co dener-
wuje Cię w Twoim aktualnym sa-
mochodzie? Jakiego auta szukasz?  
Takie właśnie pytania usłyszysz gdy 
zadzwonisz do Car For Friend (CFF), 
mającego swoje korzenie w Świdni-
cy. Udzielenie odpowiedzi, rozpocz-
nie proces poszukiwania auta, które 
odpowiada Twoim oczekiwaniom. 
Warto zaznaczyć, że nie będą to 
zwykłe poszukiwania, a sprawdzenie 
ofert z całej Europy oraz USA.  Jed-
nocześnie masz wybór czy wykażesz 
się sprytem i sam/a odbierzesz auto 
w centrum logistycznym CFF, czy 
jednak bardziej cenisz wygodę i po-
czekasz na swój samochód, siedząc 
wygodnie w swoim fotelu.  Proste 
i skuteczne! Potwierdzeniem tych 
słów niech będzie fakt, iż w momen-
cie kiedy to czytasz CFF wyszukuje 
auta dla kierowców ze Szczecina, 
Gdańska, Warszawy, Lublina, Krako-
wa itd.. 

Dlaczego o tym piszemy? Podczas 
ostatniej rozmowy z prezesem CFF, 
zdaliśmy sobie sprawę, że, może 
gdzieś jest jakiś nieświadomy miesz-
kaniec Świdnicy, który szuka pewne-
go i sprawdzonego auta, a jeszcze nie 
rozmawiał z Car For Friend.  

Czym jeździsz obecnie? Co denerwuje Cię 
w Twoim aktualnym samochodzie? Jakiego auta 

szukasz? Takie właśnie pytania usłyszysz 
gdy zadzwonisz do Car For Friend (CFF)... 


@
w

515 515 098
jck@autadlaprzyjaciol.pl
carforfriend.pl

codzienna porcja informacji nacodzienna porcja informacji na

mojaswidnica.plmojaswidnica.pl
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Uczestnicy zajęć mają możliwość 
praktycznej nauki udzielania pierw-
szej pomocy dzięki specjalistycznym 
trenażerom, a także zapoznania się ze 
sprzętem strażackim, urządzeniami 
przeciwpożarowymi oraz zasadami 
użycia podręcznego sprzętu gaśni-
czego. Rolą strażaków podczas wizyt 
najmłodszych będzie wytłumaczenie, 
jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla 
(czadem), jak należy dbać o prawidło-
wą wentylację pomieszczeń, do jakich 
zagrożeń może doprowadzić niewła-
ściwe użytkowanie sprzętu domowe-
go oraz jak powinna przebiegać ewa-
kuacja z miejsca objętego pożarem. 
Ponadto dzieci mogą zobaczyć, jak 
rozprzestrzenia się dym w warunkach 
pożaru, jak działają czujki dymu oraz 
tlenku węgla, jak nagrzewają się drzwi, 
za którymi powstał pożar. 

– Dzieci będą mogły przebrać się 
w strażackie mundury i założyć heł-
my. Zaprezentujemy filmy edukacyjne. 
W atrakcyjny sposób powiemy im też 
parę słów o zachowaniach bezpiecz-
nych i niebezpiecznych, a także o tym, 
co wolno, a czego nie wolno. Kolejne 
pomieszczenie w budynku przeznaczo-
ne jest na ćwiczenia dla najmłodszych, 
gdzie dzieci będą mogły poznać stra-
żackie wyposażenie, dowiedzieć się, 
jak w prawidłowy sposób zgłosić nie-
bezpieczeństwo, dzwoniąc na numery 
alarmowe. Zademonstrujemy również 
zasady udzielania pierwszej pomocy. 
Takie sale cieszą się popularnością w 
całej Polsce – mówi mł. bryg. Łukasz 
Grzelak, zastępca komendanta po-
wiatowego Państwowej Straży Pożar-
nej w Świdnicy.

Jedna z sal edukacyjnych przypo-
mina spalone mieszkanie, w którym 
znajdują się meble i sprzęty, które wy-
glądają jak po pożarze. –  To pomiesz-
czenie zrobi największe wrażenie nie 
tylko na najmłodszych uczestnikach 
zajęć, ale również opiekunach. Starali-
śmy się je przygotować w taki sposób, 
aby wyglądało jak najbardziej reali-
stycznie i pokazać skutki zaprószenia 
ognia. Warsztaty zakończą się demon-
stracją wozów strażackich. Planujemy 
przyjmować zorganizowane grupy dwa 
razy w tygodniu, po dwie grupy liczące 
do 25 osób – dodaje Łukasz Grzelak. 

Sala edukacyjna powstała przy fi-
nansowym wsparciu gmin powiatu 
świdnickiego. W celu chęci skorzysta-
nia z sali edukacyjnej należy zadzwonić 
pod nr tel. + (48) 74-851-88-88 w celu 
rezerwacji wolnego terminu, wypełnić 
kartę zgłoszeniową i przesłać ją na ad-
res e-mail: kpswidnica@kwpsp.wroc.pl.

J. Cader

Edukacja przez zabawę. 
Niezwykła sala edukacyjna 
w świdnickiej Straży Pożarnej

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy powstała niesamowita sala edukacyjna przeznaczo-
na do prowadzenia zajęć głównie z dziećmi. Najmłodsi uczestnicy warsztatów dowiedzą się w niej, w jaki sposób rozprze-
strzenia się ogień, jak zachować się w razie zagrożenia, a także przymierzą miniaturowe mundury strażackie. 

Każdy uczeń biorący udział w zajęciach może założyć specjalnie przygotowany mundur.
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Za nami I Konferencja Świa-
domej Edukacji, Szkoła przyjazna 
uczniom, nauczycielom i rodzicom. 
Organizatorzy chcieli zainspiro-
wać do zmiany sposobu edukacji i 
zachęcić nauczycieli do wprowa-
dzenia zmian oddolnych w swo-
ich szkołach, tak by placówka, w 
której uczą, stała się przyjazna dla 
uczniów, nauczycieli i rodziców.

Prelegenci, którzy wystąpili pod-
czas wydarzenia, przedstawili stra-
tegie oparte na swoich własnych do-
świadczeniach, a byli to nauczyciele, 
dyrektorzy szkół, metodycy, nazwiska 
znane w środowisku oświatowym: 
Anna i Robert Sowińscy, Katarzyna 
Cieciura, Anna Szulc.

