
Wymień foliówkę na Wymień foliówkę na 
eko-reklamówkęeko-reklamówkę

Każde z nich swoją pracą i zaangażowaniem w różnych dziedzinach przez lata pracowa-
ło na autorytet i niewątpliwy szacunek lokalnej społeczności. Troje świdniczan uhonoro-
wanych zostało za szczególne zaangażowanie w życie naszego miasta. Tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta odebrał Eugeniusz Kępa. „Zasłużonymi dla Miasta” zostali Mariola Sza-
ciło-Mackiewicz i nieżyjący już Zdzisław Grześkowiak.
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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

Ceremonia ta to nie-
zwykły czas nie tylko dla 
małżonków, ale także dla ca-
łych rodzin. Wywołuje wiele 
wzruszeń, jest miłą okazją do 

Czternaście par 
świętowało jubileusze 
pożycia małżeńskiego

Żyją ze sobą niero-
zerwalnie od pół wie-
ku i dłużej! Wspierają 
się i kochają w chwi-
lach dobrych i złych. 
W środę, 20 paź-
dziernika czterna-
ście par małżeńskich 
odebrało medale za 
długoletnie pożycie.
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spotkania się z dawno niewi-
dzianymi członkami rodzin, 
do odświeżenia wspomnień i 
wzniesienia toastu za szczę-
śliwych małżonków. Przy-
pomnijmy, że odznaczenia 
za długoletnie pożycie mał-
żeńskie nadawane są przez 
Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej. Stanowią one 
wyróżnienie dla osób, które 
przeżyły w jednym związku 
małżeńskim 50 lat, są wyra-
zem uznania za wytrwanie w 
zobowiązaniu, które małżon-
kowie składali sobie przed 
laty. O nadanie odznaczenia 
występuje Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego na prośbę 

jubilatów lub ich bliskich.
Złote gody, czyli 50 lat 

małżeństwa, świętowali: Ma-
ria i Krzysztof Bednarscy, 
Janina i Tadeusz Jankowia-
kowie, Grażyna i Bogdan 
Wieczorkowie, Krystyna i 
Adam Kacprzakowie, Janina 
i Jan Kowalczykowie, Halina 
i Henryk Lachowscy, Irena i 
Stanisław Siudakowie, Elż-
bieta i Jerzy Szafarzowie, 
Krystyna i Wiesław Biało-
wąsowie, Elżbieta i Janusz 
Glibowscy, Danuta i Jan Ku-
charscy, Monika i Stanisław 
Ożógowie, Renata i Włady-
sław Wołoszowie. Natomiast 
diamentową, czyli 60. roczni-
cę ślubu celebrowali Leoka-
dia i Robert Kutybowie.

DG
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SPRZEDAM

Bystrzyca 
Górna 
- pow. 

5200m/0,52 ha

DZIAŁKI 
BUDOWLANE

tel. kontaktowy 

600 374 775

rek
lam

a

facebook mojaswidnica.pl

rek
lam

a

Najgorzej jest w godzinach 14.00-
15.00. To wówczas ciche ulice osiedla 
Kolonia zmieniają się w drogę szyb-
kiego ruchu dla kierowców, którzy, 
chcąc zaoszczędzić na czasie, jadą 
„na skróty”. – Sytuacja stanowi bar-

Kierowcy urządzają sobie skrót. 
Mieszkańcy Kolonii mają dość

dzo duże zagrożenie dla dzieci. Kie-
rowcy nie przestrzegają żadnych 
zasad ruchu drogowego obowiązu-
jących na osiedlu – alarmuje Rafał 
Fasuga, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Świdnicy.

– Mieszkańcy osiedla Kolonia skar-
żą się na bardzo duży ruch samochodo-
wy na ulicach Kraszewskiego i Reja od 
poniedziałku do piątku w godz. 14.00-
15.00. Pojazdy osobowe jeżdżą z dużą 
prędkością, przemieszczając się od ul. 
Wokulskiego do ul. Przemysłowej, ro-
biąc sobie skrót przez osiedle Kolonia. W 
związku z zaistniałą sytuacją proszę o 
zmianę organizacji ruchu na ul. Jagien-
ki, która stanowi łącznik między ul. Wo-
kulskiego a Kraszewskiego –wskazuje w 
swojej interpelacji Rafał Fasuga, – Sytu-
acja stanowi bardzo duże zagrożenie dla 
dzieci. Kierowcy nie przestrzegają żad-
nych zasad ruchu drogowego obowią-
zujących na Kolonii. Mieszkańcy skła-
dają liczne wnioski na policję z prośbą 
o interwencję, jednak bez pozytywnych 
efektów – dodaje radny Fasuga. 

Problem zostanie rozwiązany?
– Propozycja odwrócenia kierunku 

ruchu na ul. Jagienki z naszej strony 
nie budzi zasadniczych przeciwskazań. 
Jednak w przeszłości prowadziliśmy 
rozmowy i przyjęliśmy wspólne roz-
wiązanie z największym zakładem pra-
cy na tej ulicy, tzn. z firmą Galess sp. z 
o.o. W związku z powyższym, zwrócili-
śmy się do tej firmy o opinię w sprawie, 
a po jej uzyskaniu projekt poddamy 
pod rozwagę Zespołu Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego – informuje Jerzy 
Żądło, wiceprezydent Świdnicy.

DGMieszkańcy osiedla Kolonia obawiają się o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci. 
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▪ Wciskanie i/lub nawarstwianie nadmiaru 
masy rogowej.

- Dysponując wiedzą z zakresu przyczyn 
powstawania odcisków, ich rodzajów i sposobów 
usuwania, doświadczony podolog jest w stanie 
zaplanować, a następnie wdrożyć skuteczną oraz 
przemyślaną terapię podologiczną. 1 doraźna 
wizyta nie będzie tu wystarczająca.. Należy pa-
miętać, iż celem zabiegów przeprowadzanych 
na odciskach i brodawkach jest ich usuwanie, 
nie pielęgnacja! Rola specjalisty nie kończy się 
na części stricte praktycznej, tzn. usunięciu bo-
lesnej przypadłości. Zaopatrzenie się w środki 
pomocnicze, takie jak odciążenia, indywidualnie 
wykonane wkładki czy obuwie mogą przyczynić 
się do całkowitego wyeliminowania odcisku czy 
zmniejszenia związanych z nim dolegliwości. 
Problemy na stopach nie są oderwane od kondycji 
całego organizmu człowieka. Bolesność związana 
– akurat w tym przypadku z obecnością odcisku 
– często uniemożliwia „normalne” przetaczanie 
stopy. Chód staje się patologiczny/niefizjologicz-
ny – klient markuje każdy krok, obciążając dobit-
nie drugą kończynę. Przyczynia się to do rozwoju 
problemu nie tylko dla drugiej stopy, ale również 
dla całego aparatu ruchu. To system naczyń po-
łączonych, dający swoje reperkusje w kolanach, 
biodrach, kręgosłupie -  tłumaczy Joanna Bober 
z salonu podologicznego Happy Feet.
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Hodowane latami, najczęściej bardzo bolesne, 
pokrywane złuszczającymi plastrami, 

traktowane żyletkami. Mowa o...? odciskach! 
Zaraz obok wrastających paznokci to jeden 

z najboleśniejszych, spędzających sen z 
powiek pacjentowi i najczęściej występujący 

problem na stopach. Określenie, czy mamy do 
czynienia z odciskiem, nie sprawi specjaliście 

żadnych problemów. Każdy podolog wie 
bowiem, że modzel i odcisk to dwa oddzielne 

– jednak powstałe na tej samej drodze – 
problemy.

Odcisk powstaje wskutek ucisku obuwia, 
poprzez działanie czynników drażniących po-
chodzenia mechanicznego (tarcie), chemiczne-
go (np. kwas salicylowy czy mlekowy w wyso-
kim stężeniu) i fizycznego (bardzo niska i wyso-
ka temperatura). 

Przyczyn powstawania odcisków jest całe 
mnóstwo. Kluczową kwestią jest tutaj umiejęt-
ność przeprowadzenia rzetelnego rozpoznania 
podologicznego i uzmysłowienie sposobów po-
wstawania zmian. Wyróżnić można dwa mecha-
nizmy odpowiedzialne za tworzenie się odcisków:
▪ Rogowacenie komórek naskórka, zanim dotrą one 
na powierzchnię skóry (proces hiperkeratyczny).

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

Telefon kontaktowy: 

603 381 381
Zapraszam na bezpłatne konsultacje

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

Odciski - 
problem stóp, 
z którym można 
skutecznie walczyć

ZAWIADOMIENIE 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku 
– Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 ze zmianami)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 01 września 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na 
wniosek Pani Pauliny Suszczyńskiej występującej w imieniu firmy T-Mobile Polska S.A., w 
sprawie wydania pozwolenia na budowę telekomunikacyjnego obiektu budowlanego 
sieci T-Mobile Polska S.A. nr 44748 wraz z instalacją elektryczną i uziemiającą w 
Kłaczynie, na obszarze działki nr: 270, obręb ewidencyjny 0009 Kłaczyna, jednostka 
ewid. 021903_2.
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Bogdan Zdrojewski zmarł  
24 stycznia w wieku 88 lat

Swoim życiem i 
działaniem od lat 
dawał świadectwo 
prawdziwego mę-
stwa i honoru. Choć 
tak wiele przeżył, 
zachował pogodną 
naturę i wiele poczu-
cia humoru. Kombatant, zasłużony 
dla miasta Świdnicy. Bogdan Wiesław 
Zdrojewski – organizator kontrre-
wolucyjnej nielegalnej organizacji pn. 
„Szturmówka”, działającej w Świdnicy 
w latach 1951-1952, w ramach której 
„usiłował przemocą zmienić ustrój 
PRL”. 

Jan Górski zmarł 4 lutego  
w wieku 73 lat

Jan Górski  był 
muzykiem, instruk-
torem muzyki, na-
uczycielem, wy-
chowawcą mło-
dzieży, założycielem 
zespołów muzycz-
nych i  chórów, kompo-
zytorem, społecznikiem, radnym Rady 
Miejskiej w  Świdnicy, dyrektorem SP 
4 i Młodzieżowego Domu Kultury. 
W  swoim bogatym życiorysie peł-
nił wielorakie funkcje, był aktywnie 
działającym członkiem Związku Na-
uczycielstwa Polskiego, przez wiele 
lat piastując funkcję Prezesa Zarządu. 
Od 2005 roku był członkiem Rady Mu-
zeum Dawnego Kupiectwa w Świdni-
cy. Wieloletni radny Rady Miejskiej 
i  członek Zarządu Miasta Świdnicy. 
Za  swoje zasługi został odznaczony 
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązo-
wym Krzyżem Zasługi, Medalem Ko-
misji Edukacji Narodowej i Zasłużone-
go Działacza Kultury, Złotą Odznaką 
ZNP.

Albert Gaszyński zmarł  
11 marca w wieku 77 lat

Był człowiekiem 
niezwykle otwar-
tym, pracowitym, 
bardzo zaangażo-
wanym w pracę na 
rzecz mieszkańców. 
Albert Gaszyński był 
wieloletnim radnym 
Rady Miejskiej w Świdnicy. W listopa-
dzie ubiegłego roku został uhonoro-
wany tytułem „Zasłużony dla miasta 
Świdnicy”. 

Janusz Dytewski zmarł  
16 marca w wieku 86 lat

W latach 1973-2000 był ordynato-
rem Oddziału Internistycznego świd-
nickiego szpitala, a w okresie 1972-
1975 pierwszym dyrektorem nowo po-

wstałego świdnickie-
go Zespołu Opieki 
Zdrowotnej. Przez 
lata piastował też 
funkcję przewodni-
czącego świdnickiej 
Powiatowej Komisji 
Lekarskiej w ramach 
systemu wojewódzkich kwalifikacji 
wojskowych. 

Marian Dudek zmarł  
16 kwietnia w wieku 81 lat 

Prof. Marian Du-
dek był wielolet-
nim nauczycielem 
przedmiotów pla-
stycznych szkół 
przy ul. Kościelnej 
32 – Liceum Pedago-
gicznego i Studium Na-
uczycielskiego oraz III Liceum Ogól-
nokształcącego, w którym przez rok 
pełnił funkcję dyrektora. Zdobył sta-
ranne wykształcenie pedagogiczne 
i artystyczne. Za swoje osiągnięcia 
pracy wychowawczej i dydaktycznej 
otrzymał liczne wyróżnienia i nagro-
dy, wśród nich znalazły się szczegól-
ne: Złoty Krzyż Zasługi (1980 rok); 
Odznaka Honorowa za Zasługi w 
Sporcie (1983 rok); Medal Komisji 
Edukacji Narodowej (1988 rok); Na-
groda Ministra I st. (1978 rok), II st. 
(1983 rok); Nagroda Specjalna Ku-
ratora Oświaty w Wałbrzychu (lata 
1974, 1983 i 1997). W 1986 roku został 
odznaczony tytułem „Zasłużony dla 
miasta Świdnicy”.

Lucyna Piątkowska zmarła  
1 kwietnia w wieku 80 lat

Zarażała innych 
uśmiechem, zawsze 
służyła pomocą, 
była oddaną ko-
leżanką i przyja-
ciółką. Realizowała 
się jako wolonta-
riuszka i aktorka w 
teatrze Dziennego Domu „Senior-
-WIGOR”.  Była członkiem Świdnickiej 
Rady Seniorów. 

Janusz Psiuk zmarł  
30 kwietnia w wieku 71 lat 

Przez ponad 
ćwierć wieku pełnił 
funkcję kościel-
nego w parafii św. 
Stanisława i św. 
Wacława w Świd-
nicy. Jeszcze w paź-
dzierniku ubiegłego 
roku odbierał od biskupa Marka 
Mendyka podziękowania za wie-
loletnią pracę, służąc nadal swoją 
pomocą jako zakrystianin i kościel-
ny. Janusz Psiuk był kontynuatorem 
pracy swojego taty Stanisława, który 

także był kościelnym począwszy od 
lat 50. ubiegłego wieku. To od niego 
nauczył się służby w kościele, nie bez 
znaczenia była życzliwość kolejnych 
proboszczów parafii. Pan Janusz w 
ostatnim czasie zmagał się z choro-
bą, dlatego też z końcem ubiegłego 
roku nie mógł już służyć pomocą w 
katedrze.

Rozalia Bąba zmarła  
21 maja w wieku 68 lat

Rozalia Bąba była wieloletnią prze-
wodniczącą i założycielką Świdnickie-
go Towarzystwa Opieki nad Chorymi 
ze Stomią. Całe swoje życie zmagała się 
z chorobą i cierpieniem. Pomimo trud-
ności i dolegliwości aktywnie i z nie-
zwykłą odwagą wspierała osoby zma-
gające się z podobnymi problemami 
zdrowotnymi. Spotykała się z chorymi 
na stomię, ich rodzinami i bliskimi, za-
wsze służyła radą i wsparciem. Nikomu 
nie odmówiła pomocy.

