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Z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Świdnicy przygotowano 
szereg uroczystości i wydarzeń poświęconych tej wyjątkowej dacie w historii naszego kra-
ju. Nie zabrakło przemówień, chwil refleksji, symbolicznego złożenia kwiatów oraz niepod-
ległościowego biegu.
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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

Na co dzień rozsławiają nasze 
miasto na krajowych i zagranicz-
nych estradach, a ich popisy do-
czekały się mnóstwa wyróżnień i 
prestiżowych nagród. Tym razem 
świdniccy tancerze postanowili 
wspólnie wesprzeć lokalną inicjaty-
wę. W środę, 10 listopada w sali wi-
dowiskowej Świdnickiego Ośrodka 
Kultury odbył się koncert „Pomnik 
Bolka – wspólna sprawa”. Podczas 
wydarzenia prowadzona była zbiór-
ka funduszy na budowę monumen-
tu upamiętniającego ostatniego, 
niezależnego księcia piastowskiego 
na Śląsku.

Licznie zgromadzona publiczność 
mogła oklaskiwać popisy zespołów na 
co dzień działających przy Świdnickim 
Ośrodku Kultury. Na deskach teatru 
zaprezentowały się: Mażoretki Prima, 

Tanecznym krokiem 
wsparli zbiórkę 
na budowę pomnika 

Wydarzenie było niezwykłą okazją do zaprezentowania się wszystkich świdnickich zespołów. 
Na zdjęciu Zespół Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg”.

„Mała Świdnica”, „Mały Jubilat” oraz 
Zespół Tańca Narodowego i Estrado-
wego „Krąg”.

Przypomnijmy, że w przeprowa-
dzonych w ubiegłym roku konsulta-
cjach społecznych mieszkańcy zade-
cydowali, że u zbiegu ulic Muzealnej, 
Zamkowej i Kotlarskiej powinien sta-
nąć pomnik księcia Bolka II. Uchwa-
łą nr XXIV/258/20 Rady Miejskiej 
w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2020 
r., Rada Miejska wyraziła zgodę na 
upamiętnienie Bolka II Małego Księ-
cia Świdnicko-Jaworskiego poprzez 
wzniesienie pomnika na skwerze im. 
Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy. 

Wpłaty można dokonywać przez 
zbiórkę internetową: zrzutka.pl/
xhkupr lub na konto: Towarzystwo 
Regionalne Ziemi Świdnickiej 58-100 
Świdnica, ul. Długa 33 Nr konta BNP 
Paribas: 43 1600 1462 1023 6969 3000 
0002Kod SWIFT – BNPAPLP.

DG
Na skwerze im. Lecha Kaczyńskiego rozpoczęły się prace związane z renowacją kamiennego 
postumentu.
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Nowy deptak nad 
zalewem Witoszówka
Będzie wygodniej oraz bezpieczniej. 
Chodnik dla pieszych jest szerszy, a 
droga rowerowa będzie przebiegała 
wzdłuż jezdni. 
Trwa długo wyczekiwana przez 
mieszkańców inwestycja drogowa 
- kompleksowy remont ulicy Polna 
Droga. Planowany termin zakończe-
nia prac to druga połowa 2022 roku. 
Inwestycja jest w pełni finansowana z 
budżetu miasta.

Migawka z miasta
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W ramach projektu „Świd-
nica przeciw przemocy” Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej organizuje warsztaty dla 
seniorów, które uczą, jak prze-
ciwdziałać zagrożeniom oraz 
jak reagować w groźnych sytu-
acjach i redukować stres.

Jak zachować się w chwili 
zagrożenia? W jaki sposób re-
agować w trakcie ataku? Na te 
i wiele innych pytań odpowie-
dzi usłyszeli świdniccy seniorzy 
biorący udział w warsztatach 
poświęconych ich bezpieczeń-
stwu. Spotkania w Klubie Se-
niora na Kraszowicach odbywa-
ją się w ramach projektu „Świd-
nica przeciw przemocy”. – Or-
ganizujemy cykliczne spotkania 
z seniorami, na których uczymy i 
pokazujemy, jak reagować w sy-

tuacji zagrożenia – mówi Anna 
Kędzierska–Klęsk, kierownik 
Klubu Seniora przy ul. Malino-
wej 2. – Przede wszystkim chce-
my pokazać i nauczyć, w jaki 
sposób unikać potencjalnych za-
grożeń. To nie jest nauka technik 
walki, tylko ważne informacje, 
co robić i czego unikać, jeśli cho-
dzi o potencjalne niebezpieczeń-
stwo, w którym mogą się znaleźć 
nasi seniorzy – tłumaczy pro-
wadzący zajęcia, Krzysztof Bo-
chenek. Zajęcia cieszą się dużą 
popularnością wśród seniorów. 
Jak sami przyznają, zdobyta 
wiedza pozwoli im na prawidło-
we zachowania w newralgicz-
nych sytuacjach. 

DG

Jak unikać zagrożenia? 
Specjalne warsztaty dla seniorów

Prowadzący zajęcia tłumaczył, jak należy zachować się w chwili potencjalnego zagrożenia. 
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SPRZEDAM

Bystrzyca Górna 
- pow. 5200m/0,52 ha

DZIAŁKĘ 
BUDOWLANĄ

tel. kontaktowy 

600 374 775
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Opoczka - 3,11 ha

Bystrzyca Grn. - 3,90 ha

DZIAŁKI ROLNE

Za nami drugi etap Konkursu 
Technicznego „Talenty dla firm”, or-
ganizowanego przez Sudecką Izbę 
Przemysłowo-Handlową w Świdnicy. 
W piątek, 12 listopada dwie drużyny 
ze Świdnicy, złożone z uczniów Szko-
ły Podstawowej nr 6 oraz Zespołu 
Szkół Mechanicznych, pod patrona-
tem firm AAM oraz DAICEL, stanęły 
do międzynarodowej rywalizacji w 
Hradec Kralove. 

W konkursie, poza drużynami z 
naszego miasta, wzięło udział sześć 

reprezentacji, które zwyciężyły w 
konkursach na szczeblu powiatowym 
Kraju Kralovohradeckiego. Ostatecz-
nie jedna ze świdnickich reprezenta-
cji zakwalifikowała się do wielkiego 
finału, który odbędzie się w kwietniu 
przyszłego roku w Pradze.  

– Drużyny miały trzy godziny na 
skonstruowanie platformy trzypozio-
mowej z ruchomą windą sterowaną 
automatycznie. Wszystkie poradziły 
sobie znakomicie i ukończyły zadanie 
przed czasem. To, co zadecydowało o 

Błysnęli wiedzą 
w Czechach

zwycięstwie, to dokładność wykonania, 
zgodność z instrukcją, podział zadań i 
współpraca. Wśród trzech wyróżnio-
nych zespołów znalazła się drużyna ze 
Świdnicy pod patronatem firmy AAM w 
składzie: Marcel Walczykiewicz (ZSM), 
Szymon Śliwak (ZSM), Oskar Uchań-
ski (ZSM), Stanisław Błocha (SP nr 6), 
Maja Mikosz (SP nr 6) i Patryk Gała-
dyn (SP nr 6). Wspierana była przez 
przedstawiciela firmy AAM Marcina 
Śliwkę oraz Jarosława Natanka z Ze-
społu Szkół Mechanicznych. To właśnie 
ten zespół pojedzie na finał konkursu, 
który odbędzie się 22 kwietnia 2022 
roku w Pradze. Serdecznie gratuluje-
my! – relacjonuje Paweł Ułaszewski z 
Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlo-
wej w Świdnicy. 

Konkurs został zorganizowany w 
ramach projektu „Talenty dla Firm w 
czesko-polskim przygraniczu II”, któ-
ry jest realizowany jest przez Sudec-
ką Izbę Przemysłowo-Handlową w 
Świdnicy oraz Izbę Gospodarczą Kraju 
Kralovohradeckiego.

DG

Świdniczanie wezmą udział w wielkim finale konkursu. 
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mojaswidnica.pl
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Przypomnijmy, że w ostatnim cza-
sie prezydent Świdnicy została człon-
kiem zarządu Nowej Lewicy w woje-
wództwie dolnośląskim. Wcześniej 
znalazła się w organach stowarzyszeń 
samorządowych, m. in. już od czte-
rech lat zasiada w zarządzie Związku 
Miast Polskich, a od wiosny tego roku 
w stowarzyszeniu Ruch Wspólna Pol-
ska. Czy to oznacza, że Moskal–Sła-
niewska przygotowuje się do większej 
kariery politycznej? Zapytana wprost, 
prezydent zaprzecza.

Jasna deklaracja
Podczas Wielkiej Lekcji Obywatel-

skiej z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości, zorganizowanej w me-
diach społecznościowych przez Zwią-
zek Miast Polskich, Beata Moskal–Sła-
niewska oświadczyła, że chce ponow-
nie kandydować na fotel prezydencki.  
 – Często pytacie mnie państwo, co da-
lej? Mam nadzieję, że jeśli nic się nie 
zmieni, a Wy będziecie mnie chcieli, 
będę ubiegać się o kolejną kadencję 
prezydenta miasta. Nigdzie się nie wy-
bieram. Ani do Warszawy, ani nigdzie 
indziej – mówiła.

Zapytana przez naszą redakcję, 
prezydent Beata Moskal–Słaniew-
ska potwierdziła chęć swojego startu 
w wyborach samorządowych, które 
odbędą się za dwa lata. – Świdnica 
jest moim domem. Moim ulubionym 
miejscem na ziemi. Oczywiście by-

wam na ważnych spotkaniach, przede 
wszystkim samorządowych. Wówczas 
z koleżankami i kolegami możemy wy-
mieniać się naszymi doświadczenia-
mi. W trakcie takich wydarzeń pro-
muję również nasze miasto. Chętnie 
biorę udział w debatach i dyskusjach, 
dzieląc się różnymi spostrzeżeniami, 
promując przyjęte w mieście rozwią-
zania i zrealizowane projekty. Zawsze 
z ulgą i radością wracam do domu, do 
naszego miasta. Jest tu jeszcze wiele 
do zrobienia – tłumaczy prezydent 
Świdnicy.

– Mój program wyborczy, który 
przygotowywałam w roku 2014, stale 
ulega modyfikacji. Odznaczam rze-
czy, które udało się zrobić, ale dopisuję 
nowe zadania, wskazane przez samych 
mieszkańców, których potrzebę reali-
zacji widzę ja i moi współpracownicy. 
Chęć pracy wciąż mnie nie opuszcza. 
Samorząd to wielkie wyzwanie i nie-
łatwa praca. Jednak dopóki będzie mi 
ona sprawiała satysfakcję i będę miała 
poczucie realnego wpływu na to, jak 
zmienia się nasze najbliższe otoczenie, 
dopóty będę chciała w tym samorządo-
wym życiu uczestniczyć. Do wyborów 
jeszcze dwa lata, ale jeśli wszystko pój-
dzie dobrze, nadal będę zdrowa, silna 
i wspierana przez mieszkańców, będę 
próbowała po raz trzeci zostać prezy-
dentem miasta – deklaruje Beata Mo-
skal-Słaniewska.

DG

Beata Moskal-Słaniewska: 
Będę startować w kolejnych 
wyborach prezydenckich 

Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska, 9 listopada ogłosiła, że będzie ubiegała się o reelekcję. Podczas „Wielkiej 
Lekcji Obywatelskiej” zapowiedziała, że zamierza wystartować w wyborach samorządowych zaplanowanych na 2023 rok. 
Tym samym ucięła wszelkie spekulacje dotyczące jej startu w wyborach do sejmu.

Beata Moskal–Słaniewska sprawuje urząd prezydenta Świdnicy od 2014 roku. Wówczas w II 
turze wyborów pokonała ówczesnego prezydenta Wojciecha Murdzka. Cztery lata później zwy-
ciężyła w pierwszej turze z blisko 70 proc. poparciem wyborców.
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Powody do zadowolenia i dumy 
mają świdniccy modelarze, którzy z 
zawodów we Włocławku wrócili z aż 
szesnastoma wyróżnieniami!

Stowarzyszenie modelarskie IPMS 
Świdnica tym razem zaprezentowa-
ło swoje prace podczas piątego, wło-
cławskiego festiwalu modelarskiego, 
który zorganizowany został w dniach 
od 23 do 24 października. Odbył się on 
w Centrum Kultury „Browar B”, a or-
ganizatorem było Włocławskie Koło 
Modelarskie „Iskra”.

– Na tej imprezie byliśmy po raz 
pierwszy, więc zaprezentowaliśmy do 
oceny nasze najlepsze modele reduk-
cyjne. Wystawiliśmy do festiwalu szes-
naście modeli, co było jedynie niewiel-
ką częścią prezentowanych prac. Tych 
bowiem zgłoszono do festiwalu ponad 
siedemset trzydzieści, co jest nie lada 
wynikiem jak na krajowe warunki. 
Nasz klub modelarski reprezentowa-
ło trzech seniorów, Jacek Miśkiewicz, 

Kolejny sukcesy modelarzy
Krzysztof Bytniewski oraz ja. Nato-
miast modelarnię społeczną dla dzieci 
i młodzieży „Junior”, którą prowadzi 
nasz klub, reprezentowało dwóch ju-
niorów: Karol Mickiewicz i Alan Fi-
trzyk oraz pięciu młodzików: Hanna 
Miśkiewicz, Natalia Matejko, Bartosz 
Kopaczewski, Kacper Grzegorzewski 
i debiutant Antoni Juszczyk. Ogól-
nie poziom prac modelarskich zapre-
zentowanych na festiwalu był bardzo 
wysoki, ale nie przeszkodziło to nam 
w zdobyciu szesnastu wyróżnień! Co 
warte podkreślenia, IPMS Świdnica 
był najczęściej wywoływanym klubem 
podczas oficjalnego rozdania nagród. 
Jesteśmy szczególnie dumni z osiągnieć 
naszych młodych modelarzy, bo to oni 
w przyszłości będą kontynuować nasze 
dzieło i chlubne modelarskie tradycje 
świdnickiego klubu, obecnie najstar-
szego w Polsce – informuje Marcin 
Matejko IPMS Świdnica.