W swoich wystąpieniach opowie-

Namawiali do zmian w nauczaniu

Ideą, jaka przyświecała "Konferencji Świadomej Edukacji "Szkoła przyjazna uczniom, nauczy-
cielom i rodzicom", była inspiracja do zmiany sposobu edukacji i zachęcenie nauczycieli do 
wprowadzenia zmian oddolnych w swoich szkołach.

dzieli o planie daltońskim, relacjach 
jako podstawie procesu edukacji, o 
nowej szkole. Po bloku wykładowym 
odbyły się także warsztaty dla nauczy-
cieli, które poprowadziła Anna Szulc.

Można było zobaczyć i posłuchać 
wyjątkowego wykładu nagranego 
przez Marzenę Żylińską specjalnie 
dla uczestników tej konferencji, nie-
dostępnego nigdzie indziej. 

- Wiemy, że to nie nauczyciele wy-
myślili obecny model szkoły, ale tylko 
oni mogą go zmienić. Konferencję kie-
rujemy do tych, którzy chcą mieć realny 
wpływ na edukację w Polsce. Zmiany w 
szkole można zacząć od małych kroków 
- informuje organizator konferencji, Syl-
wia Łabuda z fundacji Z Innej Bajki.

J. Cader
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Dzieci z zainteresowaniem przysłuchują się opowieściom strażaków. Zaaranżowane pomieszczenie uzmysławia, jak groźne mogą być skutki pożaru.
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Podczas inauguracji roku kultu-
ralnego, który w czwartek, 16 września 
odbył się w teatrze, wręczono nagro-
dy prezydent Świdnicy za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury 
oraz statuetkę „Mecenasa Kultury”.

Prezydent, Beata Moskal-Słaniew-
ska przyznała dwie nagrody dla:

▪ Marioli Szaciło-Mackiewicz za 
całokształt działalności w zakresie upo-
wszechniania kultury;

▪ Bartosza Łabudy za upowszech-
nianie kultury, w szczególności w za-
kresie edukacji muzycznej oraz współ-
tworzenie i koordynację projektów mu-
zycznych.

Ponadto podjęto decyzję o wyróż-
nieniu Krzysztofa Dworenko–Dwor-
kina za popularyzowanie Świdnicy po-
przez kulturę. Symboliczną statuetkę 
„Mecenasa Kultury” otrzymała firma 
Wagony Świdnica Sp. z o. o.

Mariola Szaciło-Mackiewicz jest 
polonistką w II Liceum Ogólnokształ-
cącym w Świdnicy. Przez cztery deka-
dy organizowała warsztaty dla olimpij-
czyków, przez 15 lat – Międzyszkolne 
Konfrontacje Teatralne, a w latach 2001 
– 2013 bardzo popularny wśród uczniów 
– Powiatowy Konkurs Wiedzy Filmowej. 
Od ponad 20 lat współpracuje ze Świd-
nickim Ośrodkiem Kultury, m. in. prowa-

dząc cykliczne wywiady z aktorami i pi-
sarzami, zajęcia z kreatywnego pisania w 
ramach „Rzeźni Poetyckiej”. Od ponad 10 
lat należy do grupy teatralnej dorosłych 
alchemików. Jest autorką dramatu „Sami 
obcy” oraz cyklu 9 słuchowisk pt. „Suł-
kopodobni”, nagranych przez grupę Al-
chemików. Mariola Szaciło-Mackiewicz 
współpracuje także z Parafią Ewangelic-
ko – Augsburską, angażując się w pro-
mocję świdnickiego zabytku. Jest autor-
ką wielu publikacji dot. Kościoła Pokoju. 
Wraz z Bożeną Pytel (autorką zdjęć) wy-
dała autorską książkę pt. „Koniec świata 
zapachów”. Przez wiele lat współpraco-
wała także ze świdnickim odziałem Ligi 
Kobiet Polskich tworząc Dyktanda Świd-
nickie i prowadząc tematyczne wykłady 
z okazji Dnia Kobiet. Nie zapomina o 
swych absolwentach, promuje ich doko-
nania, czego efektem są m.in. wywiady 
nagrane z prof. Politechniki Wrocław-
skiej Marcinem Drągiem, czy też udział 
w filmie dokumentalnym poświęconym 
grafikowi Mariuszowi Kędzierskiemu. 

Bartosz Łabuda od blisko dekady 
jest pracownikiem Świdnickiego Ośrod-
ka Kultury. Odpowiada za organizację i 
marketing wydarzeń kulturalnych oraz 
koordynuje ruch amatorskich zespołów 
muzycznych. Realizuje takie projekty jak: 
„Truskawka”, „Rapsodia Świdnicka”, „Set-
ka w Teatrze”, „Świdnickie Recenzje Mu-

Przyznano nagrody za 
osiągnięcia artystyczne

zyczne” oraz „Otwarta sala prób w klubie 
Bolko”. Bartosz Łabuda konsekwentnie 
buduje ofertę muzyczną ŚOK, jest au-
torytetem i wsparciem dla amatorskich 
grup muzycznych, animuje środowisko 
dzieci i młodzieży. W czasie pandemii 
pozostawał w stałym kontakcie ze świd-
nickimi grupami muzycznymi – pomagał 
w promocji, realizował nagrania, trans-
misje live. Jest osobowością, która przy-
ciąga młodych ludzi do kultury.

Krzysztof Dworenko-Dworkin jest 
prezesem Świdnickiego Stowarzysze-
nia Rekonstrukcji Historycznych, które 
prowadzi działalność zarówno lokalną, 
jak i ogólnopolską. Głównym jego celem 
jest popularyzowanie i opowiadanie 
historii Polski poprzez „żywe lekcje hi-
storii”, czyli rekonstrukcje historyczne. 
Krzysztof Dworenko–Dworkin pro-
wadzi zajęcia z młodzieżą, organizując 
wyjazdy i spotkania z ciekawymi ludź-
mi. Dzięki jego inicjatywie świdnicza-
nie uczestniczyli w takich produkcjach 
filmowych jak: „Czas honoru”, „Miasto 
44”, „Most szpiegów”, „Niebezpieczni 
dżentelmeni”, czy też „Dom pod dwoma 
orłami”. W Świdnicy i Świebodzicach 
prezentowana była wystawa jego prac 
wykonanych w ołówku, przedstawiają-
ca postaci historyczne pt. „Polska jest w 
nas i przed nami”. 

oprac.

O tym, jak prawidłowo segregować 
odpady i uporządkować swoją wiedzę 
dotyczącą selektywnej zbiórki, rozma-
wiały w piątek 9 września pracowni-
ce Wydziału Gospodarki Odpadami z 
mieszkańcami ulicy Garbarskiej.