Ryszard Dudkowski zmarł  
22 sierpnia w wieku 65 lat

Ryszard Dudkow-
ski był człowiekiem 
niezwykle otwar-
tym, pracowitym, 
kochał sport i dzia-
łalność społeczną, 
a przede wszystkim 
ludzi. Był prezesem Po-
wiatowego Zrzeszenia Ludowych Ze-
społów Sportowych w Świdnicy.

Edward Czerniec zmarł  
21 września w wieku 76 lat

Edward Czerniec 
był długoletnim 
Starszym Cechu 
Rzemiosł Różnych 
w Świdnicy i zało-
życielem pierwszej 
przycechowej szkoły 
rzemieślniczej w Pol-
sce. Został wyróżniony najwyższym 
honorowym odznaczeniem rzemieśl-
niczym „Szablą Kilińskiego”, Złotym 
Krzyżem Zasługi oraz specjalnym wy-
różnieniem – tytułem „Nestor Biznesu 
Lokalnego” w 2018 roku.

J. Cader 

Wspominamy tych, 
którzy odeszli

Dzień Wszystkich Świętych, a następnie Zaduszki to dni pamięci o tych, co już odeszli, 
których nie ma już wśród nas. To czas pełen zadumy i refleksji nad przemijaniem. To rów-
nież doskonała okazja, by wspominać tych, którzy odeszli w ostatnim czasie. 
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W cyklu Bliżej Jurorów, 30 paź-
dziernika o swojej karierze filmowej 
opowiadała aktorka Katarzyna Figu-
ra, która oceniała konkursowe fabuły z 
sekcji Okiem Młodych. Początek spo-
tkania rozpoczęła rozmowa o tym, co 
aktorka sądzi o Świdnicy. 

– Chciałam wyrazić swój ogromny 
zachwyt, poczucie radości i inspiracji i 
niezwykłej energii, które wynika z tego, 
że mogłam być tutaj w Świdnicy. Piękno 
tej okolicy to jakaś magia, która wpły-
nęła na mnie odświeżająco i uzdrawia-
jąco. Sądzę, że to naprawdę przepiękne 
miasto. Znam je sprzed lat, byłam tutaj 
chyba nawet dwukrotnie w podobnych 
artystycznych zadaniach – mówiła Ka-
tarzyna Figura.

Według aktorki nieustanna nauka 
oraz wymiana doświadczeń jest nie-
zwykle ważna w procesie twórczym. 
– Z mojego zobowiązania obejrzałam 
szereg filmów, na które prawdopodob-
nie nie znalazłabym czasu w normalnym 
życiu. Było to naprawdę niezwykłe do-
świadczenie, niezwykle inspirujące dla 
mnie. Jako aktorka patrzę też pod kątem 
zawodowym, zachwyciły mnie filmy o 
charakterze dokumentalnym. Ogromną 
zaletą festiwalu jest zbiór filmów z całego 
świata. Niesamowita siła jest w tej róż-
norodności i wymianie doświadczeń. By-
cie tutaj daje mi szansę na odświeżenie 
krwi. Coś, co wywarło na mnie ogromne 
wrażenie, to ilość filmów nawiązujących 
np. do komiksów  – dodaje aktorka. 

Według niej spojrzenie młodych 
twórców filmowych jest niezwykle ory-
ginalne, a Świdnicki Festiwal Filmowy 
Spektrum jest na wysokim poziomie.

 – Są to jednak ludzie młodzi, znaj-
dujący się na początku swojej kariery i 
drogi filmowej. Dla mnie osobiście ma to 
ogromne znaczenie, bo dzielą nas dekady. 
Pojmuję życie jako nieustanny rozwój, a 
właśnie rozwój musi być stymulowany, 
musi być odświeżany, musi następować 
ta transfuzja świeżej krwi – w sensie 
myśli, twórczości i spojrzenia. To się tu-
taj stało i to mnie naprawdę zaskoczyło. 
Oprócz filmów z naszej selekcji obejrza-
łam również cały blok filmów-animacji. 

Katarzyna Figura: 
Piękno Świdnicy to jakaś magia

Byłam zachwycona. Coraz więcej jest fil-
mów nawiązujących do komiksów, bądź 
wywodzących się z ducha komiksu. Bar-
dzo mi się to spodobało. Nie zamykamy 
się też na naszym podwórku, jeśli chodzi 
o język. To dla mnie przyjemność, kiedy 
słyszę francuski, angielski, szwedzki, ho-
lenderski, czy hiszpański – powiedziała 
Katarzyna Figura.

Aktorka od najmłodszych lat czuła 
się obywatelką świata, a stan wojenny 
i międzynarodowa wymiana doświad-
czeń teatralnych kształtowała jej po-
glądy.

– Moja droga współpracy z mło-
dymi twórcami rozpoczęła się bardzo 
dawno temu. Byłam jeszcze w Państwo-
wej Wyższej Szkole Teatralnej, obecnej 
Akademii Teatralnej w Warszawie. To 
były lata osiemdziesiąte, to był bardzo 
trudny czas. Rozpoczęłam studia na tej 
uczelni w roku wybuchu stanu wojen-
nego. Zaczęliśmy studia w październi-

ku, a 13 grudnia wszystko się zamknęło, 
upadło i przekreśliło. Po tym pierwszym 
roku związanym ze strajkami wrócili-
śmy dalej na uczelnię, ale bardzo wyraź-
nie zaznaczyło się w moim myśleniu o 
przyszłości – to, kim chcę być, jaka chcę 
być na ekranie lub na scenie teatralnej, 
gdzie chcę być. To jakby kształtowało 
moje dalsze postępowanie. Zaczynało 
się od myśli, od pragnienia, że chcę pra-
cować na całym świecie. Nie to, że chcę 
wyemigrować z Polski, wyrwać się, ale 
chcę mieć kontakt i doświadczenie. Tak 
zresztą byłam wychowywana przez mo-
jego tatę. Od najmłodszych lat uczyłam 
się języków obcych, była we mnie zapi-
sana ciekawość świata. Ziarno być może 
było zasiane dużo wcześniej. Wybuch 
stanu wojennego był bardzo znaczący 
dla mnie i jak gdyby kształtował moje 
myślenie, moje czucie na temat filmu, 
ról teatralnych i pracy na całym świecie 
– wyjaśniała aktorka.

Katarzyna Figura oceniała kon-
kursowe fabuły z sekcji Okiem 
Młodych na Świdnickim Festi-
walu Filmowym Spektrum

Katarzyna Figura podkreślała 
fakt, że dla niej istotny jest ciągły roz-
wój, ciągły proces twórczy. 

– Każdy seans, w którym gram, jest 
inny, jest inna energia. To jest kolejna 
szansa na zadziwienie i zaproponowa-
nie czegoś, co jest nieoczywiste, nie-
standardowe, niestereotypowe, to jest 
istna magia. Coraz rzadziej gram w 
serialach, ale właśnie takie filmy krót-
kometrażowe, które kręcimy w ciągu 
trzech dni lub tygodnia, są dla mnie 
antidotum na robienie pracy, która 
mnie pożerała, wyczerpywała, zabie-
rała moją energię twórczą oraz czas 
życiowy, a nie dawała mi radości w 
zamian. Filmy krótkometrażowe z mło-
dymi twórcami dają mi przede wszyst-
kim ogromną satysfakcję, są dla mnie 
przygodą, i dzięki temu dalej żyję i się 
rozwijam – mówiła Katarzyna Figura.

J. Cader 
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Od 12 do 24 listopada Główny 
Urząd Statystyczny będzie prowa-
dził badanie kontrolne w Narodo-
wym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań. Jego celem jest ocena ja-
kości danych pozyskanych w spisie. 
Wyniki umożliwią również udosko-
nalanie przyszłych spisów i badań 
reprezentacyjnych.

Badanie realizowane będzie wy-
łącznie za pomocą wywiadów telefo-

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań

nicznych, na losowo wybranej próbie 
100 000 mieszkań, które zostały spi-
sane w NSP 2021. Ankietowani będą 
wyłącznie pełnoletni respondenci, 
którzy jako pierwsi z danego miesz-
kania udzielili wywiadu w spisie za-
sadniczym. Z osobami, które zostały 
wylosowane do udziału w badaniu, 
skontaktuje się telefonicznie ankieter 
statystyczny, dzwoniąc z numeru 22 
828 88 88. Zapyta on m.in. o to, gdzie 

respondent mieszkał 31 marca 2021 r., o 
poziom wykształcenia, przynależność 
narodowo-etniczną, własność miesz-
kania. Badanie zajmie około 10 minut. 
Tożsamość ankietera będzie można 
zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub 
na infolinii 22 279 99 99 (koszt połącze-
nia zgodny z cennikiem operatora).

Świdnicki magistrat przypomina, 
że ankieterzy nie będą pytać o zarobki, 
numer karty, PIN, majątek etc. Lista py-

tań zadawanych w badaniu kontrolnym 
jest dostępna na stronie: spis.gov.pl. 
Pozyskane w badaniu kontrolnym dane 
podlegają prawnej ochronie i objęte są 
tajemnicą statystyczną. Podobnie jak w 
przypadku Spisu Powszechnego udział 
w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy 
na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 
2019 r. o narodowym spisie powszech-
nym ludności i mieszkań w 2021 roku. 

oprac.

Aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna, nazywana polską „Marilyn Monroe”. Gość specjalny tegorocznej edycji Świdnic-
kiego Festiwalu Filmowego Spektrum. O tym, jak zaczynała karierę i czy Świdnica ją zachwyca, opowiadała Katarzyna Figura.

https://spis.gov.pl/
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Miłośnicy kinematografii mają 
powody do satysfakcji. Organizato-
rzy festiwalu Spektrum zaserwowali 
widzom sporą dawkę kina na wyso-
kim poziomie. W tym roku program 
imprezy rozrósł się o dwie konkur-
sowe nowości. Obok dobrze znanych 
kategorii krótkich metraży Okiem 
Młodych pojawiła się sekcja animacji, 
natomiast pełnometrażowe filmy po-
walczyły w nowym konkursie Bliżej/
Closer. W sobotę, 30 października po-
znaliśmy zwycięskie tytuły.

Konkurs amatorski Okiem Mło-
dych obejrzało jury w składzie: Mar-
tyna Majewska, Bożena Kuźma oraz 
Jarosław Perduta, które wyróżniło film 
„Głowy duże, głowy małe” (reż. Kalina 
Gawrysiak) oraz „Zespół eksplodującej 
głowy” (reż. Kacper Wiącek), a nagrodę 
główną przyznało rosyjskiej produkcji 
„Hobo” Alexandera Ivanova. Selek-
cję filmów twórców do 21. roku życia 
oceniło również jury lokalne złożone 
z przedstawicieli Młodzieżowej Rady 
Miasta Świdnica. Młodzież również 
postanowiła wyróżnić „Zespół eksplo-
dującej głowy”, a ich faworytem został 
film Kaliny Gawrysiak „Głowy duże, 
głowy małe”.

O zwycięzcy w sekcji dokumen-
talnej Okiem Młodych zadecydowa-
li: Patrycja Polkowska, Piotr Stasik 
oraz Michał Zygmunt, przyznając 
wyróżnienie filmowi „Mecz” (reż. Ro-
man Hodel), a pierwsze miejsce „Hy-

Znamy laureatów 7. Świdnickiego 
Festiwalu Filmowego Spektrum

debank” w reż. Rossa McCleana. W 
tym roku po raz ósmy swojego laure-
ata przyznało również jury złożone z 
osadzonych na oddziale więziennym 
Aresztu Śledczego w Świdnicy. Osa-
dzeni trzecim miejscem nagrody „Ki-
nematografek” wyróżnili „Tysiąc prób 
oceanicznych” (reż. Wang Yuyan), 
drugim „Opus magnum” (reż. Filip 
Bojarski), a pierwszą film reżyserki 

Alicji Sokół „Nie jesteśmy przyjaciół-
kami”.

Nad laureatem w tegorocznej nowo-
ści Okiem Młodych – sekcji animacji ob-
radowali: Daria Kopiec, Aneta Ozorek, 
Grzegorz Wacławek, które zdecydowa-
ło się wyróżnić „Trona Pinnacles” (reż. 
Mathilde Parquet), a nagrodę główną 
przyznać tytułowi „Owca, wilk i filiżanka 
herbaty” w reż. Marion Lacourt.

W konkursie krótkich fabuł o naj-
lepszym tytule tegorocznej selekcji 
dyskutowało jury: Katarzyna Figura, 
Michał Ciechomski, Tomasz Kolan-
kiewicz, których decyzją wyróżniony 
został „Dustin” (reż. Naïla Guiguet), a 
nagrodą główną „Psylo” w reż. Franco-
is Robic. Filmy konkursu fabularnego 
obejrzało również lokalne jury osób z 
niepełnosprawnościami z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie. 
Laureatem nagrody „Niepełny kadr” zo-
stał film Damiana Kosowskiego „Zanim 
zasnę”. Nagroda publiczności trafiła do 
ulubieńca widzów spośród wszystkich 
czterech kategorii Okiem Młodych – 
„Opus magnum” Filipa Bojarskiego.

Świdnicka publiczność, pozosta-
jąca niezmiennie jedynym jury filmów 
pełnometrażowych, w tym roku zde-
cydowała aż o dwóch nagrodach głów-
nych. Laureatem w nowym konkursie 
Bliżej/Closer został „Czarny Jezus”, 
którego reżyserem jest Luca Lucchesi.

W tytularnym konkursie Spektrum 
zmierzyło się 10 filmów. Trzecie miej-
sce zdobyły „Piosenki o Miłości” w reż. 
Tomasza Habowskiego. Na drugim 
miejscu znalazła się „Zupa nic” Kingi 
Dębskiej, którą od zwycięskiego tytułu 
dzieliła różnica zaledwie 0,02 średniej 
głosów. Tym samym publiczność za-
decydowała, że nagroda główna kon-
kursu Spektrum trafiła do poruszającej 
„Aidy” w reż. Jasmili Zbanić.

DG
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– Po rozstrzygnięciu postępowań 
na zagospodarowanie zieleni w parku 
okazało się, że koszt wykonania tych 
prac jest niższy od początkowo zapla-
nowanego i pozostało ok. 2,5 miliona 
złotych niewykorzystanych środków. 
Zwróciliśmy się więc z wnioskiem do 
Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie o możliwość zmiany terminu 
realizacji projektu „Rewaloryzacja te-
renów zieleni w Świdnicy”. Otrzyma-
liśmy zgodę na przedłużenie terminu 
do 31 października 2022 roku. Miasto 
przeznaczy te środki na działania, któ-
re zwiększą różnorodność biologiczną 
parku oraz podniosą jakość i walory 
środowiska przyrodniczego – mówi 
Renata Kogut, zastępca dyrektora 
Wydziału Dróg i Infrastruktury Miej-
skiej. 

Więcej roślinności 
w Parku Młodzieżowym

Miasto przeznaczy 2,5 miliona złotych na dodatkowe nasadzenia zieleni w Parku Mło-
dzieżowym. Nowa, bardzo liczna roślinność pojawi się w rejonie odbudowywanej w tej 
chwili altany oraz w okolicy łąki kwietnej. Miasto zleciło już przygotowanie dokumentacji 
projektowej. Planowane dodatkowe nasadzenia roślin poprzedzone zostaną konsultacjami 
społecznymi.

