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Urząd Miejski w Świdnicy zachęca mieszkańców do udziału w badaniu ankietowym oraz spotkaniach diagnostycznych, których celem jest poznanie opinii świdniczan na temat miasta a
także rozpoznanie potrzeb i oczekiwań wobec dalszego rozwoju w kolejnych latach.
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Helena Semenetz-Kwiatkowska
Honorowym Obywatelem Świdnicy

Na uroczystość nadania tytułu przybyła rodzina odznaczonej oraz byli i obecni współpracownicy, którzy osobiście złożyli wyrazy uznania dla
Heleny Semenetz-Kwiatkowskiej.

Helena Semenetz–Kwiatkowska
urodziła się w Świdnicy. Ukończyła
tu II Liceum Ogólnokształcące, a tytuł magistra matematyki uzyskała w
Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu na Wydziale Matematyczno-Fizycznym. Przez wiele lat pracowała jako
nauczyciel matematyki – najpierw w
Cieplicach Śląskich, a później w Świdnicy (Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych, Szkoła Podstawowa nr 1 i
nr 8).
Od początku swojej kariery zawodowej była bardzo zaangażowana w
życie społeczne i kulturalne miasta.
Organizowała spotkania z poezją, filozofią i sztukami pięknymi. Współtworzyła Stowarzyszenie na Rzecz Człowieka ITON, które powstało 23 marca
1992 roku w Świdnicy. Stowarzyszenie
to odwoływało się do człowieka jako
integralnej, niepowtarzalnej jednostki, wspierając jego rozwój, poszerzając samoświadomość, rozwiązywanie
problemów zewnętrznych i organizację bytu społecznego. Kierowało się
zasadą, iż każdy człowiek jest indywidualnością twórczą, która powinna
znaleźć, w interesie własnym i ogółu,
najlepsze dla swojego potencjału pole
realizacji. W ramach działalności sto-

warzyszenia organizowane były spotkania z poezją i wystawy obrazów.
Członkowie tego gremium zasiadali
również w Radzie Miejskiej w Świdnicy w kadencji 1994-1998 r. (Andrzej
Protasiuk, Zenon Michalczyk, Danuta
Saul-Kawka). Ponadto, z jej inicjatywy
w 1992 roku powstała Niepubliczna
Szkoła „ITON”.
Wśród licznych projektów i inicjatyw Heleny Semenetz-Kwiatkowskiej
o znaczeniu regionalnym i ogólnopolskim były:
▪ wystąpienie na I Światowym
Kongresie Uniwersalizmu w Warszawie (1993) z referatem “Wielka Herezja
Amarneńska w oczach człowieka XX
wieku,
- wykreowanie nagrody „Wawrzyn
ITON-u”, której laureatami zostali Andrzej Wajda, Marian Jachimowicz
(poeta), Marian Ruszkiewicz (artysta
malarz),
▪ światowa prapremiera filmu
„Panna Nikt” w Świdnicy (1996) w reżyserii Andrzeja Wajdy na podstawie
książki Tomasza Tryzny,
▪ projekt „Świdnica w Blasku Istnienia”, który znalazł się w gronie laureatów konkursu Fundacji Kultury z
cyklu „Małe O jczyzny”(1996),

▪ akcja pomocy dla terenów dotkniętych powodzią w rejonie Kotliny
Kłodzkiej (1997, 1998),
▪ współorganizacja wydarzenia
artystyczno-naukowego
„Realność
Świata Wizji” (1998) na temat sztuki i
mistyki Williama Blake’a, w którym
udział wzięli m. in.: Michał Fostowicz,
prof. Wiesław Juszczak, prof. Tadeusz
Sławek, Olga Tokarczuk, Henryk Waniek, Antoni Matuszkiewicz,
▪ organizacja „Wigilii Przełomu
Tysiącleci” na świdnickim rynku (1999)
– był to początek corocznej tradycji
wigilijnej w Świdnicy,
▪ organizacja sympozjum kulturalno-naukowego “Egipt Faraonów”

(2000) w Świdnicy, w którym udział
wzięli m. in.: prof. Karol Myśliwiec i
prof. Stanisław Medeksza, dr Kamil
Kuraszkiewicz, Agnieszka Kowalska,
dr Dobiesław Karst,
▪ comiesięczne ekumeniczne modlitwy o pokój na świecie, od 2014
roku.
Jej pasją życiową była i jest historia starożytnego Egiptu. Ta przygoda
zaczęła się od badań nad pochodzeniem jej nazwiska i jego podobieństwem do egipskiego nazwiska Semenechkare, kiedy to poznała autorów Wielkiej Herezji Amarneńskiej
i idee religijnej rewolucji w Egipcie.
Zadebiutowała książką „Kim jesteś
Nefretete?” (2010), której akcja dzieje
się w Świdnicy. Losy królewskiej pary
Echnatona i Nefretete analizuje już
od przeszło 20 lat. Kolejna jej powieść
„Klucz życia” przedstawia losy królowej Nefretete i pozostałych twórców
rewolucji religijnej. Publikacja została
zgłoszona do ogólnopolskiego plebiscytu „Historia zebrana” przez wydawnictwo ATUT. Konkurs ten miał
kilka etapów i w każdym z nich książka świdnicznaki odnosiła sukces. Jego
finał przyniósł pisarce zwycięstwo.
Powieść w kategorii „Historia niebanalna” zdobyła ponad 70% oddanych
przez internet głosów i otrzymała
tytuł „najlepszej książki historycznej 2019 roku”. Wiersze i fragment
powieści Heleny Semenetz–Kwiatkowskiej („Czy wierzysz w Miłość?”)
znalazły się w antologiach wydanych
przez Dolnośląski Oddział Literatów
Polskich „Słowo – jest czynu testamentem” i „Jeszcze zmierzch żarzy”
(2020-2021). W 2020 roku pisarka została uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Świdnicy za całokształt
działalności kulturotwórczej i społecznej. W tym samym roku przyjęto
ją w poczet członków Związku Literatów Polskich.
Oprac.
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Podczas majowej sesji Rady Miejskiej Helena Semenetz-Kwiatkowska odebrała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy. Z wnioskami o nadanie tytułu wystąpiła prezydent Beata
Moskal–Słaniewska oraz radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Świdnicy.

Zgodnie z umową, prace przy ul. Leśnej powinny zakończyć się do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

reklama

wita budynku wyniesie 2465,40 m2.
Przypomnijmy, że miasto na realizację inwestycji pozyskało 4,3 miliona
złotych z Funduszu Dopłat, w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego
programu budownictwa komunalnego. – Cały czas naszą wielka bolączką
jest gospodarka mieszkaniowa. Zrobiliśmy wiele w tej dziedzinie, m.in.
budując budynek socjalny przy ul.
Robotniczej, przebudowując budynki
przy ul. 1 Maja i ul. Traugutta, modernizując pustostany, zwiększając tempo ich remontów, ale to wciąż jeszcze
za mało – mówi prezydent Świdnicy,
Beata Moskal-Słaniewska. Miasto
w dalszym ciągu prowadzi aktywną
politykę mieszkaniową. Budowane
są z coraz większą intensywnością
mieszkania w systemie TBS – przy ul.
Mieczysława Kozara-Słobódzkiego
w III kwartale tego roku oddanych
zostanie 45 lokali. Kolejne 46 mieszkań wybudowanych zostanie przy ul.
Księcia Bolka II Świdnickiego. Trwają
także remonty modernizacyjne pustostanów.

facebook mojaswidnica.pl

Oprac.
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Wybudowany zostanie czterokondygnacyjny, wielorodzinny budynek. Powstanie 25 lokali mieszkalnych jedno, dwu i trzypokojowych
z przynależnymi komórkami lokatorskimi. Zaprojektowano również
40 miejsc parkingowych, w tym 2
miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Powierzchnia całko-

reklama

wizualizacja: UM Świdnica

Przedsiębiorstwo
Budowlane
Mirosław Wierzyk ze Świdnicy wygrało przetarg na budowę budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą przy
ul. Leśnej. Oferta opiewa na kwotę
8 572 962,87 zł. Podpisanie umowy z
wykonawcą nastąpi w najbliższym
tygodniu.

reklama

Wybrano wykonawcę
budowy nowych mieszkań
komunalnych
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Świdnica potrójnie
nagrodzona

Kacper Siwek ponownie
z tytułem najlepszego
skarbnika w kraju

foto: UM Świdnica

Praca Kacpra Siwka
po raz kolejny została
doceniona w całym kraju.

