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Gruziński chór zachwycił
tłum! Niesamowite widowisko
w Kościele Pokoju

Tu znajdziesz
biuletyn

Pieśni odzwierciedlają gruzińską radość i smutek. Są także interpretacją uczuć, myśli i marzeń.

biuletyn informacyjny
www.mojaswidnica.pl
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Początek udanej współpracy
Przypomnijmy, że w sierpniu tego
roku Świdnica podpisała umowę o
współpracy z gruzińskim Kobuleti.
Tradycyjna przyjaźń polsko-gruzińska i dynamiczne zmiany polityczne
i gospodarcze w Europie Środkowej i
Wschodniej spowodowały, że Gruzja z

Ławy świątyni zapełniły się widzami po
brzegi.

Świdnica
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zespół. Pieśni te zawsze dzieliły radości i smutki Gruzinów. Unikalna polifonia gruzińskich śpiewów w 2001 roku
została uznana przez UNESCO za arcydzieło niematerialnego dziedzictwa
kulturowego.
– Około tysiąca osób wysłuchało
pierwszego podczas tego pobytu w Polsce występu Chóru Narodowego Adżarii
z Batumi. Trudno opisać, bo emocje były
ogromne. To pierwszy a ważny akcent
partnerskiej współpracy polsko-gruziń-

skiej w naszym mieście. Są tacy, co pytają „co Świdnica będzie z tego miała?”. Oto
przykład… Porywający koncert, otwarty
dla wszystkich mieszkańców i gości.
Pierwszy, z pewnością nie ostatni. Lista
podziękowań długa, ale po pierwsze Konsulat Honorowy Gruzji we Wrocławiu
i Konsul, Wojciech Wróbel za zarażenie
miłością do Gruzji. Ośrodek Kultury i
Sztuki we Wrocławiu (OKiS) za propozycję koncertu. Maciej Kieres i team chapeau bas. Kościół Pokoju w Świdnicy za
udostępnienie najpiękniejszej sali koncertowej w naszym mieście (i nie tylko).
Hufiec ZHP Świdnica za to, że zawsze
można na Was liczyć. Jacek Piekunko i
jego zespół dziękuję Wam wszystkim za
to, że rzeczy niemożliwe stają się możliwe – komentuje prezydent Świdnicy,
Beata Moskal–Słaniewska.

foto: D. Gębala

To była prawdziwa uczta dla uszu.
Tłumy świdniczan zgromadzonych w
wyjątkowym wnętrzu Kościoła Pokoju
oklaskiwały w niedzielę, 3 października Narodowy Chór Adżarii Batumi,
który właśnie w naszym mieście zainaugurował swoją trasę koncertową
w ramach XXX Festiwalu „Maj z Muzyką Dawną”. Wyjątkowe wydarzenie
to wspaniałe preludium do owocnej
współpracy świdnicko-gruzińskiej.
Zespół Batumi jest najlepszym w
Gruzji wykonawcą tradycyjnych gruzińskich pieśni ludowych (i nie tylko).
Artystyczna praca zespołu została
doceniona przez takich wielkich mistrzów jak A. Erkomaishvili i R. Gogiashvili. Zespół otrzymał pierwszą
nagrodę oraz Grand-Prix na V Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie
J. Kakhidze „Tbilisi Jesienią”, jednocześnie odnosząc sukcesy za granicą,
występując na licznych festiwalach w
Szwecji, Grecji, Portugalii, Hiszpanii,
Iranie, Turcji, Rosji, Francji, Finlandii,
Szwajcarii. Repertuar zespołu obejmuje ponad 100 pieśni ze wszystkich regionów Gruzji. Wykonywane są one na
perfekcyjnym poziomie, jaki prezentują
zarówno poszczególni soliści oraz cały
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▪ Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Franciszkańska 18
▪ Filia Biblioteki - Kraszowice
▪ Filia Biblioteki - Wrocławska
▪ Urząd Miasta
▪ Urząd Gminy Świdnica
▪ Starostwo Powiatowe
▪ Powiatowy Urząd Pracy
▪ Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Wałbrzyska
▪ Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych, ul. Długa 33
▪ Świdnicki Ośrodek Kultury
▪ Informacja Turystyczna
▪ Muzeum Dawnego Kupiectwa
▪ Klub Seniora Saperów
▪ OSiR lodowisko
▪ OSiR dom wycieczkowy
▪ Hala Targowa, pl. Grunwaldzki
▪ Dworzec Kolejowy
▪ Galeria Świdnicka
▪ Szpital LATAWIEC
▪ Przychodnia MEDYK
▪ Przychodnia BHMED
▪ Przychodnia ARSMEDICA
▪ Przychodnia MEDI-LAB
▪ Przychodnia OSTEON
▪ Przychodnia ESKULAP
▪ Przychodnia EZ – Medica
▪ Przychodnia Raj – Med.
▪ Stomatologia AS Adrian Kownacki
▪ Przychodnia weterynaryjna OGONEK
▪ Restauracja WOŁOWINA
▪ Bar PRZEDMIEŚCIE
▪ Pizzeria RAMONA
▪ Restauracja FADO
▪ Intermarche (os. Młodych)
▪ biurowiec Pafal
▪ Piekarnia Bieżyńscy, os. Zawiszów
▪ Sklep ul. Leśna
▪ Pawilon - Kraszowice
▪ Myjnia Primocar (przy Leroy Merlin)
▪ Stacja Paliw Jar Tom
▪ Wagony Świdnica
▪ Electrolux Świdnica
▪ Salon Prasowy AS, ul. Długa 60
▪ Sklep w Opoczce
▪ Basen w Witoszowie Dolnym
▪ Biblioteka w Pszennie
▪ Świdnickie Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne
w Bystrzycy Dolnej
▪ Sklep w Bystrzycy Dolnej
▪ Sklep Przy Remizie w Burkatowie
▪ Sklep w Komorowie
▪ Urząd Miejski w Żarowie
▪ GCiKS Żarów
▪ Biblioteka Miejska w Żarowie
▪ Fabryka Yagi w Żarowie
▪ Fabryka Daicel w Żarowie
▪ Fabryka Bridgestone w Żarowie
▪ Urząd Gminy w Marcinowicach
▪ Sklep Mieszko, Świdnicka 2,
Marcinowice
▪ Sklep Wiko, Zebrzydów 28
▪ Sklep Wiko, Mysłaków 31
▪ Urząd Miejski w Świebodzicach
▪ Wodne Centrum Rekreacji
w Świebodzicach
▪ Urząd Miejski w Strzegomiu
▪ Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śl.
▪ Zakłady Porcelany Stołowej
Karolina w Jaworzynie Śl.
▪ NZOZ Mieszko

foto: D. Gębala
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Tuż przed rozpoczęciem koncertu głos zabrali organizatorzy wydarzenia. Na zdjęciu od lewej:
Beata Moskal-Słaniewska, ks. biskup Waldemar Pytel, Wojciech Wróbel i Maciej Kieres.
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republiki sowieckiej stała się wschodzącą gospodarką i krajem wolnym.
Pobliski Wrocław nawiązał w 2019
roku partnerstwo ze słynnym Batumi, zaś Dolny Śląsk współpracuje stale z gruzińskim Regionem Adżarii,
gdzie położone jest właśnie Kobuleti.
Partnerstwo obejmować będzie takie
dziedziny jak: kultura i sztuka, sport i
turystyka, edukacja, ochrona środowiska, gospodarka, transport miejski,
ochrona zabytków, ochrona zdrowia
i sprawy społeczne, urbanistyka oraz
rewitalizacja.
DG
druk
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Wielkimi krokami zbliża się
7. Świdnicki Festiwal
Filmowy Spektrum

reklama

foto: organizatorzy

facebook mojaswidnica.pl

Sprzedaż biletów i karnetów wystartuje odpowiednio 12 i 15 października.

reklama

Oprac.

reklama

Filmem otwarcia 7. edycji Spektrum będzie
najnowszy przebój polskich kin z Dawidem Ogrodnikiem w roli głównej – „Najmro. Kocha, kradnie,
szanuje” (reż. Mateusz Rakowicz). To komedia akcji, która łączy pokolenia, inspirowana prawdziwą
historią Zdzisława Najmrodzkiego, gwiazdy przestępczego półświatka i legendarnego króla ucieczek, który 29 razy wymknął się organom ścigania PRL. Uczta dla miłośników kina odbędzie się w
dniach 24-30 października.
Kobiety go kochały, a mężczyźni podziwiali. Brawurowe wyczyny Najmrodzkiego śledziła w latach
70. i 80. cała Polska, a już 24 października uczestnicy
festiwalu zobaczą je na pokazie otwarcia Spektrum
w Świdnicy. W konkursie weźmie udział 5 pełnometrażowych filmów z Polski oraz 5 produkcji zagranicznych, m.in. „Moje wspaniałe życie” Marcina
Grzegorzka, który otrzymał jedno z najważniejszych
wyróżnień podczas 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni – nagrodę za najlepszą reżyserię.
Pełny program festiwalu zostanie ogłoszony 11
października, a sprzedaż karnetów (130 zł) i biletów
na pojedyncze wydarzenia (10 zł) rozpocznie się odpowiednio 12 i 15 października.
Zakup karnetów i biletów na pojedyncze wydarzenia będzie możliwy stacjonarnie w kasach Świdnickiego Ośrodka Kultury oraz internetowo za pośrednictwem strony Ośrodka: www.sok.com.pl i festiwalu: www.spektrumfestival.pl.
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Młodzieżowa Rada Miasta Świdnicy przystąpiła do ogólnopolskiej
akcji „Wolna Szkoła” zainicjowanej
przez Sieć Organizacji Społecznych
(S.O.S.). W efekcie w kilkunastu lokalizacjach miasta możemy zauważyć
czerwone ekierki.
Kampania prowadzona jest pod
hasłem
„Wolna Szkoła”
przede
wszystkim w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej wolnaszkola.org. Symbolem
kampanii jest czerwona szkolna
ekierka. – Rząd chce odebrać naszym
dzieciom wolność wyboru i krytycznego myślenia, nauczyć nietolerancji,
oportunizmu i konformizmu. Nie pozwolimy na to – mówią organizatorzy kampanii #WolnaSzkoła. Sprzeciwiają się zmianom w oświacie,
które niosą za sobą projekty ministra edukacji Przemysława Czarnka.
Utworzyli apel do premiera, wysyłają
listy do posłów.
Do akcji przyłączyła się również
Młodzieżowa Rada Miasta Świdnicy.
– Akcja jest wyrazem sprzeciwu wobec
proponowanych przez ministra Przemysława Czarnka i ministra Michała
Wójcika projektów ustaw o noweliza-

cji prawa oświatowego oraz kodeksu
karnego, Ustawy przewidują między
innymi odwoływanie dyrektorów szkół
poprzez decyzje uznaniowe władzy
centralnej oraz wyodrębnienie nowych czynów zabronionych w zakresie
nadzoru nad małoletnimi, których popełnione może skutkować karą pozbawienia wolności. Uważamy, że to jawny zamach na suwerenność placówek
szkolnych, autonomię edukacji oraz
próba przejęcia kontroli nad dyrektorami i dyrektorkami – argumentuje
Natalie Śliwa, sekretarz Młodzieżowej
Rady Miasta.
W tworzenie ogólnopolskiej akcji
zaangażowane są m.in.: Amnesty International Polska, Helsińska Fundacja
Praw Człowieka, Kampania Przeciw
Homofobii, Komitet Obrony Demokracji, Ogólnopolska Federacja Organizacji
Pozarządowych, Protest z Wykrzyknikiem, Wolne Sądy, a także Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Związek Nauczycielstwa
Polskiego i Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska oraz korporacje
samorządowe zrzeszone w Stowarzyszeniu Samorządy dla Polski.
JC + DG

foto: D. Gębala

Świdnicka młodzież
przyłączyła się do protestu

Symbolem akcji #WolnaSzkoła są czerwone ekierki, które od kilku dni widzimy także na ulicach Świdnicy.