Przypomnijmy, że w parku posadzonych zostało 149 drzew, ponad 3 tysiące nowych krzewów 
oraz 38 tysięcy bylin, roślin runa, traw, paproci i pnączy.

Park Młodzieżowy ma charakter le-
śny, wpisany jest do rejestru zabytków. 
Odtworzono w nim historyczne aleje 
drzew, podkreślono linie nasypów by-
łych fortyfikacji, zaznaczono istnienie 
byłych cmentarzy (garnizonowego i ka-
tolickiego), wzbogacono warstwy krze-
wów wysokich i niskich, a także uzupeł-
niono runo. Struktura gatunkowa szaty 
roślinnej parku powinna być zgodna z 
okresem końca XIX w., dlatego w dobo-
rze gatunkowym wykorzystano gatun-
ki rodzime z istniejącej szaty roślinnej i 
jako uzupełnienie – gatunki introduko-
wane, ale o podobnej formie i charak-
terze do całego założenia. Nasadzono: 
lipy szerokolistne, lipy drobnolistne, 
kasztanowce białe, dęby szypułkowe, 
modrzewie pospolite, czereśnie pta-
sie i graby pospolite. Wśród parkowej 
roślinności znalazły się również takie 
gatunki jak: mahonia pospolita, sucho-
drzew tatarski, jaśminowiec wonny, cis 
pośredni, kalina koralowa, bez kora-
lowy, leszczyna pospolita, hortensje, 
śnieguliczki, dzwonki, barwinek pospo-
lity, zawilce, liliowce, konwalia majowa, 
bodziszki, fuksja, narecznica samcza, 
śmiałek darniowy, pióropusznik strusi 
czy też bluszcz pospolity.

Oprac.
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Dyrektor festiwalu, Paweł Kosuń podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w zorgani-
zowanie imprezy.
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– Pomyślałem sobie, że trzeba tro-

szeczkę wrócić do przeszłości i upa-
miętnić tych ludzi, którzy po II wojnie 
światowej przybyli do Świdnicy jako 
pionierzy i zaczęli organizować ży-
cie w mieście. Wówczas nie było tutaj 
nic. W mieście mieszkali ludzie różnej 
narodowości: Polacy, Żydzi, Niemcy, 
Rosjanie, Grecy. Osadnicy, którzy tu-
taj przybyli, musieli organizować ży-
cie na nowo. Otwierali zakłady, przy-
chodnie, tworzyli komunikację miej-
ską. Trzeba było zaczynać od począt-
ku. Z czasem zaczęli od nas odchodzić 
i pozostaliśmy my jako pokolenie, któ-
re kontynuuje lata po II wojnie świa-
towej. Dlatego wpadłem na pomysł, 
aby Świdnica w jakiś sposób mogłaby 
oddać cześć i hołd tym, którzy tutaj w 
ciężkich warunkach pracowali. Dla-
tego złożyłem projekt obywatelski do 
Urzędu Miasta. Jak mawiał mój tata: 
„Pamiętaj, nie jesteś sam i nie żyjesz 
tylko dla siebie, ale żyjesz też dla in-
nych ludzi”. Dlatego nie myślmy tylko 
o sobie, ale również o naszych naj-
bliższych i przyjaciołach – tłumaczy 
Kazimierz Deptuła, pomysłodawca 
inicjatywy. – Każde drzewo, które ra-
zem sadzimy, będzie świadczyło o nas 
za 20 czy 30 lat. Wtedy, kiedy już nas 
nie będzie, zostaną po nas drzewa. 
Obyśmy mieli jak najwięcej okazji, 
żeby je wspólnie sadzić i obiecuję, że 
tak będzie. Dziękuję panie Kazimie-
rzu – podkreśla prezydent Świdnicy, 
Beata Moskal–Słaniewska.

DG

Posadzili drzewo, 
aby upamiętnić 
powojennych pionierów

Dla upamiętnienia 
mieszkańców Świdnicy 
przybyłych do naszego 
miasta po zakończeniu 
II wojny światowej, w 
środę, 27 października 
na placu Drzymały po-
sadzono jesion. – Nie 
myślmy tylko o sobie, 
ale również o naszych 
najbliższych i przyja-
ciołach – podkreśla Ka-
zimierz Deptuła, pomy-
słodawca inicjatywy. W symbolicznym sadzeniu drzewa udział wzięły rodziny świdnickich pionierów, harcerze oraz władze 

miasta.  

Dobiegają końca prace związa-
ne z konserwacją zabytkowej bramy 
dawnego cmentarza ewangelickie-
go, a obecnie Parku Zawiszowskiego. 
Koszt inwestycji to 73 800 złotych.

Trwająca od sierpnia konserwacja 
miała na celu ustabilizowanie kon-
strukcji i niedopuszczenie do dalszej 
destrukcji obiektu, a w konsekwencji 
przywrócenie oryginalnej formy za-
bytku. O poprawę stanu bramy ape-
lowała m.in. radna Magdalena Ru-
miancew–Wróblewska. Jak możemy 
przeczytać w jej interpelacji: „Liczne 
pęknięcia i szczeliny, w których ro-
sną samosiejki, mogą być przyczyną 
zawalenia się i stanowią duże niebez-

Zabytkowa brama 
odzyskuje dawny blask

pieczeństwo dla spacerujących. Za-
kres prac obejmował między innymi: 
usunięcie samosiejek, oczyszczenie 
kamiennych cokołów i powierzchni 
tynkowanych, konserwację elemen-
tów piaskowcowych jej zwieńczenia, 
konserwację lub odtworzenie tyn-
ków na powierzchniach płaskich i w 
detalach architektonicznych, lasero-
we wymalowanie powierzchni tyn-
kowych, uzupełnienie lub wymianę 
spoin, zabezpieczenie przed działa-
niem wody opadowej, demontaż oraz 
renowację furtek i skrzydeł bramy z 
przywróceniem oryginalnej kolory-
styki.

DG

Brama wzniesiona została w 1905 roku. Jest częścią ogrodzenia powstałego rok wcześniej 
cmentarza ewangelickiego. Po 1945 roku zamieniono go w park miejski – obecnie Park Zawi-
szowski.

fo
to

: D
. G

ęb
ala

fo
to

: D
. G

ęb
ala

Czym jest i jakie objawy ma endo-
metrioza? Jak się ją leczy? Czy choro-
ba powoduje niepłodność? Członkinie 
fundacji Endomama chcą pomagać 
świdniczankom, dlatego też w czwar-
tek, 28 października zorganizowały 
event w Galerii Świdnickiej o profilak-
tyce endometriozy oraz najnowszych 
metodach jej leczenia.

To choroba, której nie widać. Sta-
tystycznie choruje na nią jedna na dzie-
sięć kobiet. Członkinie fundacji Endo-
mama zaprosiły na prelekcję pt. „Miej 
świadomość endometriozy i niepłod-
ności”, ponieważ w walce z chorobą naj-
ważniejsza jest edukacja.

– Podczas spotkania poruszaliśmy 
temat endometriozy, jej przyczyn i skut-
ków. W prelekcji dotyczącej choroby in-
formacji udzielili specjaliści z kliniki In-
victa. Istotny był też temat niepłodności, 
który nadal jest tematem tabu, a pary 
zmagające się z nią są przez społeczeń-
stwo nieakceptowane. Dodatkowo przy-
gotowałyśmy dla uczestników wydarze-
nia anonimowe ankiety, gdzie badaliśmy 
świadomość tej choroby i niepłodności. 
Endometrioza jest podstępną chorobą, 
która wymaga interdyscyplinarnego po-
dejścia, bo jej etiologia nie jest do końca 
znana, a każdy przypadek jest inny. Wy-

Promowały wiedzę 
o endometriozie i niepłodności

krycie endometriozy nie jest łatwym za-
daniem, chociaż można ją podejrzewać 
u każdej kobiety borykającej się z bardzo 
bolesnymi miesiączkami. Samo badanie 
ginekologiczne nie daje odpowiedzi na 
pytanie, czy mamy do czynienia z tym 
schorzeniem. Najbardziej charaktery-
stycznym objawem endometriozy jest 
ból, który pojawia się regularnie. Dzia-
łania naszej fundacji mają sens, czego 
przykładem są operacje dwóch pań cho-
rujących na endometriozę, które obecnie 
czekają na zabiegi w szpitalu. Dziew-
czyny były pod opieką ginekologów i nie 
wiedziały, że mają guzy o średnicy 5 cm   
– informuje prezes fundacji Endomama, 
Anna Gromek.

Od stycznia członkinie fundacji En-
domama nie zwalniają tempa i uświada-
miają świdniczanki, czym jest endome-
trioza, jak diagnozować i gdzie się udać 
po pomoc. – Mamy jeszcze bezpłatne 
bony na badania CA 125 (istotny marker, 
pomagający w stawianiu diagnozy przy 
endometriozie i mianach nowotworo-
wych jajnika), z których można jeszcze 
skorzystać. W połowie listopada wspól-
nie z kliniką Invicta będziemy organizo-
wać warsztaty psychologiczne – dodaje 
Anna Gromek.

J. Cader

◄ Podczas 
spotkania 
poruszany był 
temat endo-
metriozy, jej 
przyczyn i 
skutków. W 
prelekcji do-
tyczącej cho-
roby informa-
cji udzielili 
specjaliści z 
kliniki Invicta.

foto: J. Cader



95-18.11.2021 r.   | ŚŚwidnica

aktualności

www.mojaswidnica.pl

rek
lam

a
rek

lam
a

rek
lam

a

rek
lam

a

Stała opieka nad dzieckiem lub 
osobą dorosłą, których niepełno-
sprawność związana jest ze znacz-
nym ograniczeniem samodzielności, 
bardzo często oznacza konieczność 
wsparcia w prawie każdym elemen-
cie codziennego życia. Doskonale 
wiedzą o tym uczestnicy seminarium 
poświęconego opiece wytchnienio-
wej, czyli programowi, którego za-
daniem jest odciążenie członków 
rodzin lub opiekunów osób niepeł-
nosprawnych poprzez wsparcie ich 
w obowiązkach lub zapewnienie cza-
sowego zastępstwa.

Opieka wytchnieniowa to element 
systemu pomocy społecznej. Jest cza-
sową usługą opiekuńczą nad osobą 
niesamodzielną. Zarówno weekendo-
wa, kilkudniowa czy kilkunastodnio-
wa opieka w zastępstwie za opiekuna 
faktycznego jest możliwa w związku 
ze zdarzeniem losowym, potrzebą 
załatwienia spraw życia codziennego 

„Opiekun jest ważny”. 
Rozmawiali o programie 
opieki wytchnieniowej

lub odpoczynkiem opiekuna faktycz-
nego.

Uczestnicy spotkania, które od-
było się w czwartek 21 października w 
Miejskim Centrum Wspierania Inicja-
tyw Społecznych, przysłuchiwali się 
m. in. debacie, w której uczestniczy-
li: Marcin Krzyżanowski - wicemar-
szałek województwa dolnośląskiego, 
Danuta Zawilla - zastępca dyrektora 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecz-
nej Urzędu Wojewódzkiego we Wro-
cławiu, Izabela Siekierzyńska - dy-
rektor Wydziału Polityki Społecznej i 
Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego 
w Świdnicy oraz Paweł Parus - pełno-
mocnik marszałka ds. Osób Niepełno-
sprawnych. Seminarium zostało zor-
ganizowane przy wsparciu Samorzą-
du Województwa Dolnośląskiego oraz 
Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Krótkiej Przerwy (International Short 
Break Association).

DG

Uczestnicy seminarium mieli okazję do wymiany swoich doświadczeń.
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Na ścianie budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Wałbrzyskiej 
15 w Świdnicy powstały dwa niezwykle „malowidła” przedstawiające podobizny 
szczęśliwych dzieci. Murale na potrzeby promocji rodzicielstwa zastępczego wy-
konał świdnicki artysta, Robert Kukla.

Migawka z miasta
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Eugeniusz Kępa - Honorowy 
Obywatel Miasta 

Wniosek o uhonorowanie Euge-
niusza Kępy tytułem Honorowego 
Obywatela Miasta złożyła Fundacja  
Wspierania  Sportu  „Łączy  nas  Foot-
ball”. Został on poparty przez posłankę 
Izabelę Katarzynę Mrzygłocką, sena-
tor Agnieszkę Kołacz–Leszczyńską 
oraz firmę PASOL-PACO Sp. z o.o. ze 
Świdnicy.   

Eugeniusz Kępa całe swoje życie 
związany jest ze Świdnicą. Już jako 
kilkunastoletni chłopak swoje pierw-
sze kroki w cukiernictwie zaczynał 
stawiać pod pilnym okiem świdnickie-
go mistrza cukiernictwa Władysława 
Chojeckiego, ucząc się rzemiosła  w 
jego bardzo już znanej cukierni przy 
ulicy Długiej. Po odbyciu zasadniczej 
służby wojskowej Eugeniusz Kępa 
wrócił do Świdnicy i dalej pracował 
jako cukiernik. W 1978 roku nabył 
zaniedbany, chylący się ku upadko-
wi zakład. Poświęcił temu całe swo-
je oszczędności oraz bardzo ciężką, 
fizyczną pracę cukiernika. Pomimo 
wielu trudności, dzięki ogromnej de-
terminacji udało mu się osiągnąć suk-
ces. Bardzo szybko świdniczanie do-
cenili wyśmienitą jakość wyrobów cu-
kierniczych, wychodzących spod jego 
ręki. Dzięki temu w Świdnicy powsta-
ła nowa marka „Kasia”, która przez 43 
lata na stałe zaistniała w świadomości 
wielu pokoleń świdniczan.

Wręczono tytuły Honorowy Obywatel Miasta 
i Zasłużeni dla Miasta Świdnicy

Od kilkudziesięciu lat Eugeniusz 
Kępa wraz ze swoją żoną Jadwigą jest 
zaangażowany w działalność społecz-
ną na rzecz mieszkańców i instytucji 
pozarządowych. Jej beneficjentami 
była cała grupa klubów sportowych 
oraz świdnickich stowarzyszeń, zaj-
mujących się pomocą potrzebującym. 
To Eugeniusz Kępa jako pierwszy 
wsparł działania Marka Michalaka, 
późniejszego Rzecznika Praw Dziec-
ka, który założył w Świdnicy Stowa-
rzyszenie Dzieci Chorych „Serce”. W 
2001 roku został uhonorowany wraz 
z małżonką Orderem Uśmiechu przez 
to stowarzyszenie. Od Rzecznika Praw 
Dziecka otrzymali państwowe odzna-
czenie „Za Zasługi dla Ochrony Praw 
Dziecka Infantis Dignitatis Defensori”.

Za swoją działalność zawodową, 
na przestrzeni kilkudziesięciu lat, był 
wielokrotnie wyróżniany przez wiele 
organizacji i stowarzyszeń, zrzeszają-
cych rzemieślników, w tym mistrzów 
cukiernictwa. Otrzymał z tego tytułu 
m.in.: Sudecką Odznakę Rzemiosła, 
złoty i srebrny Krzyż Zasługi, medal 
na 750-lecie Świdnicy, złoty i srebrny 
medal im. Jana Kilińskiego, dyplom dla 
nestorów biznesu lokalnego, nagrodę 
gospodarczą „Świdnicki Gryf” w kate-
gorii wybitna osobowość.