Skarbnik Świdnicy, Kacper Siwek
zajął II miejsce w rocznym rankingu
skarbników Dziennika Gazety Prawnej oraz I miejsce w kategorii „Skarbnik V-lecia” wśród miast powyżej 25
tysięcy mieszkańców. Udział w klasyfikacji jest bezpłatny, a nad prawidłowym przebiegiem wyboru czuwa
kapituła rankingu złożona z ekspertów ds. samorządu terytorialnego, ze
świata nauki, biznesu oraz dziennikarzy Dziennika Gazety Prawnej.
Kacper Siwek jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, gdzie ukończył studia
z zakresu finansów i bankowości ze
specjalnością finansów samorządowych oraz studia doktoranckie. Ponadto ukończył studia podyplomowe
z zakresu finansów, rachunkowości i
zarządzania. Jest też absolwentem studiów MBA. Jest autorem wielu publikacji naukowych w dziedzinie ekonomii.
Skarbnikiem miasta Świdnica jest od
marca 2016 roku, wcześniej pracował
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej
oraz w Urzędzie Miejskim na stanowisku inspektora oraz zastępcy skarbnika. – Stosowanie skomplikowanych i
niejednoznacznych przepisów prawa,
jak i wysokie umiejętności analityczne
to wielkie atuty Kacpra Siwka. Jestem
przekonana, że ta nagroda będzie dodatkową motywacją w jego codziennej
pracy. Gratuluję mu najserdeczniej,
licząc na wiele kolejnych dobrych lat
współpracy – mówi Beata Moskal–Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Po raz piąty uhonorowani zostali samorządowcy odpowiedzialni za
fundamentalny aspekt funkcjonowania miasta, czyli budżet i finanse.
Stworzono precyzyjną i obiektywną
ocenę zakresu odpowiedzialności,
charakteru podejmowanych zadań
oraz złożoności struktury budżetu
gmin i powiatów. Ocenie podlegały
m.in. kompetencje skarbników, opinie
Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące budżetu oraz zadłużenie gminy. Kacper Siwek tytuł ten zdobył już
trzeci raz. – Traktuję to wyróżnienie
nie jako swój sukces, ale całego zespołu, którym mam przyjemność od kilku
lat kierować. To również ich zasługa,
że finanse miasta są prowadzone poprawnie, za co serdecznie im dziękuję
– mówi Kacper Siwek, skarbnik Świdnicy.
Rola skarbników w ostatnich latach w wyraźny sposób wyewoluowała. Ich praca stanowi fundament
polityki samorządów lokalnych. Służby finansowe odpowiedzialne są nie
tylko za bieżącą obsługę księgową
budżetów, lecz także w pełni współuczestniczą w procesach zarządczych
i kreują polityki rozwoju na wszystkich
polach działalności samorządów. Bez
wątpienia wyraźny wpływ na podniesienie rangi skarbników miały ostatnie
lata, kiedy stanęliśmy wobec wyzwań,
jakie przyniosła pandemia i wynikające z niej problemy gospodarcze oraz
finansowe.

W ogólnopolskim rankingu DzienCelem rankingu jest docenienie i nagrodzenie tych gmin i włodarzy, którzy najnika Gazety Prawnej „Perły Samolepiej dbają o mieszkańców i odpowiarządu” prezydent Beata Moskal-Sładają na ich potrzeby. W tym roku odbyła
niewska zajęła III miejsce w kategorii:
się X, jubileuszowa edycja. Ponownie
„Włodarz Gmina Miejska do 100 tysprawdzono, jak samorządy rozwijasięcy mieszkańców”, Świdnica otrzyją lokalną gospodarkę, dbają o edukamała wyróżnienie jako gmina miejska
cję, zdrowie i bezpieczeństwo mieszdo 100 tysięcy mieszkańców oraz III
kańców, jak otaczają opieką osoby ze
miejsce w jubileuszowej edycji „Perły
szczególnymi potrzebami czy
X-lecia”.
dbają o środowisko i czystość
– Ta nagroda jest dla mnie
powietrza. W kategorii miast
olbrzymim wyróżnieniem i
poniżej 100 tys. mieszkańdocenieniem pracy. Dziękuców wygrał Ciechanów, a
ję Wam szanowni miesztytuł najlepszego włodarza
kańcy za to, że wspieracie
otrzymała Beata Klimek,
mnie w tych dobrych, ale
prezydent Ostrowa Wielkoi czasami słabszych chwipolskiego. W kategorii miast
lach. Świdniczanie, możecie
powyżej 100 tys. mieszkańców
być dumni, to jest Wasz sukces
Beata Moskalzwyciężył Poznań i jego pre– mówiła prezydent, Beata
Słaniewska
zydent Jacek Jaśkowiak. SpoMoskal-Słaniewska.
„Perły Samorządu” to ranking doceśród gmin miejsko-wiejskich uhonoroniający te samorządy, które w najwiękwano Aleksandrów Łódzki i jego burmiszym stopniu realizują misję publiczną.
strza Jacka Lipińskiego. Laureatem w
W dobie niepokoju i napięć globalnych
kategorii gmin wiejskich została Iława i
samorządy sprawiają, że nasze małe ojjej wójt Krzysztof Harmaciński.
czyzny są dobrym miejscem do życia.
oprac.

MIGAWKA Z MIASTA
Jest barwny i ma wzbudzać pozytywne emocje. Na Osiedlu Młodych powstał pierwszy mural. Malowidło autorstwa Anastazji Konnyk ozdobiło ścianę pawilonu handlowego przy ul. Zamenhofa. Projekt zrealizowano dzięki Spółdzielni Mieszkaniowej. Przy okazji powstawania muralu, zwłaszcza starsi mieszkańcy osiedla zaczęli
dopytywać, gdzie teraz będzie znajdowała się tablica z nekrologami. Z informacji,
jakie uzyskaliśmy od Spółdzielni Mieszkaniowej, wynika, że już wkrótce nowa stojąca tablica zostanie zamontowana tuż obok pawilonu na terenie zielonym.