Wystartowała szósta edycja Prezydent Świdnicy
„Zalogowanych”
z nagrodą Barlickiego
ludziom realizację planów edukacyjnych i zawodowych oraz funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej,
a z drugiej – zapewnianie lokalnym
przedsiębiorcom i potencjalnym inwestorom kadry wykształconej zgodnie z
ich potrzebami i oczekiwaniami. Organizatorem programu jest Gmina Miasto Świdnica we współpracy ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kupców
Świdnickich, Powiatowym Urzędem
Pracy w Świdnicy oraz Starostwem
Powiatowym w Świdnicy. Partnerami
programu są lokalni przedsiębiorcy.
DG

Młodzież z entuzjazmem angażowała się w dyskusję na temat celów zrównoważonego rozwoju.
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Beata Moskal-Słaniewska, prezydent naszego miasta została laureatką Nagrody Samorządowej im.
Norberta Barlickiego w 2020 roku
w kategorii samorząd miejski. Są
one przyznawane przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska.
Wyróżnienia za 2020 i 2021 rok zostały wręczone 24 września przez
prezesa stowarzyszenia, prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego,
podczas uroczystej gali w Krakowie.
Nagrody otrzymują osoby fizyczne i prawne związane z samorządem
terytorialnym, za działania na rzecz
wspólnot samorządowych w Polsce.
Statutowym celem Stowarzyszenia
Rzeczpospolita Obywatelska jest
m.in. promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, integrowanie
środowisk samorządowych, promocja dobrych praktyk samorządowych
oraz nowoczesnych metod zarządzania wspólnotami samorządowymi, opiniowanie aktów prawnych
dotyczących samorządów oraz działanie na rzecz pogłębiania regionalnej integracji europejskiej. Nagrody
przyznano w tym roku po raz dziesiąty. Jej kapitułę tworzą m.in. byli i
obecni politycy, parlamentarzyści i
samorządowcy, a jej przewodniczącym jest Aleksander Kwaśniewski
– Prezydent RP w latach 1995-2005.
Norbert Barlicki był działaczem
społecznym i politycznym związanym z Polską Partią Socjalistyczną, którego aktywność przypadła
na okres od początku XX wieku do
czasu II wojny światowej. W latach

międzywojennych był m.in. posłem
na sejm oraz ministrem w rządach
Jędrzeja Moraczewskiego i Aleksandra Skrzyńskiego, a także członkiem
Rady Obrony Państwa w czasie wojny z bolszewikami. W czasie okupacji
hitlerowskiej działał w konspiracji.
Został aresztowany przez Gestapo
i wywieziony do Auschwitz, gdzie
zmarł we wrześniu 1941 roku.
Oprac.

Prezydent Świdnicy odebrała nagrodę z rąk
Jacka Majchrowskiego, prezydenta Krakowa.

foto: użyczone

foto: D. Gębala

Blisko 200 ósmoklasistów z 11
świdnickich podstawówek pod opieką swoich nauczycieli weźmie udział
w szóstej już edycji „Zalogowanych”.
Gośćmi prelekcji, która odbyła się 18
września w auli widowiskowej I LO w
Świdnicy, byli członkowie United Nations Association – Poland – Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w
Polsce.
Przypomnijmy, że głównym celem
programu „Zostańcie z nami – Miasto
i Powiat Świdnica” jest z jednej strony
dostarczanie wiedzy i praktycznych
umiejętności, które ułatwią młodym

Ostatnie pożegnanie
Zdzisława Grześkowiaka

koleżanki nauczyciele. To wielka strata
dla nas wszystkich. Niebo nad tą stratą
dziś płacze i nasze serca także – mówiła podczas ceremonii pogrzebowej,
prezydent Świdnicy, Beata Moskal–
Słaniewska.
Zdzisław Grześkowiak zmarł 1
października 2021 roku. Miał 72 lat.
Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze kondolencje.
DG

Rodzina, najbliżsi, znajomi oraz
społeczność I Liceum Ogólnokształcącego pożegnała Zdzisława Grześkowiaka, cenionego nauczyciela i samorządowca. Ceremonia pogrzebowa
odbyła się 6 października na cmentarzu komunalnym przy ul. Słowiańskiej.
Zdzisław Grześkowiak przez 40
lat pracował jako nauczyciel języka
polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Świdnicy.
Był nauczycielem cenionym, charyzmatycznym i z ogromnym autorytetem w środowisku lokalnym. Wychowawca kilku pokoleń Kasprowiczan.
W latach 2001–2017 pełnił funkcję
wicedyrektora liceum. Przygotowani
przez niego uczniowie odnosili liczne sukcesy w olimpiadach literatury

i języka polskiego, olimpiadzie filozoficznej (finaliści i laureaci) oraz w wielu konkursach, promując tym samym
nasze miasto na forum wojewódzkim
i ogólnopolskim. Zdzisław Grześkowiak pracował na rzecz samorządu
peniąc funkcję radnego Rady Miejskiej
Świdnicy V kadencji (2006-2010) oraz
radnego powiatowego w Świdnicy I
Kadencji (1998-2002). W Radzie Powiatu pełnił ponadto funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania. Zdzisław Grześkowiak jako
świdniczanin współpracował na rzecz
organizacji pozarządowych takich jak:
Instytut Trzeciego Wieku w Świdnicy,
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO w Świdnicy, Stowarzyszenie
Twórczości Jana Kasprowicza na Harendzie w Zakopanem. Przez kilka lat

foto: D. Gębala

Zdzisław Grześkowiak zostanie zapamiętany jako postać niezwykle ciepła, otwarta i pomocna.

Tłumy świdniczan uczestniczyły w ostatniej drodze Zdzisława Grześkowiaka.

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia
– żyjemy w naszych dzieciach
i następnych pokoleniach. Albowiem oni to dalej my,
a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia.”
Albert Einstein

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Zdzisława
Grześkowiaka

,

uhonorowanego tytułem „Zasłużony dla Miasta Świdnicy”,
wieloletniego polonisty I Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kasprowicza w Świdnicy
współtwórcy świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
byłego radnego miejskiego i powiatowego.
Rodzinie i przyjaciołom
składamy najszczersze wyrazy współczucia.
Jan Dzięcielski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świdnicy

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy
reklama

foto: archiwum/W. Bąkiewicz

był członkiem rady nadzorczej i programowej Fundacji na Rzecz Kultury i
Edukacji im. Tymoteusza Kasprowicza
we Wrocławiu. – Nie zdążyliśmy wręczyć Ci tytułu „Zasłużony dla miasta
Świdnicy”, a Rada Miejska przyznała
go zaledwie chwilę przed Twoim odejściem… Popatrz, jesteśmy tutaj wszyscy, którzy Cię znali, kochali, którzy zawdzięczają Ci tak wiele. Twoi najbliżsi,
Twoi przyjaciele, uczniowie, koledzy i
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Efektywnie zbierają nektary i pyłki
w okolicy o promieniu około 2 km. W
ciągu roku są w stanie wyprodukować
nawet do 50 kg miodu. Dzięki ich niesamowitej pracy możemy cieszyć się z
większych plonów. Niestety, w całym
kraju i na świecie zaczyna ich brakować. Pszczoły, bo o nich mowa, doczekały się pomocy w Świdnicy! Dzięki
współpracy Urzędu Miejskiego, Pasieki
Miodnia oraz ROD „Pod Grzybem” powstała pierwsza w pełni ekologiczna
pasieka miejska.
- Nasz ogród jest bardzo duży i składa
się aż z 600 działek. Bardzo dużo pszczół
ginie ze względu na nieodpowiednią chemię. Dlatego doszliśmy do wniosku, że powinniśmy mieć u nas małą pasiekę i przy
współpracy z Urzędem Miejskim oraz Pasieką Miodnia możemy się pochwalić 10
ulami. Nasze ogródki są bogate w drzewa
owocowe. Przecież na wiosnę dla pszczół
to będzie istny raj – opowiada prezes Stowarzyszenia Ogrodowego Rodzinnych

Ogrodów Działkowych „Pod Grzybem”
Wanda Sulikowska i dodaje: Na dachu
naszej działkowej świetlicy założono mini
pasiekę, która przyczyni się do zwiększenia plonów na naszych działkach. Jest
ekologiczna i przyjazna dla środowiska.
W związku z powyższym zwracamy się
do działkowców o dokonywanie oprysków
w odpowiednich godzinach, aby nie zakłócać pracy tak pożytecznych owadów.
Jednocześnie przypominamy o obowiązku
stosowania jedynie środków ochrony dozwolonych i przyjaznych dla środowiska i
ekologii. Nieprzestrzeganie zaleceń grozi
wysoką grzywną pieniężną.
- Ekologia to nie tylko nauka, ale konkretne projekty i praktyka. Pierwsza miejska pasieka z inicjatywy działkowców to
piękny, budujący przykład. W całym kraju
i na świecie zaczyna brakować pszczół,
dlatego musimy wspierać te owady. Bez
nich nie będzie owoców, warzyw i nie będzie nas! – mówi wiceprezydent Świdnicy, Szymon Chojnowski.

O życiu niezwykle potrzebnych owadów, początkach pasji do pszczelarstwa i realizacji projektu pierwszej
miejskiej pasieki opowiada Tomasz
Rózio z Pasieski Miodnia.

mianie czy ocieplenie gniazd (utrzymanie temperatury w ulu kosztuje pszczoły
sporo energii, a co za tym idzie pożywienia). Im pszczoły silniejsze wkraczają w
sezon, tym łatwiejszą i przyjemniejszą
mają pracę. Dzięki temu jest ich więcej
i każda zależnie od wieku może zajmować się określoną czynnością w hierarchii. A kto może zostać pszczelarzem?
Właściwie każdy. Najważniejsze cechy
dobrego pszczelarza to cierpliwość, systematyczność i pasja. Ważne, by na początku poczytać literaturę fachową lub
znaleźć kogoś, kto wskaże nam drogę,
bo choć wydaje się to proste zajęcie, w
istocie takie nie jest. Wiele kwestii trzeba
rozwiązywać obserwacją i wyciąganiem
logicznych wniosków.

- Właściwie zaczęło się jeszcze za czasów, gdy byliśmy nastolatkami. Dziadek Dawida Siwiaka ponad 20 lat
prowadził pasiekę i często przychodziliśmy do niego, aby pomagać. Wstawaliśmy o świcie, by przewieźć ule z pasieki na pożytki, pomagaliśmy w wirowaniu miodu czy rozlewaniu go do
słoików. Gdy dziadek zaczął zauważać
nasze zaangażowanie, zaproponował
nam po jednym ulu do samodzielnej
opieki nad pszczółkami. Po krótkim
namyśle stwierdziliśmy, że lubimy
wyzwania i spróbujemy. I tak kilka lat
pracowaliśmy pod jego okiem, systematycznie zwiększając liczbę rodzin
pszczelich. Gdy w Świdnicy pojawiła
się możliwość zdobycia wykształcenia
kierunkowego (rolnik spec. pszczelarstwo), byliśmy jednymi z pierwszych
uczniów na liście. Po skończeniu szkoły i zdaniu egzaminu otworzyliśmy
działalność w ramach detalicznego
handlu rolniczego.

Co jest najtrudniejsze w obowiązkach pszczelarza, kto
może nim zostać?

- Najtrudniejsze w obowiązkach
pszczelarza z naszej perspektywy jest
„przewidywanie” zachowania naszego
otoczenia. Każdy pszczelarz w pewnym sensie musi planować swoje ruchy z wyprzedzeniem. Niektóre etapy
rozwoju rodziny pszczelej wymagają
od nas wielu wcześniejszych przygotowań. Gdy na przykład, „przewidujemy” późny start wiosny, musimy
zawczasu pomóc rodzinom w osiągnięciu dużej siły, by były gotowe na
pierwsze ciepłe dni i pojawiające się
wraz z nimi pożytki - przez dokar-
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Skąd pomysł na stworzenie
pierwszej miejskiej pasieki? Co
trzeba było załatwić, żeby pasieka mogła powstać na terenie
ROD „Pod Grzybem”?

- Stwierdziliśmy, że wzorem innych dużych miast jak np. Wałbrzych, moglibyśmy w Świdnicy uruchomić pierwszą
miejską pasiekę. Skontaktowaliśmy się
z Wandą Sulikowską, prezes ROD „Pod
Grzybem”. Jej marzeniem było postawienie kilku uli dla owadów zapylających
na terenie ogrodów działkowych. Dzięki
temu te niezmiernie pracowite i przydatne stworzenia pomogłyby działkowiczom w podniesieniu jakości ich pieczołowicie sadzonych kwiatów czy upraw
warzyw i owoców. Połączyliśmy ze sobą

dwie idee - miejska pasieka i pomoc
działkowiczom. Okazało się, że w całe
przedsięwzięcie zamieszani są również
wiceprezydent Szymon Chojnowski oraz
Magdalena Okniańska, kierownik Referatu Organizacji Pozarządowych. która
swoim zaangażowaniem i entuzjazmem
bardzo pomogła nam w domknięciu całego projektu, za co w tym właśnie miejscu
bardzo serdecznie wszystkim wymienionym osobom chcielibyśmy podziękować!
Bez Was na pewno by się nie udało!

Jakie warunki są optymalne dla
pszczół? W jakich miejscach
najlepiej stawiać ule?