Od świdnickich organizacji poza-
rządowych, którym pomagał i z który-
mi współpracował, otrzymał dziesiątki 
różnego rodzaju i w różnej formie po-

dziękowań. A pomagał m.in.: Polskie-
mu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym Koło w 
Świdnicy, Fundacji Pomocy Biednym 
Dzieciom „Ut Unum Sint”, Stowarzy-
szeniu Dzieci Chorych „Serce”, Szkole 
Podstawowej nr 315 w Świdnicy, któ-
ra nadała mu tytuł „Przyjaciel Szkoły”, 
Szkole Podstawowej nr 8 w Świdnicy, 
„Caritas” Diecezji Świdnickiej, Stowa-
rzyszeniu Brata Alberta w Świdnicy, 
Zespołowi Szkół Specjalnych w Świd-
nicy, Domowi Pomocy Społecznej dla 
Dzieci Zgromadzenia Sióstr Szkolnych 
de Notre Dame w Świebodzicach, 
większości świdnickich klubów spor-
towych, a także wielu świdniczanom, 
którzy prywatnie zwracali się do nie-
go o wsparcie.

Mariola Szaciło-Mackiewicz - 
Zasłużona dla Miasta

Z wnioskiem o nadanie Marioli 
Szaciło–Mackiewicz tytułu „Zasłu-
żonej dla Miasta Świdnicy” wystąpi-
ła Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i 

Współpracy Międzynarodowej Rady 
Miejskiej w Świdnicy.

Mariola Szaciło-Mackiewicz od 
zawsze związana jest ze Świdnicą, 
gdzie w 1958 roku osiedlili się jej ro-
dzice pochodzący z Grodzieńszczy-
zny. Po ukończeniu Szkoły Podstawo-
wej nr 3 im. M. Konopnickiej w latach 
1973-1977 była uczennicą II Liceum 
Ogólnokształcącego w Świdnicy, w 
klasie o profilu humanistycznym. Na-
stępnie podjęła studia polonistyczne 
na Uniwersytecie Wrocławskim. W 
okresie uniwersyteckim nawiąza-
ła kontakt z Uniwersytetem w Liege 
i przebywała na wakacyjnym kursie 
literaturoznawczym na zaprosze-
nie belgijskiego pisarza Paula Biro-
na. Ważnym doświadczeniem był też 
roczny pobyt we Francji, w Dunkierce, 
gdzie prowadziła sekretariat Polskiej 
Misji Katolickiej i współpracowała z 
ks. Jerzym Chorzempą, organizując 
transporty pomocowe Polonii Francu-
skiej z regionu Pas de Calais do Polski 
(przełom roku 1980/1981). We Francji 

Każde z nich swoją pracą i zaangażowaniem w różnych dziedzinach przez lata pracowało na swój autorytet i niewąt-
pliwy szacunek lokalnej społeczności. Troje świdniczan uhonorowanych zostało za szczególne zaangażowanie w życie 
naszego miasta. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta odebrał Eugeniusz Kępa. „Zasłużonymi dla Miasta” zostali Mariola 
Szaciło-Mackiewicz i nieżyjący już Zdzisław Grześkowiak.

Eugeniusz Kępa to niewątpliwie ikona świdnickiego cukiernictwa i filantropii. 

Trudno sobie wyobrazić życie kulturalne Świdnicy bez działalności Marioli Szaciło-Mackie-
wicz. 
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i Zasłużeni dla Miasta Świdnicy

prowadziła także zajęcia z języka pol-
skiego dla dzieci emigrantów. Studia 
ukończyła z wynikiem bardzo dobrym 
i otrzymała dyplom magistra filologii 
polskiej, prezentując pracę dotyczącą 
zagadnień językowych w komiksach 
polskich i francuskich.

Od września 1982 roku do dziś 
jest polonistką w II LO, ale po dro-
dze miała też epizod kilkuletniego 
nauczania języka francuskiego w ma-
cierzystej szkole. Jako nauczycielka 
ważnego przedmiotu maturalnego 
organizowała przez prawie cztery 
dekady warsztaty dla olimpijczy-
ków, prowadziła kółko polonistycz-
ne oraz przygotowywała młodzież 
do olimpiad, konkursów literackich 
i recytatorskich, w których uczest-
nicy odnosili sukcesy w zawodach 
okręgowych i ogólnopolskich. Wraz 
z koleżanką polonistką Haliną Ko-
peć organizowała przez 15 lat (1991-
2006) Międzyszkolne Konfrontacje 
Teatralne, które służyły przeglądowi 
dorobku artystycznego grup ama-
torskich i propagowały różne formy 
teatralne, zaś ich laureaci zostali 
profesjonalnymi aktorami: Juliusz 
Chrząstowski, Oskar Hamerski, Se-
bastian Banaszczyk, Patrycja Hur-
lak, Konrad Marszałek i Mateusz 
Baran. Od roku 2001 do 2013 Mariola 
Szaciło-Mackiewicz przy pomocy 
swoich uczniów prowadziła bar-
dzo popularny Powiatowy Konkurs 
Wiedzy Filmowej, a także przez dwa 
lata organizowała Dni Tolkienowskie 
(2006-2007) służące popularyzacji 
literatury fantasy. Za kreatywność i 
rozwijanie humanistycznych zainte-
resowań młodzieży wielokrotnie była 
wyróżniana nagrodą dyrektorską, 
dwukrotnie otrzymała też nagrodę 
starosty świdnickiego, a w 2013 roku 
została uhonorowana nagrodą Mi-
nistra Edukacji Narodowej. Mario-
la Szaciło-Mackiewicz od wielu lat 
jest nauczycielem dyplomowanym, 
bierze udział w różnych formach do-
skonalenia i systematycznie podnosi 
swoje kwalifikacje. Ma kompetencje 
egzaminatora powtórnego spraw-
dzania egzaminu zewnętrznego z ję-
zyka polskiego (funkcja weryfikator-
ki), a w roku 2021 OKE we Wrocławiu 
powierzyło jej funkcję przewodni-
czącej w Zespole Egzaminatorów w 
Świdnicy. Od ponad 20 lat polonistka 
ściśle współpracuje ze Świdnickim 
Ośrodkiem Kultury, zasiadając jako 
jurorka w konkursach recytatorskich, 
organizując spacery tematyczne po 
świdnickim pl. Pokoju, co służy edu-
kacji młodzieży szkół różnego typu 
na temat wielokulturowości naszego 
miasta. Cyklicznie prowadzi ciekawe 
wywiady z pisarzami i aktorami w 
ramach Projektu Edukacji Teatralnej 
(a byli to min.: Manuela Gretkow-
ska, Andrzej Seweryn, Wojciech 
Pszoniak, Cezary Żak, Joanna Kulig, 
Krzysztof Kowalewski, Przemysław 
Bluszcz, Janusz Chabior). Prowadzi-
ła także kilkukrotnie zajęcia z kre-

atywnego pisania w ramach „Rzeźni 
Poetyckiej”, wykorzystując swe do-
świadczenie zawodowe. Od ponad 
10 lat należy do grupy teatralnej al-
chemików dorosłych, która co roku 
z wielkim powodzeniem prezentuje 
spektakle na scenie Świdnickiego 
Ośrodka Kultury. Jest także autorką 
dramatu pt., Sami obcy” będącego 
polifoniczną opowieścią o tolerancji i 
splatających się w powojennej Świd-
nicy losach ludzi o różnym świato-
poglądzie i pochodzeniu. Ostatnim 
przedsięwzięciem (wiosna 2021 r.) 
Marioli Szaciło-Mackiewicz jest cykl 
chętnie słuchanych audycji, nagra-
nych przez grupę jej kolegów z grupy 
alchemicznej. Napisany w czasie pan-
demii zestaw dziewięciu słuchowisk 
zaktywizował środowisko amatorskie 
i dał słuchaczom intelektualną roz-
rywkę opartą na sztuce dowcipnej 
konwersacji. Polonistka od długiego 
czasu współpracuje także z parafią 
Ewangelicko-Augsburską, gdyż za-
angażowana jest w promocję świd-
nickiego zabytku, co zaowocowało 
kilkoma publikacjami. Opracowała 
zbiór materiałów dydaktycznych wy-
danych pt. „Materiały dla twórczego 
nauczyciela. Ścieżka międzyprzed-
miotowa” (2010 r.), który wykorzysta-
no w czasie szkoleń dla nauczycieli 
i podczas Kongresu Zabytków UNE-
SCO. Jest autorką tekstu w wydaw-
nictwie ,,Kościół Pokoju. Przeszłość. 
Teraźniejszość. Przyszłość” (2006 
r.), współtworzyła publikację „Po-
dróż szwedzka. Pamiętniki Christiana 
Czepki” (2009 r.), akcentując powino-
wactwo pamiętników świdniczanina 
z dziennikami J. Ch. Paska.

Brała również aktywnie udział w 
międzypokoleniowym projekcie „Zo-

Zdzisław Grześkowiak zmarł 1 października 2021 roku. Podczas sesji Rady Miejskiej, jego pa-
mięć uczczono minutą ciszy. Wyróżnienie odebrała żona Ludmiła. 

stań Ambasadorem Kościoła Pokoju” 
i sama chętnie w roli ambasadorki 
tego miejsca występuje, oprowadza-
jąc po nim delegacje różnych insty-
tucji i artystów. W październiku 2020 
r. opiekowała się grupą młodzieży 
tworzącą grę planszową o enklawie 
luterańskiej, zaś w grudniu ubie-
głego roku wystawiła na aukcję swe 
rękodzieło w ramach akcji „ROZ-
-ANIEL-ENIE”, która miała na celu 
wsparcie finansowe zabytku w cza-
sie obostrzeń pandemicznych. Wraz 
z Bożeną Pytel (autorką fotografii) 
wydała autorską książkę pt. „Koniec 
świata zapachów”. Dwugłos świdnic-
kich autorek został uhonorowany w 
2017 r. w czasie jubileuszu Miejskiej 
Biblioteki Publicznej nagrodą spe-
cjalną przyznaną przez prezydent 
Beatę Moskal-Słaniewską.

Mariola Szaciło-Mackiewicz przez 
wiele lat współpracowała również 
ze świdnickim oddziałem Ligi Kobiet 
Polskich, tworząc Dyktanda Świdnic-
kie i prowadząc tematyczne wykłady 
z okazji Dnia Kobiet organizowane w 
teatrze. Nauczycielka nie zapomina o 
swych absolwentach, toteż śledzi ich 
losy i udostępnia ich dokonania w ra-
mach promocji swojej szkoły kolejnym 
pokoleniom uczniów, czego dowodem 
są wywiady nagrane przez nią w bieżą-
cym roku (w tym rozmowa z postacią 
bardzo medialną – prof. Politechniki 
Wrocławskiej Marcinem Drągiem na-
grodzonym przez Fundację na Rzecz 
Nauki Polskiej za badanie enzymów 
kluczowych w walce z Covidem). Po-
lonistka wystąpiła też w filmie doku-
mentalnym nagranym przez Polsat, a 
poświęconym jej wychowankowi wy-
bitnemu artyście, grafikowi Mariuszo-
wi Kędzierskiemu.

Zdzisław Grześkowiak -  
Zasłużony dla Miasta

O nadanie Zdzisławowi Grześko-
wiakowi tytułu „Zasłużony dla Miasta 
Świdnicy” wystąpiło I Liceum Ogól-
nokształcące im. Jana Kasprowicza w 
Świdnicy.

Zdzisław Grześkowiak przez 40 
lat pracował jako nauczyciel języka 
polskiego w I Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Jana Kasprowicza w Świd-
nicy. Był nauczycielem cenionym, 
charyzmatycznym i z ogromnym au-
torytetem w środowisku lokalnym. 
Wychowawca kilku pokoleń Kaspro-
wiczan. W latach 2001-2017 pełnił 
funkcję wicedyrektora placówki. 
Przygotowywani przez niego ucznio-
wie odnosili liczne sukcesy w Olim-
piadach Literatury i Języka Polskiego 
i w Olimpiadzie Filozoficznej (finaliści 
i laureaci) oraz w wielu konkursach, 
promując tym samym nasze miasto 
na forum wojewódzkim i ogólnopol-
skim. Zdzisław Grześkowiak praco-
wał także na rzecz samorządu, bę-
dąc radnym Rady Miejskiej Świdnicy 
V kadencji (2006-2010) oraz radnym 
Rady Powiatu w Świdnicy I kadencji 
(1998-2002). W Radzie Powiatu pełnił 
ponadto funkcję przewodniczącego 
Komisji Oświaty i Wychowania.

Zdzisław Grześkowiak jako świd-
niczanin współpracował na rzecz or-
ganizacji pozarządowych takich jak 
np. Instytut Trzeciego Wieku w Świd-
nicy, Stowarzyszenie Absolwentów 
i Przyjaciół I LO w Świdnicy, Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana 
Kasprowicza na Harendzie w Zako-
panem. Przez kilka lat był członkiem 
rady nadzorczej i programowej Fun-
dacji na rzecz Kultury i Edukacji im. 
Tymoteusza Karpowicza we Wrocła-
wiu. Jako miłośnik poezji i literatury 
aktywnie uczestniczył w świdnickim 
życiu literackim i zajmował się pro-
mocją świdnickich twórców. Napisał 
m. in. wstępy do tomików poetyckich: 
Tomka Hrynacza („Wyjście z getta”) i 
Bartka Czarnotty (,,Ślepe okna”).

Brał udział w świdnickiej edycji 
festiwalu literackiego Cztery Żywioły 
Słowa jako prelegent. Wygłaszał refe-
raty na temat kreatywnego pisania w 
ramach Świdnickich Śród Literackich.  
W latach 2006-2008 w „Tygodniku 
Świdnickim” popełnił cykl artykułów 
w prowadzonej przez siebie rubry-
ce pt. „Nasz język”. Z kolei w latach 
2009-2010 w tym samym „Tygodniku 
Świdnickim” opublikował w dodatku 
literackim cykl felietonów „Pobrze-
że literatury”; w felietonach wielo-
krotnie poruszał temat świdnickich 
twórców. W „Roczniku Świdnickim” 
z 2010 r. opublikował tekst „Pięciole-
cie Świdnickich Śród Literackich”. Na 
portalu mojemiasto.swidnica.pl moż-
na znaleźć teksty autorstwa Zdzisła-
wa Grześkowiaka pt. „Świdnica jako 
bohaterka literacka. O literaturze 
świdnickiej na marginesie szkicu prof. 
Mariana Ursela” czy tekst pt. „Świd-
nicki pitawal”. W ramach świdnickich 
Dni Papieskich w latach 2007-2014 i 
2018-2019 wygłosił liczne referaty po-
święcone twórczości Karola Wojtyły. 
Jest także w „Encyklopedii Świdnicy” 
autorem hasła „Świdnicki Kaspro-
wicz”. Zdzisław Grześkowiak był także 
uczestnikiem pierwszej edycji projektu 
„Alchemia Teatralna” (dla dorosłych) i 
jako aktor wystąpił na deskach świd-
nickiego teatru w spektaklu „Sztuka? 
ach, sztuka, czyli spektakl muzyczny 
na ośmioro dorosłych aktorek i nie 
mniej dorosłych aktorów oraz zespół 
muzyczny?” (2009).

fo
to

: D
. G

ęb
ala



12 |  5-18.11.2021 r.ŚŚwidnica

Dodatkowe 
pieniądze na 
wymianę pieców

Kilkaset kolejnych „kopciu-
chów” zniknie z terenu 15 gmin, 
w tym także Świdnicy, biorących 
udział w projekcie „Wymiana 
wysokoemisyjnych źródeł ciepła 
w budynkach i lokalach miesz-
kalnych na terenie wybranych 
gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. 
Wszystko dzięki możliwości po-
zyskania dodatkowych pieniędzy 
na realizację zadania.