Na praktycznych przykładach opi-
sowych i materiałowych pokazano, jak 
postępować z odpadami i jaki ma to 
wpływ na środowisko. Mieszkańcy uli-
cy Garbarskiej zostali poinformowani, 
które odpady mają szczególną wartość 
finansową, które są niebezpieczne dla 
środowiska, które poddaje się recy-
klingowi i w jaki sposób. Ważnym ele-
mentem szkolenia był też opis, co da-
lej dzieje się z materiałami poddanymi 
recyklingowi. Celem warsztatów było 
budowanie świadomości o tym, że wie-

le rzeczy, które mamy wokół siebie lub 
nosimy, pochodzi z odzysku materiało-
wego.

- Pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej wystosowali pismo 
do Wydziału Gospodarki Odpadami 
z prośbą o przeprowadzenie szkole-
nia edukacyjnego z zakresu segregacji 
odpadów w związku z projektem so-
cjalnym realizowanym przy ul. Gar-
barskiej 23 w Świdnicy. Odpowiedź 
Wydziału Gospodarki Odpadami 
oczywiście była pozytywna. W porozu-
mieniu z przedstawicielami MOPS-u 
planujemy w przyszłości kolejne tego 
typu akcje - informuje Magdalena Fi-
lek z Wydziału Gospodarki Odpadami 
w Świdnicy.

J. Cader

Trafiaj do właściwego kosza. 
Uczyły mieszkańców prawidłowej 
segregacji odpadów
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materiałowych pokazano, jak postępować z 
odpadami i jaki ma to wpływ na środowisko. 

Alchemicy 
z przekazem 
dla młodzieży

Pokaz warsztatowy Alchemii 
teatralnej pt. „111” we wtorek, 
14 września zgromadził tłumy 
w świdnickim teatrze. Spektakl 
niesie ze sobą ważne przesłanie 
dla młodzieży.

W spektaklu wystąpili: Adam Ci-
sek, Patrycja Ćwiertnia, Amelia 
Dzwonkowska, Sandra Matysz-
czyk, Daria Miechurska, Hanna 
Szalecka, Zuzanna Wolińska, Li-
wia Żak. Instruktorzy prowadzący: 
Andrzej Błażewicz, Juliusz Chrzą-
stowski, Tomasz Dajewski.
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W weekend 11 – 12 września 
w Muzeum Dawnego Kupiectwa 
atrakcji nie brakowało, a wszystko 
za sprawą tegorocznej edycji Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa, która 
poświęcona była smakom poprzed-
nich pokoleń. Z tej okazji pracow-
nicy muzeum przygotowali cykl 
wydarzeń pod wspólnym hasłem 
„Cztery strony smaku”.

Europejskie Dni Dziedzictwa 
w Muzeum Dawnego Kupiectwa 
za nami

nia – mówił dyrektor Muzeum Dawne-
go Kupiectwa, dr Dobiesław Karst.

- Kuchnia kresowa kształtowa-
ła się przez wieki i zauważalne są tu 
silne wpływy wielu kuchni: litewskiej, 
białoruskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, au-
strowęgierskiej, żydowskiej, ormiań-
skiej, tureckiej i tatarskiej. Kuchnia 
ta charakteryzuje się bardzo prostymi 
daniami i nie jest wykwintna, ale jest 
niezwykle kaloryczna, bardzo smaczna 
i tłusta. Głównie są to potrawy przygo-
towywane z plonów rolnych, skarbów 
lasu oraz produktów mlecznych. Kró-
lują ziemniaki, pod wszelkimi posta-
ciami: placki ziemniaczane na słodko, 
ze śmietaną, ze skwarkami, a także z 
mięsem mielonym. Większość dań jest 
podawana na ciepło. Bardzo często 
przyrządza się różne pyzy, kartacze. 
Rybą, która zdecydowanie króluje na 
kresowych stołach, jest karp. Najczę-
ściej podaje się go zapiekanego w śmie-
tanie – opowiadała Rafaela Blau.

Niedziela z kolei poświęcona była 
tradycji piwowarskiej, o której opowia-
dał dyrektor Muzeum Dawnego Ku-
piectwa – dr Dobiesław Karst. Podczas 
prelekcji wygłoszonej przez Karola 
Głębockiego, domowego piwowara i 
pracownika browaru w Bielawie, moż-
na było się dowiedzieć, jak nawarzyć 
sobie piwa w domu oraz poznać tajniki 
współczesnego piwowarstwa.

J. Cader

O tajnikach kuchni regionalnej opowiadała 
członkini stowarzyszenia "Trzy Sosny". Na 
zdjęciu wraz z dr Dobiesławem Karstem.
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Kiermasz ciast i fantów, spo-
tkanie z niezwykłymi osobami z 
Fundacji Mam Pomysł, a przede 
wszystkim możliwość bliższego 
zapoznania się z czworonożnymi 
mieszkańcami schroniska. Już w 
niedzielę, 26 września przy ul. Po-
godnej 3 w ramach dnia otwartego 
każdy będzie mógł wspomóc dzia-
łalność Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt w Świdnicy.

- Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich na Kiermasz na Pogodnej! Odbę-
dzie się on w niedzielę, 26 września, 
nie może Cię zabraknąć. Startujemy o 
godzinie 11.00, a będziemy dla Was do 
16.00! Jak zawsze będzie dużo pysz-
ności - ciast, ciasteczek, babeczek. 
Kto pamięta poprzedni kiermasz, ten 
wie, że było wspaniale. Wystartujemy 
także ze sprzedażą gadżetów fundacji 
oraz innych fantów w postaci ksią-
żek, maskotek, biżuterii itp. Z pew-
nością każdy znajdzie coś dla siebie. 
Całość dochodu z kiermaszu zostanie 
przekazana na rzecz podopiecznych 
schroniska i Fundacji Mam Pomysł. 
Z chęcią ugościmy u siebie kogoś ze 

swoim stoiskiem. Jeśli masz pomysł 
i czas zaprezentować się u nas, to 
zapraszamy do kontaktu pod nume-
rem telefonu – 790 241 451. Jesteśmy 
otwarci na współpracę. Poszukuje-
my chętnych do upieczenia słodko-
ści w postaci ciast, babeczek i innych 
pyszności, które z pewnością znikną 
w mgnieniu oka. Będą one sprzeda-
wane jako cegiełki dla naszych pod-
opiecznych. Przyjmiemy także wsze-
lakie fanty do sprzedaży, może masz 
u siebie w domu coś, co zalega lub nie 
jest Ci już potrzebne. Podrzuć to na 
Pogodną, a my podarujemy tej rzeczy 
drugie życie! Mile widziane: książ-
ki, gry planszowe, rożnego rodzaju 
gadżety. Serdecznie zapraszamy i 
widzimy się na Pogodnej 3! Liczymy 
na Was, bez Was się nie uda - ape-
luje Adrianna Kaszuba, kierownik 
schroniska dla bezdomnych zwierząt 
w Świdnicy, prezes zarządu Fundacji 
Mam Pomysł.