J. Cader
Świdniccy modelarze zdobyli kilkanaście wyróżnień. Nagrodę odebrał m.in. debiutant, Antoni 
Juszczyk. 
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Z uwagi na wzrost dobowej liczby 
zakażeń koronawirusem funkcjona-
riusze Komendy Powiatowej Policji w 
Świdnicy na terenie całego powiatu 
prowadzą kolejne działania kontrol-
ne mające na celu uczulić mieszkań-
ców na stosowanie się do aktualnych 
obostrzeń.

Obowiązujące przepisy sanitarne 
obligują osoby podróżujące komu-
nikacją miejską, a także przebywa-
jące w galeriach handlowych, skle-
pach wielkopowierzchniowych i tych 
mniejszych, a także innych obiektach 
użyteczności publicznej do zasłania-
nia ust i nosa przy pomocy maseczki. 
- Z uwagi na pogarszającą się sytuację 
covidową i wzrost osób zakażonych, a 
także reagując na sygnały wpływające 
od współpasażerów i osób robiących 
zakupy o tym, że nie wszyscy stosują 

się do tego obowiązku, funkcjonariu-
sze podejmują bardziej zdecydowane 
działania. We wtorek, 9 listopada po 
raz kolejny pod szczególnym nadzorem 
policjantów znalazły się sklepy wiel-
kopowierzchniowe, środki komunika-
cji publicznej i wszystkie te miejsca, 
w których gromadzą się mieszkańcy. 
Podczas działań policjanci ujawnili 
75 wykroczeń związanych z nieprze-
strzeganiem przepisów sanitarnych 
– informuje Magdalena Ząbek, rzecz-
nik prasowy KPP Świdnica. Policjanci 
będą kontynuować działania poprzez 
kontrole miejsc i obiektów, w których 
obowiązuje nakaz zakrywania ust i 
nosa przy pomocy maseczki. Funk-
cjonariusze będą zdecydowanie re-
agować wobec osób, które lekceważą 
przepisy sanitarne.

DG

Policja intensyfikuje 
kontrole związane 
z obowiązkiem 
zakrywania ust i nosa

Funkcjonariusze regularnie kontrolują sklepy wielkopowierzchniowe.
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W swoim życiu dała się poznać 
jako osoba prawa i szlachetna. Była 
nad wyraz ciepłym i oddanym czło-
wiekiem. Zawsze pogodna i skora 
do niesienia wszelkiej pomocy. 22 
października w wieku 93 lat zmarła 
Wanda Olejnik, członkini Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Byłych Więźniów Politycznych.

- Nie szczędziła czasu i sił, była 
oddana sprawie na rzecz osób samot-
nych i cierpiących. Jak nikt potrafi-
ła pochylić się nad losem innych. Nie 
zdawaliśmy sobie sprawy, że jest tak 
poważnie chora i cierpiąca, ponieważ 
zawsze była pogodna i empatyczna. Po-
zostawiła po sobie smutek i żal, ale w 
naszych sercach i myślach pozostanie 
już na zawsze – wspomina Bronisław 
Janas, prezes zarządu Koła Miejskiego 
ZKPR i BWP w Świdnicy. W przeszło-
ści została uhonorowana odznacze-
niem kombatanckim. W organizacji 
pełniła społecznie, przez kilka kaden-
cji, funkcję przewodniczącej komisji 
rewizyjnej.

DG

Odeszła 
Wanda Olejnik

codzienna porcja informacji nacodzienna porcja informacji na

mojaswidnica.plmojaswidnica.pl

W sobotę, 20 listopada przywró-
cony zostanie ruch kołowy na ulicy 
Wrocławskiej. Na swoje trasy po-
wrócą autobusy linii nr 7, 41 i 43. Po-
nownie będą obsługiwane przystanki 
przy ulicach Wrocławska/Sienna i 
Wrocławska/Wierzbowa, a przysta-
nek zastępczy przy ul. Wodnej zosta-
nie zlikwidowany.

Prace rozpoczęły się od wymiany 
poniemieckiego żeliwnego wodociągu. 
Następnie dokonano regulacji linii kra-

wężnika drogowego, poprawiono od-
wadnianie jezdni i wykonano nową jej 
nawierzchnię. Koszt robót drogowych 
to ponad 600 tysięcy złotych, z czego 
prawie 113 tys. zł stanowił wkład Świd-
nickiego Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji,  reszta sfinansowana 
została ze środków Dolnośląskiej Służby 
Dróg i Kolei we Wrocławiu. Wykonaw-
cą inwestycji było Świdnickie Przedsię-
biorstwo Budowy Dróg i Mostów.

Oprac.

Koniec remontu ul. Wrocławskiej

Remont ulicy Wrocławskiej reali-
zowany był w dwóch etapach, na 
odcinku od ul. Wodnej do ul. Rzeź-
niczej i następnie od ul. Rzeźniczej 
do ul. Łącznej.
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REGULAMIN
TERMIN MIEJSCE I DYSTANS
1. Wydarzenie odbywa się w formule wirtualnej i może odbywać się w dowol-

nym miejscu w kraju.
2. Start odbędzie się w dniach od 10 grudnia 2021 r. do 12 grudnia 2021 r.
3. Długość trasy to minimum 5 kilometrów. 

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Forma pokonania dystansu jest dowolna: bieg, marsz z kijkami Nordic Wal-

king, spacer, przejazd wózkiem, jazda na rowerze, wędrówka górska, pły-
wanie, jazda na nartach.

2. W wydarzeniu może wziąć udział osoba, która dokona wpłaty na konto Sto-
warzyszenia „Bliżej Ciebie” w wysokości 40 zł lub 60 zł w dniach 04 listopa-
da 2021 r. – 06 grudnia 2021 r.
Nr konta: 06 2030 0045 1110 0000 0160 4280
Tytuł wpłaty: WAŻKI BIEG, IMIĘ I NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA

3. Koszt pakietów: 40 zł lub 60 zł.
4. Za wpłatę 40 zł uczestnik otrzyma certyfikat i medal.
5. Za wpłatę 60 zł uczestnik otrzyma certyfikat, medal i pamiątkowy kubek.
6. Odbiór wyżej wymienionych rzeczy będzie możliwy po zakończeniu wy-

darzenia w terminie wskazanym przez Organizatora na stronie wyda-
rzenia oraz stronie Facebook WTZ w galerio – kawiarence Ważka Art 
Café.

7. Osoby spoza Świdnicy będą mogły otrzymać rzeczy z pakietów drogą wy-
syłkową na wskazany w tytule wpłaty adres.

8. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wydarzeniu wyłącznie pod 
opieką osoby dorosłej a zgłoszenia mogą być dokonane tylko przez ich ro-
dziców/prawnych opiekunów.

9. Nie będzie prowadzona klasyfikacja ani weryfikacja udziału; zachęcamy 
jednak do robienia zdjęć i publikowania ich w dyskusji w Wydarzeniu.

10. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NNW. 

aktualności

Zadaniem uczestników jest prze-
biegnięcie (także na bieżni), przej-
ście, lub przejechanie na rowerze 
minimum 5 kilometrów. A może je 
przepłyniesz lub przejedziesz na nar-
tach? - To zależy od Ciebie. Wydarze-
nie jest wirtualne, czyli nie ważne, 
gdzie jesteś – biegniesz, spacerujesz, 
jedziesz, wspierasz ważką akcję. Koszt 
pakietu to 40 lub 60 zł. Zawiera on 
ważki medal, certyfikat uczestnictwa 
w ważkim wydarzeniu oraz mnóstwo 
naszej wdzięczności! Droższy pakiet 
dodatkowo zawiera kubek – informuje 
Teresa Antonowicz-Rak, kierownik 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świd-
nicy.

Dochód z pakietów startowych 
przeznaczony będzie na zapłacenie 
brakującej kwoty za remont galerio 
– kawiarenki Ważka Art Café prowa-
dzonej przez Uczestników Warsztatu 
Terapii Zajęciowej. Zapisy trwają w 
dniach: Od 4 listopada do 6 grudnia 
2021 r. – Ceny materiałów budowla-
nych bardzo wzrosły o około 40 pro-
cent. Mimo podpisania umowy w lu-
tym na remont galerio – kawiarenki 
ostateczny koszt usługi jest wyższy od 
tego, który zaplanowaliśmy. Wyko-
nawca zgodził się otrzymać drugą pulę 
pieniędzy za remont w ratach. Dlatego 
też robimy wszystko, aby dług spłacić 
jeszcze w tym roku. Stąd pomysł zor-
ganizowania II Ważkiego Biegu – do-
daje Teresa Antonowicz-Rak. 

W ubiegłorocznej edycji uczest-
niczyło 75 osób. Łączna kwota, którą 
udało się zebrać to 4 tys. 494 zł.  – Nie-
kiedy zawodnicy wpłacali kwoty wyż-
sze, niż wynosiła cena pakietu – dzięku-
jemy wszystkim ogromnie! Wasz udział 
w wirtualnej imprezie realnie przybli-
żył realizację marzenia uczestników 
warsztatu – mówi kierownik Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Świdnicy.

Ważka Art Cafe – czyli  
marzenia się spełniają

Galerio-kawiarenka Ważka Art 
Café jest czymś więcej niż tylko uru-
chomieniem miejsca spotkań. Stwo-
rzenie miejsca aktywizacji zawodowej 
jest niezwykle ważne dla uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Rynek 
pracy wciąż stawia bowiem ograni-
czenia związane z zatrudnianiem osób 
niepełnosprawnych. Niełatwo jest im 
znaleźć stałą pracę i naprawdę udaje 
się to tylko nielicznym. Wyjątkowy lo-
kal w centrum Świdnicy ruszył cztery 
miesiące temu. W Ważka Art Cafe kel-
nerzy z niepełnosprawnością zaser-

wują nam pyszną kawę, ciasto, a także 
pochwalą się swoim rękodziełem. Dla 
nich to spełnienie marzeń o dorosło-
ści i samodzielności, a dla wielu gości 
ważna lekcja tolerancji. 

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z 
naszej galerio-kawiarenki Ważka Art 
Café pomimo tego, że nie jest to miejsce, 
które przynosi zysk. Z resztą cała idea 
powstania tego wyjątkowego lokalu nie 
ma nic wspólnego z zyskiem. To jest 
miejsce pracy naszych podopiecznych 
oraz miejsce integracji społecznej. Jak 
sami mówią, pracuje się tu wspaniale, 
ponieważ jest to miejsce pełne uśmie-
chu. Uczymy ludzi nie tylko tolerancji, 
ale też akceptacji i równego trakto-
wania. Otwarcie galerio-kawiaren-
ki umożliwiło naszym podopiecznym 
czynne uczestnictwo w życiu Świdnicy. 
To jest miejsce spotkań; tu pokazuje-
my ich talenty i możliwości twórcze. 
To tu można napić się dobrej kawy w 
dobrym towarzystwie. Mamy ogromną 
nadzieję, że uda nam się, nawet w tych 
bardzo ciężkich czasach wytrwać, a 
nasi goście nadal będą nas chętnie od-
wiedzać. Zaczęliśmy pracować również 
w niedzielę, szczególnie wtedy, kiedy 
odbywa się giełda staroci, ale na razie 
niewiele osób nas odwiedziło. Zrobi-
my wszystko, aby móc się utrzymać, a 
nasi podopieczni mieli możliwość od-

bywania praktyk. Chcemy być bardziej 
zauważalni, aby goście wiedzieli, gdzie 
nas szukać, gdzie można nabyć wyjąt-
kowe rękodzieło – mówi Teresa Anto-
nowicz-Rak.

Powstanie świdnickiej galerio-
-kawiarenki nie byłoby możliwe bez 
ludzi dobrej woli, samorządowców, 
firm, instytucji i osób prywatnych, 
którzy poświęcają mnóstwo wysił-
ku i pieniędzy, by spełnić marzenia 
podopiecznych Warsztatu Terapii Za-
jęciowej.  Zajęcia prowadzone przez 
Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie” to 7 
pracowni: techniczna, krawiecka, in-
formatyczna, florystyczna, artystycz-
na, edukacji i komunikacji społecz-
nej oraz kulinarno-gastronomiczna. 
Uczestnicy każdej z nich wraz z tera-
peutą doskonalą swoje kompetencje 
zawodowe w kawiarni mieszczącej się 
w samym centrum Rynku. - W ostat-
nich dniach, jako obsługujący pracu-
ją podopieczni pracowni krawieckiej. 
Nasi kelnerzy, wszyscy ci, którzy mają 
wyrobioną książeczkę sanepidowską 
chętnie polecają kawy i ciasta, odpo-
wiedzialni są również za utrzymanie 
porządku przy stolikach oraz obsługę 
sprzętu AGD i kasy fiskalnej. Oczywi-
ście przy wparciu terapeutów. Przez 
cztery miesiące funkcjonowania ka-
wiarenki wszyscy wiele się nauczyli-
śmy. Wprawdzie było to zupełnie nowe 
doświadczenie, ale idzie nam bardzo 
dobrze i oby tak dalej – dodaje Edyta 
Uczkuronic z pracowni krawieckiej.