Instytucja Pośrednicząca Aglo-
meracji Wałbrzyskiej wystąpiła z 
wnioskiem do Zarządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego w sprawie 
zwiększenia kwoty dofinansowa-
nia do projektu wymiany pieców. 
Uzyskać można dodatkowe 9 748 
044 zł. Podział środków wśród 
15 gmin biorących udział w pro-
gramie został ustalony na radzie 
partnerskiej w lipcu tego roku. 
Dla Świdnicy przypadnie kwo-
ta około 790 tys. zł. Dzięki tym 
pieniądzom wnioskodawcy, któ-
rzy obecnie pozostają na liście 
rezerwowej, otrzymają wsparcie 
finansowe na wymianę pieców 
w swoich domach czy mieszka-
niach. W sumie może to być oko-
ło 80 grantobiorców.

– Każde dodatkowe środki na 
wymianę pieców w naszym mie-
ście i regionie to korzyć dla nas 
wszystkich. Likwidacja kolejnych 
kilkudziesięciu w Świdnicy, a w 
sumie w całym regionie kilkuset 
kopciuchów, to lepsza jakość po-
wietrza, którym oddychamy. To 
realne wsparcie ze strony Unii 
Europejskiej jest dla naszych 
mieszkańców nieocenione – mówi 
Beata Moskal–Słaniewska, pre-
zydent Świdnicy. Do tej pory 
758 wnioskodawców podpisało 
umowę o przyznanie grantu na 
wymianę dotychczasowego, wy-
sokoemisyjnego  ogrzewania. Po 
wstępnej ocenie na liście prawi-
dłowo złożonych wniosków zna-
lazło się ich 2153 z 15 gmin Aglo-
meracji Wałbrzyskiej. W samej 
Świdnicy do dziś wsparcie finan-
sowe odebrało 80 osób, a kolej-
nych 133 podpisało umowę i jest 
w toku realizacji inwestycji.

oprac.

aktualności

30 nowych miejsc postojowych 
powstaje przy ul. Ignacego Paderew-
skiego na terenie przylegającym do 
miasteczka rowerowego przy Szko-
le Podstawowej nr 8. Parking zyska 
również nowe oświetlenie. 

Docelowo parking będzie służył 
mieszkańcom oraz rodzicom dowo-
żącym dzieci do szkoły. Parkowanie 
w tym miejscu ograniczy ruch pojaz-
dów przed wejściem do placówki i w 
ten sposób zwiększy bezpieczeństwo 
uczniów. Wykonawcą zadania jest 

Kolejna edycja akcji „wymień fo-
liówkę na eko-reklamówkę” przed 
nami. Już od 8 do 10 listopada świd-
niczanie będą mogli wymienić rekla-
mówki wykonane z plastiku na bar-
dziej przyjazne środowisku, materia-
łowe torby z logiem „Czysta Świdni-
ca”. Do mieszkańców trafiło ich już 
ponad 3500 sztuk. 

Powstają nowe 
miejsca parkingowe

wyłoniona w drodze przetargu firma 
„HYPMAR” Mariusz Hypta. Koszt prac 
to ponad 556 tysięcy złotych. Przypo-
mnijmy, że w ciągu ostatnich trzech 
lat w Świdnicy powstało 150 nowych 
miejsc postojowych. W tym roku m.in. 
wybudowany został parking przy ul. 
Słowackiego i Pogodnej.

Oprac.

► Przewidywany termin zakoń-
czenia budowy parkingu to 24 

grudnia tego roku.

Wymień foliówkę 
na eko-reklamówkę

Celem akcji jest eliminacja tzw. 
wszechobecnych „foliówek” z nasze-
go otoczenia. Każda nasza decyzja 
w trakcie robienia zakupów może 
mieć zbawienny wpływ na środo-
wisko. Wybierając konkretne arty-
kuły, zwracajmy chociażby uwagę 
na to, w jaki sposób są zapakowane. 
Im mniej opakowany jest dany pro-

dukt, tym lepiej. Podstawą jest zmia-
na własnych nawyków zakupowych i 
rezygnacja z płatnych, plastikowych 
reklamówek, w które najczęściej pa-
kujemy zakupy. Wyprodukowanie 
jednej torebki foliowej zajmuje se-
kundę. Używamy jej, pokonując dro-
gę ze sklepu do domu, czyli średnio 
przez okres 20–30 minut. To ozna-
cza, że pierwsza wyprodukowana na 
świecie torba foliowa jeszcze się nie 
rozłożyła. Od produkcji upłynęło 50 
lat, a potrzebnych jest dziesięć razy 
tyle! 

Zagrożenie jest poważne
Rocznie przez foliówki umiera na 

świecie 2 miliony zwierząt – pokazują 
dane statystyczne. Połknięta torebka 
foliowa może utknąć w ich przewo-
dzie pokarmowym. Zwierzęta morskie 
mylą jednorazówki z pokarmem. Dla 
ryb to śmiertelna pułapka, wpadają w 
nie i duszą się lub umierają z głodu. 
Ptaki wodne zaplątują się w foliówki 
podczas nurkowania. Alternatywą dla 
tzw. „foliówek” są torby wykonane z 
materiału takiego jak bawełna albo 
juta. Są zdecydowanie bardziej wy-
trzymałe od swoich „sztucznych” od-
powiedników, ale przede wszystkim 
nie są obciążeniem dla środowiska.

Zmiana jest w nas
Każdy mieszkaniec Świdnicy 

może taką torbę dostać praktycznie 
za darmo. Wystarczy, że w okresie od 
8 do 10 listopada zgłosi się do Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy do Wydziału 
Gospodarki Odpadami, do pokoju nr 2 
i zostawi jedną plastikową reklamów-
kę, a w zamian otrzyma ekologiczną 
torbę wykonaną z materiału. 

- Od samego początku akcje eko-
logiczne organizowane przez Wydział 
Gospodarki Odpadami Urzędu Miej-
skiego cieszą się dużym zaintereso-
waniem wśród mieszkańców. Istotną 
kwestią w zakresie prowadzonej selek-
tywnej zbiórki odpadów jest edukacja, 
która traktowana jest przez nas prio-
rytetowo – mówi Krystian Werecki, 
dyrektor wydziału.  
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W spotkaniu z przedstawicielami 
lokalnych mediów, które odbyło się 
22 października, radni Bokszczanin i 
Wach wypunktowali, co ich zdaniem 
stanowi przyczynę szalejących cen. 
Przestrzegli też przed galopującą in-
flacją i widmem jeszcze większych 
problemów gospodarczych w naszym 
kraju.

Inflacja na poziomie 10 procent 
do końca roku?

– Problem polega na tym, że rząd, 
który opowiada, że jest taniej i robi 
wszystko dla nas, doprowadza do tego, 
że mamy straszną drożyznę. Na dowód 
przynieśliśmy przykładowy paragon z 
dzisiejszych zakupów. Można na nim 
zobaczyć, że olej, którym tak niedawno 
chwalił się pan prezydent Duda, że jest 
coraz tańszy – kosztuje już 10 złotych. 
Chleb, który w 2015 roku kosztował 
około 2,20 zł, dziś można kupić za 3,20 
zł. To jest znaczna podwyżka, powyżej 
40 procent i taniej pewnie nie będzie. 
W kraju galopuje inflacja. Mieliśmy 
być w Europie przodownikiem i jeste-
śmy… Jesteśmy w niechlubnej czołów-
ce, jeżeli chodzi o inflację w Europie, 
która w tym momencie zbliża się do 7 
proc. To dużo, a będzie jeszcze więcej. 
Eksperci przewidują, że do końca roku 
może wzrosnąć nawet do 10 procent. 
To znaczy, że nasze pieniądze będą o 10 
procent mniej warte niż rok temu. To 
duży problem, który dotyka wszystkich 
Polaków. Produkty, które mogliśmy ku-
pić wcześniej taniej, teraz będziemy 
kupować dużo drożej. Nasze wypłaty i 
oszczędności tracą na wartości. Rząd, 
niestety, dla nas sam się wykarmi. 
Podniosą nam podatki, dołożą nowe i 
dodrukują pieniędzy. Przez to inflacja 
będzie jeszcze bardziej wzrastała. Dzię-
ki temu będą mieli środki na spłacanie 
swoich zachcianek, obietnic i utrzy-
manie siebie oraz swoich kolegów i 
koleżanek w spółkach skarbu państwa 
– mówił wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej, Lech Bokszczanin.

„Drogi premierze”. 
Akcja radnych Nowoczesnej 

– Drogi premierze, do Ciebie się 
dziś zwracamy. Ty i Twój pryncypał 
Kaczyński nie żyjecie w realnym świe-
cie. Kiedy w 2011 roku Kaczyński chciał 
zrobić podobną akcję, by pokazać wy-
sokość kwot na paragonie, musiał pójść 
ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi czy 
ochroniarzami. Sam na zakupy na-
dal nie chodzi. Nasz premier zapytany 
ostatnio przez dziennikarzy, ile kosztu-
je bochenek chleba, nie potrafił udzie-
lić odpowiedzi, bo po prostu nie zna 
odpowiedzi. Jego to nie interesuje, to 
są sprawy przyziemne, które dotykają 
nas: Polki i Polaków. Rząd ma na utrzy-
manie, nam wkrótce może zabraknąć. 
Galopująca inflacja jest spowodowana 
m. in. tym, że rząd dodrukowuje sobie 
pieniądze. Wymyślają teraz banknoty 
1000 złotowe. Jak będzie niedługo wy-
glądała nasza wypłata? Dostaniemy 
trzy banknoty? – pytał retorycznie 
radny Bokszczanin.

– Podnoszą najniższą krajową, ro-
bią to sztucznie. Stymulują w tym spo-
sób nasze wynagrodzenia, które mimo, 
że będą wyższe, to będziemy mogli 
za nie mniej produktów kupić. Prąd, 

ogrzewanie czy paliwo są coraz droż-
sze. Litr paliwa kosztuje już ponad 6 
złotych! Kiedy Kaczyński mówił, że pa-
liwo kosztuje 6 zł i Tusk powinien mieć 
odwagę, by obniżyć akcyzę na paliwo, 
baryłka ropy kosztowała wówczas oko-
ło 140 dolarów. Teraz za czasów rządu 
Prawa i Sprawiedliwości, kiedy paliwo 
kosztuje 6 zł za litr, to baryłka kosztuje 
80 dolarów. Skąd ta różnica, dlaczego 
płacimy tyle podatków w paliwie? Te-
raz rządzący nie chcą obniżać akcyzy, 
bo on doszedł do wniosku, że nie bę-
dzie drenował budżetu państwa, bo to 
są jego realne dochody. Będzie jednak 
drenował nasze portfele i oszczędności. 
To jest nasz problem, ale nie ich. Nasi 
czescy sąsiedzi doszli do wniosku, że 
skoro wszystko teraz drożeje, to dadzą 
zerową akcyzę na energię elektryczną. 
Potrafią pomóc swoim mieszkańcom i 
rodakom. U nas nie ma pomysłów na 
to, aby nam ulżyć, ponieważ rządowi 
są ciągle potrzebne pieniądze na re-
alizację obietnic socjalnych, którymi 
zdobyli swoje poparcie. Nie są w stanie 
wymyślić nic ciekawego, czym zachę-
cą nas do głosowania na siebie, ale są 

– Drogi premierze! Zwracamy się w ten sposób nie dlatego, że tak bardzo Cię cenimy, tylko dlatego, że przez Ciebie 
całe nasze życie staje się coraz droższe! – mówią działacze Nowoczesnej. W obliczu galopującej drożyzny politycy tej partii 
postanowili zainicjować ogólnopolską akcję pod hasłem „Drogi premierze”. Do manifestu dołączyli świdniccy radni repre-
zentujący barwy Nowoczesnej, Lech Bokszczanin oraz Marcin Wach.

Radni Marcin Wach oraz Lech Bokszczanin zaprezentowali swoje paragony z zakupów. 

w stanie „kupować” głosy niektórych 
Polaków. To też jest straszne, że ludzie 
za tym idą i nie myślą o tym, że in-
nym będzie gorzej w momencie, kiedy 
oni dostaną kilkaset złotych od pań-
stwa. Trąci to nieco egoizmem, ale w 
taki sposób obóz rządzący nas traktuje. 
Usiłują zrobić z nas egoistów, napusz-
czają jednych na drugich. Ostatnio 
Kaczyński powiedział, że „cwaniacy” 
muszą się obawiać ich pomysłów po-
datkowych, a inni nie muszą się tego 
bać. No niestety, ale każdy, kto pracuje, 
kto ma własne przedsiębiorstwo, jest 
traktowany jako cwaniak. I mówią to 
ludzie, którzy nigdy nie wystawili fak-
tury, nigdy w życiu nie zarobili pienię-
dzy w inny sposób niż poprzez pracę w 
rządzie jak np. pan Kaczyński – wska-
zywali radni.

– Rokowania nie są najlepsze, ro-
kowania są złe, bo inflacja na poziomie 
10 procent naprawdę bardzo mocno 
nas dotknie. Jeżeli nadal będą realizo-
wane pomysły idące w tym kierunku, 
a nie próba złagodzenia prawa podat-
kowego dla nas, to w przyszłości cze-
kają nas spore problemy, żeby związać 
koniec z końcem. Nie będzie z czego 
odkładać pieniędzy, nie będzie środ-
ków na zapewnienie bezpieczeństwa 
naszym dzieciom – przestrzegał Lech 
Bokszczanin.

– Zachęcamy mieszkańców Świd-
nicy do publikowania zdjęć swoich 
paragonów w mediach społecznościo-
wych. Koniecznie z hasztagiem #dro-
gipremierze, by wszyscy zobaczyli, ile 
naprawdę codziennie płacimy za naj-
potrzebniejsze artykuły – mówił rad-
ny Marcin Wach. - Drogi premierze! 
Zwracamy się w ten sposób nie dlatego, 
że tak bardzo Cię cenimy. Tylko dlatego, 
że przez Ciebie całe nasze życie staje się 
coraz droższe! Rozdając pieniądze, któ-
re my zarobimy tylko i wyłącznie po to, 
żeby spełnić swoje obietnice wyborcze, 
doprowadzisz nas do ruiny – skwito-
wali radni Nowoczesnej.
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Idea korzystania z urządzeń jest 
niezwykle prosta i skierowana do 
wszystkich miłośników czytania. 
Niestety, zdarzają się udokumento-
wane przypadki, kiedy użytkownicy 
miejskich biblioteczek wykorzystują 
książki do innych celów.