Schronisko dla bezdomnych zwie-
rząt można wspierać w następujące 
sposoby: wpłacając datki na numer 
konta – Fundacja Mam Pomysł 07 1750 

Pożegnaj lato i wesprzyj 
bezdomne zwierzaki

0012 0000 0000 3089 1082 koniecznie 
z dopiskiem: „darowizna”. Dla prze-
lewów zza granicy: Kod BIC/SWIFT: 

PPABPLPKXXX nr rachunku IBAN: PL 
07 1750 0012 0000 0000 3089 1082.

J. Cader
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Podczas sobotniego spotkania Rafael Blau, opowiadał o wielokulturowości kuchni Świdnicy i 
okolic.

Na tworzone po 1945 roku dzie-
dzictwo kulturowe Świdnicy, przez 
osiedlających się tu Polaków z róż-
nych regionów dawnej Rzeczpospoli-
tej, Żydów, Tatarów, Greków, Ormian, 
Romów, czy też Niemców, składała się 
również sztuka kulinarna. O  smakach 
tej kuchni opowiadali: Rafael i Dorin 
Blau z Fundacji „Nasz dom żyje-2004”, 
opiekującej się Synagogą „Rutika” w 

Dzierżoniowie. Po ich prelekcji można 
było spróbować przysmaków spoży-
wanych po wojnie w Świdnicy przez 
społeczność judaistyczną, ale również 
pojawiły się dania innych kuchni regio-
nalnych, charakterystycznych dla wie-
lokulturowej Świdnicy, które przygoto-
wało m.in.: Stowarzyszenie Przyjaciół 
Bystrzycy Górnej „Trzy Sosny” z Gminy 
Wiejskiej Świdnica oraz Świdnicki Uni-
wersytet Trzeciego Wieku. - Swoimi 
działaniami chcieliśmy jak najszerzej 
zaprezentować smaki dziedzictwa, jakie 
pozostawiły po sobie poprzednie pokole-

Goście będą mogli poznać podopiecznych schroniska.
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- Do tej pory udało się nam zre-
alizować kilka działań, m.in.: przy-
gotowaliśmy specjalną wystawę pre-
zentującą 12 prac autorstwa Cypriana 
Kamila Norwida, nad którą patronat 
objęła Anna Szywała, prezes Firmy 
Szkoleniowo Doradczej w Świdnicy. 
Dzięki wspólnej inicjatywie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 
w Świdnicy na ulice miasta wyruszył 
NORWIDbus, czyli specjalny autobus 
dedykowany twórczości poety. Wszyscy 
korzystający mają do końca roku okazję 
zapoznać się z postacią Cypriana Ka-
mila Norwida, ponieważ w autobusie 
pojawiła się również prezentacja jego 
twórczości. Dodatkowo w NORWIDbu-
sie pojawił się regał bookcrosinngowy, 
z którego może skorzystać każdy świd-
niczanin poruszający się komunikacją 
miejską – mówi Ewa Cuban, dyrektor 
MBP w Świdnicy.

To nie koniec atrakcji. 23 wrze-
śnia 2021 r. nastąpi uroczyste podsu-
mowanie projektu edukacyjnego “Po-
ezja i dobroć... i więcej nic – Cyprian 
Kamil Norwid”, do którego biblioteka 
zaprosiła uczniów świdnickich szkół 
podstawowych. Zakładał on szereg 
działań mających na celu przybliżenie 
postaci znakomitego twórcy roman-
tycznego. 

24 września - w dzień urodzin 
Cypriana Kamila Norwida – biblio-
teka zaprasza na wernisaż wystawy 
zewnętrznej “Z Norwidem... Od ce-
ramicznego pieca do biblioteki” na 
podstawie prac prof. Andrzeja Ma-
riana Bartczaka, spotkanie z prof. 
Andrzejem Marianem Bartczakiem 
nt. twórczości artysty w nawiązaniu 

do postaci Cypriana Kamila Norwida 
oraz na wieczór literacko-muzycz-
ny poświęcony twórczości Cypriana 
Kamila Norwida „Stygmat NORWI-
DA”. 

Dodatkowo w tym dniu na pro-
menadzie przy ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego na Osiedlu Młodych 
zostanie wyeksponowana biblioteczka 
plenerowa. – Z okazji Roku Norwida i 
Roku Lema w Świdnicy powstaną spe-
cjalne budki na książki. Jedna z nich bę-
dzie poświęcona Stanisławowi Lemowi, 
natomiast druga Cyprianowi Kamilowi 
Norwidowi, który jest patronem Miej-
skiej Biblioteki Publicznej – zapowiada 
Ewa Cuban, dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Świdnicy. – Budki to 
pomysł zakładający powstanie niedu-

200. urodziny Cypriana Kamila 
Norwida w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Świdnicy 

Wystawy poświęcone artyście, dedykowany autobus, biblioteki plenerowe, projekt edukacyjny w szkołach podstawo-
wych, spotkanie autorskie, wieczór literacko – muzyczny to tylko niektóre z atrakcji, jakie z okazji 200. rocznicy urodzin 
pisarza przygotowała świdnicka biblioteka. 

- 24 września 2021 r. przypada 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida. 
W uznaniu zasług twórcy dla polskiej sztuki i polskiej kultury, w 200-lecie jego 
urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 
Rokiem Cypriana Kamila Norwida. Z tego względu Miejska Biblioteka Publiczna 
wystąpiła z wnioskiem i ostatecznie Rada Miejska Miasta Świdnica jednogło-
śnie podjęła uchwałę w sprawie obchodów miejskich Roku Norwida. W dowód 
uznania za starania bibliotekarzy o dobro czytelnika, w 1967 r., w dwudziestą 
rocznicę powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, nadano jej imię 
tego wybitnego człowieka. Chcemy, aby święto patrona, w dwusetną rocznicę 
jego urodzin, obchodzone było w sposób szczególny, dlatego też przygotowaliśmy 
szereg działań w 2021 r. upamiętniających wieszcza – mówi Ewa Cuban.

żych, ogólnodostęp-
nych miejsc, funkcjo-
nujących na zasadzie 
darmowych biblio-
teczek, przy pomocy 
których mieszkańcy 
będą mogli wymie-
niać się między sobą 
książkami. Czytelni-
cy będą mogli korzy-
stać 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. 