J. Cader

Wirtualne wydarzenie, 
realna pomoc. 
Przed nami II Ważki Bieg

Przebiegnij, przepłyń, przejdź lub przejedź na rowerze minimum 5 kilometrów w szczyt-
nym celu. Przed nami wirtualne wydarzenie sportowe – II Ważki Bieg, którego celem jest 
zebranie brakujących funduszy na zapłacenie zobowiązań remontowych galerio-kawiaren-
ki Ważka Art Café.

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z pełnym zaangażowaniem wcielili się w nową rolę, 
profesjonalnie obsługując klientów.
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Szymon Dziedzic, uczeń klasy 
IV Zespołu Szkół Budowlano-Elek-
trycznych, uzyskał tytuł finalisty 
etapu krajowego  konkursu World-
Skills Poland  w kategorii instalacje 
elektryczne. WorldSkills to między-
narodowe wydarzenie, w którym ry-
walizują uczniowie, studenci i pra-
cownicy firm z 30 państw europej-
skich i aż z 85 państw świata. 

Finał ogólnopolski odbędzie się 
w dniach 25-26 listopada 2021r. w 
Gdańsku, a finał światowy przewi-
dziany jest w Szanghaju. Przepust-
ką do finału były zawody drugiego 
szczebla, w których Szymon zajął 
drugie miejsce w stawce 26 uczniów 
z całej Polski. W edycji europejskiej 
rywalizuje 31 państw, a w światowej 
85.

Kategoria instalacje elektrycz-
ne wyłania najlepszego elektry-
ka młodego pokolenia, w oparciu o 
test wiedzy teoretycznej z dziedziny 
elektrotechniki, technologii czy bez-
pieczeństwa oraz zadania praktyczne 
z zakresu planowania, organizacji i 
bezpieczeństwa pracy, montażu in-
stalacji elektrycznej, uruchamiania 
i testowania instalacji zasilającej czy 
programowania układu automaty-
ki. Wygrana w WorldSkills Poland to 

początek wielkiej kariery, również 
tej międzynarodowej. Jednak szan-
sa na reprezentowanie naszego kra-
ju na arenie międzynarodowej to nie 
jedyny cel tej inicjatywy. Zadaniem 
WorldSkills Poland jest także budowa 
profesjonalnego wizerunku szkolnic-
twa branżowego - zarówno w kraju, 
jak i za granicą. 

– Konkurs WorldSkills Poland   to 
największe tego rodzaju zawody na 
świecie. Towarzyszą im rozmaite pre-
zentacje, pokazy, wystawy, konferen-
cje i seminaria branżowe. Konkursy 
mają zachęcić młodych ludzi do pod-
noszenia jakości swoich umiejętno-
ści zawodowych w ścisłej współpracy 
z pracodawcami, a także promować 
najnowsze rozwiązania w kształce-
niu i szkoleniu zawodowym. Inicjaty-
wa stwarza również niepowtarzalną 
możliwość do wymiany doświadczeń i 
dobrych praktyk, promocji osiągnięć, a 
także nawiązywania kontaktów i bu-
dowaniu partnerstw edukacyjno-ryn-
kowych – informuje Rafał Fasuga, 
dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-
-Elektrycznych w Świdnicy. Szymona 
do konkursu przygotował nauczyciel 
przedmiotów elektrycznych, Kazi-
mierz Jarema.

J. Cader

Świdniczanin w finale 
prestiżowego konkursu

Szymon Dziedzic, uczeń klasy IV technikum elektrycznego dostał się do finałowego etapu kra-
jowego konkursu WorldSkills Poland. 
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Uczniowie klasy 3b ze Szkoły Pod-
stawowej nr 8 w Świdnicy wykazali 
się niesamowitą dojrzałością i wiel-
kim sercem. Aleksander Wądołowski i 
Jakub Białoń postanowili ściąć swoje 
włosy i przekazać je na rzecz fundacji 
Rak’n’Roll Wygraj Życie.

– Aleksander już w pierwszej kla-
sie oddał włosy, które pielęgnował dwa 
lata, fundacji Rak’n’Roll. Swoją postawą 
zainspirował kolegę z klasy Jakuba. W 
tym roku obaj chłopcy pomogli osobom 
chorującym na nowotwory, którym w 
wyniku chemioterapii i radioterapii 
wypadają włosy. Chłopcy są skromni i 
bardzo wrażliwi. Nie pragną rozgłosu, 
ale bardzo się cieszą, że chociaż w taki 
sposób mogli pomóc w cierpieniu swo-

im rówieśnikom. Gratulujemy Wam 
wielkiego serca – opowiada Jadwiga 
Wołoszyn ze Szkoły Podstawowej nr 
8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w 
Świdnicy. 

Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie 
powstała w październiku 2009 roku 
z inicjatywy Magdy Prokopowicz, 
która po swoich doświadczeniach z 
chorobą onkologiczną chciała pomóc 
innym chorym w podobnej sytuacji. 
Dzięki idei Rak’n’Roll kobiety chore na 
raka zaczęły walczyć o swoją kobie-
cość w chorobie i o to, aby chorować 
godnie, leczyć się świadomiej. Dzisiaj 
Rak’n’Roll pomaga kobietom i mężczy-
znom chorym na raka i ich bliskim.

DG

W Świdnicy rozpoczął się montaż 
świątecznych dekoracji. Oświetle-
nie rozbłyśnie w pierwszych dniach 
grudnia. Zainstalowanych zostanie 
ponad 150 ozdób.

Wzorem lat ubiegłych umieszczo-
ne zostaną one w różnych częściach 
miasta, m.in. przy ulicach: Bolesława 
Chrobrego, Henryka Pobożnego, Wał-
brzyskiej, 1 Maja, Emilii Plater, Wester-
platte, Grodzkiej, Kotlarskiej, Długiej, 
Kazimierza Pułaskiego, Franciszkań-
skiej, Łukowej i na rondzie przy ul. 
Śląskiej. 

Udekorowane zostaną fontanny 
na skwerze przy ul. Wałowej i na placu 
św. Małgorzaty. Decyzją konserwatora 
zabytków, fontanny świetlne w Rynku 
nie mogą zostać zamontowane, dlate-
go też pojawią się one w innych lokali-
zacjach miasta. Rozbłysną w Ogrodzie 

Różanym, na skwerze Lecha Kaczyń-
skiego, przy al. Niepodległości oraz na 
pl. św. Małgorzaty. Przy ul. Łukowej 
stanie anioł, przy którym chętnie fo-
tografują się świdniczanie. Bożonaro-
dzeniowe choinki rozstawione zosta-
ną w Rynku, na placu Jana Pawła II i 
na placu Wolności, lampkami udeko-
rowane będą również choinki rosnące 
na placu Grunwaldzkim oraz przy ul. 
Jagiellońskiej. Świąteczne dekoracje 
pojawiają się już w witrynach sklepo-
wych, a niedługo także na balkonach 
i przed domami. – Przypominamy, że 
tradycyjnie te najpiękniejsze zosta-
ną nagrodzone w konkursie na naj-
ładniej przystrojony i oświetlony dom 
oraz balkon – mówi rzecznik prasowy 
Urzędu Miejskiego w Świdnicy, Mag-
dalena Dzwonkowska.

Oprac.

Wspaniały gest młodych uczniów! 
Ścięli włosy, które przekazali fundacji

Dzięki Aleksandrowi i Jakubowi osoby chore na nowotwór otrzymają pomoc.
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Coraz bliżej święta. 
W mieście pojawiają się już dekoracje 

Świąteczne 
oświetlenie 
rozbłyśnie 
już na po-

czątku grud-
nia.
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promocja

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

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Świdnica, ul. Metalowców 4

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

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

Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z o.o.
ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica, 
tel./fax (+48) 74 85 22 104
e-mail: biuro@zomswidnica.pl     
www.zomswidnica.pl

Less waste w łazience,  
czyli redukcja plastiku  
i wielorazowe alternatywy

► Nie kupuj produktów zawierają-
cych mikroplastik. Najczęściej znaj-
dziesz go w peelingach, żelach do 
mycia, pastach do zębów czy szam-
ponach pod nazwami: „Polyethylen“ 
(PE), „Polipropylen“ (PP), „Polia-
mid“ (PA), „Polyethylenterephthalat“ 
(PET).

► Zrezygnuj z plastikowych pa-
tyczków kosmetycznych. Wybieraj 
te, które są wykonane z naturalnych 
materiałów, czyli papieru lub bam-
busa. 

► Nastawiaj tylko pełną pralkę. Wy-
pełniony do połowy bęben to strata 
energii i pieniędzy.

► Używaj proszku i płynu oszczęd-
nie. A już na pewno nie przekraczaj 
zalecanej na opakowaniu ilości deter-
gentu. Jeśli masz czas i chęci, spróbuj 
zrobić domowy płyn do prania.

► Do mycia ciała stosuj mydło w 
kostce. Unikniesz w ten sposób pla-
stikowych opakowań.

► Używaj “szarego” papieru toale-
towego. Taki papier wykonany jest z 
materiału z recyklingu i nie zawiera 
szkodliwych wybielaczy.

► Zakręcaj wodę w trakcie my-
cia zębów. Niby oczywiste, a ponoć 
wciąż wiele osób marnuje w ten spo-
sób wodę. 

► Wybieraj prysznic zamiast kąpie-
li. Czy wiedziałaś, że kąpiel w wannie 
zużywa ok. 120 l wody, a 5-6 minuto-
wy prysznic ok. 40?

► Używaj wielorazowych płatków 
lub rękawicy do demakijażu. Płyn 
do demakijażu możesz zastąpić np. 
olejem kokosowym lub olejkiem ze 
słodkich migdałów. Chociaż dobre 
płatki lub rękawica usuwają makijaż 
przy użyciu samej wody.

► Zmień plastikową szczoteczkę 
na bambusową. Bambus ma właści-
wości antybakteryjne, więc świetnie 
sprawdza się do produkcji szczote-
czek.

► Używaj gąbek z naturalnych ma-
teriałów. Plastikowe gąbki to siedlisko 
bakterii i balast dla środowiska. Wy-
próbuj gąbki morskie, z włókna korze-
nia Konjac albo z trukwy (luffy).

► Zrezygnuj z pasty do zębów w 
plastikowym opakowaniu. Na rynku 
można dostać pastę w słoiku, meta-
lowej tubce lub w formie tabletek do 
mycia zębów.

► Zacznij używać wielorazowej ma-
szynki do golenia. Kupujesz jeden raz, 
a później wymieniasz tylko żyletki.

► Przetestuj szampon do mycia wło-
sów w kostce. Właściwości te same, 
tylko forma inna. Szampon w kostce 
pieni się tak samo, jak tradycyjny. Pa-
miętaj, że mydło do włosów to nie to 
samo co szampon w kostce.

Less Waste, 
czyli marnuj mniej! 

Co to jest less waste? To mniej radykalna wersja zero waste, czyli stylu życia, w którym nie produkuje się śmieci i 
ogranicza konsumpcję do minimum. Chodzi o stopniowe wprowadzanie zmian i dążenie do zero waste w miarę naszych 
możliwości. Życie w duchu less waste oznacza zmianę nawyków, aby na co dzień marnować mniej i żyć w sposób bardziej 
przyjazny środowisku.

Less waste w domu,  
czyli wprowadzenie  
dobrych nawyków  
i zmniejszenie zużycia energii

► Segreguj śmieci. To jest podstawa. 
Zadbaj o to, żeby wszyscy domownicy 
poznali zasady prawidłowej segrega-
cji odpadów, które znajdziecie tutaj: 
www.czystaswidnica.pl

► Wymień żarówki na ener-
gooszczędne. Sprawdź, jakie 
żarówki masz obecnie za-
montowane i te tradycyjne 
wymień na energooszczęd-
ne. W pierwszej kolejności 
zajmij się tymi, których uży-
wasz najczęściej. 

► Nie zostawiaj ładowarek 
podłączonych do kontaktu. 
Kiedy przestajesz ładować 
telefon, od razu odłącz łado-
warkę z kontaktu. Postaraj się 
wyrobić ten nawyk w sobie i w 
Twojej rodzinie. 

► Nie zostawiaj urządzeń na stand-
by’u. Jak powyżej. Przestajesz używać 
danego urządzenia, to po prostu wy-
łącz je z kontaktu.

► Zakręcaj grzejniki, zanim zaczniesz 
wietrzyć pomieszczenie. Pomieszcze-
nia najlepiej jest wietrzyć krótko i inten-
sywnie, czyli najlepiej otworzyć okna na 
oścież, żeby wytworzył się przeciąg. 

► Nie rozkręcaj grzejników do mak-
symalnej mocy. Optymalna tempe-
ratura w pomieszczeniach to 19-23C. 
Monitoruj temperaturę, żeby szcze-
gólnie w zimie nie przegrzewać po-
mieszczeń.

► Zadbaj o szczelność okien i ocie-
plenie budynku. Wiemy, że tę zmianę 
trudno wprowadzić od ręki. Jednak 
szczelność okien i ocieplenie budynku 
ma bardzo duże znaczenie przy zuży-
ciu energii. 

► Reperuj zamiast wyrzucać. Na-
stępnym razem, gdy coś Ci się zepsu-
je, postaraj się to zreperować – zanieś 
sprzęt do serwisu, albo spróbuj pora-
dzić sobie za pomocą filmów w inter-
necie. Poza tym wybieraj sprzęt lep-
szej jakości, który posłuży Ci latami.
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Jeszcze w tym roku Świdnicę od-
wiedzi dentobus, czyli mobilny gabi-
net dentystyczny. Z bezpłatnego ba-
dania stanu uzębienia i dziąseł będą 
mogły skorzystać dzieci uczęszczają-
ce do publicznych przedszkoli i szkół 
podstawowych. Miasto podpisało 
umowę z operatorem dolnośląskiego 
Dentobusa, w ramach NFZ.