Oprac.
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że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdnicy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
w dniu 03.06.2022 r. został wywieszony na okres 21 dni
wykaz dotyczący trzech nieruchomości stanowiących własność
Skarbu Państwa, położonych w Świdnicy przy ul. Łukasińskiego 13,
przeznaczonych do przekazania na rzecz Gminy Miasto Świdnica
na podstawie umowy użyczenia

ogłoszenie

Starosta Świdnicki
informuje

Pracownicy aresztu oddali
krew dla potrzebujących
Dziewięciu funkcjonariuszy ze
świdnickiego Aresztu Śledczego oddało w środę, 25 maja krew w ramach
akcji „Służymy pomocą – mamy to we
krwi”. To ich odpowiedź na apele stacji krwiodawstwa w całej Polsce o to,
by dawcy nie zapominali o potrzebujących.
Krwiodawcy ze świdnickiego
aresztu regularnie, przynajmniej kilka razy w ciągu roku uczestniczą w
podobnych akcjach. Funkcjonariusze
Służby Więziennej wykonują nie tylko
swoje obowiązki ustawowe, ale rów-

nież systematycznie są gotowi nieść
pomoc potrzebującym. - Tym razem
to właśnie funkcjonariusze aresztu, wspólnie z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu, zorganizowali przed
jednostką penitencjarną akcję honorowego krwiodawstwa, dedykowaną zarówno dla przedstawicieli służb
mundurowych, jak i wszystkich innych zainteresowanych – mówi mjr
Bartłomiej Perlak z Aresztu Śledczego w Świdnicy.
DG

Ulicami Świdnicy po raz trzeci przeszedł pochód upamiętniający rotmistrza Witolda Pileckiego. W
tym roku mija 74. rocznica śmierci
bohaterskiego żołnierza.
Uroczystości, które odbyły się
w niedzielę, 22 maja zainaugurowała
msza święta w świdnickiej katedrze,
której przewodniczył Ignacy Dec, biskup senior. Po nabożeństwie uczestnicy marszu przeszli z pl. św. Jana
Pawła II w kierunku pl. św. Małgorzaty.
Na miejscu wszystkich gości powitał

Tadeusz Grabowski, prezes Świdnickiego Stowarzyszenia Patriotycznego,
które wspólnie ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Oddział
Świdnica przygotowało uroczystość.
Nie zabrakło okolicznościowych przemówień i złożenia wieńców oraz zniczy. Pozdrowienia w imieniu premiera
Mateusza Morawieckiego przekazał
poseł Ireneusz Zyska. Tradycyjnie o
oprawę artystyczną zadbał Młodzieżowy Dom Kultury.

foto: D. Gębala

Zaproszeni goście złożyli wieńce pod Dębem Katyńskim na placu św. Małgorzaty.

W sumie w akcji krew oddało 12 osób (9 funkcjonariuszy i troje mieszkańców miasta). Łącznie
zebrano 5,4 litra życiodajnego płynu.

DG

Rotmistrz Witold Pilecki (1901-1948)
Walczył z bolszewikami w 1920 r.
i kampanii wrześniowej w 1939 r.
W roku 1940 dobrowolnie poddał
się aresztowaniu i wywózce do
KL Auschwitz, by tam zorganizować opór. Zagrożony dekonspiracją uciekł z obozu. Był uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Od 1945 roku walczył w II
Korpusie Wojska Polskiego we
Włoszech. Stamtąd decyzją gen.
Władysława Andersa wrócił do
komunistycznej Polski. Aresztowany w maju 1947 r., więziony
w Areszcie Śledczym przy Rakowieckiej w Warszawie, okrutnie
torturowany podczas śledztwa,
zachował bohaterską postawę,
pozostając wierny dewizie: Bóg,
Honor i O jczyzna. Wyrokiem komunistycznych władz skazany na
śmierć. Przez długie lata w PRL postać Witolda Pileckiego, jego heroiczne czyny, podlegały ścisłej cenzurze. Dziś rotmistrz Pilecki wraca do świadomości
narodowej.

codzienna porcja informacji na

mojaswidnica.pl
reklama

foto: D. Gębala

Uczcili pamięć
rotmistrza
Pileckiego
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Miejski Żłobek na Zawiszowie
ma już 5 lat
Występy artystyczne dzieci, gromkie brawa dumnych
rodziców, podziękowania i pyszny tort. Społeczność Miejskiego Żłobka nr 2 w Świdnicy przy ul. Galla Anonima 5 w
piątek, 27 maja świętowała 5-lecie działalności.
Przypomnijmy, że zakres prac
związanych z powstaniem Miejskiego
Żłobka nr 2 obejmował budowę budynku wraz z wyposażeniem na 100
miejsc dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Galla Anonima i Andersa. Łączny koszt zadania
wyniósł 4 995 138,77 zł. Finansowane
było ono ze środków budżetu państwa
foto: D. Gębala

Symboliczny jubileusz rozpoczął
się od występów maluszków, które
pod czujnym okiem pań opiekunek
zaliczyły swój debiut sceniczny. Następnie wszystkich gości przywitała
dyrektor placówki Beata Łopatowska, dziękując zespołowi, który na co
dzień sprawuje opiekę nad ponad setką dzieci.

Dyrektor żłobka Beata Łopatowska otrzymała symboliczne prezenty od prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej oraz jej zastępcy Szymona Chojnowskiego.

w ramach resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja
2016 w wysokości 2 391 326,00 zł oraz
z budżetu miasta Świdnicy w wysokości 2 603 812,77 zł.
– To moja ulubiona miejska inwestycja. Chcę bardzo serdecznie pogratulować tej rocznicy i chcę powiedzieć
jeszcze jedną ważną rzecz. To nie budynek jest najważniejszy i ten żłobek nie
byłby tak wspaniały, gdyby nie panie,
które tutaj pracują – podkreśliła Beata
Moskal–Słaniewska, prezydent Świdnicy.
Obiekt jest jednokondygnacyjny, znajdują się w nim pomieszczenia

dla trzech oddziałów dzieci (I oddział
dzieci w wieku od 20. tygodnia życia
– 1 rok; II oddział 1-2 lata; III oddział
2-3 lata). Każdy z nich posiada bezpośrednie wyjścia na taras i dalej na
plac zabaw oraz wydzielone szatnie,
łazienki dla dzieci, jadalnie, bawialnie
i sypialnie. Każdy oddział składa się z
sypialni (79,83m²), bawialni – jadalni
(79,83m²), szatni (13,77m²). Dzieci mają
indywidualne szafki w pomieszczeniu
szatni. Wewnątrz obiektu znajduje się
sala wielofunkcyjna o pow. 143,39 m²
do zajęć gimnastycznych, rytmicznych, gimnastyki korekcyjnej oraz do
organizacji uroczystości.

korzystając z prostego schematu badania piersi raz w miesiącu, bez względu
na to, ile mamy lat, same skazujemy się
na ryzyko ciężkiej, a czasem, niestety,
śmiertelnej choroby. Warto zdać sobie
sprawę, że wcześnie wykryty rak piersi jest w pełni wyleczalny – przekonywała uczestniczki Katarzyna Legiejew, która niegdyś sama zachorowała

na nowotwór piersi. – Dlatego chcemy
dotrzeć m.in. do młodych kobiet w wieku szkolnym i nauczyć je samobadania.
Krótką prelekecję wygłosił także dr Paweł Pyka, chirurg-onkolog z wałbrzyskiego szpitala, który podkreślał, że
to właśnie regularne wizyty u lekarza
i wykonywanie raz w roku podstawowego badania, jakim jest USG piersi,
może uratować nam życie. – Chciałbym
z całą mocą obalić jeden z istniejących
mitów. Kobiety po operacji wcale nie
wychodzą ze szpitala bez piersi. W ok.
80% przypadków dokonujemy od razu
rekonstrukcji, w pozostałych po zakończonym leczeniu. Dlatego proszę, jeśli
spotkacie się z takimi twierdzeniami,
od razu je prostujcie. Często właśnie ten
strach przed utratą piersi powoduje, że
pacjentki zgłaszają się zbyt późno i nie
można im pomóc. Od 4 lat w Polsce NFZ
refunduje tzw. operacje profilaktyczne,
czyli takie, w których u pacjentki wykryto m.in. gen odpowiadający za duże
prawdopodobieństwo zachorowania na
raka – mówił lekarz.