- Dodatkowo w 
przestrzeni wirtual-
nej pojawił się cykl 
wpisów zatytułowa-
nych “poniedziałek 
z Norwidem”, po-
święconych twór-
czości oraz postaci 
wieszcza. Od począt-
ku roku biblioteka 
udostępnia rów-
nież innym insty-

tucjom z całej Polski wystawę Norwid 
130 - wystawę poświęconą patronowi 
świdnickiej biblioteki, powstałą z oka-
zji 130-tej rocznicy śmierci twórcy. Na 
dzisiaj wystawa została wypożyczona 
dziewięć razy. Do końca roku mamy 
obłożenie, udostępniamy wersję wy-
drukowaną oraz cyfrową. Zaczęliśmy 
w Bratysławie, kończymy w Świdnicy 
w II LO, po drodze był Piotrków Trybu-
nalski, Inowrocław, Wyszków, Chełm 
Aleksandrów Łódzki – mówi Katarzy-
na Poznańska – kierownik Wypoży-
czalni Naukowej i Czytelni Czasopism.

- W imieniu świdnickiej biblioteki 
zapraszam do udziału w wydarzeniach 
poświęconych 200. rocznicy urodzin 
Cypriana Kamila Norwida – dodaje 
Ewa Cuban.

red.
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NORWIDbus już od maja kursuje po Świdnicy.

MBP przygotowała specjalną wystawę prezentującą 12 prac autorstwa swojego patrona.
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Uzbrojeni w worki na śmieci, rę-
kawiczki i specjalne chwytaki wy-
ruszyli, by posprzątać teren wokół 
Jeziora Bystrzyckiego. Za nami 28. 
akcja sprzątania świata zorganizo-
wana przez fundację „Nasza Ziemia”. 
6 września, w ciągu zaledwie kilku 
godzin społecznicy zebrali ponad 470 
kg odpadów!

Wydarzenie rozpoczęło się od 
podziękowań dla pracowników świd-
nickiego Leroy Merlin, którzy aktyw-
nie wsparli akcję „Zostań bohaterem 
naszej Ziemi”. Dzięki ich zaangażowa-
niu w 73 miejscach w Polsce udało się 
zebrać 32 tony odpadów. W imieniu 
pracowników symboliczne upominki 
odebrał prezes zarządu Leroy Merlin 

Społecznicy zebrali blisko pół 
tony odpadów nad Jeziorem 
Bystrzyckim

Gościem specjalnym wydarzenia 
była Ewelina Flinta, ambasador-
ka Akcji Sprzątanie świata – Pol-
ska. – Wspieram akcję już od 12 
lat. Przez ten czas udało się nam 
przeprowadzić wiele akcji. Bardzo 
się cieszę, że biznes dokłada się 
do ekologii. To jest nasza wspól-
na odpowiedzialność. Zarówno 
klienci jak i sklep pokazują do-
bre zwyczaje sprzątania i przede 
wszystkim nie śmiecenia – dodaje 
wokalistka, Ewelina Flinta.

Społecznicy wyciągnęli z wody kilkanaście opon samochodowych. 

Polska, Krzysztof Kordulewski.
Swoją pomoc w wielkich porząd-

kach zaoferowało również Nadle-
śnictwo Świdnica, Czysty Wałbrzych, 
strażacy ochotnicy oraz pracownicy 
pobliskiego hotelu Maria Antonina. 
– W tym roku sprzątamy pod hasłem 
„Myślę, więc nie śmiecę”.  Autorem 
plakatu 28. Akcji Sprzątanie świata-
-Polska jest znany artysta grafik, An-
drzej Pągowski. W dniach od 17 do 19 
września, wszyscy uczestnicy projektu, 
sprzątając swoje kawałki Polski, zgod-
nie z hasłem i myślą przewodnią, za-
chęcają do tego, aby wziąć głęboki od-
dech i pomyśleć z troską o jedynej pla-
necie, jaką mamy do życia, zanim bez-
refleksyjnie porzucimy na plaży puszkę 
lub butelkę po właśnie wypitym napoju. 
Podczas tegorocznego sprzątania pole-
camy chwilę refleksji nad wpływem na 
stan przyrody właśnie użytego i zosta-
wionego w lesie mini grilla lub opako-
wania po chipsach. Powiedzmy razem i 
zdecydowanie: „nie śmiecę w naturze”! 
–  mówi Beata Butwicka, prezes fun-
dacji „Nasza Ziemia”. 
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Akcja ekologiczna, Dzień Spor-
tu, piknik charytatywny „Świebodzi-
ce Miastem Serc dla Nadii”, maraton 
zumby oraz II Przegląd Twórczości 
Artystycznej Seniorów to atrakcje, 
które czekały w sobotę, 11 września na 
mieszkańców Świebodzic. 

Zmotywowani świebodziczanie 
przed południem wzięli sprawy w swoje 
ręce i posprzątali miejscowość z zale-
gających śmieci. Uzbroili się w broń do 
walki z odpadami, w rękawiczki i worki 
na śmieci. Była to kolejna edycja akcji 
proekologicznej, która cieszyła się wiel-
kim zainteresowaniem mieszkańców. 

W sobotę na stadionie przy ul. Re-
kreacyjnej rozpoczął się Dzień Sportu 
organizowany przez OSiR Świebodzice. 
Odbyły się zawody w wyciskaniu sztan-
gi, prezentacja klubów sportowych i 
ciekawe konkurencje rodzinne. Rozpo-
częła się również akcja charytatywna 
Świebodzice Miastem Serc. W tym roku 
mieszkańcy pomagali małej Nadii, dla 
której udało się zebrać 6 tysięcy 706.57 
złotych. Na uczestników czekało wiele 
atrakcji: warsztaty, występy artystycz-
ne, pokazy gimnastyki artystycznej, 
Maraton Zumby.

– Nadia urodziła się z Zespołem 
Downa. Powoduje to, że rozwija się 
nieco wolniej, a w zdobywanie nowych 
umiejętności musi włożyć stokroć wię-
cej pracy i wysiłku niż jej rówieśnicy. 
Regularnie korzysta zatem z pomocy 
wielu specjalistów. Wierzymy, że każ-
dy cel, który sobie i córce postawimy 
jesteśmy w stanie osiągnąć, potrzebu-

jemy tylko nieco Waszej pomocy. Nad-
ia jest wesołą, energiczną i bardzo to-
warzyską dziewczynką. Pomóżcie Nam 
sprawić, by uśmiech nigdy nie schodził 
z jej twarzy, a przyszłość malowała się 
w jasnych kolorach. Zbieramy środki 
przede wszystkim na rehabilitację. Za-
pytacie co da kwota ponad sześciu tysię-
cy złotych. Otóż dzięki Wam kochani na-
sza córeczka ma szansę skorzystać z sze-
ściu turnusów stacjonarnych, lub dwóch 
turnusów wyjazdowych. Jesteśmy Wam 

Moc atrakcji w Świebodzicach

Nadia urodziła się z Zespołem Downa. Powoduje to, że rozwija się nieco wolniej, a w zdobywa-
nie nowych umiejętności musi włożyć stokroć więcej pracy i wysiłku niż jej rówieśnicy.

ogromnie wdzięczni za Wasz wkład w 
jej rozwój, za danie jej szansy, za Waszą 
wiarę w jej siłę  – mówiła Natalia Czar-
nik, mama Nadii. 