Dentobus zaparkuje przed każdą z 
placówek oświatowych. Wizyta będzie 
bezpłatna, bezpieczna i atrakcyjnie 
przeprowadzana dla dzieci. Jednak, aby 
mogła być ona możliwa, rodzice lub 
opiekunowie prawni muszą wyrazić 
na nią zgodę. Stosowne oświadczenie 
jest dystrybuowane w przedszkolach i 
szkołach. – Nawet jeśli Państwa pocie-
cha znajduje się pod opieką stomatolo-
ga, wykonany przez lekarza dentobusa 
przegląd może pomóc w diagnozie, wy-
kazać potrzebę leczniczą i przyspieszyć 
usunięcie problemu. Zachęcam więc 
serdecznie najmłodszych świdniczan 
do udziału w badaniach – mówi Izabe-
la Siekierzyńska, dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych 
Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Zgod-
nie z badaniami 86,9% polskich sze-
ściolatków dotyka problem próchnicy, 
a jej intensywność to średnio 5,1 zębów 

zainfekowanych. Wczesna diagnoza 
pozwala na szybkie i bezbolesne lecze-
nie. Odsunięcie go w czasie może pro-
wadzić do konieczności leczenia kana-
łowego lub utraty zęba. Z uwagi na CO-
VID-19, najprawdopodobniej większa 
część dzieci nie była w ostatnim czasie 
badana przez lekarza dentystę, co po-
tencjalnie zwiększa ilość problemów 
stomatologicznych, które mogą wystą-
pić u dzieci. W Dentobusie wdrożony 
jest program bezpiecznej przychodni 
mobilnej. Pacjenci przyjmowani są w 
pełnych środkach ochrony osobistej, 
przy pracującej przepływowej lampie 
UVC, z zastosowaniem środków de-
zynfekcji powierzchniowej i dezynfek-
cji ust pacjenta. Po wykonanych przez 
lekarzy czynnościach, dziecko (lub wy-
chowawca w wypadku przedszkolaków 
lub młodszych uczniów) otrzyma kartę 
pacjenta. W niej, między innymi, lekarz 
określi na diagramie potrzeby leczenia 
zachowawczego, oceni wady zgryzu i 
wskaże ewentualne potrzeby konsul-
tacji specjalistycznych (np. ortodon-
tycznej). Wzięcie udziału w przeglądzie 
jest dobrowolne i nie narzuca w żaden 
sposób kontynuacji, wyboru lekarza 
czy też metod i finansowania leczenia.

Oprac.

Dentobus przyjedzie 
do Świdnicy

Więcej informacji o Dentobusie można znaleźć na stronie: www.directmedic.pl.
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- Jest zaniedbany i niezdatny do 
odpoczynku – pisze w swojej kolejnej 
interpelacji w tej sprawie radna Aldona 
Struzik. „Ogródek Jordanowski” znaj-
dujący się w samym  sercu Świdnicy od 
lat nie zachęca mieszkańców do relaksu 
na tym obszarze miejskiej zieleni. Czy 
jest szansa na rewitalizację ogródka? 
– Jeśli pojawi się szansa na pozyskanie 
środków zewnętrznych, jak najbardziej 
– odpowiadają władze miasta. 

Połamane ławki, ubytki w ogro-
dzeniu i niefunkcjonująca od lat fon-
tanna. Tak obecnie wygląda popularny 
niegdyś wśród mieszkańców Świdnicy 
„Ogródek Jordanowski”, zlokalizowa-
ny u zbiegu ulic Marii Konopnickiej i 
1 Maja. Niestety, od dziesięcioleci w 
tym miejscu nie został przeprowadzo-
ny żaden remont. - Proszę przedstawić 
plany, jakie miasto ma wobec Ogródka 
Jordanowskiego na skraju ul. Marii Ko-
nopnickiej/1 Maja. Znajduje się on w 
centrum miasta i mógłby być miejscem 

Co dalej z „Ogródkiem 
Jordanowskim”?

odpoczynku mieszkańców. Tymczasem 
jest zaniedbany i niezdatny do odpo-
czynku – wskazała w swojej interpelacji, 
radna Aldona Struzik. - W odpowiedzi 
na pani interpelację w sprawie „Ogródka 
Jordanowskiego” uprzejmie informuję, że  
teren ogródka jest nadal wyznaczony do 
rewitalizacji. Realizacja zadania jest jed-
nak uzależniona od pozyskania środków 
zewnętrznych. W tym zakresie sytuacja 
od czasu odpowiedzi na poprzednią 
pani interpelację w przedmiotowym te-
macie (interpelacja XXIX-511/21 z dnia 
28.05.2021 r.) nie uległa zmianie, ponie-
waż do chwili obecnej nie otwarto nabo-
ru do konkursu  w obszarze rewitalizacji, 
do którego Gmina Miasto Świdnica mo-
głaby przystąpić. Niemniej zapewniam, 
że w przypadku pojawienia się możli-
wości aplikowania o środki zewnętrzne, 
podejmiemy takie działania – tłumaczy 
prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Sła-
niewska. 

DG
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11 listopada 1918 r. – data szczególna w historii naszego kraju
103 lata temu, 11 listopada w chwili, kiedy milkły działania wojenne na zachodzie Europy, przybyły z Magdeburga do Warszawy Józef 
Piłsudski przejął władzę wojskową i stał się Tymczasowym Naczelnikiem Państwa. Odzyskanie nieodległości oznaczało kres mili-
tarnych i dyplomatycznych starań pięciu pokoleń Polaków o ojczyznę. Architektami odrodzonej II Rzeczypospolitej byli mężowie 
stanu: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, gen. Józef Haller, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos i Wojciech 
Korfanty oraz dyplomaci. Wywodzili się oni z licznych środowisk politycznych, posiadali różne wizje odradzającego się państwa, ale 
łączył ich nadrzędny cel odbudowania Polski niezależnej i suwerennej. Oni też wywarli największy wpływ na kształtujące się gra-
nice odrodzonej niepodległej Polski. Ostatecznie ustalono je dopiero w 1921 r. w wyniku Traktatu Wersalskiego, powstań: śląskich, 
wielkopolskiego i sejneńskiego, plebiscytów narodowościowych i Traktatu Ryskiego. Listopad 1918 roku przyniósł także odrodzenie 
się polskiej dyplomacji. 16 listopada 1918 r. wysłano pierwszą depeszę dyplomatyczną, w której Tymczasowy Naczelnik Państwa 
notyfikował powstanie niepodległego i suwerennego Państwa Polskiego. Ten dzień uznaje się za początek odrodzenia się polskiej 
dyplomacji po okresie zaborów. Pierwszym Ministrem Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej został Leon Wasilewski, a jego na-
stępcą, pełniącym równocześnie funkcję premiera, światowej sławy pianista i kompozytor Ignacy Jan Paderewski. Po nim tekę objął 
Stanisław Patek, adwokat, sędzia Sądu Najwyższego, późniejszy Ambasador RP w Tokio i Waszyngtonie.

11 listopada Świdnica przybrała biało-czerwone barwy

Msza święta w katedrze
Świdnickie uroczystości zainaugurowała msza święta pod przewodnictwem 

biskupa świdnickiego Marka Mendyka.

Listopadowa  
rekonstrukcja  
historyczna 
Po wspólnej modlitwie w 
katedrze zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy zebrali się na placu 
św. Jana Pawła II. Świdniczanie 
mieli okazję zobaczyć specjalną 
rekonstrukcję historyczną 
„Wolność jest w nas”, którą 
przygotowało świdnickie 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych. Nie zabrakło 
także okolicznościowych 
przemówień. Głos zabrała m. 
in. prezydent Świdnicy Beata 
Moskal–Słaniewska, starosta 
świdnicki Piotr Fedorowicz 
oraz Ireneusz Zyska, 
wiceminister klimatu.

Kwiaty pod  
Pomnikiem  
Zwycięstwa

Kolejnym punktem 
obchodów 103. rocznicy 
odzyskania przez Polskę 

niepodległości było 
złożenie wieńców pod 

Pomnikiem Zwycięstwa 
na placu Grunwaldzkim. 

Symboliczne kwiaty 
złożyli samorządowcy, 

miejscy radni, harcerze, 
przedstawiciele służb 

mundurowych oraz 
mieszkańcy miasta.
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11 listopada Świdnica przybrała biało-czerwone barwy

Po raz trzynasty pobiegli dla niepodległej 
Punktualnie o godz. 12.00 na Rynku wystartował 13. Bieg Niepodległości. Łącznie 
na starcie pojawiło się ponad 1000 amatorów biegania, którzy wyruszyli na trasę 
w czterech specjalnych falach. Na mecie każdy zapisany uczestnik biegu otrzymał 
okolicznościowy medal.

Powalczyli  
o Szable  

Piłsudskiego 
Od jedenastu lat w 

Święto Niepodległości 
zawodnicy z całej 

Polski spotykają się na 
Turnieju Szachowym 
o Szablę Piłsudskiego 

w Świdnicy. Nie 
inaczej było i tym 

razem. W czwartek 
do intelektualnej 

potyczki przystąpiło 
162 szachistów.

Posadzili drzewa  
dla upamiętnienia  

wyjątkowych  
świdniczan 

Trzy klony zostały 
posadzone przy 

Alei Goplany w celu 
upamiętnienia przyznania 

tytułów „Honorowy 
Obywatel Miasta 

Świdnicy” oraz „Zasłużony 
dla Miasta Świdnicy” 

trójce wyjątkowych 
postaci. Drzewa mają 

utrwalić śp. Zdzisława 
Grześkowiaka, Mariolę 

Szaciło–Mackiewicz oraz 
Eugeniusza Kępę.

Foto: Wiktor Bąkiewicz/UM Świdnica, 
Justyna Cader, Daniel Gębala
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Uczniowie oraz użytkownicy sta-
dionu sportowego przy Zespole Szkół 
Mechanicznych przy ul. Sikorskiego 41 
już wkrótce będą mieli do dyspozycji 
nowoczesne trybuny. Łącznie dostęp-
nych będzie ponad 200 miejsc siedzą-
cych. Koszt inwestycji realizowanej 
przez świdnickie Starostwo Powiato-
we to 150 tys. złotych.

– Przypomnijmy, że wyremontowa-
ny stadion lekkoatletyczny przy Zespole 
Szkół Mechanicznych został oddany do 
użytku pod koniec października 2019 
roku. Inwestycja obejmowała wtedy wy-
konanie bieżni o długości 333,333 m wraz 
z odcinkiem prostym dł. 130 m, skocz-
ni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do 
pchnięcia kulą, rzutu dyskiem, młotem i 
oszczepem, kanalizacji deszczowej oraz 
instalacji do zraszania. Całkowity koszt 

prac przekroczył 1 mln. 320 tys. złotych 
- wylicza Piotr Dębek, rzecznik praso-
wy Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 
Wówczas nie wystarczyło już środków 
na wykonanie trybun dla publiczności. 
Do projektu powrócono jednak w tym 
roku. 11 sierpnia podpisano umowę na 
realizację zadania pod nazwą „Moder-
nizacja infrastruktury sportowej przy 
Zespole Szkół Mechanicznych w Świd-
nicy przy ul. Sikorskiego 41 – III etap”. 
Zakres prowadzonych prac obejmuje 
wykonanie chodnika wzdłuż skarpy, na 
której powstają trybuny. Zakupiono już 
trybuny boiskowe modułowe, trzyrzę-
dowe na 204 miejsca.  Powierzchnia pod 
trybunami zostanie wyłożona agro- 
włókniną i obsypana ochronną warstwą 
żwiru płukanego. 

DG

Trwa montaż trybun 
na boisku „Mechanika”

Montaż trybun dla publiczności uatrakcyjni stadion przy ul. Sikorskiego. 
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Wiktoria Polczyńska aktualnie 
studiuje mechanikę i budowę maszyn 
na Wydziale Mechaniczno-Energe-
tycznym Politechniki Wrocławskiej. 
– Od dziecka interesowałam się sa-
mochodami oraz motocyklami. Przede 
wszystkim tym, jak zostały skonstru-
owane i budową silników. Już od naj-
młodszych lat uwielbiałam spędzać 
czas z tatą w garażu i pomagać mu 
majsterkować przy aucie czy przy 
skręcaniu różnych rzeczy do ogrodu i 
do domu. W liceum natomiast, gdy już 
byłam bardziej zaznajomiona w tema-
cie „inżynieryjnym”, zaczęłam intere-
sować się konstruowaniem prostych 
części, zaczynając w programie Auto-
Cad – mówi Wiktoria Polczyńska. 

Projekt LEM Wrocław swoją na-
zwę wziął od lekkich motocykli elek-
trycznych – Light Electric Motorcycle.  
Pomysł narodził się w kole naukowym 
Pojazdów i Robotów Mobilnych, które 
działa przy Politechnice Wrocławskiej 
i zrzesza 60 pasjonatów motoryzacji. 
–Do tej pory zbudowaliśmy już 7 jedno-
śladów! Z ostatnim z nich Thunderv2 
na SmartMoto Challenge w Barcelo-
nie zdobyliśmy 1. miejsce w katego-
rii najlepszy design oraz trzy razy 2. 
miejsca między innymi w klasyfikacji 
generalnej. Naszym celem jest rozwi-
janie polskiej elektromobilności, two-
rząc różnego typu pojazdy elektryczne, 
m.in. motocykle terenowe oraz szosowe 
– opisują twórcy inicjatywy. 