Przypomnijmy, że we wrześniu 
nastąpiło otwarcie dwóch bibliote-
czek plenerowych. Zostały zamon-
towane w pobliżu skweru na ul. Wa-
łowej oraz na promenadzie przy ul. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego na 
osiedlu Młodych. - Idea korzysta-

nia z urządzeń jest niezwykle prosta. 
Specjalne skrzyneczki mają służyć 
mieszkańcom do dzielenia się książ-
ką ich wymianą w myśl z zasadą: Weź 
książkę do domu, przeczytaj, przekaż 
dalej lub zostaw w swoim księgozbio-
rze. Jeśli masz książkę, którą chcesz 
podzielić się z innymi – włóż ją do 
biblioteczki, by następna osoba mo-
gła ją przeczytać – przypomina Ewa 
Cuban, dyrektor Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Świdnicy. – Dzięki 
miejskiemu monitoringowi wiemy, 
że biblioteczka na ul. Wałowej jest 

opróżniana przez osoby, które na 
pewno nie zabierają książek w celu 
ich przeczytania. Dlatego też w tro-
sce o dobro książek zwracamy się 
z apelem/prośbą do mieszkańców 
Świdnicy. Dbajmy o nie, bo jest to 
nasze wspólne dobro. Reagujmy, gdy 
widzimy, że książki bez przeglądania 
trafiają do jednej torby. Nie pozwól-
my, by książki stały się np. opałem. 
W przeciwnym wypadku będziemy 
zmuszeni zaprzestać uzupełnianie 
biblioteczki w tej lokalizacji. – apelu-
je Ewa Cuban.

Książki to nasze wspólne dobro. Dbajmy o nie Jak prawidłowo korzystać 
z biblioteczek?
1. Weź książkę do domu.
2. Przeczytaj i zostaw ją u siebie ( jeśli 

Ci się podoba).
3. Przekaż dalej – przynieść do biblio-

teczki ( jeśli nie będzie Ci już po-
trzebna).

4. Masz książkę, którą chcesz podzie-
lić się z innymi? Nic prostszego! 
Włóż ją do biblioteczki, by następna 
osoba mogła się nią cieszyć.

5. Pozwól skorzystać z książek także 
innym. 

6. Dbaj o książki oraz o biblioteczkę – 
to jest nasze wspólne dobro. 
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Po ponad trzech latach Świdnic-
kie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji zdecydowało się na aktu-
alizację cen wody oraz ścieków. Po-
mimo niewielkiej podwyżki, spółka 
zyska dodatkowe środki na pokrycie 
wzrastających kosztów działalności 
oraz planowane inwestycje. Od listo-
pada obowiązuje nowa taryfa opłat za 
wodę i ścieki dla Świdnicy, którą za-
twierdziły Wody Polskie, posiadające 
uprawnienia krajowego regulatora w 
tym zakresie.

- Kalkulacja nowej taryfy została 
stworzona w oparciu o poziom kosztów 
z przełomu roku 2019/2020 – wyja-
śnia Tomasz Jaworski, prezes ŚPWiK 
i dodaje: - Tymczasem inflacja w ciągu 
trzech miesięcy poprzedzających wy-
daną 5 października decyzję biła rekor-
dy i daleka była nawet od tej z począt-
ku 2021r. Zdecydowaliśmy się jednak 
na minimalną podwyżkę pokrywającą 

wzrost kosztów sprzed ostatniego pół-
rocza.

Złotówka za każdy rok
Nowe taryfy zakładają, że w ciągu 

kolejnych trzech lat ich obowiązywa-
nia cena 1 m3 wody dla gospodarstw 
domowych wzrośnie o 19 groszy, w 
drugim i trzecim okresie o 11 gro-
szy. Zmianie ulegnie również opłata 
za odprowadzanie ścieków: w pierw-
szym i drugim okresie obowiązywa-
nia taryfy dla gospodarstw domowych 
o 25 groszy, w ostatnim o 13 groszy. 
Zgodnie z nowymi stawkami, przeciętny 
świdniczanin, zużywający statystycznie 
2,5 m3 wody miesięcznie, zapłaci ra-
chunek większy o złotówkę i dziesięć 
groszy w pierwszym roku, o dziewięć-
dziesiąt groszy w drugim roku oraz o 
sześćdziesiąt groszy w trzecim roku 
obowiązywania taryfy. - Obowiązujące 
w naszym mieście do końca październi-

Tylko do końca września tego roku spółka na działania inwestycyjne przezna-
czyła 5 131 161,98 zł. Głównymi kierunkami inwestowania były: budowa sieci 
sanitarnej na ul. Szarych Szeregów oraz budowa sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej na ul. Sudeckiej. Ponadto do końca roku 2021 spółka poniesie dodat-
kowo koszty spowodowane pracą przy przebudowie sieci wodociągowej na ul. 
Zamenhofa oraz na ul. Polna Droga, które szacowane są na około 1 060 000,00 
zł. Jeśli chodzi o działania remontowe (na przestrzeni trzech kwartałów 2021r.) 
spółka poniosła koszty w wysokości 2 429 400,91 zł. Prace obejmowały m.in. 
wszelkie remonty awaryjne na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i przyłą-
czach na terenie Świdnicy. Jedne z większych przeprowadzonych przedsię-
wzięć to remonty sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej i na ul. M. Kozara-
-Słobódzkiego (na odcinku od ul. J.  Riedla do ul. M. Kunic) a także remont 
instalacji i urządzeń na oczyszczalni ścieków. Co więcej, w związku z nagłą 
awarią sieci wodociągowej na ul. L. Waryńskiego końcem września rozpoczął 
się remont, którego koszt szacuje się na ok. 160 000,00 zł.

Ceny wody uległy zmianie
ka ceny zostały ustalone w 2018 roku na 
podstawie poziomu kosztów materia-
łów, energii, usług i wynagrodzeń oraz 
innych dopuszczonych przez regulatora 
składników z przełomu 2016/2017 – to w 

ekonomii lata świetlne – dodaje prezes 
Tomasz Jaworski. Zmienione ceny obo-
wiązują od listopada i można zapoznać 
się z nimi na stronie internetowej spółki.

red.

To była nie lada gratka dla 
wszystkich miłośników kolejnictwa. 
Świdnica znalazła się na trasie Pa-
rowego Expressu, który w sobotę 
30 października przemierzał przez 
Dolny Śląsk, promując polsko-czeską 
współpracę turystyczną.

Niecodzienną możliwość podróży 
Parowym Expressem przygotowało 
województwo Pardubickie we współ-
pracy z Muzeum Starych Maszyn w 
Žamberku oraz Muzeum Kolejnictwa 

Parowy Express 
z Czech zawitał 
do Świdnicy

na Śląsku. Dzięki temu połączono 
czeski region pardubicki z wojewódz-
twem dolnośląskim. Polscy pasażero-
wie mogli wsiąść do zabytkowego po-
ciągu na stacji w Międzylesiu, Kłodz-
ku, Kamieńcu Ząbkowickim, Dzierżo-
niowie, Świdnicy oraz Jaworzynie Ślą-
skiej. Podczas postoju w Jaworzynie 
Śląskiej turyści mieli okazję zwiedzić 
największe kolejowe muzeum w Pol-
sce.

DG

Parowy Express tworzy lokomotywa 555.153 wraz ze składem zabytkowych wagonów.
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Los nie potraktował go sprawie-
dliwie. Mimo to Karat jest wciąż we-
sołym i żywiołowym psem, który z 
utęsknieniem czeka na nowego wła-
ściciela. Kto zapewni mu odpowie-
dzialny i kochający dom?

-To pies, który miał niegdyś dom. 
Był „znajdą” i u ówczesnej właściciel-
ki mieszkał kilka lat. Niestety, osoba 
starsza miała problem z utrzyma-
niem dwóch psów, kota i samej siebie 
ze skromnych świadczeń socjalnych. 
Doszło do nieszczęścia – podczas Dni 
Świdnicy psy szarpnęły swoją właści-
cielkę, kobieta złamała rękę, a psy za-
mieszkały u nas. Wskutek interwencji 
instytucji miejskich, próśb samej wła-
ścicielki, psy zostały u nas, natomiast 
kobieta zrzekła się praw do nich i są 
przekazane do adopcji. Karat i Koral 
(Koral ma już dom) lepiej aby znalazły 
domy u odpowiedzialnych osób, które 
będą świadome ich potrzeb i zapewnią 
im dobre warunki – tłumaczą wolon-
tariusze świdnickiego schroniska i 
dodają: - Karat to wesoły, żywiołowy 
pies. Potrzebuje domu, który zapewni 

Kto pokocha 
Karata? 

mu dość dużo ruchu i spacerów. Pies 
ma trudne doświadczenia z przeszło-
ści. Najprawdopodobniej był bity. Ufa 
wolontariuszom, ale czasami obawia 
się gwałtownych chwytów za obro-
żę. Karat szuka zrozumienia i domu 
z dużą ilością aktywności fizycznej. 
Pies mieszkał w mieszkaniu i zacho-
wuje czystość. Bardzo boi się nagłych 
gestów, szuka wyrozumiałego domu, 
który da mu swobodę i zrozumie po-
trzebę indywidualności, gdyż Karat nie 
zawsze chce się „miziać” i wpychać na 
kolana. U nas w schronisku szaleje za 
pracownikami i jest bardzo nam odda-
ny. Ma problem z zostawaniem w sa-
motności, szuka drogi wyjścia do swo-
jego opiekuna. Najlepiej, gdyby znalazł 
dom, w którym nie musi zostawać sam 
na długie godziny. Akceptuje inne psy. 
Poszukuje domu, w którym spędzi jesz-
cze wiele lat swojego życia! Dom ko-
niecznie bez kotów.

Schronisko dla Zwierząt w Świd-
nicy, ul. Pogodna 3, telefon kontak-
towy: 733 093 663, 531 496 442, kon-
takt@schroniskoswidnica.pl.
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Mariola  
Szaciło-Mackiewicz  
– nauczyciel języka  
polskiego w II Liceum 
Ogólnokształcącym  
w Świdnicy.

Cenię polot i błyskotliwość, 
dlatego książka biograficzna o 
polskim tekściarzu i mistrzu 
językowych fraz była świet-
ną lekturą na październikowe 
wieczory. „Młynarski, rozmo-
wy” to zbiór wywiadów, które 
pozwalają niedyskretnie zaj-
rzeć do życia osobistego twór-
cy, podejrzeć jego warsztat, 
odtworzyć aurę środowiska 
kreującego wyobraźnię „prze-
sympatycznego pana Wojtka”. 
Dzieci, przyjaciele, współpra-
cownicy tkają na oczach czy-
telnika barwną, wielowątkową 
opowieść o człowieku utalen-
towanym, piekielnie wymaga-
jącym wobec siebie i innych, 
ale i zmagającym się z trudną 
chorobą. Portret dwoisty Mły-
narskiego jako Artysty i Czło-
wieka fascynuje. Absolutnie!

Przyjaciele 
biblioteki 
polecają

Biblioteki coraz częściej otwie-
rają swe przestrzenie dla szerokie-
go grona odbiorców, również tych 

Chcą wspólnie stworzyć 
modę na czytanie

najmłodszych. Dlatego Wypożyczal-
nia dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Świdnicy, 

inicjując akcję #czytelniaki, 
chce pokazać, że na interakcję z 
książką nigdy nie jest za wcze-
śnie, a wizyta w bibliotece może 
być ciekawa także dla rodziców 
z najmłodszymi dziećmi. 

- Wielu rodziców uwielbia 
czytać i miłość do książek chce 
przekazać swoim dzieciom. 
Często zadają sobie pytanie, czy 
to już czas na zapisanie dziec-
ka do biblioteki, czy dzieci w 
bibliotece nie będą się nudzić? 
Czy przypadkiem nie zniszczą 
książek lub nie zakłócą wizy-
ty innym czytelnikom? Czy z 
niemowlakiem można w ogóle 
przyjść do biblioteki? Czy to 
w  ma sens? Czy znajdzie się 
tam miejsce, by dziecko prze-
winąć czy nakarmić? W końcu: 
czy trzeba się do takiej wizyty 
wcześniej przygotować? Ce-
lem akcji #czytelniaki, którą 
inicjujemy jest udowodnienie, 
że wizyta w bibliotece może 
być dla rodziców z dziećmi 

niezwykle interesującą przygodą. – 
tłumaczy Marta Wojciechowska, wi-
cedyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Świdnicy. 

W ramach akcji #czytelniaki pro-
wadzone będą zajęcia cykliczne:
▪ Abecadło – zajęcia dla dzieci po-
między pierwszym a drugim rokiem 
życia
▪ Zaczytani – zajęcia dla dzieci 3 – 4 
letnich
▪ Baśniolandia – zajęcia dla dzieci 5 
– 6 letnich
▪ Dizajnersi – zajęcia dla dzieci w 
wieku szkolnym

Jak wziąć udział w zajęciach?
1. Zapoznaj się z zasadami prowadze-
nia zajęć w czasie pandemii – zasady 
umieszczone są na stronie interne-
towej biblioteki.
2. Zapisz dziecko na zajęcia, dzwo-
niąc pod nr. telefonu 74 640 09 42.
3.Wypełnij oświadczenie o stanie 
zdrowia dziecka dostępne na stronie 
internetowej biblioteki.
4. Przyjdź punktualnie o godz. 16.00 
z wypełnionym oświadczeniem.

red.

codzienna 
porcja informacji na

mojaswidnica.pl

Jak przebiegało życie Stanisła-
wa Lema, co i w jaki sposób two-
rzył? Czy był sympatyczny? Na te 
i wiele innych pytań odpowiedział 
Wojciech Orliński, autor książki 
„Lem. Życie nie z tej ziemi”, podczas 
spotkania, które 23 października 
odbyło się w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej.

- O Stanisławie Lemie można 
mówić bez końca. Spotkanie było peł-
ne osobistych wrażeń, przemyśleń 
oraz analizy zachowań Stanisława… 
łącznie z jego słabościami, np. doty-
czących słodyczy! Wojciech Orliński 
podkreślił, że fascynuje się twór-
czością i osobą Lema od dziecka i za 
każdym razem, kiedy wraca do jego 
książek, odkrywa je na nowo – opo-
wiada Ewa Cuban, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Świdnicy. 
Spotkaniu towarzyszyła ekspozycja 
materiałów zgromadzonych przez 
Stowarzyszenie Composingart - 
ekspozycji, która wcześniej była wy-
stawiona w Starej Kopalni, podczas 
festiwalu Stanisława Lema. - Zapra-
szamy do jej oglądania jeszcze przez 
dwa tygodnie w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Świdnicy – zachęca 
Ewa Cuban.  Wydarzenie odbyło się 
przy współorganizacji ze Świdnickim 
Ośrodkiem Kultury.

red. 