Dziewczynkę można wspierać, 
wpłacając środki na konto interneto-
wej zbiórki – https://zrzutka.pl/gz8gfj 
lub biorąc udział w licytacjach, które 
prowadzone są na grupie, na portalu fa-
cebook – https://www.facebook.com/
groups/200815071019012.

J. Cader
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Filmowcy 
opanowali 
Jaworzynę 
Śląską

Przez trzy dni mieszkań-
cy gminy mogli z bliska podzi-
wiać prace filmowców i aktorów. 
Wszystko za sprawą serialu „LE-
GACY/DZIEDZIC” w reżyserii 
Diederika von Rooijen.  

Zdjęcia do filmu były realizo-
wane na terenie gminy Jaworzyna 
Śląska w dniach 8-10 września. Uję-
cia nagrywano m.in. przy bocznicy 
kolejowej w kierunku Pastuchowa 
oraz na terenie Muzeum Kolejnic-
twa. „LEGACY” to opowieść o wa-
dze dziedzictwa, o pragnieniu nie-
śmiertelności, którą mają nam za-
pewnić potomkowie i o tym, jakim 
ciężarem potrafią być takie oczeki-
wania. O spuściźnie uświadomio-
nej i nieuświadomionej, materialnej 
i emocjonalnej. O osobistym spad-
ku przekazywanym przez rodzica 
dziecku. Serial opowiada o despo-
tach i o tych, którzy są ich wyznaw-
cami, sprawcach i ofiarach – w wi-
rze światowej historii, jak i w domu 
rodzinnym. Akcja serialu dzieje się 
na przestrzeni lat 1917-1969 w Ło-
twie, Holandii, Niemczech i Polsce. 
Serial realizowany jest w między-
narodowej obsadzie na terytorium 
Polski i Holandii. Przewidywany 
termin realizacji zdjęć w Polsce do 
30 października 2021.

oprac.

https://zrzutka.pl/gz8gfj
https://www.facebook.com/groups/200815071019012
https://www.facebook.com/groups/200815071019012
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W Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie odbył się mul-
timedialny spektakl poświęcony 
twórczości Stanisława Lema. W 
sobotę, 4 września zaprezentowa-
no widowisko, które miało na celu 
przedstawienie życia oraz wizji pi-
sarza gatunku SF w roku, w którym 
przypada setna rocznica jego uro-
dzin. 

Podczas wydarzenia zostały za-
prezentowane w interesującej for-
mie fakty z życia i twórczości pi-
sarza. Całość przeplatana była mu-
zyką i animacjami komputerowymi 
specjalnie stworzonymi na potrzeby 
spektaklu. Światło muzyka i obraz 
tworzyły niezwykłą atmosferę. Au-
torski scenariusz został szczegóło-
wo stworzony w takiej formie, aby 
trwające godzinne przedstawienie 
było pełne wątków fantastycznych, 
jak na twórczość Lema przystało.

Zachwycili opowieścią o Lemie 
– Chcieliśmy przedstawić to wy-

darzenie głównie w oprawie audio-
-wizualnej, by było ciekawe nie tylko 
dla znawców twórczości Lema, ale 
także dla osób, które zetkną się z tym 
pisarzem po raz pierwszy – mówi Da-
riusz Miziarski, autor projektu.

Jedną z ciekawostek z życia pisa-
rza, którą przedstawili autorzy projek-
tu były szalone eksperymenty Lema. 
W ramach zdobywania nowych do-
świadczeń Stanisław Lem zgodził się 
wziąć udział w eksperymencie. Pod 
ścisłą opieką psychiatry zażył silny 
środek halucynogenny. Swoje wraże-
nia po sesji nazwał bardzo ciekawymi, 
ale gdy zaproponowano mu powtó-
rzenie eksperymentu zdecydowanie 
odmówił. Tłumaczył, że jego umysł 
jest wystarczająco skomplikowany i 
wizje na trzeźwo są o wile ciekawsze 
niż te, po najbardziej złożonych sty-
mulantach.

J. Cader
Na zdjęciu od lewej: Dariusz Miziarski, Agnieszka Subocz, Sylwia Miziarska oraz Witold Ko-
waliszyn.
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Stoiska producentów regionalnej 
żywności z całego Dolnego Śląska, 
degustacja lokalnych produktów, 
prezentacje Kół Gospodyń Wiejskich, 
oferta gospodarstw agroturystycz-
nych, rękodzielnicy i artyści, stano-
wiska przygotowane przez sołectwa 
z gminy Marcinowice to tylko część 
atrakcji, która czekała na głodnych 
wrażeń uczestników Dolnośląskiego 
Pożegnania Lata w Szczepanowie.

Impreza odbyła się w sobotę, 11 
września. Wśród atrakcji były również 
występy artystyczne, przegląd zespo-
łów folklorystycznych, prezentacje 
służb mundurowych: wojsk obrony 
terytorialnej, ochotniczych straży po-
żarnych, policji, nadleśnictwa, a po-

W Szczepanowie
pożegnali lato

nadto zabawy dla dzieci, degustacja 
polskiej żywności oraz zabawa przy 
muzyce z DJ. Atrakcji nie brakowało, 
a impreza trwała do późnych godzin 
wieczornych.

– Na naszym terenie, jak i wo-
kół Ślęży jest wielu producentów 
zdrowej, tradycyjnej i ekologicznej 
żywności, których warto wspierać w 
działaniach. Jesteśmy dumni, że tak 
duże wydarzenie zawitało do Gminy 
Marcinowice. Niejednokrotnie poka-
zaliśmy, że potrafimy zorganizować 
dużą imprezę na wysokim pozio-
mie  – mówił wójt gminy Marcinowi-
ce, Stanisław Leń.

J. Cader 

Stoiska producentów regionalnej żywności z całego Dolnego Śląska i degustacja lokalnych pro-
duktów czekały na głodnych wrażeń uczestników Dolnośląskiego Pożegnania Lata w Szczepa-
nowie.
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Koncerty gwiazd, plener ar-
tystyczny, giełda minerałów czy 
wspólne biesiadowanie. W Strze-
gomiu odbyło się Święto Granitu 
Strzegomskiego. Pogoda dopisała, 
a atrakcji jak zwykle nie brakowało.