- Właściwie jednym z najważniejszych
kryteriów jest ilość pożytków w okolicy. Pszczoły efektywnie zbierają nektar
czy też pyłek w okolicy o promieniu ok.
2 km, gdy pożytków tych nie ma, mogą
latać nawet do 5 km! Nasza rola polega
głównie na znalezieniu miejsca, gdzie
pożytku będzie jak najwięcej i będzie
tak zróżnicowany, by okresy kwitnienia
poszczególnych roślin nakładały się na
siebie. Stąd też wybór ogródków działkowych, na których, jak wszyscy wiemy,
gatunków roślin jest tyle, na ile pozwala
wyobraźnia ich właścicieli. Dodatkowo
w okolicy ROD „Pod Grzybem” znajdują
się pola uprawne, na których rolnicy co
rusz sieją coś nowego, co w kumulacji
daje nam istny raj dla tych stworzeń!

Ile miodu będą w stanie wyprodukować pszczoły w sezonie?

- Tego tak naprawdę nie da się oszacować. Wszystko zależy od tego, jak szybko przyroda wystartuje po zimie i jak
będzie się kształtowała pogoda. Średnio przyjmuje się, że jeden ul w roku
daje pszczelarzowi ok 25 kg miodu,
bardzo dobry wynik to ok 50 kg rocznie.
Oczywiście mówimy o rodzinie stricte
nastawionej na produkcję, w przypadku naszej miejskiej pasieki chodzi o
efektywność i ilość pszczół w jednym
ulu (w sezonie może być ich nawet 40
tysięcy), dlatego nasza strategia polegać będzie na utrzymywaniu dużej siły
nawet kosztem zbiorów.

Jak rozpoznać, z czego jest
dany miód?

- Głównym kryterium rozróżniającym gatunek miodu jest jego kolor i
szybkość krystalizacji (tak, prawdziwy
miód musi prędzej czy później skrystalizować!). Miód rzepakowy jest na
przykład bardzo jasny i przy krystalizacji zamienia się w białą twardą
masę, za to miód spadziowy jest bardzo ciemny (ma kolor whisky) i przy
krystalizacji lekko jaśnieje. Bardziej
wytrawni konsumenci miodu poznają
jego gatunek po zapachu oraz oczywiście smaku. Aby więcej dowiedzieć się,
jak rozróżnić miód, na co dany gatunek
„jest dobry” i jak właściwie obchodzić
się z tym szlachetnym produktem, zapraszamy do odwiedzin naszej strony
internetowej
www.pasiekamiodnia.
pl lub do skanowania kodów QR z
naszych etykiet, które prowadzą bezpośrednio na odpowiednią zakładkę z
opisem danego miodu, który Państwo
zakupicie.

Gdzie trafi miód z pasieki?

10 uli zamontowano na dachu świetlicy działkowej. Na zdjęciu Tomasz Rózio i Dawid Siwiak.

foto: użyczone

Skąd pomysł na takie niecodziennie i oryginalne hobby.
Jak zrodziła się Wasza pasja
do pszczelarstwa?

Działkowcy nie kryją radości, że mogli przyczynić się do ochrony tak pożytecznych owadów.

- Miód z miejskiej pasieki chcemy wykorzystywać głównie do promocji naszego
regionu na różnego rodzaju imprezach
promujących zdrową żywność i ekologiczny tryb życia czy do promowania
samej Świdnicy jako miasta przyjaznego
pszczołom i stwarzającego możliwości
ludziom takim jak my, żyjącym pasją!
DG

foto: D. Gębala

Pierwsza pasieka miejska
działa na pełnych obrotach!

aktualności

Mistrzostwa Świdnicy w biegu na orientację

reklama

reklama

pl/9rn79. Udział w zawodach jest bezpłatny.
Organizatorem mistrzostw jest
Urząd Miejski oraz Hufiec ZHP Świdnica.
Zawody rozegrane zostaną w 3 kategoriach. Uczestnicy będą mogli wystartować indywidualnie na trasie krótkiej (1,8
km, 12 punktów kontrolnych) i długiej
(2,4 km, 21 punktów kontrolnych) lub w
kategorii rodzinnej (2,4 km, 19 punktów
kontrolnych). Dla zwycięzców przewidziano dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
– Zachęcamy serdecznie świdniczan i nie
tylko do udziału w zawodach. Gwarantujemy świetną zabawę niezależnie od
tego czy startujesz sam czy w drużynie.
Jednocześnie apelujemy do wszystkich
uczestników aby przed wzięciem udziału
w zawodach zapoznali się z zaleceniami
COVID-19 znajdującymi się w regulaminie – mówi Radosław Werner, kierownik
Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejoprac.
skiego w Świdnicy.

ZADZWOŃ

reklama

+48 71 75 88 140
reklama

Chcesz sprawdzić swoją kondycję?
Potrafisz szybko podejmować decyzje i
wiesz, jak korzystać z mapy? Zgłoś się
do udziału w Mistrzostwach Świdnicy
w biegu na orientacje. Tym razem zawody zorganizowane zostaną na terenie Parku Harcerskiego, w okolicach
zalewu Witoszówka.
Centrum zawodów zlokalizowane
będzie w bosmanacie. Start zaplanowano w sobotę, 16 października. Bieg
na orientację to doskonała forma aktywności sportowej, która łączy wysiłek
fizyczny i myślenie. Uczy koncentracji,
trafnego podejmowania decyzji i planowania. Jest sportem dla całych rodzin,
który daje możliwość obcowania z naturą i aktywności na świeżym powietrzu.
Osoby zainteresowane udziałem
w mistrzostwach powinny do 11 października wypełnić specjalny formularz dostępny na stronie: https://tiny.
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Za nami I Konkurs Techniczny –
Talenty dla Firm

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe nagrody.

oraz Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych, SP nr 6 oraz SP nr 8 w Świdnicy. Patronat nad drużynami objęły
firmy: SONEL, RST, AAM oraz DAICEL.
- Chciałam pogratulować wszystkim
uczestnikom odwagi, tego, że zmierzyliście się z niełatwym zadaniem. Mam
nadzieję, że to, co dziś tworzyliście, będzie dla was natchnieniem, aby rozwijać umiejętności techniczne. Już dzisiaj
w zawodach technicznych jest wiele
atrakcyjnych ofert pracy, wiele zakładów
chętnie zatrudni osoby z wykształcaniem technicznym, inżynierskim i zdol-

nościami manualnymi, ponieważ mimo
komputeryzacji życia zostają jeszcze takie sfery, gdzie zdolności techniczne są
ważne. Bardzo dziękuję za zaangażowanie Sudeckiej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Świdnicy. Współpraca z Izbą
Gospodarczą Kraju Kralovo Hradeckiego
dobrze się rozwija, a mnie bardzo cieszy,
że projekt ten skierowany jest do ludzi
młodych, aby was zachęcić do doskonalenia swoich umiejętności, wybrania swojej ścieżki edukacyjnej, a potem zawodowej, bo wszyscy chcemy, żebyście byli
dobrze wykształceni i robili to, co lubicie,
a to z kolei zapewni wam dobrą pracę –
mówiła Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.
Projekt sprzyjał nie tylko zwiększeniu zainteresowania młodzieży dziedzinami technicznymi, ale również rozwijaniu takich umiejętności jak: integracja
na różnych poziomach wiekowych,

Kurzajki,
czym są i jak sobie
z nimi radzić?
Brodawki wirusowe potocznie nazywane
kurzajkami wywołane są przez wirus
brodawczaka ludzkiego HPV. Najczęściej
spotykane są u młodzieży i dzieci. Wirus
zazwyczaj daje o sobie znać przy obniżonej
odporności organizmu.

Najczęściej pojawiają się na dłoniach i
stopach, mogą zostać przeniesione również
na inne części naszego ciała. Mogą sprawiać
ból przy chodzeniu, ponieważ nie usunięte
brodawki zagnieżdżają się w głębi naskórka
w miejscach mikrourazów. Po okresie utajenia
wirus uaktywnia się i bardzo szybko namnaża
się. Jądra komórkowe w górnych warstwach
naskórka mogą zawierać znaczne ilości wirionów, czyli pojedynczych kompletnych cząstek wirusów, zdolnych do przetrwania poza
komórką i zarażenia jej. Podczas procesu rogowacenia i złuszczania się komórek naskórka dochodzi do
uwalniania się wirionów, które stanowią potencjalne źródło zakażenia. Wirusem HPV
można zarazić się na basenie,
saunie, solarium, siłowni, w

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

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

603 381 381

współdziałanie, organizacja pracy czy
terminowość – czyli umiejętności bardzo potrzebnych w dzisiejszym przemyśle. Zwycięskie drużyny pojadą na
konkurs międzynarodowy do Hradec
Kralove 12 listopada.
J. Cader

Niepełnosprawni
rywalizowali w turnieju

sklepie, przymierzając obuwie czy również
poprzez bezpośredni kontakt z
zainfekowaną osobą.
Brodawki zwykłe to zmiany grudkowe o
rogowaciejącej nierównej powierzchni. Mogą
występować pojedynczo bądź w dużej liczbie.
Często jednak grupują się i zlewają z sobą.
- W leczeniu brodawek wirusowych wykorzystuje się metody mające na celu destrukcję
zmian w obrębie skóry wywołanych przez HPV.
Leczymy je miejscowo przy użyciu preparatów
keratolitycznych, zawierających najczęściej
kwasy organiczne. Inne metody stosowane w
specjalistycznych gabinetach podologicznych to
elektrokoagulacja, krioterapia oraz laseroterapia. Każda z tych metod leczenia wprowadzana
i rozpatrywana jest indywidualnie do potrzeb i
problemu pacjenta. W przypadku pojawienia
się objawów wskazujących na
wirus HPV należy jak najszybciej zgłosić się na konsultację
podologiczną. Podolog na
podstawie obejrzenia zmian
wyglądu i opisanych objawów
szczegółowo omówi przebieg
zabiegu i wdroży odpowiednie
leczenie – tłumaczy Joanna
Bober z salonu podologicznego Happy Feet.

Zapraszam na bezpłatne konsultacje

2 Miejsce I
Drużyna pod patronatem firmy AAM
– przedstawiciel firmy: Marcin Śliwka
Przedstawiciel ZSM: Jarosław Natanek, ZSM Świdnica: Walczykiewicz
Marcel, Śliwak Szymon, Uchański
Oskar. SP nr 6: Błocha Stanisław,
Mikosz Maja, Gaładyn Patryk.
2 Miejsce II
Drużyna pod patronatem firmy DAICEL - przedstawiciel firmy: Ewelina Gierek-Czub
Przedstawiciel SP nr 6 – Marcin Kuc
SP, ZSM Świdnica: Solski Jarosław,
Markowski Olivier, Oko Kacper, SP
nr 6: Buchman Maciej, Piechurska
Daria, Dziadura Piotr.
2 Miejsce III
Drużyna pod patronatem firmy RST.
Przedstawiciel SP nr 8 – Andrzej Filipowski.
ZSBE Świdnica: Michalik Maja, Bieżyński Michał, Yarotskyi Andrii,
SP nr 8: Zawiła Igor, Romanowski
Piotr, Wiatrowski Karol.
2 Miejsce IV
Drużyna pod patronatem firmy SONEL. Przedstawiciel firmy Mariusz
Wyroba.
Przedstawiciel ZSB-E – Matejczuk
Przemysław. ZSBE Świdnica: Czerwiński Jan, Łożyński Kornel, Zabrzewski Maciej. SP nr 8: Wielemborek Daniel, Michalski Martin,
Cibor Natalia.