Najnowszym projektem pasjona-
tów motoryzacji jest zbudowany wła-
snoręcznie motocykl elektryczny LEM 
Thunder v2, który jest dedykowany dla 
osób pragnących spróbować swoich 

sił na najtrudniejszym rajdzie enduro 
na świecie – Rajdzie Dakar i nie tylko. 
- Motocykle crossowe to zagadnienie 
sportu, ale nasz Thunder v2 to także 
propozycja dla instytucji państwowych 
takich jak: straż graniczna, strzegąca 
granicy na terenach leśnych i górzy-
stych czy też straż parków narodowych, 
posiadająca pod opieką ogromne tereny 
leśne, w których, jak wiadomo, silniki 
spalinowe nie są akceptowalne. Jedno-
ślad jest przeznaczony też do dróg asfal-
towych, wymaga jedynie zmiany opon. 
To klasyfikuje go do użytku w każdych 
warunkach – informują studenci.

- Stworzyliśmy wspaniały elektrycz-
ny motocykl. Uważamy też, że elektro-
mobilność jest przyszłością, dlatego nie 

spoczywając na laurach, już teraz two-
rzymy nowy pojazd. Tym razem będzie 
on miał cztery koła, a mowa tu o elek-
trycznym buggy, czyli LEM SSV. Projekt 
zakłada budowę elektrycznego pojazdu 
typu buggy, opartego o konstrukcję do-
starczoną od firmy Polaris Inc. Jest to dla 
nas nowość, ponieważ póki co tworzyli-
śmy pojazdy jednośladowe, takie jak LEM 
Photon, który osiągnął wysokie lokaty na 
zawodach MotoStudent oraz Moto Enge-
neerieng Italy – mówi Konrad Grabiec z 
zespołu LEM Wrocław. 

Członkowie koła naukowego Pojaz-
dów i Robotów Mobilnych zdecydowali 
się na stworzenie czegoś zupełnie no-
wego i niepowtarzalnego, a konkret-
niej: elektrycznego buggy. – Głównym 

filarem projektu jest rama modelu RZR 
1000 XP otrzymana od firmy Polaris. 
Elektryczna jednostka napędowa po-
jazdu będzie generować 110 KM. Duży 
moment obrotowy wynoszący 254 Nm 
zapewni doskonałe przyspieszenie w 
każdym terenie. LEM SSV będzie rów-
nież zaopatrzony w możliwość przełą-
czenia napędu 4×4 na napęd 2×4 w celu 
dostosowania stylu jazdy do zadanych 
warunków terenowych. Mamy zamiar 
wystąpić w edycjach Orlen Super Race 
oraz w prologach rajdów takich jak: Baja 
Poland, Poland Breslau – mówią człon-
kowie koła naukowego Pojazdów i Ro-
botów Mobilnych. 

Jedyną przeszkodą, która ograni-
cza pasjonatów w realizacji niezwy-
kłego projektu, jest budżet. – Uczelnia 
nie jest w stanie pokryć całego kosztu 
na budowę LEM SSV, dlatego zdecy-
dowaliśmy się na założenie zrzutki. 
Z uzyskanych pieniędzy bylibyśmy w 
stanie zakupić m.in: silnik elektryczny 
EM57 oraz jednostkę komunikacyjną 
VCU – tłumaczy Wiktoria Polczyńska. 

Zespół zdobył dotychczas szereg 
nagród, zarówno na arenie ogólnopol-
skiej, jak i międzynarodowej. Studenci 
z sukcesem brali udział w SmartMoto 
Challenge, czyli prestiżowych, mię-
dzynarodowych zawodach motocykli 
elektrycznych, w których rywalizują ze 
sobą uczelnie z całego świata. W lipcu 
podczas zawodów Motostudent zorga-
nizowanych na torze Ciudad del Motor 
de Aragón w hiszpańskim Alcañiz ze-
spół LEM Wrocław zdobył puchar dla 
najlepszych debiutantów i 6. miejsce w 
klasyfikacji generalnej, a w październiku 
na torze wyścigowym Autodromo Enzo 
e Dino Ferrari di Imola studenci zdobyli 
3. miejsce w kategorii Moto3 podczas 
zawodów Moto Engineering Italy. 

Członkowie koła naukowego Po-
jazdów i Robotów Mobilnych urucho-
mili zbiórkę środków, która pomoże im 
w realizacji marzenia. Szczegóły można 
znaleźć na stronie:zrzutka.pl/k9zd57.

J. Cader

Zbudują elektryczne buggy. 
Liderką projektu absolwentka II LO

Zespół zdobył dotychczas szereg nagród zarówno na arenie ogólnopolskiej, jak i międzynaro-
dowej. Studenci z sukcesem brali udział w SmartMoto Challenge.
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Młoda, bardzo utalentowana, od dziecka interesowała się inżynierią. Wiktoria Polczyń-
ska stoi na czele jednego z projektów Koła Naukowego Pojazdów i Robotów Mobilnych 
działającego na Politechnice Wrocławskiej. Absolwentka II LO w Świdnicy będzie jednym z 
twórców elektrycznego pojazdu terenowego typu buggy.

https://www.facebook.com/Polaris/?__cft__%5b0%5d=AZU46Ko-91hFTqvtWLOADyPEhYiU-xX5cbFvRwFn_pncmUaxBvhPxniV8ZCtBkShmAhDwimha5yKu7OwZwBYQ2RLC-tSOxNSaj4BYKSvGgSqSNAy3NKiR21l-_0krfQWLDLGyOxEFcZtDAFzhsxYe-EwqNHe-zoi4U-rq7GtoDTTIg&__tn__=kK-y-R
https://zrzutka.pl/k9zd57
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Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecz-

nego kończy budowę kilkudziesięciu mieszkań przy 
ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 19, na Osiedlu 
Młodych. Na parterze zlokalizowana zostanie także 
filia Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz klub seniora.

Budynek będzie posiadał 45 mieszkań - 1, 2 lub 
3-pokojowych z balkonami o powierzchni od 45 do 
62 m2. Dodatkowo w podziemiu powstanie 65 miejsc 
postojowych. Wartość zadania to kwota prawie 17 mi-
lionów złotych. Z Banku Gospodarstwa Krajowego 
miasto pozyskało dofinansowanie bezzwrotne na in-
westycję w wysokości ponad 4 milionów 500 tysięcy 
złotych. 

W niedalekiej przyszłości świdnicki TBS planuje 
zrealizować kolejną inwestycję na terenie miasta. Na-
stępny budynek mieszkalny powstanie przy ul. Księcia 
Bolka II Świdnickiego. Planowana jest budowa 46 miesz-
kań – 1, 2 lub 3-pokojowych, częściowo z balkonami. Ich 
powierzchnia wynosić będzie od 37 do 70 m2. Powstanie 
także 58 garaży i dodatkowo na terenie posesji 11 miejsc 
parkingowych – w sumie 69 miejsc postojowych. Sza-
cowana wartość zadania to prawie 19 milionów złotych. 
Z Banku Gospodarstwa Krajowego pozyskano dofinan-
sowanie bezzwrotne w wysokości 1 537 400 zł. Termin 
zakończenia inwestycji to przełom 2023 i 2024 roku.

Oprac.

W trzy miesiące zebrali  
około 170 tysięcy na 
nowoczesną protezę!

Ta historia poruszyła wielu świdniczan. 
Utytułowany akrobata Andrzej Żumanow 
wskutek choroby stracił nogę, a jego dotych-
czasowe życie legło w gruzach. Mimo to nie 
porzucił marzeń o kontynuowaniu swojej przy-
gody z ukochanym sportem. Z pomocą przyszła 
Fundacja Wspierania Sportu „Łączy nas Foot-
ball”. 

Jak informuje Wiesław Żurek, prezes funda-
cji, w ciągu zaledwie trzech miesięcy, dzięki licz-
nym akcjom charytatywnym, udało się zebrać 
około 170 tysięcy złotych! Taka kwota wystarczy 
na wykonanie profesjonalnej protezy, która po-
zwoli Andrzejowi na pełny powrót do aktywno-
ści fizycznej. – Kiedy poznałem smutną historię 
Andrzeja Żumanowa i dowiedziałem się, że po-
trzebuje około 170 tysięcy złotych na protezę nogi, 
to powiem szczerze, nie wierzyłem, że uda się 
tak olbrzymią kwotę pozyskać i to w tak krótkim 
czasie – mówi Wiesław Żurek, prezes Fundacji 
Wspierania Sportu „Łączy nas Football”. – Ko-
chani, przyjaciele, jednak dzięki dobrym ludziom 
udało się. Mamy to! Andrzej jest już pod opieką 
fizjoterapeutki, pani Irenki, konsultantki wro-
cławskiej firmy Ortopes. To wybitni fachowcy z tej 
firmy podjęli się wykonania dla Andrzeja super 
nowoczesnej, naszpikowanej elektroniką protezy. 
Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to już w styczniu 
będzie on mógł z niej korzystać. Jeszcze raz wielkie 
dzięki dla wszystkich, którzy nas wsparli. Szcze-
gólne słowa uznania dla PCPR-u i jej dyrektor Be-
aty Galewskiej za merytoryczną pomoc związaną 
z programem pomocowym „Aktywny Samorząd”. 
Kłaniamy się i pozdrawiamy wszystkich – dodaje 
Wiesław Żurek.

DG

TBS buduje nowe mieszkania

Lokatorzy wprowadzą się do nowych mieszkań przy ul Słobódzkiego 19 w drugim kwartale przyszłego roku.
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Makiety, samoloty, czołgi, bu-
dowle i pojazdy. Niezwykłe konstruk-
cje z klocków COBI można podziwiać 
w Muzeum Dawnego Kupiectwa w 
Świdnicy. Wystawa to obszerna ko-
lekcja modeli nawiązujących do naj-
ważniejszych wydarzeń z historii 
Polski i nie tylko.

Pomysłodawczynią wystawy oraz 
twórczynią wszystkich makiet, przy 
dużym wsparciu syna - Jana Turzań-
skiego, jest Monika Turzańska - na co 
dzień pracująca w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Świdnicy.  - Na pomysło-
wo zaaranżowanych makietach zoba-
czycie państwo różne scenki historycz-
ne nawiązujące do pól bitewnych I i II 

wojny światowej, a także sceny cha-
rakterystyczne dla epoki PRL. Wszyst-
kie modele zostały wykonane z klocków 
konstrukcyjnych polskiej firmy COBI. 
Na makietach zwiedzający zobaczą 
zarówno charakterystyczne samoloty 
(Fokker DR.I, Spitfire, C-47 Dakota) i 
pojazdy (Opel Blitz, Willys, Shermann, 
tankietka TKS) znane z frontów I i II 
wojny światowej, jak również wyroby 
polskiej motoryzacji z czasów PRL, ta-
kie jak kultowa „Syrena”, „Warszawa” 
czy „Polonez”. Dodatkową atrakcją jest 
oryginalna broń strzelecka z Muzeum 
Broni i Militariów w Witoszowie Dol-
nym  – mówi Monika Turzańska.

J. Cader

Historia klockami 
opowiadana

Wystawę można oglądać 
do 5 grudnia, od wtorku do 
piątku w godz. 10:00 – 16:00 
oraz w soboty i niedziele od 
11:00 do 17:00.
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Lisia to kolejny przykład psa, któ-
ry zdecydowanie nie zasłużył na taki 
smutny los. Mimo swojego zaawan-
sowanego wieku suczka nie traci 
pogody ducha. Czy znajdzie się ktoś, 
kto zapewni jej bezstresowe życie w 
zaciszu kochającego domu?

– Starowinkę znaleźliśmy biega-
jącą z ciężkim łańcuchem na jednym z 
osiedli domków w Słotwinie. Z początku 
ogromnie wystraszona okazała się być 
wspaniałą lokatorką schroniska. Jak na 
bardzo dojrzały wiek, jest dość aktywna i 
chętnie bawi się z psami, z którymi dzieli 
boks. Mimo, że ewidentnie była psem po-
dwórkowym, to nauczona jest czystości 

i nie niszczy. Dogaduje się też z innymi 
psami, choć preferuje te nienachalne. 
Uwielbia wygrzewać się na słoneczku i 
naszym marzeniem jest, by dostała dom 
z ogrodem. Suczka boi się gwałtownych 
ruchów. Naszym zdaniem, najlepszy był-
by dom ze starszymi dziećmi, które rozu-
mieją, że Lisia nie jest już najmłodsza i 
potrzebuje więcej odpoczynku i bezstre-
sowego życia. Koty zignorowała – mówią 
wolontariusze świdnickiego schroniska.

Schronisko dla Zwierząt w Świd-
nicy, ul. Pogodna 3, telefon kontak-
towy: 733 093 663, 531 496 442, kon-
takt@schroniskoswidnica.pl.

DG

Lisia z utęsknieniem 
czeka na nowy dom

Lisia jest średniej wielkości psem. Waży ok. 20 kilogramów. 
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W sobotę, 6 listopada przez 
Świdnicę przeszedł marsz pod ha-
słem, „Ani jednej więcej”, zorganizo-
wany po śmierci 30-letniej Izabeli z 
Pszczyny. Kobieta trafiła do szpitala, 
będąc w 22. tygodniu ciąży, po odej-
ściu wód płodowych. Izabela zmarła 
w wyniku wstrząsu septycznego. 