Burmistrz Strzegomia oraz Rada 
Miejska w Strzegomiu zaprosili na ko-
lejną edycję cyklicznego wydarzenia 
Święto Granitu Strzegomskiego. W 
tym roku od 3 do 5 września na sce-
nie wystąpili, m.in. Łobuzy, The Bac-
kwards, Łukasz Zagrobelny, Kapela 
ze Wsi Warszawa, Goosebumps, Se-
bastian Riedel & Cree, Janusz Cedro, 
Ślad, OYA oraz PEPE.

Głównym punktem niedzielnego 
programu były Dożynki Gminne. O 
godzinie 10.00 w strzegomskiej Ba-

zylice Mniejszej została odprawiona 
uroczysta msza św. dożynkowa, któ-
rej przewodniczył ks. bp Adam Bała-
buch, a po nabożeństwie odbył się ofi-
cjalny ceremoniał przekazania chleba. 
W Rynku rozstawiono efektowne sto-
iska sołectw z całej gminy Strzegom, 
w których można było kupić lokalne 
specjały, a na scenie – obejrzeć wystę-
py zespołów ludowych.

Stoiska chętnie odwiedzane przez 
mieszkańców Strzegomia i gości przy-
gotowali producenci skupieni wo-
kół Lokalnej Grupy Działalnia. W ich 
asortymencie można było dostrzec 
własnoręcznie robione produkty z na-
turalnych, lokalnych składników oraz 
rękodzieła.

J. Cader

Święto Granitu 
Strzegomskiego 
za nami 

Święto Granitu Strzegomskiego wyjątkowo – ze względu na pandemię koronawirusa – zorga-
nizowano w pierwszy weekend września.
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XI edycja turnieju im. Tadeusza 
Ząbka o puchar prezesa IgnerHome z 
pewnością zapisze się złotymi litera-
mi w historii świdnickiej siatkówki. 
Impreza okazała się strzałem w dzie-
siątkę zarówno pod względem orga-
nizacyjnym jak i sportowym. Osta-
tecznie najlepsze na parkiecie oka-
zały się zawodniczki Jokera Świecie. 

W oficjalnym otwarciu turnieju, 
który odbył się w dniach 10-12 wrze-
śnia, udział wzięli Damian i Mate-
usz Dąbrowscy, członkowie zarządu 
MKS IgnerHome Volley Świdnica i 

główni organizatorzy memoriału,  Be-
ata Moskal–Słaniewska, prezydent 
Świdnicy, Jerzy Żądło, wiceprezydent 
Świdnicy, Joanna Ziniewicz, dyrek-
tor firmy IgnerHome, Radosław Wer-
ner, kierownik Referatu Sportu UM 
w Świdnicy oraz Jan Czałkiewicz p.o. 
dyrektora ŚOSiR. W hali im. Haliny 
Aszkiełowicz Wojno nie mogło rów-
nież zabraknąć członków rodziny le-
gendarnego Tadeusza Ząbka. 

Poza Jokerem do Świdnicy za-
witały jeszcze dwa kluby na co dzień 
rywalizujące w TAURON lidze: #Vol-

Za nami Grand Prix Factory Sport 
Race – Świdnica, pierwsza tego typu 
impreza w naszym mieście. Wydarzenie 
było jednym z etapów cyklu wyścigów 
PKO Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk. 
Łącznie na starcie zameldowało się 226 
zawodników i zawodniczek podzielo-
nych na różne kategorie wiekowe.

Centrum zawodów zlokalizowane 
było w okolicy bosmanatu, przy zalewie 

Witoszówka. Kolarze mieli do pokona-
nia dystans FUN – 40 km lub PRO – 90 
km, w pętlach po 10 km, co gwaranto-
wało dynamiczną jazdę w okolicach 
startu i mety.

Czołowe lokaty w poszczególnych 
kategoriach zajęli:
2 FUN: 
1. Wojciech Zieliński - Quest Road

2. Daniel Packi - Rycerze Rolanda Maciejew-
ski Cycling Team
3. Zbigniew Gucwa - GVT
2 FUN K:
1. Natalia Frączek – GVT
2. Agata Madej - Quest Road
3. Katarzyna Jocher - OTR Interkol CX 80 
Team
2 PRO:
1. Jan Modzelewski - LKS Baszta Golczewo
2. Arkadiusz Kiełbasa - Seven Perceptus 
Team
3. Grzegorz Bednarczyk - Diversey Team

Joker zgarnął puchar. 
Wyjątkowa edycja Memoriału 
Tadeusza Ząbka przejdzie do historii!

chunku podopieczne Macieja Leń-
skiego i Wojciecha Ząbka zakończyły 
turniej z trzema porażkami na koncie. 
W meczu zamykającym imprezę lep-
sze od wrocławianek okazały się siat-
karki Jokera i tym samym to ekipa ze 
Świecia zajęła pierwsze miejsce w XI 
Memoriale Tadeusza Ząbka. 
Wyniki rozegranych spotkań: 
▪ #VolleyWrocław – Energa MKS Ka-
lisz 3:0 (25:17, 25:23, 26:24)
▪ MKS IgnerHome Volley Świdnica – 
Joker Świecie 0:3 (15:25, 15:25, 14:25)
▪ MKS IgnerHome Volley Świdnica 
– #VolleyWrocław 0:3 (14:25, 26:28, 
21:25)
▪ Joker Świecie – Energa MKS Kalisz 
3:2 (23:25, 19:25, 25:19, 25:19, 15:11)
▪ MKS IgnerHome Volley Świdnica – 
Energa MKS Kalisz 0:3 (14:25, 18:25, 
15:25)
▪ Joker Świecie – #Volley Wrocław 3:1 
(22:25, 25:16, 27:25, 25:17)
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Joker Świecie
2. #VolleyWrocław
3. Energa MKS Kalisz 
4. MKS IgnerHome Volley Świdnica

DG

Zawodniczki ze Świecia zakończyły turniej z kompletem zwycięstw.

Świdniczanki dzielnie stawiały czoła rywalkom z TAURON ligi. 

ley Wrocław oraz Energa MKS Kalisz. 
Dla świdniczanek marzących o awan-
sie do I ligi była to kapitalna okazja 
do sprawdzenia się na tle renomo-
wanych rywalek. Rywalizacja została 
podzielona na trzy dni i zagrano sys-
tem każdy z każdym. Wyniki ułoży-
ły się w ten sposób, że w niedzielę o 
końcowym zwycięstwie nadal mogły 
myśleć zawodniczki z Wrocławia i 
Świecia. Natomiast w meczu o trzecie 
miejsce zagrały gospodynie z Energa 
MKS Kalisz. MKS IgnerHome Volley 
Świdnica po raz kolejny momentami 
dzielnie przeciwstawiał się silniejszym 
rywalkom, ale w ostatecznym rozra-
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Kolarze amatorzy opanowali Świdnicę 

Zawodnicy starali się wykręcać jak najszybsze rezultaty. 