Piersi naprzód, czyli o tym,
jak profilaktyka może uratować życie
Co roku w Polsce nowotwór piersi wykrywany jest u 20 tysięcy kobiet, co oznacza, że codziennie ponad
50 Polek dowiaduje się o chorobie,
a 15 każdego dnia umiera. 27 maja
w Centrum Wspierania Inicjatyw w
Świdnicy odbyło się spotkanie zorganizowane przez świdnicką fundację
eRAKobiet, założoną przez mieszkanki naszego miasta.
– Podczas, gdy liczba zachorowań
w całej Europie rośnie, ale śmiertelność
maleje, w Polsce przy większej liczbie
chorych na nowotwór piersi, zwiększa
się także śmiertelność. Według opublikowanego w 2019 r. raportu Narodowego Instytutu Zdrowia-PZH w Warszawie, w latach 2010-2016 współczynnik zgonów z powodu tego nowotworu
zwiększył się u nas o 7,2%. Niestety,
prognozy na kolejne lata nie są optymistyczne – szacuje się, że śmiertelność będzie nadal rosła. Ten negatywny
trend może mieć wiele przyczyn – od
ciągle niskiej świadomości profilaktyki,
po kwestie organizacji opieki nad chorymi i dostępu do nowoczesnych tera-
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pii – czytamy na stronie zwrotnikraka.
pl.
I to właśnie profilaktyka, a raczej
jej brak, był tematem przewodnim
piątkowego spotkania. – Samobadanie
piersi to najtańsza i najprostsza metoda wykrywania zmian nowotworowych, która zajmuje tylko kilka minut,
a może podarować nam całe życie. Nie

Fundacja eRAKobiet rozpoczęła swoją działalność wykładem i warsztatami.

foto: J. Bereśniewicz

foto: D. Gębala

Na zakończenie uroczystości dumni rodzice wraz ze swoimi pociechami zapozowali do wspólnego zdjęcia.

DG

JB

aktualności

Podwórka w centrum miasta
doczekają się remontu

Miasto zadba
o brzegi Bystrzycy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy na
2022 rok przeznaczyło 75 tys. zł jako swój
udział w porozumieniu, Świdnica również
przekazała taką kwotę.

Znajdź nas na
facebook mojaswidnica.pl

Na zdjęciu uczestnicy poprzedniego „Rajdu Książęcego” w Błędnych Skałach.

niu i odpoczynku uczestnicy wyruszą
w drogę powrotną do Świdnicy.
Zapisy ruszają w sobotę, 4 czerwca, a prowadzić je będzie tradycyjnie
Informacja Turystyczna w Świdnicy.
Koszt wycieczki to 50 zł od osoby.
DG

Program*:
▪ 08:00 – zbiórka i wyjazd
z pl. Św. Małgorzaty w Świdnicy
▪ 10:30 – przyjazd do Siedlęcina,
zwiedzanie Wieży Książęcej
▪ 12:00 – piesza wędrówka
Doliną Bobru
▪ 15:00 – zwiedzanie Jeleniej Góry
▪ 16:00 – czas wolny
▪ 18:00 – przyjazd do Świdnicy
*Program ma charakter poglądowy, poszczególne punkty mogą ulec
zmianom.

reklama

Lokalna Organizacja Turystyczna
„Księstwo Świdnicko-Jaworskie” już
25 czerwca zaprasza na kolejną wycieczkę. Tym razem celem wyprawy
będzie malownicza Dolina Bobru.
Wycieczka rozpocznie się od wizyty w Siedlęcinie, gdzie uczestnicy odwiedzą największą i najlepiej zachowaną średniowieczną wieżę mieszkalną.
- Po wizycie w Wieży Książęcej udamy
się na pieszą wędrówkę po Dolinie Bobru, gdzie uczestnicy będą mieli okazję
odkryć prawdziwą „Perłę Zachodu” oraz
podziwiać niezwykłe walory turystyczne tego mało popularnego regionu. Trasa wiedzie głównie po płaskim terenie i
nie jest wymagająca. Do przejścia będzie
mniej niż 10 kilometrów, więc każdy powinien dać radę – zapewnia Mariusz
Pacek z „Księstwa Świdnicko-Jaworskiego”. Wycieczka zakończy się w Jeleniej Górze, skąd po krótkim zwiedza-

TRWAJĄ ZAPISY

DO NOWO POWSTAJĄCEJ GRUPY
PRZEDSZKOLNEJ - ROCZNIK 2019/2020
Cena za przedszkole wynosi 600 zł i obejmuje:
czesne, wyżywienie, wszystkie zajecia dodatkowe.
Dlaczego my?
rozwijamy inteligencję emocjonalną u dzieci
nasza kadra pracuje z pasją
program dwujęzyczności w oparciu o metodę immersji
ciekawe zajęcia dodatkowe takie jak sensoplastyka, język angielski,
zajęcia taneczne, szachowe, rytmika, teatrzyki, joga, zajęcia
sportowe, ekoplastyka, metoda projektów badawczych

strona www: przedszkole-swidnica.pl
telefon: 517 356 147

reklama

foto: LOT „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”

W poszukiwaniu
„Perły Zachodu”

Oprac.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Firma HYPMAR Hypta Mariusz z
Modlęcina wygrała przetarg na przebudowę dwóch świdnickich podwórek wewnątrz kwartałów ulic: Franciszkańska – Konopnickiej – Grodzka oraz Grodzka – Kotlarska. Oferta
opiewa na kwotę 10 097 651,79 zł.
Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w najbliższym tygodniu.
W ramach rewitalizacji śródmiejskiej przestrzeni przewidziano budowę parkingów, chodników, placów
zabaw, jak również nasadzenie zieleni – traw, bylin, krzewów ozdobnych
i drzew. Powstaną także zadaszone
miejsca gromadzenia odpadów. Wybudowane zostaną murki oporowe,
nowe instalacje elektryczne oświetlenia i sieci kanalizacji deszczowej wraz
ze zbiornikami na retencję wody. Na
podwórkach pojawią się nowe elementy małej architektury, czyli kosze
Nawierzchnie podwórek są w bardzo złym stanie technicznym. Ogromna ilość dziur, kolein i
na odpadki, ławki, słupki uliczne, stonierówności utrudnia przemieszczanie się pieszych i poruszanie się samochodów.
jaki rowerowe i trejaże. Zaplanowawestycji Urzędu Miejskiego w Świdnidachy zielone. Tereny po przebudowie
no też montaż i ekspozycję średniocy.
będą miał charakter ciągów pieszo
wiecznej płyty kamiennej (epiPrzypomnijmy, że miasto na reali–
jezdnych,
placów
oraz
deptafium) w przęśle muru przy
zację tej inwestycji otrzymało prometaków. Przedsięwzięcie przyul. Franciszkańskiej. – Zasę z Rządowego Funduszu Polski Ład
czyni się do poprawy jakości
stosowane zostaną elementy
– Program Inwestycji Strategicznych
życia mieszkańców oraz wazielono – niebieskiej infraw kwocie 4 950 000 zł. Planuje się, że
lorów
estetycznych
centrum
struktury, poprzez wprowaprace powinny zakończyć się w ciągu
miasta – obszaru objętego
dzenie elementów retencji
17 miesięcy od dnia podpisania umowy.
rewitalizacją – mówi Andrzej
wody takich jak: zbiorniki na
Oprac.
retencję wody, studnie chłonne, Andrzej Nowak Nowak, dyrektor Wydziału In-