Grupa kilkudziesięciu osób ze-
brała się na świdnickim Rynku. Mani-
festacja rozpoczęła się od odczytania 
listu napisanego przez rodzinę pani 
Izabeli. W opublikowanym tekście 
pełnomocnik rodziny mec. Budzow-
ska  podkreśliła, że rodzina zmarłej 
30-latki, w tym mąż Izabeli oraz ich 
córeczka, „pragną z całego serca po-
dziękować za słowa wsparcia i współ-
czucia, jakie płyną do nich zewsząd”. 
Następnie manifestujący wybrali się 
na spacer ulicami miasta. Ich przy-
stankami były biura poselskie Woj-
ciecha Murdzka oraz Ireneusza Zy-

ski, czyli parlamentarzystów, którzy 
podpisali się pod ustawą antyaborcyj-
ną. Pod drzwiami ich biur pojawiły się 
zapalone znicze oraz kwiaty. Pokojo-
wa pikieta pojawiła się również pod 
świdnicką katedrą.

Przypomnijmy, że ciężarna 30-lat-
ka trafiła do szpitala w Pszczynie z 
powodu odpłynięcia płynu owodnio-
wego, z żywą 22. tygodniową ciążą. 
Po przyjęciu stwierdzono bezwodzie 
oraz potwierdzono liczne wady pło-
du. W trakcie swojego pobytu kobie-
ta wysyłała wiadomości do bliskich 
i rodziny, w których alarmowała, że 
lekarze wstrzymywali się z opróżnie-
niem jamy macicy do czasu obumar-
cia płodu, co wiązała z zaostrzonymi 
przepisami antyaborcyjnymi. Po dniu 
spędzonym w szpitalu młoda kobieta 
zmarła. Pozostawiła męża i 9-letnią 
córeczkę.

DG

W pracowni tomografii kompu-
terowej świdnickiego szpitala działa 
już wysokiej klasy tomograf kom-
puterowy, pozwalający na szybszą i 
skuteczniejszą niż do tej pory, dia-
gnostykę pacjentów. 

Nowoczesny, 128–warstwowy to-
mograf komputerowy GE Revolution 
Evo czeka już na pacjentów w zmo-
dernizowanej i odpowiednio dosto-
sowanej pracowni TK. Sporą zaletą 
zakupionego sprzętu jest mniejsza in-
wazyjność dla pacjentów, przy jedno-
czesnym zachowaniu wysokiej jakości 
diagnostyki. Urządzenie pozwala na 
znaczące obniżenie dawki promienio-
wania i ilości stosowanych jodowych 

„Ani jednej więcej”. 
Protestujący przeszli 
ulicami miasta

Nowoczesny tomograf 
już dostępny dla 
pacjentów „Latawca”

W manifestacji wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców Świdnicy. 
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środków kontrastowych, w porówna-
niu do aparatów starszej generacji, a 
to z kolei zasadniczo wpływa na bez-
pieczeństwo pacjentów. Nowy tomo-
graf zastąpił wysłużony aparat z 2007 
roku, dotychczas używany w świdnic-
kim szpitalu. Koszt nowego tomografu 
komputerowego wyniósł 1.832.430,00 
zł, a całkowita wartość inwestycji to 
2.537.832,51 zł. W ramach umowy z po-
wiatem świdnickim szpital otrzymał 
dotację celową w kwocie 1.500.000,00 
zł, pochodzącą ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 – Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Oprac.

Nowy sprzęt, dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii, pozwala na przeprowadza-
nie bezpiecznych badań diagnostycznych u większej liczby pacjentów, w krótszym czasie.

fo
to

: S
zp

ita
l "

La
taw

iec
"

codzienna porcja informacji na mojaswidnica.pl
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Zapraszają 
do wspólnej gry! 

To świetna okazja do dobrej 
zabawy ze zdrową rywalizacją. 
Miejska Biblioteka Publiczna w 
Świdnicy zaprasza na cykliczne 
spotkania klubu gier planszowych 
„Kostka”. 

Klub działa od grudnia 2017 
roku. Powstał z inicjatywy pracow-
ników działu wypożyczalni multi-
mediów, który posiada już pokaźny 
zbiór planszówek. Klub zaprasza 
na spotkania rodziców z dziećmi, 
grupy znajomych, a także wszystkie 
osoby, które chcą i lubią kreatyw-
nie spędzać czas wolny, lubią grać 
w planszówki, ale nie zawsze mają 
z kim.

Na każdym spotkaniu klubo-
wicze grają w różne gry dosto-
sowane do wieku graczy, można 
również przynieść swoją ulubioną 
planszówkę i zagrać w nią z inny-
mi uczestnikami. Kolejna okazja do 
zabawy nadarzy się 20 listopada, 
w godzinach 9.00-14.00. Spotkanie 
poprowadzą Anna Grajzer i Aneta 
Błażewicz.

DG

Wypożyczalnia dla 
Dzieci i Młodzieży Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
w Świdnicy, inicjując akcję 
#czytelniaki, chce pokazać, 
że na interakcję z książką 
nigdy nie jest za wcześnie, 
a wizyta w bibliotece może 
być inspirująca także dla 
rodziców z najmłodszymi 
dziećmi. 

Biblioteki coraz częściej 
otwierają swe przestrze-
nie dla szerokiego grona 
odbiorców, również tych 
najmłodszych. Wszystkie 
przedsięwzięcia są przygo-
towywane z myślą o odbior-
cy w każdym wieku, także 
tych najmłodszych. Celem 
akcji #czytelniaki, którą ini-
cjują pracownicy biblioteki 
jest udowodnienie, że wizy-
ta w tym miejscu może być 
dla rodziców z dziećmi nie-
zwykle interesującą przy-
godą. Na zajęcia obowiązują 
zapisy pod nr. tel.: 74-640-
09-42. 

red.

Wspólne odśpiewanie hymnu, 
czytanie poezji o tematyce patrio-
tycznej oraz wykonanie „muralu” 
przez najmłodszych na skwerze 
z dzikami. Właśnie w taki sposób 
Miejska Biblioteka Publiczna im. C. 
K. Norwida w Świdnicy uczciła 103. 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

– Wspólnie z seniorami, młodzie-
żą oraz najmłodszymi czytelnikami 
odśpiewaliśmy hymn Polski, odczy-
taliśmy wspólnie „Marsz Skautów” 
Władysława Bełzy. Po literackim ak-
cencie młodsze dzieci stworzyły ru-
chomy mural, natomiast młodzież ze 

Międzypokoleniowo i pomysłowo. 
Narodowe Święto 
Niepodległości w bibliotece

Najmłodsi własnoręcznie pomalowali pa-
triotyczny mural. 
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Miejska Biblioteka Publiczna w 
Świdnicy oraz Świdnicka Kuria Bi-
skupia zapraszają na spotkanie au-
torskie z Magdaleną Wolińską-Riedi. 
Wydarzenie odbędzie się w sobotę 27 
listopada, o godz. 11.00 w bibliotece 
przy ul. Franciszkańskiej 18.

Magdalena  Wolińska-Riedi to 
uznana lingwistka, tłumaczka, pro-
ducentka i dziennikarka. Ukończyła 
studia magisterskie  w Katedrze Ita-
lianistyki Uniwersytetu Warszawskie-
go, studia doktoranckie na Wydziale 
Historii Kościoła Uniwersytetu Gre-
goriańskiego w  Rzymie i Akademię 
Dyplomatyczną PISM w Warszawie. 
Tłumaczka Trybunału Roty Rzymskiej 
i Sygnatury Apostolskiej w Watykanie, 
realizatorka i współproducentka po-
nad 20 filmów dokumentalnych i  se-
riali o Watykanie i papiestwie. Jako 
wolontariuszka podczas Światowych 
Dni Młodzieży w 2000 roku  pozna-
ła swego przyszłego męża, jednego z 
członków papieskiej Gwardii Szwaj-
carskiej. Przez 16 lat była obywatelką 

Watykanu. Od 2014 roku pracuje jako 
korespondentka Telewizji Polskiej w 
Rzymie i w Watykanie. 

red.

Wspólne czytanie jest ok!Z Watykanu w świat. 
Już wkrótce spotkanie autorskie 
z Magdaleną Wolińską-Riedi

Wydarzenie rozpoczęło się od wspólnego zaśpiewania hymnu państwowego.
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Szkoły Podstawowej nr 105 obejrzała 
wystawę „Tak powstawała Niepodle-
gła” – opowiada Marta Wojciechow-
ska, wicedyrektor Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Świdnicy. Wystawa 
przygotowana przez Biuro Programu 
„Niepodległa” poświęcona procesowi 
odzyskiwania przez Polskę niepod-
ległości oraz dorobkowi II Rzeczy-
pospolitej została wyeksponowana 
przez bibliotekę na skwerze z dzika-
mi. Prace można oglądać do końca 
listopada.

DG
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Pasja, zdrowy tryb życia i patrio-
tyzm. Tradycyjnie jak co roku w Jawo-
rzynie Śląskiej odbył się Bieg Niepod-
ległości. Zawodnicy wystartowali spod 
hali sportowo-edukacyjnej przy ulicy 
Świdnickiej i pobiegli ulicami Tade-
usza Kościuszki i Jana Pawła II. 

Gminne obchody Narodowego 
Święta Niepodległości rozpoczęły się w 
czwartek,  11 listopada uroczystą mszą 
świętą w intencji Ojczyzny w parafii pw. 
św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Ma-
ryi Panny w Jaworzynie Śląskiej. Następ-
nie uczestnicy przemaszerowali pod 
pomnik upamiętniający setną rocznicę 
odzyskania niepodległości. Burmistrz 
Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzego-
rzewicz, zastępca burmistrza Justyna 
Chrebela i wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Sebastian Grajaszek złożyli 
kwiaty i zapalili znicze za wszystkich, 
którzy w historii walczyli o wolność oj-
czyzny. Po oficjalnej części uroczystości 
odbył się Bieg Niepodległości. Uczest-
nicy mieli do pokonania następujące 
dystanse: 100 metrów – dzieci do lat 7, 
300 metrów – dzieci 7-12 lat oraz 1000 
metrów – młodzież 13+ oraz dorośli. 

jest biegiem symbolicznym, nie ma zwy-
cięzców i przegranych. Upamiętniamy 
wszystkich tych, którzy oddali swoje życie 
za ojczyznę – mówił Grzegorz Grzego-
rzewicz, burmistrz Jaworzyny Śląskiej.  

- Dzisiejszy bieg jest wyjątkowy, po-
nieważ ilość chętnych przerosła nasze 
oczekiwania i jest to absolutny rekord 
frekwencyjny. W rejestracji elektronicz-
nej zgłosiło się ponad 160 osób, a około 40 
zawodników zapisało się jeszcze dzisiaj 
rano stacjonarnie. Łącznie startuje około 
200 osób – informował Sylwester Bart-
czak, dyrektor Samorządowego Ośrod-
ka Kultury i Biblioteki Publicznej w Ja-
worzynie Śląskiej. 

Po biegu odbyły się występy arty-
styczne przygotowane przez przed-
szkolaki z Przedszkola Samorządowe-
go Chatka Puchatka, uczennice Szkoły 
Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej, ze-
spół Fart. Następnie wśród uczestników 
biegu rozlosowano nagrody ufundo-
wane przez firmę JAKO, ZPS Karolina, 
Gminę Jaworzyna Śląska i Samorządo-
wy Ośrodek Kultury i Bibliotekę Pu-
bliczną w Jaworzynie Śląskiej.

J. Cader

W Jaworzynie Śląskiej aktywnie 
uczcili Święto Niepodległości

Na starcie biegu zameldowała się rekordowa liczba uczestników – 200 biegaczy.

Na wszystkich, którzy brali udział 
w imprezie, czekał ciepły poczęstunek. 
Dla najmłodszych przygotowano ką-
cik aktywności związany tematycznie z 
Narodowym Świętem Niepodległości. – 

W tym wyjątkowym dniu pamiętajmy o 
osobach, które bronią naszych granic, nie 
tylko żołnierzach, również policjantach, 
funkcjonariuszach straży granicznej i 
wojsk obrony terytorialnej. Dzisiejszy bieg 
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Tegoroczne obchody rocznicy 
Mszy Pojednania w Krzyżowej miały 
skromniejszy charakter i kameral-
ny przebieg – przede wszystkim ze 
względu na panującą w kraju pan-
demię. Tak ważny jubileusz Zarząd 
Fundacji „Krzyżowa” świętował 15 
listopada, w gronie najbliższych 
partnerów – współgospodarzy Krzy-
żowej: Teresy Mazurek – wójt gminy 
Świdnica oraz Piotra Fedorowicza – 
starosty powiatu świdnickiego. 

Na zaproszenie zarządu fundacji 
oraz władz gminy i powiatu odpowie-
dział Konsul Generalny Niemiec we 
Wrocławiu – Hans Jörg Neumann, 
który wziął udział w uroczystym spo-
tkaniu w Domu na Wzgórzu w Krzy-
żowej.