2 PRO K:
1. Izabela Janusz - Rawex Energy Saving
2. Idalia Gmura - Seven Perceptus Team
3. Kinga Perzyńska - Seven Perceptus Team

Organizatorem wydarzenia byli Ślę-
ża Sobótka Bike Academy, przy współ-
udziale Urzędu Miejskiego w Świdnicy, 
Gminy Wiejskiej Świdnica, starostwa 
powiatowego oraz sponsora – firmy 
Dabro-Bau.

DGOrganizatorzy poza przygotowaniem trasy dla seniorów, zadbali również o nieco mniejszych 
kolarzy. Emocji było co niemiara!
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Potyczka z Piastem Żerniki 
Wrocław nie należała do najłatwiej-
szych. Ostatecznie biało-zieloni 
wygrali 3:2 i tym samym odnieśli 
czwarte zwycięstwo z rzędu. Sobot-
nie spotkanie było również okazją 
do symbolicznego pożegnania Pio-
tra Podsiadłego, kierownika druży-
ny seniorów, który po 26 latach pra-
cy w klubie przeszedł na zasłużoną 
emeryturę.

Dwa gole dla gospodarzy strzelił 
Robert Myrta, a zwycięskie trafie-
nie zaliczył Szymon Tragarz. Bramki 
dla gości zdobywał Oskar Trzepacz. 
Świdniczanie po pięciu kolejkach z 
dorobkiem 13 punktów, zajmują trze-
cie miejsce w IV lidze dolnośląskiej, 
grupy wschodniej. Liderem rozgry-
wek jest Lechia Dzierżoniów, która w 
bieżącej kampanii nie straciła jeszcze 
punktów. 

Komplet punktów gospodarzy 
i symboliczne pożegnanie 
kierownika drużyny

Piotr Podsiadły odebrał pamiątkową koszulkę z rąk wiceprezydenta Świdnicy, Jerzego Żądło, 
wiceprezesa klubu Dariusza Stachurskiego oraz kapitana zespołu seniorów Wojciecha Szuby. 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica – 
Piast Żerniki Wrocław 3:2 (1:1)

Polonia-Stal: Kot – Sowa, Salamon, 
Edil, Kasprzak, Białasik, Szuba, Zyga-
dło, Kotfas, Tragarz, Myrta oraz Filip-
czak, Kozachenko, Polak, Kusio

Komplet wyników 5. Kolejki:
▪ Moto Jelcz Oława – GKS Mirków/
Długołęka 1:0
▪ MPK Wołów – AKS Strzegom 0:0
▪ Polonia Trzebnica – Lechia Dzierżo-
niów 1:6
▪ Piast Nowa Ruda – Barycz Sułów 1:4
▪ Bielawianka Bielawa – WKS Wierzbi-
ce 3:2
▪ Pogoń Oleśnica – Orzeł Ząbkowice 
Śląskie 1:3
▪ Sokół Marcinkowice – Słowianin 
Wolibórz 4:4

DG
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Choć prognozy zapowiadały opa-
dy deszczu, to na szczęście udało się 
rozegrać siódmą już edycję turnieju 
tenisowego mikstów, upamiętniają-
cego postać Wiesława Kułakowskie-
go, znanego i lubianego propagatora 
tej dyscypliny sportu.

Rywalizacja w sympatycznej at-
mosferze rozpoczęła się w niedzie-
lę, 12 września o godz. 10.00. W samo 
południe odbyło się oficjalne otwarcie 
turnieju, w którym tradycyjnie uczest-
niczyła pani Halina Kułakowska, żona 
Wiesława wraz z synem, synową i 
wnukami. Kilka słów wspomnień wy-
głosił Zygmunt Worsa, wicestarosta 
powiatu świdnickiego. Nie zabrakło 
też władz miasta - Jerzego Żądło, wi-
ceprezydenta Świdnicy oraz Wiesława 
Żurka, świdnickiego radnego. Organi-
zatora reprezentował Jan Czałkiewicz, 
p.o. dyrektora Świdnickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji oraz Łukasz Zięta, 
przedstawiciel operatora kortów, czyli 
BreakPoint Tenis&Bar Świdnica. Spo-
tkania rozgrywano systemem każdy z 
każdym do dwóch wygranych setów, a 
większość z nich kończyła się dopiero 

w tie-breaku. O bardzo wyrównanym 
poziomie rywalizacji świadczy 
fakt, że po rozegraniu wszystkich 
meczów dwie drużyny miały taką 
samą liczbę zdobytych punktów i 
o zwycięstwie zadecydowało ich 
bezpośrednie wcześniejsze spotkanie, 
które skończyło się w tie-breaku. 
Ostatecznie mistrzami mikstów do 
przyszłorocznego turnieju została 
para Elżbieta Orzechowska i Andrzej 
Pawłowski. Na drugim miejscu podium 
stanęli Joanna Baziak i Ireneusz Wier-
cigroch. Organizatorami turnieju byli 
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji 
i Break Point Tenis&Bar przy finanso-
wym wsparciu powiatu świdnickiego i 
Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Dzięki 
tym instytucjom cztery najlepsze mik-
sty otrzymały talony na sprzęt spor-
towy. Były też pamiątkowe statuetki i 
dyplomy oraz drobny sprzęt sportowy 
dla wszystkich uczestników imprezy. 
Fundującymi dodatkowe nagrody byli 
też sponsorzy: Firma Jako i Fundacja 
Łączy nas Football. Na zakończenie po 
rozdaniu nagród uczestnicy turnieju 
zasiedli przy wspólnym grillu. Nad ca-

łością rywalizacji i przebiegu turnie-
ju czuwali Waldemar Kurek i Łukasz 
Zięta.

Klasyfikacja końcowa:
1. Elżbieta Orzechowska, Andrzej 
Pawłowski
2. Joanna Baziak, Ireneusz Wierci-
groch

3. Małgorzata Misiek, Jacek Orze-
chowski
4. Katarzyna Kałat, Piotr Baziak
5. Edyta Pawłowska, Mariusz Paździo-
ra
6. Justyna Orzechowska, Piotr Orze-
chowski

Oprac.

Po raz siódmy zagrali dla pana Wiesia!

Tradycyjnie uczestnicy turnieju wraz z rodziną Wiesława Kułakowskiego zapozowali do pa-
miątkowego zdjęcia. 
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