Za nami VIII edycja Turnieju Piłki
Siatkowej organizowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Świdnicy dla
osób z niepełnosprawnościami. Na zawodników czekały fantastyczne emocje, poczęstunek, medale i puchary.
Turniej odbył się w środę, 29 września. Głównym celem zawodów jest
popularyzacja gry w piłkę siatkową w
ramach aktywnego spędzenia czasu
wolnego, kontynuacja współpracy w zakresie integracji osób z niepełnosprawnościami z różnych środowisk, poprawa kondycji psychofizycznej, umiejętna
rywalizacja, propagowanie zdrowego
stylu życia oraz wspólne działania w zakresie budowania więzi przyjacielskich
osób z niepełnosprawnościami.
– Nasz turniej to cykliczna impreza, którą organizujemy od 2013 roku.
Niestety, w ubiegłym roku zawody nie
odbyły się ze względu na pandemię koronawirusa. Podstawowym celem wydarzenia jest propagowanie zdrowego
trybu życia i integracja osób z niepełnosprawnościami poprzez sport. Uczestnicy bardzo ambitnie przygotowują się
przez cały rok. Dziś nie było zwycięzców
i pokonanych, pogoda dopisała, a atmosfera była wspaniała. Na wielkie brawa

foto: J. Cader

Sudecka Izba Przemysłowo–Handlowa w Świdnicy zaprosiła młodych
naukowców, zainteresowanych techniką do udziału w konkursie, którego
celem było zwiększenie i wzmocnienie współpracy między uczestnikami,
wymiana doświadczeń oraz prezentacja dobrych praktyk. Dwie zwycięskie
drużyny pojadą na konkurs międzynarodowy do Hradec Kralove.
– Każdy partner zorganizował jeden
konkurs w ustawianiu zestawu technicznego. SIPH przygotowała lokalny
konkurs techniczny w Świdnicy, który
odbył się 29 września, a dwie drużyny
zwycięskie pojadą na konkurs międzynarodowy do Hradec Kralove. W konkursie
uczestniczyły mieszane ośmioosobowe
drużyny, składające się z trzech uczniów
szkół podstawowych, trzech uczniów
szkół średnich, przedstawiciela firmy
(jako nadzór techniczny, który może
jedynie podpowiadać) i nadzoru pedagogicznego. Prace były ocenione przez
międzynarodową komisję na podstawie
wcześniej szczegółowo ustalonych kryteriów. Realizację konkursu poprzedził
zakup niezbędnego sprzętu technicznego – opowiada Paweł Ułaszewski z Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w
Świdnicy.
W tegorocznym konkursie brały
udział: Zespół Szkół Mechanicznych

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Laureaci I Konkursu Technicznego – Talenty dla Firm

Sportowa rywalizacja to świetna okazja do
integracji.

zasłużył każdy z zawodników. Wszyscy
otrzymali takie same medale i dyplomy
za uczestnictwo w zawodach. Łącznie
w turnieju wzięło udział około 100 osób
reprezentujących placówki ze Świdnicy,
Strzegomia, Mokrzeszowa, Świebodzic i
Jaskulina – mówi Teresa Antonowicz-Rak, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej ze Świdnicy.
J. Cader

codzienna
porcja informacji
na

Poza licznymi gadżetami i fantami, chętni mogli wziąć udział w warsztatach o najróżniejszej
tematyce dotyczącej zwierząt, np. o najtrudniejszych interwencjach.

Poza licznymi gadżetami i fantami
chętni mogli wziąć udział w warsztatach o najróżniejszej tematyce dotyczącej zwierząt, np. o najtrudniejszych
interwencjach. Całkowity dochód ze
sprzedaży ciast i gadżetów zostanie
przekazany na rzecz podopiecznych
schroniska.
- Zebraliśmy prawie 7 tysięcy złotych dla zwierzaków. Świetna współpraca, kawał dobrej roboty. Przy okazji świętowaliśmy szósty rok działania naszej fundacji. Wspaniały czas!
Dziękuję wszystkim za uczestnictwo,
ciężką pracę przy organizacji, odwagę
prelegentów, którzy mieli przed sobą
wystąpienia, podarowane fanty, ciasta, wsparcie. W takich dniach jestem
ogromnie wdzięczna wszystkim dobrym ludziom wokół - dodaje Adrianna Kaszuba.
Schronisko dla bezdomnych zwierząt można wspierać: wpłacając datki
na numer konta – Fundacja Mam Pomysł 07 1750 0012 0000 0000 3089
1082 koniecznie z dopiskiem: „darowizna”. Dla przelewów zza granicy:
Kod BIC/SWIFT: PPABPLPKXXX nr
rachunku IBAN: PL 07 1750 0012 0000
0000 3089 1082. Pay Pal: kontakt@
mampomysl.org

reklama

Kiermasz ciast, gadżetów i fantów, spotkanie z wolontariuszami Fundacji Mam Pomysł, a przede
wszystkim
możliwość
bliższego
zapoznania się z czworonożnymi
mieszkańcami schroniska. Za nami
kiermasz przy ul. Pogodnej 3. W ramach pożegnania lata w schronisku każdy mógł wspomóc bezdomne
zwierzaki.
Dzień otwarty w schronisku odbył
się w niedzielę, 26 września. – Zorganizowaliśmy kiermasz fantów, ciast,
gadżetów fundacji, ponieważ przez
cały czas prowadzimy zbiórkę na prace, które będziemy wykonywać na terenie schroniska dla zwierząt, na bieżące
potrzeby naszych zwierzaków, na leki,
na ich pobyt tutaj, opiekę. Tego lata do
nowych domów trafiło około 80 zwierząt, czterdzieści z nich to zguby, które
wróciły do swoich właścicieli. Niestety,
tylko w ciągu dwóch miesięcy trafiło
do nas aż 170 zwierząt, czekających na
nowe kochające domy. Miesięcznie, aby
utrzymać schronisko, potrzebne jest ok
45 tysięcy złotych i to wtedy, gdy nie
zdarzą się sytuacje awaryjne choćby z
samochodem, który wykorzystywany
jest do częstych interwencji – mówi Adrianna Kaszuba, prezes Fundacji Mam
Pomysł i kierowniczka schroniska.

J. Cader

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl
reklama

foto: J. Cader
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mojaswidnica.pl

reklama

Pożegnali lato
w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt
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Ulica Sikorskiego

Lista inwestycji remontowo-budowlanych realizowanych w tej chwili
w Świdnicy jest naprawdę imponująca. Choć w większości przypadków wymaga to sporej cierpliwości,
zwłaszcza wśród zmotoryzowanych
mieszkańców, to remont najważniejszych ulic miasta poprawi komfort
i bezpieczeństwo jazdy.

Ul. Sikorskiego

Ulica Wrocławska

Od budowy parkingu i sięgacza
rozpoczął się remont ulicy Sikorskiego.
Obejmuje on odcinek od skrzyżowania
z sygnalizacją świetlną przy ul. Strzegomskiej do skrzyżowania z ul. Langiewicza. Planowany termin zakończenia
prac to połowa czerwca przyszłego
roku. W ramach inwestycji wykonana
zostanie nowa konstrukcja jezdni, zatok autobusowych i chodników. Wybudowany będzie sięgacz do budynków
mieszkalnych nr 42 A-E oraz parking
naprzeciwko szkoły. Dobudowana będzie droga rowerowa. Równocześnie
wykonane zostanie nowe oświetlenie
drogowe, a także przebudowana kanalizacja deszczowa. Wraz z robotami
drogowymi prowadzone będą prace
instalacyjne realizowane przez ŚPWiK.
W pierwszym etapie inwestycji wy-

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Miejskie inwestycje
idą pełną parą

konawca przystąpił do prac, które na
razie nie wymagają wprowadzania
dużych zmian w organizacji ruchu. Z
użytkowania wyłączony został przystanek autobusowy po stronie obiektu
handlowego. Wprowadzono na razie
oznakowanie ostrzegawcze i ograniczające prędkość. O terminach wprowadzania kolejnych etapów organizacji
ruchu drogowego magistrat będzie informował z odpowiednim wyprzedzeniem.

Polna Droga
Jako pierwszy zmodernizowany zostanie parking przed bosmanatem. Ilość
miejsc do parkowania wzrośnie do 148,
w tym zabezpieczone będą miejsca dla
osób niepełnosprawnych. Wokół po-

sadzone będą nowe drzewa i krzewy
ozdobne. Zerwany został już chodnik
przy zalewie. Nowy będzie bezpieczniejszy oraz wygodniejszy dla pieszych.
Wymieniane są również 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 monitoring obejmujący
obszar skateparku oraz bosmanatu. Zaprojektowano także nowe energooszczędne oświetlenie drogowe, w tym po
stronie zabudowań wysokie doświetlające jezdnię i chodniki oraz po stronie
zalewu Witoszówka, niskie oświetlające
drogę rowerową i bulwar. Zieleń wysoka
odgradzająca jezdnię od brzegu zbiornika zostanie zachowana. Chodnik znajdujący się wzdłuż zbiornika wodnego
ma zostać poszerzony 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 bosmanatu powstać mają dwie zatoki autobusowe. Po stronie zabudowań wydzielono miejsca do parkowania wzdłuż jezdni
w postaci zatoki. Mają również zostać
wprowadzone elementy poprawiające
bezpieczeństwo ruchu oraz pieszych.
Trzy przejścia dla pieszych wyniesione
ponad powierzchnię jezdni będą stanowić element spowalniający pojazdy.
Wszystkie przejścia na drodze głównej
będą posiadały dodatkowe oświetlenie,
które w nocy poprawi widoczność pieszego. Jezdnia zyska nową nawierzchnię asfaltową, wzdłuż niej wydzielona
ma być dwukierunkowa droga rowerowa. Na wysokości bosmanatu powstać
mają dwie zatoki autobusowe. Po stronie zabudowań wydzielono miejsca do
parkowania wzdłuż jezdni w postaci zatoki. Mają również zostać wprowadzone
elementy poprawiające bezpieczeństwo
ruchu oraz pieszych. Trzy przejścia dla
pieszych wyniesione ponad powierzchnię jezdni będą stanowić element spowalniający pojazdy. Wszystkie przejścia

Aleja Niepodległości

foto: D. Gębala
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na drodze głównej będą posiadały dodatkowe oświetlenie, które w nocy poprawi widoczność pieszego. Przy skateparku zaprojektowano parking dla 40
samochodów osobowych. Powstać mają
nowe chodniki prowadzące do strefy
sportowej, w planach jest również przebudowa schodów. Planowany termin
zakończenia prac to koniec listopada
2022 roku.

Ul. Wrocławska
Na odcinku od ul. Rzeźniczej do
mostu „żelaznego” ŚPWiK położyło nowy, polietylenowy wodociąg o
średnicy 160 mm. Wymieniono również przyłącza wodne do wszystkich
budynków, hydranty i dla zwiększenia
bezpieczeństwa przepisów przeciwpożarowych zamontowano jeden dodatkowy, którego brakowało w pobliżu
ostatnich budynków po lewej stronie
przed mostem. Teraz do pracy wkroczą drogowcy, którzy wykonają nową
warstwę jezdni na całej szerokości odcinka. Termin realizacji zadania przewidziany jest na koniec listopada 2021.

Aleja Niepodległości
Na wydzielonym terenie placu budowy wykonano już prace związane z
wycinką starego zadrzewienia wzdłuż
muru obronnego. Trwa budowa nowego kanału deszczowego, dokonano
rozbiórki dotychczasowych nawierzchni drogowych. Oprócz samej alei, prace prowadzone są również w okolicy
przejścia pieszego przy kościele św.
Krzyża. Planowany termin zakończenia
prac to późna wiosna 2022 roku.

Basen rośnie w oczach
Nowoczesne kąpielisko rośnie w
oczach. Aktualnie trwa montaż niecki
sportowej, a w październiku zamontowana zostanie niecka basenu rekreacyjnego tzw. dzikiej rzeki. Wylana została posadzka wodnego placu zabawa.
W trakcie realizacji jest konstrukcja
dziecięcego brodzika. Wszystkie prace
odbywają się zgodnie z przyjętym planem.
DG

Basen
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Polna Droga

Trwają XVI Dni Seniora

prezydent Świdnicy odebrał Marian
Wilczyński, przewodniczący Rady Seniorów w Świdnicy. – Urząd przekazał
insygnia władzy seniorom. Jak wiemy,
do tej pory pani prezydent nigdy się na
nas nie zawiodła. Dlatego też w Waszym
imieniu i własnym składamy swojego

aktualności
rodzaju deklarację, że nic złego się nie
stanie. Jesteśmy świadomi i myślę, że
państwo też są takiego zdania. Chciałbym z tej okazji podziękować Barbarze
Juszczyk-Galas – kierownik Dziennego
Domu Senior-WIGOR za niespotykaną
dotąd ofertę spędzenia tych kilku tygodni
dla seniorów. Przypomnę, że żyjemy w
czasach pandemii. Tam, gdzie można, zachowajmy wszelkie formy ostrożności, bo
przecież nie wiadomo, co nas czeka. Życzę Wam przede wszystkim uśmiechu na
twarzach – mówił Marian Wilczyński.
DG

Uśmiechnięci seniorzy wyposażeni w kolorowe kapelusze i balony
w rytm piosenki „Iść w stronę słońca” zespołu Dwa plus Jeden, 21 września przemaszerowali wokół Rynku.
Barwny korowód dotarł do miejskiego
teatru, gdzie odbyło się symboliczne
przekazane kluczy do miasta. W ten
sposób zainaugurowano XVI Dni Seniora.
Tegoroczne obchody rozpoczęły
się 17 września warsztatami ozdabiania
kapeluszy. Natomiast oficjalne otwarcie
nastąpiło we wtorek, 21 września. Kolorowa parada uśmiechu w towarzystwie

mażoretek zespołu „Prima” przemaszerowała wokół Rynku. Następnie seniorzy przenieśli się do sali widowiskowej
Świdnickiego Ośrodka Kultury. W części artystycznej wystąpił teatr „Zielona
Gęś” z Dziennego Domu „Senior-WIGOR”. Aktorzy zaprezentowali spektakl
pt. „Rapsodia świdnicka – historia piernikiem pisana” w reżyserii Moniki Masłowskiej. – Kochani! Bawcie się, cieszcie się życiem i bądźcie sobą – zwróciła
się na początku do seniorów, Bożena
Kuźma ze Świdnickiego Ośrodka Kultury, która przywitała wszystkich gości.
Klucze w imieniu seniorów z rąk