Świdnica, kolejny rok z rzędu,
weźmie na siebie obowiązek utrzymania i konserwacji międzywala i
skarp wałów brzegów rzeki Bystrzycy, potoku Witoszówka i zbiornika
wodnego „Witoszówka I” w Parku
Centralnym. Radni miejscy podjęli
uchwałę w sprawie podpisania porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie,
zarządcą tych terenów.
Od 2016 roku miasto realizuje zadania związane z bieżącym
utrzymaniem i konserwacją brzegów rzeki Bystrzycy. W ramach odrębnego porozumienia w latach 2017
– 2018 został również odmulony i wyremontowany zbiornik „Witoszówka
I” w Parku Centralnym. W celu ograniczenia zagrożenia powodziowego
oraz zapewnienia właściwego stanu
technicznego umocnień brzegowych, jak również utrzymania należytej estetyki skarp rzeki Bystrzycy
oraz potoku i zbiornika Witoszówka
konieczna jest kontynuacja tych prac.
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Wykonana została już jezdnia w
głównym przebiegu remontowanego
fragmentu ulicy Sikorskiego, dlatego
też od środy, 1 czerwca przywrócony został tam ruch dwukierunkowy.
Świdnicki magistrat apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej
ostrożności i stosowanie się do znaków drogowych, ponieważ jest to nadal obszar robót drogowych.
Przypomnijmy, że w ramach inwestycji powstanie nowa konstrukcja jezdni, zatok autobusowych i
chodników. Wybudowano sięgacz do

budynków mieszkalnych nr 42 A-E
oraz parking naprzeciwko szkoły.
Dobudowana będzie droga rowerowa. Równocześnie wykonano nowe
oświetlenie drogowe, a także przebudowano kanalizację deszczową. Wraz
z robotami drogowymi prowadzone
były prace instalacyjne realizowane
przez ŚPWiK. Wykonawcą zadania
jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Jego
koszt to ponad 2 miliony 900 tysięcy
złotych.

642 uczniów ze świdnickich
podstawówek przystąpiło do testu
ósmoklasisty. Na absolwentów szkół
podstawowych w ciągu trzech dni
czekały arkusze z języka polskiego,
matematyki oraz języka obcego.
Wyniki będą znane 1 lipca 2022 roku.
Zaświadczenia o rezultatach egzaminu
uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych otrzymają 8 lipca. Nie można

nie zdać testu ósmoklasisty. Nie ma progu punktowego, który jest konieczny do
osiągnięcia. Wynik ma jednak znaczenie
w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Liczba punktów uzyskanych w
procesie rekrutacyjnym w połowie składa się z punktów za egzamin, a w drugiej
połowie za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Ósmoklasiści
napisali test

DG

foto: D. Gębala

Na Sikorskiego
wrócił ruch
dwukierunkowy

Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa czerwca tego roku. Nowe zatoki autobusowe na tym odcinku nie będą jeszcze czynne.

Strażacy odebrali
nagrody i awanse

Na zdjęciu uczniowe ze Szkoły Podstawowej nr 4 na chwilę przed rozpoczęciem testu z matematyki.

,
ul. Traugutta 7, 58-100 Świdnica
www.toswidnica.pl
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ZATRUDNIMY
NAUCZYCIELI
lekarz weterynarii
technik weterynarii

reklama

foto: D. Gębala

Podczas uroczystego apelu strażacy odebrali zasłużone awanse.

Od lat cieszą się największym
zaufaniem wśród wszystkich służb
mundurowych, a 95% pytanych pozytywnie ocenia ich pracę. W poniedziałek, 30 maja strażacy z powiatu
świdnickiego świętowali Dzień Strażaka. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia i awanse na wyższe
stopnie. Nie zabrakło również słów
uznania od zgromadzonych gości.
Uroczystości rozpoczęły się mszą
świętą w katedrze, następnie złożono okolicznościowe kwiaty pod tablicą
św. Floriana. Później zgormadzeni udali
się na plac pod komendą Państwowej
Straży Pożarnej w Świdnicy. Tam czterech funkcjonariuszy odebrało Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony
Przeciwpożarowej”, trzech i jeden druh
ochotnik otrzymało Brązową Odznakę
„Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Ponadto dwóch strażaków
ochotników otrzymało Srebrny i Brązowy „Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”, a 1 odznakę „Wzorowy strażak”.
W korpusie oficerów minister spraw
wewnętrznych i administracji wyższe

foto: D. Gębala

DG

stopnie służbowe nadał dwóm funkcjonariuszom tutejszej KP PSP. Komendant
Główny PSP na wyższy stopień awansował sześciu aspirantów. Z rąk dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego
PSP awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało również 15 podoficerów.
– Dzielni strażacy życzę Wam, aby każdy
wyjazd kończył się bezpiecznym powrotem do bazy. Dziękuję za Waszą trudną i
dzielną służbę na rzecz Świdnicy. Dziękuję również za Wasze olbrzymie zaangażowanie na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli drugi dom
w naszym mieście – mówiła prezydent
Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.
W trakcie apelu przekazano również
samochód ratowniczo-gaśniczy, który będzie odtąd służył druhom z OSP
Świdnica. Na zakończenie komendant
Dariusz Budkiewicz wręczył z okazji 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej okolicznościowe pamiątki osobom
szczególnie zasłużonym dla rozwoju
ochrony przeciwpożarowej na terenie
powiatu świdnickiego.
JB
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www.mojaswidnica.pl

Na zdjęciu ubiegłoroczni przedsiębiorcy nagrodzeni „Świdnickim Gryfem”.

„Świdnicki Gryf” to najważniejsza
nagroda gospodarcza w mieście. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest
firmom, które swoimi działaniami dają
przykład innym przedsiębiorcom, pokazując, że w Świdnicy można osiągnąć
sukces i to na wielu płaszczyznach.
W poniedziałek, 23 maja w Urzędzie Miejskim w Świdnicy odbyło się
pierwsze posiedzenie kapituły Nagrody Gospodarczej Świdnicki Gryf 2022.
W skład kapituły wchodzą przedstawiciele władz miasta Beata Moskal–Słaniewska - prezydent Świdnicy, Szymon
Chojnowski - zastępca prezydenta, laureaci nagrody w ubiegłym roku – Producent Warzyw Polska Rzodkiewka Andrzej Litwińczuk, PPHU Żurmet Marcin Żurakowski, Bitkom Marcin Polmański, Cukiernia Łukowa s. c. Tomasz
i Wojciech Trzcińscy, Aneta i Piotr Pilarscy, Alma Vita sp. z o.o. – Radosław
Nowicki oraz Józef Kostka, a także
przedstawiciele organizacji okołobiznesowych – Świdnickiej Rady Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
NOT, Stowarzyszenia Przedsiębiorców

i Kupców Świdnickich, Sudeckiej Izby
Przemysłowo-Handlowej. W tym roku
nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach: sudecki produkt regionalny, firma roku, dobre smaki oraz
zdrowie i uroda.
- Czekamy na zgłoszenia przedsiębiorców i firm. Wypełnione ankiety można przesyłać do 20 sierpnia 2022 r. na
adres mailowy: swidnickigryf@um.swidnica.pl lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Świdnicy ul. Armii Krajowej 49,
58-100 Świdnica. Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem mogą składać również organizacje gospodarcze, członkowie kapituły
i osoby fizyczne. Przyjmowane one będą
do 30 czerwca 2022 r. na adres mailowy: swidnickigryf@um.swidnica.pl. Po
uzyskaniu zgody przedsiębiorców i firm
oraz złożeniu ankiety, kandydaci będą
ocenieni przez kapitułę – mówi Magdalena Dzwonkowska, rzecznik prasowy
Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Udział
w konkursie jest bezpłatny. Ankietę oraz
regulamin konkursu można pobrać ze
strony: www.swidnickigryf.pl.
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foto: D. Gębala

Rusza 18. edycja
Świdnickich Gryfów

aktualności

oprac.
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Mistrzowie rękodzieła
oczarowali świdniczan
CHODŹ,

pracuj elastycznie.