Wojciech Orliński 
czarował opowieściami 
o Lemie

Wojciech Orliński (ur. 1969) – absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu War-
szawskiego. W latach 1997–2021 dziennikarz „Gazety Wyborczej”. Stypendysta 
Instytutu Wiedzy o Człowieku w Wiedniu (2005). Od 2014 roku wykładowca 
na wydziale dziennikarstwa i nowych mediów Collegium Civitas, wcześniej w 
Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Autor wielu książek, w tym biografii 
Stanisława Lema, książki „Człowiek, który wynalazł Internet. Biografia Paula 
Barana” czy powieści science fiction „Polska nie istnieje”. Debiutował leksy-
konem lemologicznym „Co to są sepulki – wszystko o Lemie”. Prowadzi blog 
„Ekskursje w dyskursie” (ekskursje.pl). Od 2020 pracuje jako nauczyciel chemii.  
Jego najnowsza książka, wydana we wrześniu 2021 nakładem Wydawnictwa 
Literackiego, to „Lem w PRL-u czyli nieco prawdy w zwiększonej objętości”. 

Po spotkaniu autorskim nie mogło zabraknąć rozdawania autografów i rozmów z czytelnikami. 
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Włodarze 17 gmin, w tym tak-
że burmistrz Jaworzyny Śląskiej, w 
środę 20 października podpisali się 
pod aktem erekcyjnym spółki SIM 
Sudety, zobowiązując się do budowy 
mieszkań w ramach programu Spo-
łecznych Inicjatyw Mieszkaniowych.

 
Społeczne Inicjatywy Mieszkanio-

we (SIM) mają zająć się budową tanich 
mieszkań na wynajem z możliwością 
dojścia do własności, na podstawie 
ustawy z 28.10.2020. SIM jest spółką 
prawa handlowego, a udziałowcami są 
Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) 
i jeden bądź więcej samorządów. W 
przypadku SIM Sudety – udziałowca-
mi jest 17 gmin. 

Mieszkania wzniesione w ramach 
SIM-ów docelowo - w ciągu 20-30 lat 
- będą mogły stać się własnością ich 
najemców. Cechą tego typu mieszkań 
ma być niski czynsz, w granicach 11 - 
12 zł za 1 m2, z możliwością dopłat z 
Funduszu Mieszkaniowego.

SIM to przede wszystkim umożli-
wienie dojścia do własności lokali dla 
młodych, pracujących osób, które nie 
mogą ich kupić, zaciągając kredyt hi-
poteczny (brak zdolności kredytowej, 
brak wymaganego wkładu własnego, 

Stefanowice 
i Klecin mają 
nowe place 
zabaw

Nowy plac zabaw w Stefa-
nowicach oraz zmodernizowany 
plac w Klecinie oddano do użyt-
ku. Podczas otwarcia nie zabrakło 
kolorowych balonów, słodyczy i 
niespodzianek dla dzieci.  Miej-
sca zostały sfinansowane dzięki 
wsparciu Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

W Stefanowicach od podstaw 
powstał nowy plac zabaw. Po-
stawiono nowe urządzenia, m.in. 
huśtawki, bocianie gniazdo, buja-
ki, karuzelę tarczową, konstrukcję 
zabawową z domkiem i zjeżdżal-
nią, a teren został odpowiednio 
przygotowany i ogrodzony.

W Klecinie doposażono już ist-
niejący plac zabaw. Zamontowane 
zostały elementy małej architek-
tury, m.in: dużą konstrukcję zaba-
wową z domkiem, zjeżdżalniami, 
mini ścianką wspinaczkową, karu-
zelę tarczową, huśtawkę dla dzieci 
z niepełnosprawnościami, bujaki i 
huśtawkę bocianie gniazdo.

Uroczystego przecięcia wstę-
gi dokonali najmłodsi mieszkańcy 
Stefanowic i Klecina oraz władze 
gminne, sołtysi i radni.

Oprac. 

Na taki obiekt sportowy czekało 
wiele pokoleń uczniów strzegom-
skiego Liceum Ogólnokształcącego. 
W środę, 20 października oddano do 
użytku nowoczesne, wielofunkcyjne 
boisko. Koszt budowy wyniósł ok. 586 
tys. zł – środki pochodziły z budżetu 
powiatu świdnickiego.

W gronie zaproszonych gości były 
władze powiatu świdnickiego i gmi-
ny Strzegom, radni, przedstawiciele 
wielu instytucji i przyjaciele szkoły. W 
uroczystości uczestniczył m.in. prof. 
dr hab. Jan Chmura, który niedawno 
otrzymał zaszczytny tytuł doktora ho-
noris causa, brązowy medalista olim-

pijski, 4-krotny mistrz świata w rzucie 
młotem - Paweł Fajdek i wielokrotna 
medalistka MŚ, ME i MP w armwre-
stlingu, Małgorzata Ostrowska.

Młodzież, pod kierunkiem nauczy-
cieli: Agnieszki Rut, Anity Kołaczek, 
Przemysława Stempniewicza i Jacka 
Fornala, przygotowała otwarcie obiek-
tu w duchu muzyczno – sportowym. 
Prowadzący uroczystość: Emilia Rój i 
Jakub Skolak zaprosili gości na występy 
muzyczne, taneczne, a także na pierw-
sze zmagania z piłką na nowym obiek-
cie. Nie zabrakło również przemów, 
życzeń oraz prezentów, przyniesionych 
przez zaproszonych gości. Pogoda do-

Tanie mieszkania 
w Jaworzynie Śląskiej

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz jako jeden z 17 włodarzy podpisał się 
pod aktem erekcyjnym spółki SIM Sudety. Dla mieszkańców to duża szansa na tanie mieszka-
nia.

praca na podstawie umowy cywilno-
-prawnej itp.), a których dochody są 
zbyt wysokie na otrzymanie mieszka-
nia komunalnego bądź socjalnego.

Gmina na objęcie udziałów w no-
wej SIM dostaje grant do 3 milionów 

złotych, przyznawany przez KZN. Do-
datkowe udziały obejmie, jeśli wniesie 
własną działkę. 

O przystąpieniu Jaworzyny Ślą-
skiej do SIM Sudety zdecydowali radni 
miejscy podczas wrześniowej sesji.

Mistrzowska wizyta 
podczas otwarcia boiska

pisała i umożliwiła uczniom przeprowa-
dzenie rozgrywek sportowych.

- Dziękuję serdecznie staroście 
świdnickiemu Piotrowi Fedorowiczo-
wi, wicestaroście Zygmuntowi Worsie, 
Zarządowi Powiatu Świdnickiemu, wi-
ceprzewodniczącemu Przemysławowi 
Stempniewiczowi, dyrektorowi Wy-
działu Oświaty i Wychowania Grzego-
rzowi Stawarzowi za to piękne boisko, 
które jest uwieńczeniem wielu wcze-
śniejszych inwestycji realizowanych 
przez lata w Liceum Ogólnokształcą-
cym – mówił dyrektor placówki, To-
masz Marczak.

Oprac.

Na taki obiekt sportowy czekało wiele pokoleń uczniów strzegomskiego Liceum Ogólnokształcącego. W środę, 20 października oddano do użytku 
nowoczesne, wielofunkcyjne boisko.

Potrzebna 
pomoc 
dla Amelki 
ze Śmiałowic

Na świat przyszła w 22 tygo-
dniu życia, ważąc zaledwie 460 
gramów, nie chodzi ani sama nie 
siedzi. Amelka Piórkowska po-
trzebuje kosztownego leczenia 
ratującego jej życie.

- Amelka ma obecnie 3,5 roku. 
Jest dzieckiem upośledzonym czte-
rokończynowo, obciążona kar-
diologicznie, neurologicznie, pul-
monologicznie, nefrologicznie i 
okulistycznie. Ze względu na jej 
stan potrzebuje rehabilitacji oraz 
leków, które musi przyjmować na 
co dzień i są bardzo kosztowne. Ni-
gdy nie zwracaliśmy się z prośbą 
o pomoc, ale ceny znacznie wzro-
sły i nie jesteśmy w stanie sami 
zagwarantować córce tyle reha-
bilitacji, ile potrzebuje – apelują 
rodzice dziewczynki. Każdy, kto 
chciałby wesprzeć Amelkę może 
dokonywać dobrowolnych wpłat 
na zbiórkę na portalu zrzutka.pl: 
https://zrzutka.pl/mgks7w.

red.
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Wejście na ten szczyt to podróż 
przez kilka stref klimatycznych, a i 
sama trasa wiodąca na górę oznacza 
konieczność pokonania pieszo 100 
km. Na najwyższym szczycie Afryki 
– Kilimandżaro flagę gminy Żarów 
zawiesił mieszkaniec Mrowin, Marek 
Madera.

- Od zawsze fascynowały mnie po-
dróże. Nie potrafię usiedzieć w domu 
na kanapie. Wyjazd na Kilimandżaro 
wynikł spontanicznie podczas zimo-
wych szkoleń w Tatrach. Po przejściu 
wszystkich pasm górskich w Polsce i 
nie tylko wpadliśmy ze znajomym na 
pomysł, by zdobyć najwyższy szczyt 
Afryki, Kilimandżaro. Podchodząc z za-
sadą „uśmiechnij się do świata, a świat 
uśmiechnie się do ciebie", wyprawa ta 
stała się jedną z wielu ciekawych ży-
ciowych doświadczeń. Tamtejsza spo-
łeczność okazała się bardzo pomocna, 
życzliwa, a także gościnna. Jestem nie-
spokojnym duchem, a w mojej głowie 
już rodzą się nowe pomysły na kolejne 
podróże – mówi Marek Madera.

Oprac. 

Flaga gminy Żarów 
na Kilimandżaro 

Na najwyższym szczycie Afryki – Kiliman-
dżaro flagę gminy Żarów zawiesił mieszka-
niec Mrowin, Marek Madera.

Władze Żarowa kontynuują pro-
gram usuwania szkodliwego azbestu 
na terenie gminy. Zakończył się ko-
lejny etap prac, który zrealizowano w 
ramach zadania „Usunięcie i uniesz-
kodliwienie wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Żarów”.

W tym roku odebrano 34,180 Mg 
(tony) odpadów zawierających azbest 
z 12 posesji oraz z trzech lokalizacji 
gminnych. Na realizację prac demon-
tażowych, transport i utylizację azbe-
stu gmina Żarów otrzymała dofinan-
sowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu i Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Dotacja wynosiła 
40% kosztów kwalifikowanych, po-
zostałe środki pochodziły z budżetu 
gminy Żarów. - Zgodnie z krajowym 

Programem Oczyszczania Kraju z 
Azbestu na lata 2009-2032 planuje się 
do końca 2032 r. usunięcie i uniesz-
kodliwienie wyrobów zawierających 
azbest, minimalizację negatywnych 
skutków zdrowotnych spowodowa-
nych obecnością azbestu na teryto-
rium kraju i likwidację szkodliwego 
oddziaływania azbestu na środowisko. 
Program będzie kontynuowany także 
w 2022 roku, będziemy składać kolejny 
wniosek na dofinansowanie tych prac. 
Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest 
dbanie o środowisko i zdrowie miesz-
kańców, dlatego podjęliśmy decyzję o 
kontynuacji realizacji tego programu 
w naszej gminie – mówi Patrycja So-
zańska z Referatu Gospodarki Komu-
nalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Żarowie. 

oprac.

Pozbywają się 
rakotwórczego azbestu

Dzięki realizacji programu demontaż i usuwanie azbestu były dla właścicieli nieruchomości 
nieodpłatne.
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W jesiennym klimacie w auli 
III Liceum Ogólnokształcącego w 
Świdnicy, 28 października odbył się 
koncert finałowy XVI Powiatowego 
Przeglądu Piosenki Poetyckiej „Mi-
mozami jesień się zaczyna…”. Tego-
roczny konkurs to pełna wrażliwości 
muzyczna uczta, podczas której wy-
konawcy zaserwowali widowni wy-
smakowane interpretacje własnych 
oraz klasycznych utworów.

W przesłuchaniach wzięło udział 
16 uczestników, którzy rywalizowali 
w trzech kategoriach (szkoły podsta-
wowe, ponadpodstawowe i studia pio-
senki). Współorganizatorem konkursu 
było starostwo powiatowe w Świdni-
cy. Jury w składzie: Krzysztof Mroziń-
ski – przewodniczący oraz Tadeusz 
Szarwaryn i Artur Janicki postanowi-
ło nagrodzić następujących wykonaw-
ców w poszczególnych kategoriach 
oraz przyznać nagrodę główną:
► Grand Prix: Ewelina Woźniak (II LO 
w Dzierżoniowie)
► Kategoria I: Filip Bajron (SP nr 4 W 
Bielawie)
► Kategoria II: Justyna Sitarek (LO w 
Strzegomiu)

Mimozami jesień się 
zaczyna, czyli święto 
piosenki poetyckiej 

► Kategoria III: Weronika Wąsowska 
(MDK w Świdnicy)
► Jury postanowiło wyróżnić: Różę 
Madej (III LO w Świdnicy).

Inne nagrody przyznane tego wie-
czoru otrzymali:
► Nagroda dyrektora III LO: Artur 
Droś (SP nr 10 w Bielawie)
► Nagroda Publiczności: Anna Galic-
ka (I LO w Świdnicy)
► Nagroda Stowarzyszania Absol-
wentów i Sympatyków III LO: Wikto-
ria Świątoniewska (III LO w Świdni-
cy).

Dodatkowe nagrody przyzna-
li obecni na koncercie radni powiatu 
świdnickiego: Magdalena Urbańska-
-Malucha (Przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Wychowania) oraz Krystian 
Werecki (Przewodniczący Komisji 
Ochrony Zdrowia i Spraw Społecz-
nych), którzy w serdecznych słowach 
odnieśli się do uczestników, gratulu-
jąc im wspaniałych wykonań trudnych 
poetyckich piosenek.

oprac.

Tegoroczna edycja konkursu stała na bardzo wysokim poziomie. 
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Razem ze swoją partnerką udo-
wodnili, że drzemie w nich ogromny 
potencjał. Świebodziczanin – Michał 
Drab podczas Mistrzostw Polski Fe-
deracji Tańca Sportowego w Klasach 
B i A w Stylach Tanecznych i X Ogól-
nopolskim Turnieju Tańca Sporto-
wego o puchar burmistrza miasta 
Rumi wraz z Martiną Nelą Nemcovą 
wywalczył mistrzostwo Polski w kla-
sie B w stylu standardowym.

Organizatorem mistrzostw, które 
odbyły się w dniach 30-31 październi-
ka byli: Pomorski Związek Tańca Spor-
towego, Federacja Tańca Sportowego, 
Miasto Rumia, MOSiR Rumia oraz TKS 
Creative Dance.

Oprac.

Wytańczył 
tytuł mistrza 
Polski

Na co dzień Michał jest uczniem świebo-
dzickiego liceum, a wraz z Martiną trenują 
w Studio Tańca PM Lubin.
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Czwarte ligowe zwycięstwo z 
rzędu zanotowały siatkarki MKS 
IgnerHome Volley Świdnica. Pod-
opieczne duetu trenerskiego Leński/
Ząbek pokonały ekipę z Chrząstowic 
3:0, potwierdzając tym samym, że ich 
forma wciąż rośnie. Po rozegraniu 5. 
kolejki biało-zielone awansowały na 
trzecie miejsce w ligowej tabeli.