▪ 8 października (piątek) 11:00-12:30 - Dieta
dla seniora część I; DD Senior-WIGOR, ul.
Saperów 27
▪ 11 października (poniedziałek) 09:00-12:00 Senioralny Turniej Bilarda, cz. II; DD Senior-WIGOR, ul. Saperów 27
▪ 11 października (poniedziałek) 10:00-13:00 Warsztaty rękodzieła: wyplatamy cuda i cudeńka-makramy, Klub Senior+, Malinowa 2 ,
zapisy: 506-283-426
▪ 11 października (poniedziałek) 16:30-17:30 Pilates dla seniorów, Szkoła Podstawowa nr
8, sala gimnastyczna, Klub Senior+, Malinowa
2, zapisy: 506-283-426
▪ 12 października (wtorek) 16:00-17:00 - Pilates dla seniorów, Szkoła Podstawowa nr 8,
sala gimnastyczna, Klub Senior+, Malinowa 2,
zapisy: 506-283-426
▪ 13 października (środa) 10:00-12:00 - Warsztaty
Taneczne; DD Senior-WIGOR, ul. Saperów 27
▪ 14 października (czwartek) 10:30 - Spektakl
słowno-muzyczny „Jestem jaka jestem” grupa teatralna UTWorki; Uniwersytet Trzeciego Wieku, Rynek 39, sala 11A, II piętro
▪ 14 października (czwartek) 16:00 - Kino seniora, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 18
▪ 15 października (piątek) 11:00-12:30 - Dieta
dla seniora cz. II; DD Senior-WIGOR, ul. Saperów 27
▪ 18 października (poniedziałek) 10:00-11:30 Joga - Klub Fitness laBonitaFit ul. Of. Oświę-

cimskich 15, III piętro; zapisy: Klub Senior+,
Malinowa 2 – 506-283-426
▪ 20 października (środa) 10:00-12:00 - Warsztaty Taneczne; DD Senior-WIGOR, ul. Saperów 27
▪ 21 października (czwartek) 16:00 - Kino seniora; Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 18
▪ 21 października (czwartek) 17:00-24:00
- Świdnicki Bal seniora. Hotel Park, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 20. DD Senior-WIGOR, ul. Saperów 27, zapisy: 74 853-83-20;
cena 100 zł
▪ 22 października (piątek) 10:30 - Dyktando
na wesoło, DD Senior-WIGOR, ul. Saperów
27; zapisy: 507-300-002
▪ 25 października (poniedziałek) 10:00-13:00
- Warsztaty rękodzieła: tworzymy jesienne
dekoracje do domu i nie tylko; Klub Senior+,
Malinowa 2 , zapisy: 506-283-426
▪ 26 października (wtorek) 10:00-12:00 Warsztaty plastyczne; DD Senior-WIGOR, ul.
Saperów 27; zapisy: 507-300-002
▪ 26 października (wtorek) 15:00 - Wernisaż
prac seniorów DDSW; Wieża Ratuszowa, ul.
Wewnętrzna 2
▪ 27 października (środa) 10:00-12:00 - Muzyczne wspomnienia- poranek przy kawie;
DD Senior-WIGOR, ul. Saperów 27
▪ 28 października (czwartek) 16:00 - Kino seniora; Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 18
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Dni Seniora to kilka tygodni wspaniałej zabawy i wspólnej integracji.

foto: D. Gębala

Jakie jeszcze atrakcje czekają na świdnickich seniorów?
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Masz zbędny
mundur? Podaruj go
komuś innemu!
„Mundur harcerski – daj mu
drugie życie” to akcja świdnickich
harcerzy, mająca na celu odzyskanie
mundurów harcerskich zalegających
na dnie szaf. – Twoje dziecko wyrosło
już z munduru harcerskiego, wybrało inną drogę życiowej przygody i nie
jest już harcerzem? Pozostały wspomnienia i mundur, który od lat wisi
w szafie. Jeśli nie potrzebujesz – oddaj. Nie wyrzucaj! Harcerskie akcesoria, pamiątki i mundury darzymy
szczególnym sentymentem i z chęcią
podarujemy im drugie życie – apelują świdniccy harcerze.
- Harcerz, zanim otrzyma swój
krzyż harcerski, musi posiadać mundur. Mundur bierze swój początek z
pomysłu twórcy skautingu Roberta Baden-Powella. Miał to być wygodny strój
do wszelkiego rodzaju aktywności na
świeżym powietrzu. Warto dodać, że
twórca skautingu był żołnierzem, stąd
podobieństwo, funkcjonalność i praktyczność są jak najbardziej widoczne.
Mundur harcerski ma za zadanie integrować i budować poczucie wspólnoty
harcerskiej, ale jest to również element
reprezentacyjny – tłumaczą harcerze
świdnickiego Hufca ZHP im. Szarych
Szeregów. – Zachęcamy do przynoszenia mundurów i innych elementów harcerskiego umundurowania tj.
spodenek, spódnic, pasów, rogatywek,
do siedziby hufca w Świdnicy przy ul.
Lelewela 18 w godz. 9.00 – 14.00 – zachęcają organizatorzy akcji.
DG

Upamiętnili 82. rocznicę
agresji ZSRR na Polskę
We wrześniu 1939 r. armie Niemiec i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
najechały Polskę, rozpoczynając drugą wojnę światową. W niedzielę, 19 września pod Pomnikiem Katyńskim odbyły się uroczystości z udziałem kompanii honorowej i orkiestry
wojskowej z okazji obchodów 82. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę oraz obchodów Dnia
Sybiraka.
- Dzisiejsze obchody upamiętnienia 82. rocznicy agresji ZSRR na Polskę dedykujemy szczególnie wszystkim
tym, którzy przeżyli, zostali wywiezieni
do największego obozu zagłady, zwanego Syberią lub innych obozów na
wschodzie i zachodzie kraju - mówił w
imieniu organizatorów Tadeusz Grabowski ze Świdnickiego Stowarzyszenia Patriotycznego.
Rocznicowe obchody zorganizowane zostały przez: Świdnickie Stowarzyszenie Patriotyczne wraz ze Związkiem Sybiraków, świdnickim oddziałem
Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej, Towarzystwem Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Związkiem Inwalidów Wojennych
RP, Związkiem Więźniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego, a także Młodzieżowym Domem Kultury im. Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy.
82 lata temu Armia Czerwona
wkroczyła na teren Polski. Jednocześnie łamiąc polsko–sowiecki pakt

foto: J. Cader
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19 września pod Pomnikiem Katyńskim odbyły się uroczystości z udziałem kompanii honorowej i orkiestry wojskowej z okazji obchodów 82. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę oraz
obchodów Dnia Sybiraka.

o nieagresji. Brutalny atak na Polskę
był efektem układu podpisanego w
Moskwie 23 sierpnia 1939 roku. Porozumienie podpisał minister spraw
zagranicznych III Rzeszy, Joachim
von Ribbentrop oraz komisarz spraw
zagranicznych ZSRR Wiaczysław Mołotow, pełniący też funkcję premiera.
Siły Armii Czerwonej liczyły 1,5 milio-

KOLOROWE ANIMACJE
FOTOBUDKA
POKAZY SZCZUDLARZY + WARSZTATY
ESCAPE ROOM (pokój zagadek)
BALONOWE ZOO / BALONY Z HELEM
MALOWANIE BUZIEK
ZABAWA Z POSTACIAMI Z BAJEK
BROKATOWE TATUAŻE

reklama

POPCORN I WATA CUKROWA

Świdnica

| 8-21.10.2021 r.

J. Cader

Świdnicka firma
inwestuje na Pogodnej

12.00-16.00
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na żołnierzy, ponad 6 tysięcy czołgów
i 1800 samolotów. W starciach z Armią
Czerwoną zginęło ok 2,5 tysięcy polskich żołnierzy, a 20 tysięcy zostało
rannych i zaginionych. Szacuje się, że
około 250 tysięcy żołnierzy trafiło do
niewoli sowieckiej, w tym 10 tysięcy
oficerów, których rozstrzelano.

Witold Jaskólski jest ostatnim inwestorem, który ulokuje swój zakład
przy ulicy Pogodnej. Na działce o pow.
0,4581 ha kupionej od miasta za 675
tysięcy złotych wybuduje siedzibę
wraz z salonem sprzedaży inwestycji
oraz halę magazynową na potrzeby
swojej firmy budowlanej. Akt notarialny podpisano 23 września. Miasto
reprezentowała prezydent Beata Moskal-Słaniewska, a inwestora Witold
Jaskólski.
Firma Budownictwo Witold Jaskólski to kontynuacja założonej przez
Henryka Jaskólskiego Firmy Budowlanej w 1988 roku w Świdnicy. Wybudowała już ona ponad 1500 mieszkań,
m.in. w Świdnicy na osiedlu Zawiszów, w Świebodzicach przy ul. Kazimierza Odnowiciela, w Dzierżoniowie na osiedlu Tęczowym i Różanym
oraz przy ul. Lawendowej, a także we
Wrocławiu i Polanicy Zdrój. Obecnie
firma realizuje dwie inwestycje na
osiedlu Zawiszów „Panorama Zawiszów” i „Ogrody Zawiszów”, jak rów-

nież buduje w Świebodzicach i Piławie Górnej. Nieruchomości gruntowe
położone przy ul. Pogodnej objęte są
Polską Strefą Inwestycji oraz znajdują
się w Podstrefie Świdnica Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
,,INVEST-PARK”. Przedsiębiorca, który planuje inwestycję w tym obszarze,
może wystąpić o wsparcie – zwolnienie z podatku dochodowego – wyłącznie do WSSE. To nie jedyna działka przy ul. Pogodnej, jaką w tym roku
miasto sprzedało prywatnym inwestorom. Dwóch przedsiębiorców kupiło od miasta po jednej działce. Firma
P.P.H.U. ŻURMET Marcin Żurakowski
chce wybudować tam zakład produkcyjny, zajmujący się obróbką metali, a
włoska firma Almes Poland Sp. z o.o.
planuje budowę nowej fabryki, gdzie
produkowane mają być elektrowentylatory do m.in. piekarników. Za sprzedaż działek przy ulicy Pogodnej do budżetu Świdnicy wpłynęła kwota ponad
4 milionów złotych.
oprac.
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„Przyjazna Gmina” oraz najlepszy
produkt i usługa turystyczna

Świdnica nagrodzona
Miasta Świdnica oraz Trutnov w
Czechach otrzymały nagrodę Turystyczny Produkt Roku 2021 za realizację
projektu Turystyka Wspólna Sprawa, w
tym cyklu konferencji dotyczących rozwoju polsko-czeskiego pogranicza.
Statuetki Przyjazna Gmina 2021 odebrali:
▪ w kategorii gmina wiejska - Gminy
Hażlach, woj. śląskie
▪ w kategorii gmina miejsko-wiejska o
charakterze wielobranżowym - Gmina
Rzgów
▪ w kategorii eko-gmina miejska o charakterze przemysłowo-handlowym dla
miasta Będzin woj. śląskie
▪ w kategorii gmina miejska o charakterze wielobranżowym dla Piotrkowa
Trybunalskiego
▪ w kategorii gmina miejsko-wiejska o
charakterze rolniczo-przemysłowym Miasto Tarczyn

Specjalne wyróżnienie - Samorządowy
Lider Zarządzania 2021 przyznano burmistrz Tarczyna Barbarze Galicz.

Turystyczny Produkt
i Turystyczna Usługa Roku 2021
W kategorii turystyczny produkt:
▪ Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis we Wrocławiu za wystawę w
Centrum Edukacji Ekologicznej
▪ Centrum Nauki i Techniki EC1 z Planetarium EC1
▪ Farma Iluzji sp. z o.o. z miejscowości
Mościska w woj. mazowieckim za realizację programu „Akcja Integracja na
Farmie Iluzji”
▪ Gminy: Jedlina-Zdrój, Głuszyca i Walim, woj, dolnośląskie, za projekt ROWEROWA 500
▪ Dolnośląska Organizacja Turystyczna
za portal sprzedażowy www.dolnyslask.
travel.pl
▪ Biebrzański Park Narodowy za ścieżkę
edukacyjną „Szuszalewo – Nowy Lipsk”
W kategorii turystyczna usługa roku:
▪ Centrum nauki Hevelinum w Gdańsku
za ofertę historyczną Hevelianum
▪ Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis we Wrocławiu za świadczone
usługi edukacyjne
▪ Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.
w Ostródzie za rejs pasażerski statkami
Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej po odcinku pochylniowym oraz przez jezioro

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Za nami kolejna edycja konferencji Kongresu Turystyki Polsko-Czeskiej w Świdnicy. Podczas wydarzenia wręczono tytuły „Przyjazna
Gmina 2021”, a także nagrodzono najlepsze produkty i usługi turystyczne
mijającego roku. Przyznano również
nagrody dla podmiotów wyróżniających się w działalności turystycznej
na polsko-czeskim pograniczu.