Grazyna, pracuje w restauracji

Wydarzenie było dobrą okazją, by poznać twórczość zdolnych mieszkańców naszego miasta.

Ogromnym sukcesem zakończyła
się druga edycja Świdnickich Targów
Talentów, Twórczości i Rękodzieła. Na
dziedzińcu przed Wieżą Ratuszową
blisko 30 wystawców zaprezentowało
swoje niepowtarzalne prace.
Targi, które odbyły się w dniach
20-21 maja, cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród świdniczan. Na
dziedzińcu można było obejrzeć i zakupić starannie przygotowane rękodzieło, wianki czy futurystyczne obrazy.
– Pierwsza edycja targów, która odbyła
się w Klubie Bolko, cieszyła się dużym
zainteresowaniem. Stwierdziliśmy, że

musimy znaleźć taką przestrzeń, która będzie umożliwiała ustawienia się
większej liczby wystawców. Wybraliśmy
dziedziniec pod Wieżą Ratuszową, który
jest przyjazną przestrzenią do tego typu
działań i umożliwia wykonanie dodatkowych dekoracji. Przekrój wystawionych
prac był naprawdę różnorodny. Mieliśmy
między innymi malarstwo, biżuterię, robótki ręczne i kompozycje kwiatowe. Miłośnicy rękodzieła z pewnością znaleźli
coś dla siebie – opowiada Anna Rudnicka, dyrektor Świdnickiego Ośrodka
Kultury.
DG

Zarób do 3310 zł brutto/miesiąc*.

Dowiedz się więcej i aplikuj
w restauracji w Świdnicy,
ul. Ofiar Oświęcimskich 50.
Zadzwoń

735 973 125

lub napisz

mcd.swidnica@mborowy.pl

*z nagrodą
© 2022 McDonald’s Corporation. Prawa do znaków towarowych zastrzeżone.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych przez Firmę Usługowo-Handlową Borowy Marek z siedzibą przy ul. Kolejowej 2a, 58-300 Wałbrzych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celów. Kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania danych.

349474-Ogloszenie zatrudnieniowe Swidnica-120x134_4.indd 1
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Zdecyduj
o przyszłości miasta
Wyrażenie bezpośrednich opinii
świdniczan będzie bezcennym źródłem informacji, która przyczyni się do
sporządzenia profesjonalnej i rzetelnej
diagnozy miasta. Uzyskane wyniki badań posłużą do opracowania „Strategii
Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 Plus”.
Przypomnijmy, że strategia rozwoju
miasta jest najważniejszym dokumentem wielowymiarowego planowania
perspektywicznego, określającym wizję, cele oraz kierunki rozwoju miasta.
Anonimowa ankieta składa się z kilkunastu pytań dotyczących m.in. warunków życia, rozwoju miasta, inwestycji
czy też aktywności społecznych. Jej
wypełnienie zajmuje około 10 minut.
Znajduje się na stronie www.um.swidnica.pl w zakładce – moje miasto – dokumenty strategiczne.

Opracowana strategia będzie miała wpływ na rozwój różnych części miasta.

foto: D. Gębala

Wielkimi krokami
zbliża się
III Świętojański
Ekopiknik
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Mając na uwadze potrzebę poznania opinii różnych grup społecznych, spotkania odbędą się:
2 3 czerwca w godz. 17.00 –
19.00 – organizacje pozarządowe,
seniorzy – Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Długa
33, sala parter;
2 8 czerwca w godz. 12.00 –
14.00 – podmioty gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu – Miejska
Bibliotek Publiczna ul. Franciszkańska 18, sala cysterska;
2 13 czerwca w godz. 12.00 –
15.00 – animatorzy i twórcy kultury
i sportu – Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw, Rynek 39-40, sala II
piętro;
2 20 czerwca w godz. 10.0013.00 – Zespół ds. opracowania
projektu „Strategia Rozwoju Miasta
Świdnicy 2030 Plus”.
oprac.

Zostań członkiem Rady
Seniorów w Świdnicy
Do 8 czerwca wydłużono termin
składania zgłoszeń na członka Zgromadzenia Seniorów. Czy chcesz mieć
istotny wpływ na życie seniora w
Świdnicy, decydować o sposobie spędzania wolnego czasu? Podpowiedzieć,
jak „odciągnąć seniora od telewizora”?
Masz pomysły i chęci popracować społecznie? Zostań członkiem Rady Seniorów.
Od 2014 roku działa w Świdnicy
Rada Seniorów, która ma charakter
konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
W bieżącym roku kończy się działalność
drugiej jej kadencji, dlatego też ogłoszono wybory, które zaplanowano na 21
czerwca 2022 r. Odbędą się one o godz.
16.00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33.
Przedstawiciele tej organizacji biorą
czynny udział w obchodach Dni Seniora
czy też w Senioriadzie. Współpracują z
podmiotami, których statutową działalnością jest dobro na rzecz osób starszych, czyli m.in. z Dziennym Domem
Senior Wigor, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, TKKF Licznikowiec i klubami seniora. Członkowie Rady Seniorów
współuczestniczyli w organizacji takich

Podczas drugiej edycji ekopikniku świdniczanie wykonali taniec „Jerusalema”.

Przed nami trzecia edycja Świętojańskiego Ekopikniku. Wydarzenie
odbędzie się w piątek, 24 czerwca w
Parku Centralnym. Głównym celem
imprezy jest promowanie ekologicznego stylu życia oraz ekoproduktów wytwarzanych przez lokalnych
przedsiębiorców.
– Podczas tego wydarzenia chcemy
pokazać mieszkańcom Świdnicy, jak
ważna w życiu codziennym jest ekologia
i co możemy robić, aby wspólnie zadbać

foto: D. Gębala

Urząd Miejski w Świdnicy zachęca mieszkańców do udziału w badaniu ankietowym oraz
spotkaniach diagnostycznych, których celem jest poznanie opinii świdniczan na temat miasta a także rozpoznanie potrzeb i oczekiwań wobec dalszego rozwoju w kolejnych latach.