Przed rozpoczęciem sobotniej ry-
walizacji oba zespoły miały w dorobku 
osiem punktów i legitymowały się bi-
lansem trzech zwycięstw oraz jednej 
porażki. Wydawało się, że będzie to 
dość wyrównany bój. Boiskowa rze-
czywistość okazała się jednak zgoła 
odmienna… Pierwsza partia to totalna 
przewaga gospodyń, które zdomino-
wały Volley Chrząstowice w każdym 
elemencie siatkarskiego rzemiosła. 
Ostatecznie premierowy set padł łu-
pem świdniczanek do 11. Drugi set na 
pewno na długo zapadnie w pamię-
ci zawodniczek oraz kibiców. Rzadko 
bowiem zdarza się, by do wyłonienia 
zwyciężczyń potrzebna była aż taka 
ilość punktów. W samej końcówce 
prowadzenie przechodziło z rąk do 
rąk i oba zespoły miały po kilka nie-
wykorzystanych piłek setowych. Osta-

Siatkarki MKS IgnerHome 
Volley Świdnica wygrywają 
i pną się w górę ligowej tabeli

tecznie więcej zimnej krwi zachowały 
zawodniczki ze Świdnicy, wygrywając 
do 34! Wyraźnie podłamane takim ob-
rotem spraw siatkarki z Opolszczyzny 
w trzecim secie wywiesiły białą flagę. 
Rozpędzone gospodynie skrzętnie z tej 

Świdniczanki z meczu na mecz prezentują się na parkiecie coraz lepiej. 

okazji skorzystały, wygrywając trzecią 
partię do 9, a całe spotkanie 3:0. Warto 
podkreślić, że po raz kolejny trenerzy 
świdnickiego zespołu dali szansę gry 
większej ilości swoich podopiecznych. 
Cieszy powrót Ewy Woźniak, która po 

kilkutygodniowej absencji spowodo-
wanej urazem powoli wraca do swojej 
dobrej dyspozycji. Rozpędzony MKS 
IgnerHome Volley Świdnica kolejne 
spotkanie o punkty, ponownie rozegra 
przed własną publicznością. W sobotę, 
6 listopada do hali im. Haliny Aszkieło-
wicz-Wojno, zawita Sokół 43 Katowice.

MKS IgnerHome Volley Świdnica – 
KS Volley Chrząstowice 3:0  

(25:11, 36:34, 25:9)

IgnerHome Volley: Dynowska, Miel-
czarek, Węgrzyn, Kołodziejczak, Pie-
truszka, Krusiewicz (k), Kwolek (l), 
Rut, Zembowicz, Woźniak, Gałązka 
(l), Krasoń

Komplet wyników 5. kolejki, 30.10:
▪ Sokół 43 Katowice – MKS Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych 2:3 (25:19, 25:12, 
17:25, 24:26, 8:15)
▪ MKS II Kalisz – AZS-AWF Wrocław 
3:0 (25:6, 25:15, 25:15)
▪ NTSK-AZS Nysa – Sari Żary 1:3 (25:18, 
23:25, 24:26, 19:25)
▪ MKS Dąbrowa Górnicza – SPS Panki 
3:2 (26:24, 22:25, 25:21, 17:25, 15:8)

Daniel Gębala
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Zdecydowanie nie na co dzień 
biało-zielone drużyny mogą się cie-
szyć ze zwycięstwa z tak renomo-
waną marką jak Zagłębie Lubin. Tej 
dużej rzeczy dokonali w piątek, 29 
października trampkarze IgnerHo-
me Polonii-Stali Świdnica z I ligi 
wojewódzkiej. Podopieczni trenera 
Piotra Krygiera ograli na swoim te-
renie „Miedziowych” różnicą trzech 
goli!

Rozpoczęło się nie najlepiej. Już 
w 12. minucie błąd świdnickiego ze-
społu wykorzystał Sebastian Fogt, 
wyprowadzając gości na prowadze-
nie. Jeszcze przed przerwą biało-
-zieloni odpowiedzieli i to z nawiąz-
ką. Do wyrównania doprowadził 
Igor Zawiła, a na 2:1 trafił Sebastian 
Manijak. Ostatnie pół godziny gry 
było nerwowe, ale miejscowi spi-
sali się kapitalnie. Najpierw jednak 
w 54. minucie znów do sieci trafili 
przeciwnicy. Po golu Maksymilia-
na Walczaka zrobiło się 2:2. To nie 
podcięło skrzydeł świdniczanom. W 

61. minucie znów byliśmy z przodu, 
kiedy to na 3:2 ekipą Piotra Krygiera 
wyprowadził Tomasz Bednarczyk, 
a kolejne osiem minut wstrząsnęło 
„Miedziowymi”. Chwilę później do 
lubińskiej sieci drogę znalazł Igor 
Pierzchała, a rezultat na 5:2 ustalił 
Szymon Manijak. Zespół IgnerHome 
Polonii-Stali Świdnica odniósł tym 
samym bardzo cenne i przekonują-
ce domowe zwycięstwo z Zagłębiem 
Lubin w ramach I ligi wojewódzkiej 
trampkarzy - najbardziej prestiżo-
wych rozgrywek na Dolnym Śląsku 
w tej kategorii wiekowej. 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica - 
Zagłębie Lubin 5:2 (2:1)

Polonia-Stal: Janowicz, Redlica, 
Urbańczyk, Bednarczyk, Kuśnierz, 
Zawiła, Kula, Manijak, Pierzchała, 
Łabędź, Kaźmierczak, Bereś, Pień-
kowski, Sahaidak, Komorniczak, Ko-
łodziejczyk.

Po rocznej przerwie spowodowa-
nej pandemią koronawirusa powraca 
jedna z największych imprez sporto-
wych związanych z naszym miastem. 
Już w sobotę, 6 listopada odbędzie 
się szósta edycja RST Półmaratonu 
Świdnickiego. Na starcie zobaczy-
my ponad 1900 zawodników. Orga-
nizatorzy tradycyjnie przygotowali 
szereg atrakcji dla uczestników oraz 
kibiców.

W tym roku miejscem startu i 
mety będzie bieżnia stadionu na te-
renie Świdnickiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji przy ul. Śląskiej. Począ-

Błysk świdnickich 
trampkarzy!

Powraca wielkie 
bieganie! 

tek biegu głównego zaplanowano na 
godz. 12.00. Trasa biegu została lekko 
zmodyfikowana w okolicach Opoczki 
i Burkatowa. Dla najmłodszych tra-
dycyjnie przygotowane zostały także 
biegi na dystansach od 200 do 1200 
metrów. Odbędą się one na stadionie 
im. Janusza Kusocińskiego od wcze-
snych godzin porannych.  Szczegó-
łowe informacje związane z imprezą, 
znajdują się na stronie internetowej 
www.polmaraton.swidnica.pl oraz na 
profilu na facebooku RST Półmaraton 
Świdnicki.

DG

RST Półmaraton 
Świdnicki cieszy 

się dobrą renomą 
wśród miłośni-

ków biegania. 
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codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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Bez punktów i z dużym niedo-
sytem wrócili z Nowej Soli piłkarze 
ręczni ŚKPR-u Świdnica. Przetrze-
biony kontuzjami Szare Wilki mi-
nimalnie uległy miejscowej Trójce 
29:30 (12:14).

W kadrze Szarych Wilków ponow-
nie zabrakło między innymi Bartosza 
Galika, który przed tygodniem naba-
wił się urazu mięśniowego. Absencja 
Dawida Jankowskiego czy Mateusza 
Redko będzie natomiast dużo dłuż-
sza. Do tego kilku graczy walczyło w 
ostatnich dniach z infekcjami i drob-
nymi urazami. Mimo przeciwności 
losu dotąd świdniczanie skrupulatnie 
gromadzili punkty i liczono na zdo-
bycz także w Nowej Soli. Niestety, tym 
razem sztuka ta się nie udała. Najwy-
raźniej doszło do małego przesilenia. 
– Zagraliśmy słabiej niż zwykle, przede 
wszystkim dużo wolniej niż potrafimy. 
Zabrakło też nieco zadziorności i kon-
centracji, bo pojawiły się błędy, których 
dawno w naszej grze nie widziałem. 

Szkoda tych punktów, bo uważam, że 
to nie tyle gospodarze wygrali, ile my 
przegraliśmy – mówił po meczu Arka-
dij Makowiejew, prezes ŚKPR-u.

Mimo przegranej, nie ma mowy o 
minorowych nastrojach. Tym bardziej, 
że były i plusy. Tradycyjnie pierwszą 
strzelbą okazał się Michał Wojtala (10 
bramek). Na parkiecie pokazali się gra-
cze, którzy dotąd grali rzadziej. Alek-
sander Ingram i Norbert Bal zanoto-
wali pierwsze występy w tym sezonie, 
a Wiktor Wiciak dał w drugiej poło-
wie bardzo dobrą zmianę okraszoną 
trzema bramkami i kilkoma udanymi 
akcjami w defensywie. Niewątpliwym 
plusem jest też fakt, że po meczu nikt 
nie zgłosił kolejnych urazów. – Mamy 
teraz dwa tygodnie przerwy. To będzie 
czas, żeby zawodnicy nieco odpoczę-
li i zregenerowali się przed meczem z 
Dziewiątką Legnica – zaznacza Arka-
dij Makowiejew.

Samo spotkanie w Nowej Soli 
było bardzo wyrównane. Gospoda-

rze rozpoczęli od mocnego uderzenia 
i prowadzenia 3:0, ale po kwadransie 
7:6 wygrywał już ŚKPR. Potem znów 
inicjatywę przejęli szczypiorniści z 
Nowej Soli i do przerwy zeszli z wy-
nikiem 14:12. Początek drugiej połowy 
był fatalny w naszym wykonaniu. ŚKPR 
nie rzucił bramki przez długich osiem 
minut i Trójka odskoczyła aż na sześć 
bramek (18:12). W końcu podopieczni 
Krzysztofa Terebuna przełamali strze-
lecki impas w zaledwie cztery minuty 
zniwelowali straty do dwóch goli (18:16 
w 42. minucie). Od tego momentu gra-
no praktycznie gol za gol. W 52. minu-
cie po celnym rzucie Adama Chmiela 
świdniczanie złapali kontakt (24:23) i 
tak naprawdę była jeszcze szansa na 
odwrócenie lub chociaż na doprowa-
dzenie do remisu. Ostatnia akcja przy 
stanie 30:29 dla Trójki należała do 
ŚKPR-u. Ale fortuna w tym dniu nie 
była przy świdnickiej ekipie. 13 listo-
pada Szare Wilki wrócą do swojej hali i 
podejmą Dziewiątkę Legnica.

Trójka Nowa Sól – ŚKPR Świdnica 
30:29 (14:12)

ŚKPR: Shupik, Mirga, Wiszniowski 
– Wojtala 10, Chmiel 6, Wiciak 3, Dę-
bowczyk 3, Wołodkiewicz 3, Etel 2, 
Pęczar 2, Rzepecki, Ingram, Bal, Ja-
roszewicz, K. Stadnik, Danis

6. kolejka (30-31.10)
▪ Tęcza Kościan – Real Astromal Lesz-
no 24:28 (14:13
▪ Trójka Nowa Sól – ŚKPR Świdnica 
30:29 (14:12)
▪ UKS EUCO Dziewiątka Legnica – AZS 
UZ Zielona Góra 27:28 (13:18)
▪ Grunwald Poznań – Szczypioniak 
Gorzyce Wielkie 31:24 (19:15)
▪ Zew Świebodzin – Olimp Grodków 
30:24 (17:12)
▪ GOKiS Kąty Wrocławskie – Bór Joy-
next Oborniki Śl. 21:18 (10:10)

oprac.

Minimalna porażka ŚKPR-u w Nowej Soli

Podczas ostatniej sesji sejmiku województwa 
dolnośląskiego podjęto jednogłośną decyzję o przy-
znaniu świdnickiej Fundacji Wspierania Sportu 
„Łączy nas Football” Odznaki Honorowej Srebrnej 
Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

Radni podjęli uchwałę w tej sprawie 28 paździer-
nika. - Gratuluję Wiesławowi Żurkowi, Remigiuszowi 
Jezierskiemu i Karolinie Rafałko. Życzę dalszego tak 
sprawnego działania zarówno charytatywnego jak i 
sportowego – mówi Jacek Iwancz, radny sejmiku. 

Członkowie fundacji „Łączy nas Football” od lat 
angażują się w liczne akcje charytatywne na terenie 
miasta oraz okolicy. To właśnie z inicjatywny Wie-
sława Żurka co roku organizowany jest noworocz-
ny turniej piłki nożnej w hali sportowej na osiedlu 
Zawiszów, gdzie kwestuje się na rzecz potrzebują-
cych dzieci. W czasie pandemii fundacja wspierała 
także medyków ze świdnickiego szpitala Latawiec. 
W ostatnim czasie instytucja aktywnie włączyła się 
do akcji zbierania plastikowych nakrętek, które po 
spieniężeniu trafiają na konta potrzebujących dzieci 
z powiatu świdnickiego.

DG

Fundacja Wspierania Sportu 
„Łączy nas Football” wyróżniona 
przez sejmik województwa 
dolnośląskiego

► Na zdjęciu członkowie świdnickiej 
fundacji. Od lewej Wiesław Żurek, Karo-

lina Rafałko i Remigiusz Jezierski. fo
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Świdniccy akrobaci 
najlepsi na Dolnym 
Śląsku i drudzy 
w kraju!

Z kapitalnej strony podczas im-
prezy, która w dniach 22-24 paź-
dziernika odbyła się w Wałbrzychu, 
zaprezentowali się akrobaci MKS 
Polonii Świdnica. W zawodach wy-
startowało 400 zawodników z 32 
klubów z całej Polski. Mimo ogrom-
nej konkurencji na wysokim pozio-
mie, biało-zielona ekipa okazała się 
najlepszym klubem na Dolnym Ślą-
sku i drugim w Polsce!

Wyniki akrobatów świdnickiej 
Polonii:
1. miejsce – MG 11-16: Filip Makowski, 
Marek Zieliński, Kamil Musiał, Da-
mian Bober
2. miejsce – MxP 11-16: Lena Krekora, 
Miłosz Kołodziej
6. miejsce – WG 11-16: Julia Wrońska, 
Zuzanna Cieślak, Amelia Trelewska
8. miejsce – WP 11-16: Nikola Legie-
jew, Kamila Bogielczyk.

Pierwsze swoje doświadczenie 
zebrali:
13. miejsce – WG II kl.: Natasza Kacz-
marek, Oliwia Pyka, Zuzanna Idziak
29. miejsce – WP III kl.: Sonia Krzesak, 
Marika Pietras
38. miejsce – WP III kl.: Emilia Jurasik, 
Angelarana Almhrez

red.
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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 

z uprawnieniami IS lub IIS 
Osobom chętnym do pracy na stanowisku 

suwnicowy oferujemy możliwość 
uzyskania niezbędnych uprawnień  

MALARZ KONSTRUKCJI STALOWYCH
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www.mojaswidnica.pl

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ
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