Gala wręczenia wyróżnień odbyła się w świdnickim Klubie Bolko.

Druzno między Elblągiem a Buczyńcem
▪ Miasto Wałbrzych za EXPLORE WAŁBRZYCH
▪ Biebrzański Park Narodowy za usługi
Punktu Informacji Turystycznej Biebrzańskiego Parku Narodowego
Nagrody Produkt Turystyczny Polsko-Czeskiego Pogranicza otrzymali:
▪ Muzeum Broni i Militariów w Witoszowie Dolnym
▪ Park Miniatur MiniEuroland z Kłodzka
▪ Lokalna Organizacja Turystyczna
Aglomeracji Wałbrzyskiej za projekt
„Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych“

▪ Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej
za Singletrack Glacensis
▪ Trutnov Trails (Trutnowskie Trasy)
▪ Rýbrcoul - duch hor, z. s.. Rýbrcoul duch gór, z. s.)
Nagrody Usługa Turystyczna polsko-czeskiego pogranicza przyznano:
▪ Biuro Podróży Eltur z Wrocławia
▪ Rekreační areál Dolce (Teren rekreacyjny Dolce)
▪ Informační centrum Veselý Výlet v
Peci pod Sněžkou a v Temném Dole
(Centrum Informacji Veselý Výlet w
Temném Dole i Pecu pod Sněžkou)
oprac.

Poszukujemy kandydatów na stanowiska:

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

rekrutacja@suedzucker.pl

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

Więcej informacji:
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Oskarżony o brutalne
zabójstwo 10-latki

stanął wreszcie przed sądem
Tym makabrycznym morderstwem
żyła cała Polska. 10 czerwca ze szkoły
do domu nie wróciła 10-letnia dziewczynka. Na nogi postawione zostały
wszystkie służby. W godzinach popołudniowych ciało dziecka odkryli
przypadkowi spacerowicze w okolicy lasu w Pożarzysku. Rozpoczęły się
gorączkowe poszukiwania sprawcy tej
wyjątkowo okrutnej zbrodni. Na początkowym etapie śledztwa uważano,
że za zabójstwem 10-latki może stać
sprawca, który wcześniej dokonywał
przestępstw na tle seksualnym. Dlatego sprawdzano wszystkich mężczyzn
wokół, którzy mogli mieć coś wspólnego z zabójstwem. Jak się okazało, na
próżno. Spirala strachu nakręciła się,
a mieszkańcy przestali wypuszczać
swoje dzieci z domów. Przełomem w
śledztwie okazała się informacja pew-

foto: red.

Dożywocie grozi 24-letniemu Jakubowi A., który w czerwcu 2019 roku brutalnie zamordował 10-letnią Kristinę. Do zbrodni doszło w Mrowinach w gminie Żarów. 21 września w
Sądzie Okręgowym w Świdnicy ruszył proces mężczyzny.

Wyrok w tej bulwersującej sprawie ma zapaść w listopadzie.

nego mężczyzny ze Śląska, który powiadomił organy ścigania o młodym
człowieku, który namawiał go do wzięcia udziału w zabójstwie. I to był strzał
w dziesiątkę. Podejrzany życie dziecka
swojej kuzynki wycenił na kilkanaście
tysięcy złotych. Później wszystko działo się błyskawicznie. Policja zatrzymała
we Wrocławiu 24-letniego Jakuba A.,
który był kuzynem matki dziewczynki. Wkrótce stało się jasne, że zbrodnię
starannie zaplanował, a według nieoficjalnych informacji tłem do zabójstwa
Kristiny była chora miłość Jakuba do jej
matki. Prokurator postawił mężczyźnie zarzut zabójstwa ze szczególnym
okrucieństwem. Dziecko na ciele miało mnóstwo obrażeń, a sprawca chciał
za wszelką cenę sprowadzić działania
policji na zupełnie inny tor - przestępstwa na tle seksualnym. I o mały włos
by się to udało! W trakcie gromadzenia
dowodów przez prokuraturę biegli psychologowie stwierdzili u Jakuba A. zaburzenia osobowości polegające m.in.
na dużym nasileniu wrogości i nienawiści wobec otoczenia, a także cechy
sadystyczne oraz fantazje o dokonywaniu zabójstw innych ludzi. Eksperci nie
mieli też wątpliwości: 24-latek mógłby
dokonać podobnych czynów w przyszłości. 21 września oskarżony stanął
przed Sądem Okręgowym w Świdnicy.
Na sali nieobecna była matka dziewczynki, której nieobecność podyktowana jest złym stanem zdrowia – informował pełnomocnik Agnieszki Cz. Obie
strony wniosły do sądu o wyłączenie
jawności rozprawy ze względu na dobro
kobiety i jej dzieci. Wniosek został przyjęty. 24-latkowi za brutalne zamordowanie 10-letniego dziecka grozi dożywocie. Wyrok zapaść ma w listopadzie.
Red.

Ranking cen mieszkań.
Na którym miejscu Świdnica?
Eksperci z serwisu rankomat.pl
przygotowali zestawienie cen mieszkań z rynku wtórnego w miastach
liczących co najmniej 50 tysięcy
mieszkańców. W sumie przenalizowano 77 największych miast w
Polsce. W Świdnicy na mieszkanie
trzeba wydać średnio 5000 zł za m².
W dolnośląskim drożej jest tylko we
Wrocławiu i Jeleniej Górze.
Analizie zostało poddanych 77
polskich miast. Pierwsze miejsce zajęło Jastrzębie-Zdrój (3651 zł). Drugim
najtańszym miastem jest Bytom (3738
zł). Wysokie czwarte miejsce w zesta-

wieniu zajął Wałbrzych (3934 zł), co
czyni go najtańszym miastem w województwie dolnośląskim. Jak wypadła
Świdnica? Według zebranych danych
w naszym mieście za mieszkanie z
rynku wtórnego trzeba zapłacić średnio 5000 zł za mkw. To trzeci wynik
w województwie dolnośląskim. Drożej
jest tylko w Jeleniej Górze (5520 zł) i
we Wrocławiu (8682 zł). Średnia cen w
dolnośląśkim wynosi 6598 zł. Tradycyjnie już najdroższym polskim miastem jest Warszawa. Tam za m² trzeba
zapłacić 11757 zł.
DG

Kolejna rzeźba w parku
Kasprowicza uszkodzona
W lipcu informowaliśmy o udanej renowacji rzeźby kota, która pod
koniec kwietnia padła ofiarą chuligańskiego ataku. Niestety, tym razem
nieznany wandal uszkodził figurę konia. Posąg został pozbawiony ucha.
Charakterystyczne rzeźby zlokalizowane w parku im. Jana Kasprowicza
to pamiątki po plenerze artystycznym,
który w 2016 roku odbył się w Świdnicy. – W wydarzeniu wzięło udział sześciu wybitnych artystów ceramików: z
Australii, Czech, Japonii, Norwegii, Polski oraz Turcji, a w czerwcu dołączyło
do nich dwunastu utalentowanych fotografów. Z kolei 28 i 29 czerwca odbyły się pokazy wypalania ceramiki w
dwóch piecach plenerowych, dwiema
różnymi metodami – japońską i wę-
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gierską – przypomina Andrzej Protasiuk, który pełnił wówczas funkcję
kuratora pleneru. O dalszych losach
uszkodzonej figury będziemy informować.
DG

Autorem rzeźby prezentującej głowę konia
jest turecki artysta Mustafa Oktay

Huczne obchody urodzin
Cypriana Kamila Norwida

kultura

foto: J. Cader

Projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży, otwarcie plenerowych biblioteczek, wystawy, spotkania autorskie, wydarzenie multimedialne – tak Miejska Biblioteka Publiczna
w Świdnicy uczciła 200. rocznicę urodzin swojego patrona.

ka. Wystawa zewnętrzna powstała na
podstawie ceramicznej kompozycji
oraz katalogu powystawowego, inspirowana twórczością Norwida. –
Pomysł wyeksponowana w ten sposób
Biblioteczki stanowią ciekawą alternatywę dla wszystkich miłośników czytelnictwa.

foto: M. Wojciechowska

Ponad stu uczniów świdnickich
szkół podstawowych zmierzyło się z
twórczością Cypriana Kamila Norwida
i konkursem, jaki w ramach obchodów
Roku Norwidowskiego zorganizowała
Miejska Biblioteka Publiczna. - Ważnym aspektem było utrwalanie tożsamości kulturowej i narodowej poprzez
wielopłaszczyznowe działania z zakresu literatury, fotografii, utrwalające oraz aktywizujące uczniów – mówi
Ewa Cuban, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.
Dwie plenerowe biblioteczki zostały zamontowane w pobliżu skweru
na ul. Wałowej oraz na promenadzie
przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Osiedlu Młodych. Idea korzystania z urządzeń jest niezwykle
prosta. – Specjalne skrzyneczki mają
służyć mieszkańcom do dzielenia się
książką. Korzystajmy do woli z ksią-

żek, które znajdą się w biblioteczkach,
ale jak tylko mamy jakieś w domu,
włóżmy do biblioteczki, żeby następna osoba mogła ją przeczytać
– tłumaczy Ewa Cuban i dodaje: - Biblioteczki cieszą się niezwykłą popularnością, uzupełniamy je średnio co dwa
dni, ale apelujemy do naszych
mieszkańców o zostawianie
swoich zbiorów bezpośrednio
w skrzyneczkach lub przywożenia ich do biblioteki, które
opieczętowane trafią za naszym
pośrednictwem do biblioteczek.
W skrzyneczkach znajduje się literatura zarówno dla dorosłych, młodzieży i dla dzieci.
Na skwerze z dzikami zaprezentowano wystawę pt. „Z Norwidem
od ceramicznego pieca do biblioteki”
profesora Andrzeja Mariana Bartcza-

Opowieści dwóch uznanych twórców przypadły do gustu młodym adeptom fotografii. Od lewej
Piotr Tomczyk i Andrzej Marian Bartczak.

foto: M. Wojciechowska

Wyjątkową wystawę profesora Andrzeja
Mariana Bartczaka można obejrzeć do końca października.

prac profesora zrodził się podczas planowania obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida. Chcieliśmy „Porcelanową bibliotekę” profesora przybliżyć naszym mieszkańcom
– opowiada Marta Wojciechowska,
wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.
Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła na dwa spotkania autorskie z
gościem specjalnym – profesorem
Andrzejem Marianem Bartczakiem. Pierwsze z nich skierowane było do młodzieży, podczas
którego profesor wraz z Piotrem Tomczykiem, wieloletnim przyjacielem i fotografem
jego dzieł spotkali się z młodzieżą z Zespołu Szkół Ekonomicznych, uczących sie na kierunku technik fotografii i multimediów. Goście opowiedzieli
o swojej wieloletniej współpracy,
o technikach fotografowania oraz
o pasji tworzenia. Kolejne stanowiła
rozmowa profesora z czytelnikami na
temat jego twórczości, tworzonych
przez lata książkach artystycznych,
obiektach i instalacjach książkowych.
Red.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

W projekcie wzięło udział siedem szkół podstawowych oraz Młodzieżowy Dom Kultury. Na
zdjęciu zdobywcy głównych nagród.

Uroczystości, które odbyły się w piątek, 24 września zwieńczyło wydarzenie multimedialne
„Moja miłość niespełniona. Cyprian Kamil Norwid”, przygotowane przez Dariusza Miziarskiego.
8-21.10.2021 r. |
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wieści z powiatu

Burmistrz Leszek Michalak nie szczędził ciepłych słów wobec prezesa klubu Artura Adamka.

w naszym klubie odegrał Michał Bieszczad i to dzięki niemu rozwinęło się
szkolenie najmłodszych zawodników.
Od tamtej pory nasze szkoły: gimnazjum
i Szkoła Podstawowa w Żarowie wielokrotnie wygrywały zawody strefowe,
powiatowe i regularnie graliśmy w finałach dolnośląskich – wspominał prezes
klubu Artur Adamek.
W trakcie wydarzenia uhonorowane zostały osoby, które na przestrzeni

Spotkali się z Mieczysławem
Kozarem-Słobódzkim
Członkowie Świdnickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „SRH Świdnica” zaprosili
na wyjątkowe spotkanie z Mieczysławem Kozarem-Słobódzkim. Historyczna impresja odbyła się w niedzielę, 3 października na świdnickim
Rynku. O oprawę muzyczną zadbał
Dziki Chór.
W rolę legionisty, kompozytora i
nauczyciela wcielił się Zbigniew Żelaśkiewicz. Rekonstruktorzy zaprezentowali stroje z lat 20. ubiegłego
wieku, jak również mundury noszone

przez obrońców granic odrodzonej
Rzeczypospolitej. – Serdecznie witam wszystkich świdniczan i wystawców na giełdzie staroci. Mam zaszczyt
w imieniu Świdnickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych
przedstawić krótką impresję na temat
jednego z najwybitniejszych mieszkańców Świdnicy, nauczyciela i kompozytora – Mieczysława Kozara-Słobódzkiego – mówił na wstępie prezes
stowarzyszenia, Krzysztof Dworenko–Dworkin.