W ramach „Strategii Rozwoju
Miasta Świdnicy 2030 Plus” odbywają się spotkania diagnostyczne z
mieszkańcami miasta, w różnych obszarach tematycznych, które prowadzić będzie Instytut Badawczy IPC
sp. z o.o. z Wrocławia. Diagnoza pozwoli uzyskać wiedzę na temat problemów i potencjałów miasta, dzięki
czemu zostaną określone i zaplanowane niezbędne i ważne inwestycje
na przyszłość tak, aby Świdnica stawała się jeszcze bardziej atrakcyjna
do życia.

o środowisko – mówi Szymon Chojnowski, zastępca prezydent Świdnicy.
W imprezie, w charakterze wystawcy,
wezmą udział przedsiębiorcy działający na terenie powiatu świdnickiego
oraz osoby fizyczne, prowadzące nierejestrową działalność gospodarczą w
Świdnicy i najbliższej okolicy. Miasto
zapewni bezpłatne miejsce wystawiennicze oraz możliwość zaprezentowania
i sprzedaży swoich produktów.
DG

przedsięwzięć jak: Świdnicka Karta Seniora, Ogólnopolska Karta Seniora, Koperta Życia i szczepienia dla seniorów.
Kandydatem do Rady Seniorów
może być osoba, która ukończyła 60
lat i jest mieszkańcem Świdnicy. Musi
także uzyskać poparcie przynajmniej 15
innych świdnickich seniorów lub podmiotu działającego na rzecz osób starszych.
Aby zgłosić swoją kandydaturę,
należy wypełnić stosowne formularze,
które można pobrać:
2 z tablicy ogłoszeń w Biuletynie
Informacji Publicznej,
2 w Referacie Organizacji Pozarządowych, w budynku przy ul. Długiej 33,
2 w Wydziale Polityki Społecznej i
Spraw Socjalnych przy ul. Długiej 33.
Wypełnione druki należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do
8 czerwca br. do Wydziału Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych, pokój nr 01
przy ul. Długiej 33 lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Świdnicy, Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych, ul.
Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica (decyduje data wpływu do Urzędu).
Oprac.

◄ Rada Seniorów powstała w
celu pobudzania aktywności
obywatelskiej
osób starszych.
foto: D. Gębala
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Muzycznie, kolorowo
i z przesłaniem

warsztatów terapii zajęciowej, m. in. ze
Świdnicy, Oławy, Jawora, Dobroszyc,
Strzegomia, Mokrzeszowa, Dzierżoniowa, Piławy Górnej czy Chojnowa.
Organizatorzy przygotowali także
kilkanaście stanowisk, gdzie można
zakupić wyjątkowe rękodzieło. Organizatorem eventu było Stowarzyszenie Dolnośląskie Forum Warsztatów
Terapii Zajęciowej i Warsztat Terapii
Zajęciowej ze Świdnicy.
DG

Na zdjęciu od lewej Piotr Skowronek i Maciej Dzimira, którzy swoim występem oczarowali
publiczność.

Marta Mazur-Sokołowska:

Myślę, że każdy z nas
ma pierwiastek twórczy

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych i ma to szczęście, że pracuje w
zawodzie, który sobie wymarzyła. W
Świebodzicach prowadzi odpowiedzialny biznes, w którym zatrudnia
kilka osób. Marta Mazur-Sokołowska
opowiada o pasji, jaką jest szycie i projektowanie toreb. Robi to, spoglądając
na Rysy. Oddech od pracy, nawet tej
kochanej, jest potrzebny wszystkim.

wie nie ma ograniczeń. Uważam,
że to nasz duży atut.
Ponadto jesteśmy marką
wegańską, co oznacza, że nie
używany materiałów odzwierzęcych.
Potwierdza to certyfikat międzynarodowej organizacji PETA. Jeśli ktoś
kocha przyrodę i pochyla się nad każdym najmniejszym istnieniem, to tutaj
znajdzie coś dla siebie.

Skąd w ogóle pomysł, by szyć
torby?

- Pomysł na tę pracę nie zrodził się
znikąd. Ukończyłam Akademię Sztuk
Pięknych w Łodzi na kierunku projektowania ubioru i akcesoriów, więc tak
naprawdę mam szczęście realizować
się w wyuczonym zawodzie. Dlaczego akurat torby? Najpierw chciałam
pracować w marce odzieżowej, by tam
nauczyć się „życia”, jednak wszystkie
oferty zatrudnienia, które otrzymałam po dyplomie, były daleko od mojego domu. Wtedy wykiełkowała myśl,
aby zacząć coś swojego. Zawsze lubiłam zajęcia z dodatków i akcesoriów,
a już podczas nauki szyłam hobbystycznie torebki, potem tylko zwiększyłam ilość i pracownia się rozhulała
na dobre. Dzisiaj działamy w szóstkę
i każdy jest absolutnie niezastąpiony.

Skąd czerpie Pani inspirację do
tworzenia swoich produktów?

Ogromna konkurencja na
rynku sprawia, że firma, która
chce się wybić, musi czymś się
wyróżniać. Na co zatem mogą
liczyć klientki Manufaktury
MMS?

- Przede wszystkim jesteśmy pracownią, która realizuje od A do Z swoje
pomysły. Projektujemy, testujemy, szyjemy, fotografujemy, a na koniec sprzedajemy nasze produkty. Wszystko robimy samodzielnie, nie zlecamy szwalniom realizacji, dlatego możemy indywidualnie podejść do każdego klienta.
Kupując w manufakturze, można wybrać rozmiar, kolor, tkaninę - właści-

- Inspiracją bardzo często jest potrzeba
dnia codziennego. Podróż samolotem?
Bagaż podręczny, który jest pakowny
i lekki. Czytnik elektroniczny? Ładne i
wytrzymałe etui. Przechowywanie pieczywa? Ekologiczne lniane woreczki z
tkanin produkowanych przez dolnośląskie firmy. Takie sytuacje pobudzają wyobraźnię i napędzają do działania. Bardzo często klienci inspirują
nas do różnych kombinacji. Powstają
wtedy ciekawe projekty, które nierzadko wchodzą do standardowej oferty.
Myślę, że każdy z nas ma pierwiastek
twórczy, my tylko pomagamy naszym
klientom go uwolnić.

A jak wygląda proces twórczy?

- Zwykle jest pomysł albo potrzeba.
Potem projekt rozrysowuję na wiele

sposobów, by wybrać najlepszą opcję. Następnie
wykonuję formę, czyli
wykrój, a potem szyję
prototyp. Najczęściej
trzeba zrobić dwie
do trzech korekt, aby
egzemplarz był satysfakcjonujący. Dalej jest bardzo przyjemna faza testów.
Sprawdzamy model czy
jest wygodny, poręczny
i czy spełnia swoją funkcję. Dziewczyny z pracowni
są testerkami i zgłaszają ewentualne uwagi. Dopiero po takich procesie
torba trafia do sprzedaży. Jest to długa
droga, ale myślę, że eliminuje ewentualne niedociągnięcia czy przyszłe reklamacje klientów. Jak do tej pory było
ich naprawdę niewiele.

Prowadzenie w Polsce biznesu to spore wyzwanie. Z jakimi problemami boryka się
Pani na co dzień?

- Pewnie nie będę oryginalna, jeśli
powiem, że problemem jest niestałość
systemu prawnego, bardzo wysokie
podatki, oraz ogrom kosztów, które
cały czas są dorzucane przedsiębiorcom przez rząd, niestety niewiele dając w zamian (mamy nawet prywatną
opiekę medyczną dla pracowników).
Nastały czasy kryzysu dla wielu branż,
dlatego zaciskamy zęby, żeby wytrwać
w robieniu tego co kochamy. Wierzę w
to, że jeśli wkłada się w coś całe serce,
to wszystko musi się udać.
Więcej o marce możecie Państwo
przeczytać tutaj:
manufaktura-mms.com.
3 - 23.06.2022 r. |
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foto: D. Gębala