– Uczestnicy spotkania poruszali 
tematy związane z przeszłością i ludź-
mi, którzy budowali polsko-niemieckie 
porozumienie. Jednak rozmowy skupiły 
się też na szansach, które stoją przed 
nami i naszymi partnerami, dzięki tak 
udanej współpracy. W Domu na Wzgó-
rzu omawiano więc też m.in. wspól-
ne przedsięwzięcia w kontekście roku 
2022 ogłoszonego Europejskim Rokiem 
Młodzieży, współpracę samorządów 
lokalnych z Konsulatem Generalnym 
we Wrocławiu, a także rozmawiano o 
potencjalnych zmianach wynikających 
z wyborów w Niemczech – opowiada 
Janusz Waligóra, rzecznik prasowy 
Urzędu Gminy w Świdnicy. – Roczni-
ca Mszy Pojednania była też okazją do 
wyrażenia wdzięczności gminie Świd-

nica, powiatowi świdnickiemu oraz 
Konsulatowi Generalnemu przez za-
rząd fundacji. Okres pandemii jest nie-
zwykle trudny dla Międzynarodowego 
Domu Spotkań Młodzieży i całej funda-
cji. Wsparcie ze strony lokalnych władz 
i konsulatu jest bardzo ważne i pomo-
gło przetrwać Krzyżowej te najtrud-

Mieszkanka 
Świebodzic 
zapobiegła 
zabójstwu

Niezwykle odważnym i boha-
terskim czynem wykazała się pani 
Jolanta ze Świebodzic. Będąc świad-
kiem brutalnego pobicia, bez chwili 
zawahania ruszyła ofierze z pomocą. 
Dzięki jej działaniu udało się urato-
wać życie 38-letniemu mężczyźnie. 
Za swój czyn kobieta otrzymała po-
dziękowania i piękne kwiaty z rąk 
funkcjonariuszy policji.  

– W sobotę, 30 października oko-
ło godziny 18.00 pani Jola oczekiwała 
na autobus na terenie jednego z osiedli 
w Świebodzicach. W pewnym momen-
cie zauważyła, że dwóch mężczyzn bije 
rękoma trzeciego, który przewrócił się 
na ziemię. Całe to zdarzenie odbywało 
się po drugiej stronie ulicy, również na 
przystanku autobusowym. Natychmiast 
przebiegła przez ulicę i zaczęła odciągać 
napastników od ofiary. Jej determinacja 
była na tyle skuteczna, że sprawcy ucie-
kli. Wtedy kobieta zauważyła, że pobity 
mężczyzna ma ranę w okolicy szyi. We-
zwała natychmiast służby ratunkowe, 
w tym policję. Ofiara pobicia, 38-latek 
został przewieziony do szpitala, gdzie 
przeszedł skomplikowaną operację, która 
uratowała mu życie – opowiada Mag-
dalena Ząbek, rzecznik prasowy KPP 
Świdnica. Funkcjonariusze z Komisaria-
tu Policji w Świebodzicach potrzebowali 
niespełna dwóch godzin, aby ustalić 
sprawców tego zdarzenia i ich zatrzy-
mać. Sprawcami okazali się dwaj bracia 
– mieszkańcy Świebodzic, których w 
dniu 2 listopada Sąd Rejonowy w Świd-
nicy aresztował na trzy miesiące pod 
zarzutem usiłowania zabójstwa. 

DG 

Symboliczne spotkanie 
w „Domu na Wzgórzu”

Na zdjęciu władze gminy Świdnica, powiatu świdnickiego i niemiecka delegacja.

niejsze chwile. Zarząd podkreślił, jak 
ważni dla organizacji pozarządowych 
są tacy partnerzy i jak wiele wspól-
nych projektów, ważnych dla lokalnych 
i międzynarodowych społeczności, uda 
się jeszcze w przyszłości zrealizować.

Oprac.
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Marcelinka ma 17 miesięcy i cho-
ruje na nowotwór mózgu. Mieszkańcy 
całego powiatu łączą siły, aby pomóc 
dziewczynce. – Moja córka była skraj-
nie wymęczona chorobą. Wychudzona, 
bo nie miała siły już jeść, oddychać i 
chodzić. Wymioty męczyły ją od lipca, 
z każdym dniem Marcelinka słabła. Nie 
miała ochoty się bawić, właściwie nic 
już nie mogła robić. Córka ma za sobą 
skomplikowaną operację usunięcia 
guza, ale ze względu na jego położe-
nie nie udało się usunąć nowotworu w 
całości. Jedynym ratunkiem jest kosz-
towna terapia protonowa – precyzyjna 
metoda radioterapii, która oszczędza 
zdrowe tkanki i daje mniejsze ryzyko 
powikłań, a tym samym większe szanse 
powrotu do zdrowia – mówi Agnieszka 
Andreasik, mama dziewczynki.

W niedzielę, 14 listopada w hali 
widowiskowo-sportowej w Strzego-
miu odbył się festyn charytatywny. 
Inicjatorami wydarzenia była gmina 
Strzegom, Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Strzegomiu oraz Strzegomskie 
Centrum Kultury. Na uczestników 
czekała moc atrakcji, w tym występy 
artystyczne, duża, kolorowa zjeżdżal-
nia z motywem pirackim, plac zabaw 
„Spongebob”, suchy basen z kulkami, 
wata cukrowa, warsztaty ekspery-
mentalno-chemiczne, wyspa z kloc-
kami architektonicznymi, wyspa z 
klockami lego oraz wyspa ze słomka-
mi animacyjnymi. Starszaki mogli sko-
rzystać z warsztatów robotyki i pro-
gramowania oraz malowania obrazów 
za pomocą nici „string art”.

- Szukamy wszelkich możliwości, 
aby jak najszybciej zebrać pieniądze, 
ponieważ czas działa na naszą nieko-
rzyść. Choroba szybko postępuje i liczy 
się każda godzina. Im szybciej zacznie-
my terapię protonową, tym większa 
szansa na uratowanie zdrowia i życia 
Marcelinki. Złożyliśmy dokumenty do 
specjalistycznej kliniki w Niemczech. 
Nie wiemy, jaka kwota będzie po-
trzebna, aby opłacić skomplikowaną 
operację Marcelinki, ponieważ wciąż 
czekamy na odpowiedź, czy tamtejsi le-
karze w ogóle podejmą się leczenia tak 
małego dziecka. Jeżeli tylko otrzymamy 
odpowiedź, poinformujemy wszyst-
kich, jaki to będzie koszt. Bierzemy pod 
uwagę każdą możliwość na uratowanie 
życia naszego dziecka. Przed nami ko-
lejna dawka chemii i rezonans, który 
zobrazuje działanie leków na nowo-
twór, czy jego objętość nie powiększy 
się – dodaje mama Marcelinki. 

Jeżeli nie uda się zebrać  pieniędzy  
na terapię protonową, dziewczynka 
będzie miała 11 procent szans na prze-
życie. - Marcelinka obecnie odpoczy-
wa w domu, po drugiej dawce chemii. 
Sytuacja związana z chorobą córecz-
ki jest dla mnie bardzo ciężka, trudno 
jest mi nawet rozmawiać o tym. Je-
stem pełna nadziei i wiem, że jest wie-
lu ludzi o dobrych sercach, którzy nas 
wspomogą. Mamy wokół siebie wiele 
wspaniałych osób z głowami pełnymi 
pomysłów. Będziemy się starać, aby do 
końca roku organizować najróżniejsze 
akcje np. z okazji zbliżających się An-
drzejek, Mikołajek czy świąt. Dzisiaj 

(14 listopada), nasi dzielni strażacy z 
Ochotniczej Straży Pożarnej maszerują 
na Śnieżkę z puszkami i zbierają pie-
niądze. Wszyscy, którzy dzisiaj zdoby-
wają górę, mogą ich spotkać na swojej 
drodze i wspomóc nas choćby złotówką. 
Druhowie z OSP  wykonują również 
challenge dziesięciu pompek dla Mar-
cysi, po czym nominują kolejne osoby. 
Jeżeli zdarzy się tak, że zbierzemy wyż-
szą kwotę niż potrzebujemy, to różnice 
przekażemy na inną, potrzebującą oso-
bę – mówi Agnieszka Andreasik. 

Kwota, którą udało się zebrać pod-
czas festynu charytatywnego, to 38 
tys. 079, 30 zł. – Ten wspaniały wynik 
zawdzięczamy wam, waszym sercom 
i waszemu wsparciu. Jest w was moc. 
Dziękuję wszystkim, którzy zaangażo-
wali się w organizację tego cudowne-
go wydarzenia. Dziękuję burmistrzowi 
Strzegomia, dyrektorowi i pracowni-
kom Strzegomskiego Centrum Kultury 

Łączą siły, aby wesprzeć 
leczenie małej Marcelinki

Agnieszka Andreasik (na zdj. z lewej), mama Marcelinki, prowadziła loterię fantową.
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oraz dyrektorowi Ośrodka Sportu i Re-
kreacji Strzegom za wielkie zaangażo-
wanie i chęć użyczenia obiektu, spon-
sorom, wolontariuszom, mieszkańcom, 
strzegomskim placówkom oświato-
wym, dzieciaczkom i każdemu z osobna 
za tak wspaniały dzień – dodaje mama 
dziewczynki. W sumie, na koncie fun-
dacji siepomaga.pl zebrano ponad 200 
tys. zł na leczenie Marcelinki.

Kolejna akcja charytatywna - „Miko-
łajkowy Przejazd dla Marcelinki” - zosta-
nie zorganizowana przez Strzegomską 
Grupę Miłośników Motoryzacji już 27 
listopada. Każdy, kto chciałby wesprzeć 
Marcelinkę może dokonywać wpłat po-
przez portal Siepomaga – https://www.
siepomaga.pl/zycie-marcelinki. Z kolei 
za pośrednictwem facebooka organizo-
wane są licytacje na rzecz dziewczynki: 
Licytacje dla malutkiej Marcysi, Armia 
Mikołajka dla Marcelinki.

J. Cader

Przez 19 pierwszych dni li-
stopada na wszystkich konty-
nentach i we wszystkich krajach 
świata odbywała się kampania 
„19 dni przeciwko przemocy i 
krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. 
We wtorek, 9 listopada na sta-
dionie miejskim w Żarowie spo-
tkali się wszyscy, którym prze-
moc wobec dzieci i młodzieży 
nie jest obojętna.

Inicjatorem akcji była spo-
łeczność Zespołu Szkół im. Ję-
drzeja Śniadeckiego w Żarowie. 
Symbolem kampanii jest po-

marańczowa wstążka. To znak 
ostrzegawczy mający zwrócić 
uwagę na krzywdę drugiego 
człowieka. W cichym przemarszu 
wokół płyty boiska zgromadzeni, 
ubrani w pomarańczowe barwy z 
transparentami głoszącymi hasła 
kampanijne, wyrazili swój sprze-
ciw wobec przemocy kierowanej 
do dzieci i młodzieży. Zwieńcze-
niem przedsięwzięcia był wspól-
ny taniec do utworu Jerusalema. 
Cała akcja cieszyła się wielkim 
zainteresowaniem.

oprac.

Wyrazili swój 
sprzeciw wobec 
przemocy

Mieszkańcy Żarowa w geście solidarności przynieśli ze sobą symboliczne serca.  
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Marcelinka toczy nierówną walkę o życie. Trwa zbiór-
ka środków na jej leczenie. W hali Strzegomskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji odbył się festyn charytatywny z mocą 
atrakcji dla wszystkich, którzy chcieli pomóc małej strze-
gomiance.

https://www.siepomaga.pl/zycie-marcelinki
https://www.siepomaga.pl/zycie-marcelinki
https://www.facebook.com/groups/3030237333931242/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/2614901935407785/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/2614901935407785/?ref=share
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Niezwykle wyrównany przebieg 
miało spotkanie w ramach 6. kolejki 
III ligi koszykówki między Domino 
Polonią Świdnica i niepokonanym w 
tym sezonie KKS Siechnice. Dobrze 
dysponowani podopieczni Pawła Do-
maradzkiego byli o włos od zwycię-
stwa. W końcówce to jednak goście 
zachowali więcej sił, wygrywając 
ostatecznie 75:72. 

Spotkanie od samego początku 
było niezwykle wyrównane. Żaden z ze-
społów nie był w stanie zbudować prze-
wagi, a prowadzenie przechodziło z rąk 
do rąk. Do przerwy było (39:40). Trzecia 
kwarta to kapitalna gra świdniczan. Raz 
po raz wykorzystywali gapiostwo przy-
jezdnych. Dzięki temu przed ostatnią 
ćwiartką na tablicy świetlnej widniał 
wynik 60:53. Niestety, czwarta kwar-
ta należała do przyjezdnych. Trener 
Siechnic, Radosław Hyży, były utytu-

łowany zawodnik i reprezentant Polski, 
udzielił ostrej reprymendy swoim pod-
opiecznym, co przełożyło się, niestety 
na skuteczniejszą grę gości. O finalnym 
rezultacie zadecydowała końcówka 
spotkania. Na 26 sekund przed ostatnią 
syreną Hyży poprosił o czas. To wów-
czas szkoleniowiec gości ustawił akcję, 
która całkowicie rozmontowała szyki 
obronne gospodarzy. Dzięki trafieniu 
za dwa Siechnice wyszły na prowadze-
nie. Gospodarze ratowali się jeszcze 
przewinieniami, a goście dołożyli jeden 
punkt z rzutu osobistego. Na osiem 
sekund przed końcem to gospodarze 
mogli doprowadzić do remisu. Piłka 
trafiła do Andrzeja Słobodziana, który 
tego dnia aż czterokrotnie trafiał zza 
łuku. Niestety, dzięki twardej obronie 
tym razem kapitan gospodarzy chybił, 
a spotkanie zakończyło się rezultatem 
72:75. Po ostatniej syrenie oba zespoły 
za swoją postawę zostały nagrodzone 
przez kibiców gromkimi brawami.