25 lat aktywnie wspierały działalność
klubu. Podziękowania i jubileuszowe
statuetki „Przyjaciel Żarowskich Szachów” trafiły do byłych burmistrzów
miasta Żarów: Zbigniewa Chlebowskiego i Lilli Gruntkowskiej, obecnego
burmistrza Leszka Michalaka, Roberta
Jagły - prezesa Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, Heleny Słowik - dyrektora
SP w Żarowie, Elżbiety Wierzyk - dyrektora Bajkowego Przedszkola w Żarowie, Marioli Zawiszy, Andrzeja Borowskiego oraz Wojciecha Dołharza i
Michała Zaremby.
– Klub szachowy „Goniec Żarów”
znalazł trwałe miejsce w sercach wielu
pokoleń naszych mieszkańców. Z wielką
uwagą obserwujemy kolejne osiągnię-

cia szachistów i doceniamy również
wszelkie starania klubu, aby nasi sportowcy mieli godne warunki do pracy i
treningu, a kibice mogli być świadkami znaczących wydarzeń sportowych.
Niech kolejne lata obfitują we wspaniałe sukcesy, talenty sportowe i przynoszą
radość i satysfakcję z podejmowanych
działań – złożyli gratulacje na ręce prezesa klubu burmistrz Leszek Michalak
i przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny.
Prezes klubu Artur Adamek specjalne podziękowania złożył także na
ręce Michała Bieszczada, który od samego początku istnienia klubu szkolił
dzieci i młodzież, a także wspierał działania klubu.
– Dziękuję wszystkim burmistrzom i
pani dyrektor gimnazjum, która zawsze
była nam przychylna. Tylko dzięki dobrej
współpracy i chęci ze strony władz gminy te szachy funkcjonowały. Teraz jestem
na „szachowej emeryturze”, ale mam
godnych następców – dziękował Michał
Bieszczad.
Podziękowania i gratulacje na ręce
prezesa klubu Artura Adamka złożyli także zaproszeni goście. Wszyscy uczestnicy spotkania, działacze i
zawodnicy otrzymali książkę, którą z
okazji jubileuszu napisał Artur Adamek.
– Miałem plany już kilka lat temu,
żeby napisać książkę, ale nigdy nie było
czasu. W końcu się udało. Nie byłoby to
możliwe, gdyby nie wiele osób, które pomogły mi przy zdjęciach i przy brakujących materiałach, za co serdecznie dziękuję – dziękował Artur Adamek.
Oprac.

„Modliszówka”
przejezdna w całości

J. Cader

foto: D. Gębala

Kiedyś szachy były rozrywką królów, obecnie grać w nie może praktycznie każdy. O popularyzowanie tej
dyscypliny na terenie gminy Żarów
już od 25 lat dbają członkowie klubu
szachowego „Goniec Żarów”. Podstawową działalnością społeczności jest
szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych
oraz organizacja i udział w turniejach
szachowych. W piątek, 1 października
klub świętował jubileusz 25-lecia działalności.
Z tej okazji odbyło się uroczyste
spotkanie z udziałem członków klubu,
działaczy, zawodników oraz zaproszonych gości. Uroczystość była także okazją do podsumowania dotychczasowej
działalności klubu, którą przedstawił
jego prezes klubu Artur Adamek.
– Od początku istnienia klubu włączaliśmy się w organizację wielu imprez
szachowych w Żarowie, do których należały m.in. turnieje podczas Dni Żarowa,
symultany szachowe z arcymistrzami,
mistrzostwa Żarowa. Działamy w ramach Ludowych Zespołów Ludowych,
braliśmy udział we wszystkich 21 Dolnośląskich Igrzyskach i zdobyliśmy w nich
kilkadziesiąt medali. W ramach LZS bierzemy również udział w Turnieju „Złota Wieża”. Jest to najstarszy drużynowy
turniej szachowy w kraju. Nasza drużyna regularnie przez wiele lat uzyskiwała
awans do finału krajowego. Wielką rolę

foto: UM Żarów

25 lat klubu szachowego Goniec Żarów

foto: J. Cader

„Modliszówka” stanowi idealną alternatywę dla kierowców podróżujących do Wałbrzycha.

W rolę legionisty, kompozytora i nauczyciela wcielił się Zbigniew Żelaśkiewicz. Rekonstruktorzy zaprezentowali stroje z lat 20. ubiegłego wieku, jak również mundury noszone przez
obrońców granic odrodzonej Rzeczypospolitej.
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Zakończył się ostatni etap remontu drogi wojewódzkiej nr 379 na
odcinku łączącym Stary Julianów i
Modliszów. Tym samym po trwającym ponad półtora roku remoncie,
popularna „modliszówka” jest już w
całości przejezdna.
Remont prowadzony był w trzech
etapach i objął ponad 11-kilometrowy
odcinek: od ronda przy ulicy Wałbrzyskiej w Świdnicy do Starego Juliano-

wa. W trakcie remontu przywrócono
odpowiednią nośność, która zapewnia
obciążenia 8 ton na jedną oś. Dodatkowo wybudowane zostały utwardzone pobocza. Ponadto poprawiona
została sieć kanalizacji deszczowej i
oświetlenie uliczne. Na całej długości
Starego Julianowa i Modliszowa powstały chodniki oraz cztery zatoczki
autobusowe.
DG

wieści z powiatu

Było radośnie i sportowo. Pomarańczowe Święto
Bieg Pojednania w Krzyżowej Dyni ściągnęło tłumy

Organizatorzy:
Powiatowe Zrzeszenie LZS w
Świdnicy, Stowarzyszenie Świdnicka
Grupa Biegowa, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego,
Ochotnicza Straż Pożarna w Grodziszczu.
Współorganizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Świdnicy,
Gmina Świdnica, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Świdnicy, Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu,
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy, Gminny Ludowy
Klub Sportowy w Świdnicy, Gminny
Zespół Oświaty w Świdnicy, Prywatne
pogotowie ratunkowe „Na sygnale”.
J. Cader

Szczególnie licznie zaprezentowały się roczniki 2011-2012, spośród których na starcie stanęło
około setki dziewcząt i chłopców.

foto: J. Cader

ina”, która rywalizowała z rówieśnikami ze Świdnicy.
Międzypokoleniowe Przełajowe Biegi Pojednania są jednocześnie nieoficjalnymi mistrzostwami gminy Świdnica.
Każdy z uczestników wydarzenia otrzymał medal oraz pamiątkową koszulkę.
Na zakończenie odbyło się wspólne
ognisko z kiełbaskami.

Po raz piąty Wierzbna gościła uczestników pomarańczowego święta pełnego niezwykłych zapachów i niezapomnianych smaków.

Ich kształt i kolor nie mają znaczenia, liczy się tylko waga. W sobotę,
2 października w Wierzbnej (gmina
Żarów) odbyło się Święto Dyni - dzień
pełen kolorów, pięknej pogody, niezwykłych zapachów i niezapomnianych smaków. Było wesoło, jesiennie,
naturalnie i ekologicznie.
- Na uczestników wydarzenia
czekało wiele konkursów, a kolorowe
dyniowe przebranie to już tradycja.
Przygotowaliśmy również konkurs
kulinarny. W tym roku tematem był
dyniowy chleb. Bardzo zaskoczyliście
nas smakami i zapachami swoich wypieków. A jeśli już o jedzeniu mowa, to
o wasze podniebienia zadbał Dyniowy
Zakątek oraz Koło Gospodyń Wiejskich
z Wierzbnej. Na tych stoiskach można
było znaleźć wszystko, co ekologiczne,
zdrowe i smaczne. Sielski czas umiliła
Irena Salwowska z zespołem, a lokalni rzemieślnicy pochwalili się swoimi
wyrobami. Oczywiście nie zapomnieliśmy o dzieciach. Rosa i Keks przebierali kopytkami na myśl o spotkaniu z
najmłodszymi. Tych, którzy za jazdą
konną nie przepadają, zaprosiliśmy

na kreatywne warsztaty, a na nich
znalazły się m. in. zajęcia robienia
eko biżuterii, malowanki XXL i inne
dyniowe niespodzianki – mówi Anna
Suchodolska, zastępca dyrektora
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Żarowie.
W trakcie wydarzenia odbyły się
trzy konkursy ze wspaniałymi nagrodami. Każdy z królową dynią w roli
głównej, w tym rozstrzygnięcie konkursu na najcięższą dynię. Czy udało
się pobić rekord ciężkości z 2019 roku,
kiedy wygrany okaz ważył aż 170 kg?
Niestety, nie. Najcięższą dynię wyhodował Patryk Kulik, ważyła ona 35
kg. Najsmaczniejszy chleb dyniowy
upiekła Katarzyna Synówka. Natomiast najlepsze przebranie dyniowe
mieli: Patryk Synówka wśród dzieci, a
wśród dorosłych Marta Bryk.
Na zwycięzców dyniowej rywalizacji czekały atrakcyjne nagrody, a
wśród nich m. in. piekarnik i robot
planetarny ufundowany przez firmę
Electrolux oraz cenne nagrody ufundowane przez firmę Smartwork.
J. Cader

Nowice z nowoczesnym
placem zabaw
Mieszkańcy Nowic mają powody
do radości. 28 września otwarto nowoczesny plac zabaw – obiekt zrealizowany w ramach dofinansowania z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
W uroczystym otwarciu wzięli
udział najmłodsi mieszkańcy wsi, burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz
Grzegorzewicz, radny Marian Gawron, sołtys wsi Tadeusz Duśko oraz
koordynująca inwestycję Agnieszka
Traczykowska. To kolejna po Pastu-

chowie, Starym Jaworowie, Witkowie i
Przedszkolu Samorządowym „Chatka
Puchatka” w Jaworzynie Śląskiej nowo
wybudowana i oddana do użytku strefa rekreacji dla dzieci. Wszystkie place
zabaw zostaną oświetlone oraz wyposażone w monitoring. Na realizację
zadania budowy stref rekreacyjnych
we wszystkich miejscowościach gmina Jaworzyna Śląska pozyskała kwotę
3,3 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Oprac.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł 115 tys. zł. Wykonawcą była firma ROYAL PLAY z Małkini.

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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foto: UM Jaworzyna Śląska

foto: J. Cader

Finał VIII Międzypokoleniowych Otwartych Przełajowych Biegów Pojednania w Krzyżowej cieszył
się ogromną popularnością. Zawody
odbyły się pod hasłem „Rodzina bez
przemocy”. Emocji nie brakowało!
Międzypokoleniowe
Przełajowe
Biegi Pojednania „Rodzina bez przemocy” organizowane są od kilku lat
w Krzyżowej. Celem wydarzenia jest
wspieranie inicjatyw służących solidarności międzypokoleniowej, pobudzających aktywność fizyczną rodzin,
osób starszych, osób nieaktywnych
sportowo, społecznie i zawodowo
oraz promowaniu wolontariatu sportowego. Tegoroczna edycja odbyła
się w czwartek, 30 września. Liczba
uczestników przerosła najśmielsze
oczekiwania organizatorów – zgłosiło
się ok. 680 zawodników. Szczególnie
licznie zaprezentowały się roczniki
2011-2012, spośród których na starcie
stanęło około setki dziewcząt i chłopców. Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego reprezentowała
silna grupa przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola „Zielona Kra-

sport

foto: użyczone

Kacper Wróblewski
i Jakub Wróbel wygrywają
49. Rajd Świdnicki-KRAUSE
trudnym rajdzie i przy niesamowicie groźnej konkurencji. Dzięki temu
mocno poprawi swoją sytuację w
punktacji tegorocznego czempionatu. O ogromnym pechu może mówić
Grzegorz Grzyb, przez wielu uważany za jednego z głównych faworytów
rajdu. Ubiegłoroczny zwycięzca już na
pierwszym miejskim odcinku specjalnym wpadł na krawężnik, urwał dwa
tylne koła w samochodzie i zakończył
jazdę.
W klasyfikacji samochodów napędzanych na jedną oś najszybszy był
Jacek Sobczak i świdniczanin Michał
Marczewski (Porsche 997 GT3). Załoga
ta zwyciężyła również w klasie Open
2WD. W klasie 3 najszybszy był Łukasz
Byśkiniewicz ze Zbigniewem Cieślarem (Ford Fiesta Rally 3), a w klasie 4
zwyciężył Jakub Brzeziński i Dariusz

Trzy najlepsze załogi nie kryły radości z osiągniętych rezultatów.