Domino Polonia Świdnica – Cen-
trum Medyczne Magnolia KKS 

Siechnice 72:75 (23:21,16:19, 
21:13,12:22)

Domino Polonia: Słobodzian 22, 
Kosmala 17, Sieńko 14, Soboń 12, 
Rejek 3, Czyrek 2, Kałużyński 
2, Cisek, Biernat, Połeć, Liuras, 
Poradzisz

6. kolejka (6-7.11):
▪ MKS Basket Szczawno Zdrój 
– Exact Systems Śląsk Wrocław 
50:98
▪ ZZKK Orzeł Ziębice – UKS 
Gimbasket Wrocław 79:670
▪ KS Basket Legnica – Chrobry 
XXI Kłodzko 101:81

DG

12 zwycięstw, dwa remisy oraz 
jedna porażka. Takim bilansem po 
rundzie jesiennej mogą pochwalić 
się podopieczni Grzegorza Borowe-
go. Piłkarze IgnerHome Polonii-Stali 
Świdnica w ostatnim tegorocznym 
spotkaniu na własnym terenie, po 
twardym boju pokonali GKS Mir-
ków/Długołęka 2:1.

Trener Grzegorz Borowy przed 
pierwszym gwizdkiem zdecydował się 
na kilka rotacji w składzie. Dotych-
czasowi pewniacy, bramkarz Kot oraz 
gracze z pola Białasik i Myrta rozpo-
częli niedzielną potyczkę na ławce re-
zerwowych. W ich miejsce szkolenio-
wiec świdniczan desygnował do gry 
Szczepaniuka, Białasa oraz Trzynę. 
Lepiej spotkanie rozpoczęli gospoda-
rze. Już w 7. min. po centrze Szymona 
Tragarza, przytomnie w polu karnym 
zachował się Grzegorz Zygadło i było 
1:0 dla świdniczan. Z upływem kolej-
nych minut do głosu zaczęli dochodzić 
przyjezdni, którzy raz po raz starali się 
wychodzić z groźnymi kontratakami. 
Swoich szans szukali też przy stałych 
fragmentach gry. I właśnie jedną z ta-
kich sytuacji zamienili na bramkę. W 19. 
min. po centrze z rzutu rożnego pił-

ka zatrzepotała w bramce strzeżonej 
przez Kacpra Szczepiuka. Mimo kilku 
sytuacji ze strony świdniczan do koń-
ca pierwszej połowy nie padła już żad-
na bramka. Podobnie jak w pierwszej 
części gry tak i drugą lepiej rozpoczęli 

Jesteś fanem żeńskiej siatkówki? 
Kibicujesz MKS IgnerHome Volley 
Świdnica i chcesz mieć realny wpływ 
na rozwój lokalnego klubu? W takim 
razie zostań patronem biało-zielo-
nych!

– Ruszamy z nową akcją patronac-
ką dla MKS IgnerHome Volley Świd-
nica, której w żeńskiej siatkówce nie 
zrobił jeszcze nikt. „Patronite” to in-
nowacyjny projekt crowdfundingowy, 
dzięki któremu, wspierając klub, sta-
jesz się jego częścią. Od teraz możesz 
stać się patronem klubu i razem z nami 
odbudować potęgę żeńskiej świdnickiej 
siatkówki na mapie Polski – tłumaczy 
prezes klubu Damian Dąbrowski.

Czym jest crowdfunding i jak dzia-
ła?

Crowdfunding polega na finanso-
waniu różnego rodzaju przedsięwzięć 
przez społeczność, która już jest lub 
dopiero zostanie wokół nich zorgani-
zowana. Finansowanie to odbywa się 

najczęściej przy udziale dużej liczby 
drobnych, jednorazowych wpłat doko-
nywanych przez osoby zainteresowa-
ne danym projektem. Crowdfunding 
zyskuje coraz większą popularność, 
także w branży sportowej. – Tym pro-
jektem dążymy również do stworzenia 
nowej mody na funkcjonowanie klu-
bów sportowych w Polsce. Crowdfun-
ding jest przyszłością takich klubów jak 
nasz! Sprawdź dostępne progi wejścia 
w projekt i razem rozpocznijmy drogę 
na szczyt. Każdy, kto zostanie patro-
nem, będzie miał okazję włączyć się w 
aktywną działalność managerską klu-
bu sportowego. W comiesięcznych spo-
tkaniach on-line omawiać będziemy 
wspólne pomysły. Zrealizuj swoją pasję 
i zamień ją w sposób na życie – za-
chęca prezes MKS IgnerHome Volley 
Świdnica. Wszystkie szczegóły akcji 
można znaleźć na stronie: patronite.
pl/mksvolleyswidnica. 

DG

Świdniczanie zwycięstwem 
kończą rundę jesienną

zawodnicy IgnerHome Polonii-Stali 
Świdnica. W 49. min. za sprawą dokład-
nego uderzenia Patryka Paszkowskie-
go, biało-zieloni ponownie wyszli na 
prowadzenie. Rozpędzeni świdniczanie 
starali się podwyższyć rezultat, jednak 

Jednym z najlepszych zawodników w szeregach biało-zielonych w tym sezonie jest Szymon 
Tragarz. 

kolejne próby minimalnie mijały bram-
kę przyjezdnych. Ostatecznie spotkanie 
zakończyło się wynikiem 2:1. Po pięt-
nastu seriach gier, świdniczanie mają 
38 oczek i do liderującej Lechii Dzier-
żoniów tracą 7 punktów. 20 listopada, 
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica roze-
gra mecz awansem. W ramach 16. kolej-
ki, w pierwszym meczu rundy rewanżo-
wej biało-zieloni powalczą na wyjeździe 
z Pogonią Oleśnica. W pierwszym star-
ciu obu drużyn, padł remis 2:2.

MKS IgnerHome Polonia-Stal Świd-
nica – GKS Mirków/Długołęka 2:1 (1:1)
bramki dla gospodarzy: Zygadło 7′, Pasz-
kowski 49′
Polonia-Stal: Szczepaniuk – Kasprzak, Edil 
Barros, Salamon, Paszkowski – Białas, Sowa – 
Zygadło, Szuba, Tragarz – Trzyna oraz Myrta, 
Białasik, Kozachenko, Kusio, Pasek, Polak.

15. kolejka (13-14.11):
▪ Pogoń Oleśnica – Bielawianka Bielawa 2:7
▪ Sokół Marcinkowice – Piast Nowa Ruda 2:1
▪ Słowianin Wolibórz – Polonia Trzebnica 4:0
▪ Orzeł Ząbkowice Śląskie – MKP Wołów 0:0
▪ Piast Żerniki Wrocław – Moto-Jelcz Oława 0:0
▪ WKS Wierzbice – AKS Strzegom 3:0
▪ Barycz Sułów – Lechia Dzierżoniów 1:3

DG

Walczyli do ostatniej syreny!

Mimo porażki biało-zieloni zostawili po sobie bardzo dobre 
wrażenie.

Zostań patronem 
biało-zielonych

Dzięki wsparciu patronów, 
świdnicki klub będzie mógł 
rozwijać swoje projekty sportowe. 
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Imponująca frekwencja, do-
godne warunki atmosferyczne i 
przede wszystkim świetna zabawa! 
Po rocznej przerwie spowodowanej 
pandemią koronawirusa powróciła 
jedna z największych imprez spor-
towych związanych z naszym mia-
stem – RST Półmaraton Świdnicki. 
Ostatecznie 6 listopada, najszybszy 
okazał się Ukrainiec, Dmytro Dido-
vodiuk.

Tradycyjnie rywalizację zainaugu-
rowali najmłodsi zawodnicy. Na spe-
cjalnie przygotowanych trasach przez 
Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Ze-
społów Sportowych w Świdnicy odbyły 
się biegi „Zanim dorosnę do maratonu”. 
Młodzi bohaterowie poczuli sportowy 
klimat i odkryli, że aktywne spędzanie 
czasu może być świetną zabawą. Łącz-
nie na starcie zameldowało się przeszło 
250 młodziutkich adeptów biegania.

Niepokonani we własnej hali po-
zostają piłkarze ręczni ŚKPR-u Świd-
nica. W siódmej kolejce I ligi Szare 
Wilki pewnie pokonały Dziewiątkę 
Legnica 32:29 (19:13) i wskoczyły w 
tabeli na wysokie czwarte miejsce!

Podopieczni Krzysztofa Terebuna 
i Patryka Dębowczyka byli faworytem 
spotkania. Dziewiątka jest jedynym 
zespołem w lidze, który nie zdobył 
dotąd choćby jednego punktu. Z dru-
giej strony aż cztery z sześciu swoich 
spotkań przegrywała zaledwie jedną 
bramką, więc trudno uznać, że od-
stawała od swoich przeciwników. W 
świdnickim obozie spodziewano się 
trudnego meczu. Ostatecznie prze-
sadnie trudny nie był, ale gospodarze 
musieli walczyć przede wszystkim z 
własnymi mankamentami. Kolejny raz 
okazało się, że Szare Wilki zdecydo-
wanie lepiej czują się w pojedynkach 
z mocniejszymi rywalami. – To nie był 
najlepszy nasz występ, ale najważniej-
sze jest zwycięstwo – mówił po meczu 
Arkadij Makowiejew, prezes ŚKPR-u.

Pierwsze minuty należały do le-
gniczan, którzy objęli prowadzenie 5:2. 
Gospodarze wolno się rozkręcali i na 

gole (32:29). Najlepszymi zawodnikami 
meczu zostali wybrani Konrad Turalik 
(Dziewiątka) i Mateusz Redko (ŚKPR). 
Popularny „Redziu” zagrał w tym meczu 
na swoją prośbę i efektownie pożegnał 
się z kibicami na kilka miesięcy. W nie-
dalekim czasie przejdzie operację kola-
na i na parkiet wróci prawdopodobnie 
dopiero w następnej rundzie. Tradycyj-
nie królem polowania okazał się Michał 
Wojtala (10 bramek). Warto też odnoto-
wać pierwsze trafienie na pierwszoligo-
wych parkietach Norberta Bala. Bardzo 
udanie zastąpił na kole Michała Rze-
peckiego, który z powodu, miejmy na-
dzieję, niegroźnego urazu musiał opu-
ścić parkiet.

ŚKPR Świdnica – EUCO UKS 
Dziewiątka Legnica 32:29 (19:13)

ŚKPR: Shupyk, Mirga – Wojtala 10, Chmiel 
8, Redko 4, Etel 2, Pęczar 2, Wołodkiewicz 
2, Bal 1, Galik 1, Dębowczyk 1, Rzepecki, Wi-
ciak, Danis, K. Stadnik

7. kolejka (13-14.11)
▪ Bór Joynet Oborniki Śl. – Tęcza Kościan 
39:23 (20:8)
▪ Olimp Grodków – GOKiS Kąty Wrocław-
skie 26:37 (11:18)
▪ Szczypiorniak Gorzyce Wielkie – Zew 
Świebodzin 29:35 (12:15)
▪ AZS UZ Zielona Góra – Grunwald Poznań 
22:25 (10:13)
▪ Real Astromal Leszno – Trójka Nowa Sól 
28:27 (8:14)

Oprac.Utrata Mateusza Redko przez dłuższy czas może okazać się sporym osłabieniem.  

Wciąż niepokonani na własnym terenie! 
ŚKPR ograł Dziewiątkę Legnica

właściwe tory wskoczyli w ostatnich 
dziesięciu minutach pierwszej połowy. 
Bramkę zamurował Volodymyr Shupyk, 
a kolejne skuteczne ataki szybko znala-
zły odzwierciedlenie na tablicy wyni-
ków. Do przerwy ŚKPR prowadził 19:13. 

W drugiej połowie nie było większych 
emocji. Świdniczanie kontrolowali wy-
nik, ale w końcówce pozwolili rywalom 
złapać wiatr w żagle i z przewagi, któ-
ra w pewnym momencie sięgała sied-
miu bramek, ostatecznie ostały się trzy 
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6. RST Półmaraton Świdnicki 
przeszedł do historii

Punktualnie o godz. 12.00 na trasę 
wyruszyła pierwsza z dwóch tur za-
wodników rywalizujących na dystansie 
półmaratonu. Ostatecznie bezkonku-
rencyjny okazał się Ukrainiec, Dmytro 
Didovodiuk (01:10:27). Drugie miejsce 
zajął Mateusz Mrówka (01:10:57), a na 
najniższym stopniu podium uplasował 
się Abderrahim Elsari (01:11:02). Naj-
szybszą z pań okazała się również re-
prezentantka Ukrainy, Nataliya Lehon-
kova (01:23:21).

Nie mogło również zabraknąć bie-
gu na dystansie pięciu kilometrów. Z 
trasą popularnej „Dzikiej 5” najszybciej 
poradził sobie Wojciech Pratkowiec-
ki (00:17:42). Jako drugi finiszował Wit 
Grosicki (00:18:48), a miejsce na podium 
uzupełnił Mariusz Franczak (00:18:52). 
Wśród pań bezkonkurencyjna okazała 
się świdniczanka, Sonia Rozumkiewicz 
(00:22:05).

DG
Każdy uczestnik na mecie otrzymał 
pamiątkowy medal oraz upominek.

Dmytro Didovodiuk, 31-letni zwycięzca 6. RST 
Półmaratonu Świdnickiego na mecie nie krył 
zadowolenia ze swojego osiągnięcia.

◄ Po raz 
pierwszy w 
historii RST 
Półmaratonu 
Świdnickiego, 
zawodnicy 
startowali z 
bieżni stadionu 
miejskiego przy 
ul. Śląskiej 35. 
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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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Poszukujemy 
kandydatów 

na stanowiska:

ŚLUSARZ

Lokalizacja: Pszenno, Cukrownia Świdnica

Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem: 
rekrutacja@suedzucker.pl

Więcej informacji:  www.suedzucker.pl - oferty pracy

OFERUJEMY:

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