Załoga Kacper Wróblewski/Jakub Wróbel (Skoda Fabia Rally2 Evo)
triumfatorami 49. Rajdu Świdnickiego-Krause, szóstej rundy samochodowych mistrzostw Polski. Z
dziewięciu rozegranych odcinków
specjalnych Wróblewski wygrał cztery. To jego pierwsze zwycięstwo w
karierze w rundzie RSMP. – Ciężko
opisać to, co czujemy! Lata wyrzeczeń przyniosły efekt! – komentuje
zwycięzca rajdu.
Dla Kacpra Wróblewskiego było
to pierwsze zwycięstwo w klasyfikacji generalnej rajdu zaliczanego do
mistrzostw Polski. Ten utalentowany kierowca dokonał tego w bardzo

foto: D. Gębala

Podczas ceremonii
otwarcia kibice mogli
podziwiać niezwykły
pokaz lotniczy w
wykonaniu ORLEN
Grupa Akrobacyjna
ŻELAZNY.

1. Wróblewski/Wróbel Škoda Fabia Rally2 Evo – 55:18.4
2. Chuchała/Rozwadowski Škoda Fabia Rally2 Evo – 55:24.8, +00:06.4
3. Płachytka/Nowaczewski Škoda Fabia Rally2 Evo – 55:48.1, +00:29.7
4. Kasperczyk/SytyVW Polo GTI – 55:50, +00:31.6
5. Lubiak/Dachowski Škoda Fabia Rally2 Evo – 56:05.4, +00:47
6. Kotarba/KotarbaCitroen C3 Rally2 Evo – 56:25.2, +01:06.8
7. Gabryś/JanikVW Polo GTI – 56:58.3, +01:39.9
8. Sobczak/Marczewski Porsche 911 GTR – 58:19.2, +03:00.8
9. Byśkiniewicz/Cieślar Ford Fiesta Rally2 – 58:57.7, +03:39.3
10. Bonder/Gerber Škoda Fabia Rally2 Evo – 59:27.5, +04:09.1
Kacper Wróblewski
nadawał ton rywalizacji.

foto: D. Gębala

Klasyfikacja generalna 49. Rajdu Świdnickiego-KRAUSE (top 10):

Po pechowej kraksie na samym początku
rajdu, Grzegorz Grzyb wycofał się z rywalizacji.

Punktacja RSMP po Rajdzie
Świdnickim-KRAUSE:

foto: D. Gębala

1. Marczyk/Gospodarczyk 157 pkt
2. Chuchała/Rozwadowski 115 pkt
3. WRÓBLEWSKI/WRÓBEL 108 pkt
4. Kasperczyk/Syty 108 pkt
5. Płachytka/Nowaczewski 88 pkt
6. Chwietczuk/Baran 70 pkt
7. Grzyb/Poradzisz 69 pkt
8. Kotarba/Kotarba 55 pkt
9. Lubiak/Dachowski 53 pkt
10. Cais/Zakova 44 pkt
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Burkat (Ford Fiesta Rally4). Paweł
Ferdek z Justyną Kurowską-Ferdek
triumfowali w klasie HR2, ścigając się
za kierownicą Mitsubishi Lancera Evo
V, a w Open 4WD najszybsi byli Marek
Roefler i Marek Bała (Subaru Impreza
GT). Klasa HR 4 należała do Michała
Różyckiego i Bartosza Sajdaka (Honda Civic), a HR3 do Macieja Watrasa i
Kamila Kluczewskiego w Renault Clio
Sport. W klasie debiutant najszybsi
byli Gracjan Predko i Jacek Spentany
(Peugeot 208 R2).
DG

Powiedzieli na mecie:
2 Kacper Wróblewski: Bardzo
się cieszę ze zwycięstwa. Cały
rajd świetnie się nam jechało. Od
samego początku mieliśmy duży
spokój w samochodzie, dobre
tempo i brak większych problemów – co cieszy mnie szczególnie. To rajd, o którym marzyłem
od dawna. Zrobiliśmy duży postęp w wielu elementach – począwszy od jazdy, ale także naszego przygotowania i przygotowania zespołu i samochodu.
Cieszę się, że przynosi to takie
efekty. Jestem dumny, że moje
nazwisko znalazło się w gronie
wspaniałych zwycięzców tego
rajdu. To wielka radość zwyciężyć w Świdnicy.
2 Wojciech Chuchała: Sportowo
czuję się zadowolony, zrealizowaliśmy swoje cele. Chcieliśmy dzisiaj pojechać szybko, bo wczoraj
przytrafiło się nam kilka niepotrzebnych i prostych błędów. Dzisiaj wygenerowaliśmy prędkość na
bardzo wysokim poziomie i czysto
dojechaliśmy do mety. Wczoraj
straciliśmy dużo czasu, ale dzisiaj
byliśmy najszybsi, co niezwykle
mocno motywuje mnie przed kolejną rundą mistrzostw Polski. Tam
postaramy się, aby wszystko grało
od początku do końca. To był dobry rajd, fajnie jest się tutaj ścigać,
może trochę zabrakło triumfu, ale
to na pewno nie jest nasza ostatnia
Świdnica.
2 Sylwester Płachytka: Powtórzyliśmy wynik z zeszłego roku.
Piękna walka z Tomkiem Kasperczykiem. Przed ostatnim odcinkiem dzieliło nas jedynie 0,2 sekundy! Na starcie finałowej próby
zdecydowaliśmy z Jackiem, że pojedziemy to, co potrafimy i jesteśmy na trzecim miejscu. Zdobyliśmy podium, zrealizowaliśmy plan.
To był dla nas świetny rajd. Wielkie
podziękowania dla całego zespołu Poliamid Plastics Rally Team, a
także dla naszych rywali, którzy
jechali wyśmienicie.

sport

Falstart na inaugurację sezonu

Natanek. – Inauguracja sezonu zawsze
rządzi się swoimi prawami, każdy zespół
chce ją wygrać. Dziś zespół gości pokazał
to, o czym mówiło się przed sezonem są jednym z pretendentów do wyjścia z
grupy. Szybka analiza i czas skupić się na
kolejnym meczu – komentuje Damian
Dąbrowski, prezes świdnickiego klubu.

W drodze na sam szczyt
pokonali 222 schody

MKS IgnerHome Volley Świdnica –
Stoelzle Sps Panki 1:3 (21:25, 25:21,
14:25, 17:25)
Pozostałe wyniki 1. kolejki, 2.10:
▪ AZS-AWF Wrocław – Volley Chrząstowice 2:3 (27:25, 17:25, 18:25, 25:22, 12:15)
▪ MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
– Sari Żory 3:0 (25:18, 25:21, 25:22)
▪ Sokół 43 Katowice – MKS Dąbrowa
Górnicza 3:0 (25:14, 25:19, 25:16)
▪ MKS II Kalisz – NTSK-AZS Nysa 3:2
(25:20, 22:25, 25:20, 23:25, 15:7)
DG

foto: D. Gębala

Siatkówka to gra błędów, a tym razem więcej popełniły ich zawodniczki
MKS IgnerHome Volley Świdnica. W
efekcie z kompletu punktów cieszyła
się ekipa Stoelzle Sps Panki, która potwierdziła, że w tym sezonie będzie się
zaliczała do ścisłego ligowego topu.
W spotkanie lepiej weszły przyjezdne, które szybciej opanowały nerwy i
uzyskały sporą przewagę w polu serwisowym. Ostatecznie Panki wygrały
premierową partię do 21. Drugi set to
zdecydowanie lepsza gra gospodyń,
które poprawiły przyjęcie i grę z kontry.
W efekcie wygrały do 21 i doprowadziły do remisu. Niestety, trzecia i czwarta partia to zdecydowana przewaga
przyjezdnych, które wygrały do 14 i 17,
a całe spotkanie 3:1. Warto podkreślić,
że w szeregach zespołu gości mogliśmy
zobaczyć zawodniczki, które jeszcze w
tamtym sezonie reprezentowały barwy świdnickiego klubu: Anna Maziakowska, Natalia Cichowlas i Karolina

Po zakończonej rywalizacji tradycyjnie nie mogło zabraknąć grupowego zdjęcia na świdnickim
Rynku.

Śmiałkowie tradycyjnie przebiegli okrążenie wokół Rynku oraz
musieli zmierzyć się z 222 schodami prowadzącymi na sam szczyt. Za
nami ósma edycja biegu na wieżę ratuszową. Choć w tym roku nie pobito
żadnego rekordu, to uczestnicy swoje
próby mogą uznać na udane. Łącznie
na starcie zameldowało się 17 kobiet i
44 mężczyzn.
Wśród pań bezapelacyjne zwycięstwo odniosła Sonia Rozumkiewicz.
Zdecydowanie bardziej zacięta była
rywalizacja panów. Ostatecznie najlepszy czas wykręcił Mateusz Zalewski, który o ułamki sekundy pokonał
Łukasza Brańkę. Najlepsi zawodnicy
odebrali pamiątkowe dyplomy i puchary z rąk wiceprezydenta miasta,
Jerzego Żądło i wiceprzewodniczą-

foto: D. Gębala

Momentami gra była
bardzo wyrównana.

cej Rady Miejskiej w Świdnicy, Joanny
Gadzińskiej. Głównym organizatorem
imprezy było Księstwo Świdnicko-Jaworskie. Partnerami biegu byli: Urząd
Miejski w Świdnicy, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Hermes
Świdnica – Świdnicki Klub Biegacza.
Klasyfikacja kobiet (top 5):
1. Sonia Rozumkiewicz – 02:33,658
2. Brygida Szymańska – 03:00,157
3. Małgorzata Kułakowska – 03:02,536
4. Olivia Brańka – 03:05,303
5. Anna Ruszkiewicz – 03:07,202
Klasyfikacja mężczyzn (top 5):
1. Mateusz Zalewski – 02:03,748
2. Łukasz Brańka – 02:03,876
3. Patryk Bryłkowski – 02:04,115
4. Daniel Traczyński – 02:05,903
5. Konrad Dzierżanowski – 02:08,204
DG

ły się na terenie stadionu Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
W kategorii Classic najlepszy okazał się Marek Janisz (2:05,47 sek.),
który wyprzedził Krzysztofa Dominikowskiego i Piotra Wojcieszko. Wśród
pań najszybciej trasę pokonała Klaudia
Petters (2:19,16 sek.). Podium uzupełniły Małgorzata Moczulska i Monika
Szombierska. W sprincie bezkonkurencyjny okazał się Aleksander Wostal
(1:02,42 sek.). Tuż za nim finiszowali Jakub Młyńczak i Kamil Zieliński. W kategorii pań na podium stanęły Paulina
Kotfica (1:07,45 sek.) oraz Aleksandra
Grochowska i Karolina Malinowska.
DG

Start w duathlonie wymaga od zawodników wielu wyrzeczeń i przygotowań.

reklama

Musieli wykazać się niesamowitym hartem ducha i żelazną kondycją. 132 zawodników stanęło na starcie trzeciej edycji Marconi Duathlon
Świdnica, która odbyła się w niedzielę
26 września.
Duathlon to dyscyplina sportowa
będąca jedną z odmian triathlonu. Zawodnicy kolejno: biegli, jechali rowerem
i ponownie biegli. Podobnie jak w poprzednich edycjach, także i w tym roku
na uczestników czekały dwa dystanse
– Classic: 10 km biegu (4 pętle), 40 km
kolarstwa (2 pętle), 5 km biegu (2 pętle)
i Sprint: 5 km biegu (2 pętle), 20 km kolarstwa (1 pętla), 2,5 km biegu (1 pętla).
Start, meta oraz strefa zmian znajdowa-

foto: D. Gębala

Gladiatorzy w akcji. 3. Marconi Duathlon
Świdnica przeszedł do historii
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reklama
Wagony Świdnica sp. z o.o. jest jedną ze spółek należących do amerykańskiego koncernu
THE GREENBRIER COMPANY, wiodącego producenta taboru kolejowego w Ameryce Północnej.
W Europie jesteśmy w czołówce producentów wagonów towarowych.
Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowiska:

SPAWACZ

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

OPERATOR
SUWNICY
z uprawnieniami IS lub IIS
Osobom chętnym do pracy na stanowisku
suwnicowy oferujemy możliwość
uzyskania niezbędnych uprawnień

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

produkcja „od konstrukcji do gotowego produktu”
na indywidualne zamówienia klienta;
• udział w szkoleniach i kursach.
Od wszystkich kandydatów oczekujemy
zaangażowania w pracy, rzetelności i
odpowiedzialności.

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

reklama

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