Występy artystyczne, starannie wykonane rękodzieło, a przede
wszystkim fantastyczna rodzinna
atmosfera. W czwartek, 19 maja na
świdnickim Rynku odbyły się IV Dolnośląskie Targi Warsztatów Terapii
Zajęciowej.
Wydarzenie zainaugurował huczny i kolorowy przemarsz wokół Rynku. Następnie rozpoczęły się występy, podczas których swoje zdolności
wokalne zaprezentowali podopieczni

aktualności

Próg spowalniający
Radny apelował
poprawi bezpieczeństwo? o remont nawierzchni

O ustawienie progu spowalniająprzejścia dla pieszych w naszej ocecego przed jednym z przejść dla pienie nie wymaga dodatkowych działań
szych przy ul. Jasińskiego na Osiedlu
zwiększających bezpieczeństwo pieszych
Młodych zwrócił się radny Marcin
w jego obrębie. Ulica Jasińskiego jest droPaluszek. Prezydent miasta tłumaczy,
gą podporządkowaną, wjazd od strony
że w tym miejscu nie jest to niezbędulicy Wyszyńskiego posiada doskonały
ne, ale jednocześnie podkreśla, że w
trójkąt widoczności, a umieszczenie proprzypadku zebranej odpowiedniej ilogu zwalniającego w odległości zgodnej z
ści podpisów mieszkańców, próg
przepisami, tj. 40m od skrzyżowania
może zostać zamontowany.
nie przyniesie oczekiwanych re- Proszę o zainstalowanie
zultatów. Jesteśmy jednak skłonprogu spowalniającego przed
ni rozpatrzyć wniosek o ustajednym przejściem dla pieszych
wienie progu w niestandarna ul. Jasińskiego. Przejście to
dowej lokalizacji, jeżeli będzie
jest niebezpieczne, gdyż umiejon poparty dostateczną ilością
scowione jest blisko połączenia Marcin Paluszek imiennych podpisów mieszkańz ulicą Wyszyńskiego. Ponadto,
ców sąsiadujących ze wskazaną
często wjeżdżają na pasy dzieci na hulajlokalizacją progu budynków. Muszą być
nogach i deskorolkach, stwarzając realoni jednak poinformowani, że montaż
ne zagrożenie – tłumaczy w interpelacji
progu powoduje dodatkowe niedogodradny Marcin Paluszek.
ności, czyli generowanie hałasu i drgaJeśli mieszkańcy wyrażą taką wolę,
nia – mówi Beata Moskal-Słaniewska,
próg zostanie ustawiony
prezydent Świdnicy.
- Po głębokiej analizie informujemy,
że przedstawiony przez pana przykład
DG

Pięknie i kolorowo!

foto: D. Gębala

Szkoła Podstawowa
nr 315 im. Jana Pawła II w Świdnicy po
raz siódmy zorganizowała Dziecięcy
Festiwal Muzyczny „Barka Radości”.
We wtorek, 31 maja
na deskach świdnickiego
teatru,
młodzi artyści reprezentujący swoje
szkoły podstawowe i przedszkola
zachwycili licznie
zgromadzoną publiczność.

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIDNICKIEGO
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 roku - o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 176)
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.
U. z 2021 roku, poz. 735 ze zmianami)
ZAWIADAMIAM
że Starosta Świdnicki decyzją z dnia 01 czerwca 2022, Nr
520/2022 roku udzielił Zarządowi Powiatu Świdnickiego
reprezentowanego przez Służbę Drogową Powiatu
Świdnickiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego
skrzyżowania drogi powiatowej 2897D z drogą gminną
111816D w miejscowości Wilków km 0+110,24 0+206,22”
Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na niżej
wymienionych działkach:
1. działki Nr 11, 18/3, 18/6, 224 i 235, obręb 0027-Wilków,
jednostka ewidencyjna: 021907_2 Świdnica
Projekt podziału nieruchomości obejmuje podział
następujących działek:
1. działka Nr 18/3, obręb 0027-Wilków, jednostka
ewidencyjna: 021907_2 Świdnica
po podziale powstaną działki Nr 18/7 i 18/8, obręb
0027-Wilków, jednostka ewidencyjna: 021907_2
Świdnica
pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr 18/7,
obręb 0027-Wilków, jednostka ewidencyjna: 021907_2
Świdnica
2. działka Nr 18/6, obręb 0027-Wilków, jednostka
ewidencyjna: 021907_2 Świdnica
po podziale powstaną działki Nr 18/9 i 18/10, obręb
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0027-Wilków, jednostka ewidencyjna: 021907_2
Świdnica
pod inwestycję przeznaczona jest działka Nr
18/9, obręb 0027-Wilków, jednostka ewidencyjna:
021907_2 Świdnica
Oznaczenie nieruchomości przeznaczonych pod
inwestycję, które nie podlegają podziałowi:
1. działki Nr 11, 224 i 235, obręb 0027-Wilków, jednostka
ewidencyjna: 021907_2 Świdnica
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według
katastru nieruchomości, które staną się własnością
Powiatu Świdnickiego z dniem, w którym decyzja o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie
się ostateczna:
1. działki (po podziale) Nr 18/7 i 18/9, obręb 0027-Wilków,
jednostka ewidencyjna: 021907_2 Świdnica
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, według
katastru nieruchomości, których użytkowanie
wieczyste wygaśnie z dniem, w którym decyzja o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie
się ostateczna:
nie dotyczy
Informuję, że strony postępowania mogą się zapoznać z
treścią decyzji w siedzibie Wydziału Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Świdnicy przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 7 (pokój Nr 118). Zawiadomienie zostaje podane do
publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń na tablicach
ogłoszeń i na stronach internetowych Biuletynu Informacji
Publicznej: Starostwa Powiatowego w Świdnicy i Urzędu
Gminy Świdnica. Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks
postępowania administracyjnego zawiadomienie stron
postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.

Ostatni fragment ulicy Kraulic w Świdnicy jest wyeksploatoszowickiej prowadzący do wywana, a ograniczony budżet 2022
jazdu z miasta wciąż czeka na
spowodował, że nie wszystkie
remont. O złym stanie techdrogi kwalifikowane są do bienicznym jezdni zaalarmował
żących remontów. Natomiast
radny Krzysztof Lewandowsame prace utrzymaniowe przy
ski. Samorządowiec zwrócił
ulicach o dużym znaczeniu kosię z prośbą o wykonanie niemunikacyjnym ograniczamy do
Krzysztof
Lewandowski
zbędnych prac naprawczych.
zabiegów likwidujących ubytki,
- W imieniu mieszkańców
przełomy i usuwanie uszkodzeń
Kraszowic i użytkowników drogi proszę
na małych powierzchniach. Ze względu
o zlecenie służbom miejskim naprawę
na stan techniczny nawierzchni jezdni,
jezdni na odcinku ulicy Kraszowickiej
krawędzi i poboczy drogi tego odcinka
od torów PKP do ul. Bystrzyckiej. ObecKraszowickiej, informacją i ostrzeżenie na jezdni jest około 200 dziur i wyrw,
niem dla kierujących stanowi zastosoktóre zagrażają pojazdom, rowerzystom
wane oznakowanie pionowe. Ponadto
(szlak R-9) i pieszym – wskazał w interpragnę zauważyć, że to w wyniku decyzji
pelacji radny Krzysztof Lewandowski.
rządu PiS wpływy samorządów w zakreDziury zostały załatane, na remont
sie dochodów bieżących zostały w znaczbrakuje środków
nym stopniu uszczuplone. W Świdnicy
- Informuję, że remonty dróg miejubytek ten wyniósł 7 milionów złotych
skich wykonujemy adekwatnie do pow 2021 roku i 14 milionów w roku 2022
siadanych środków zarezerwowanych w
– tłumaczy Beata Moskal-Słaniewska,
budżecie na utrzymanie infrastruktury
prezydent miasta.
drogowej. Znaczna część nawierzchni
DG

Sportowy piknik
z mnóstwem atrakcji!
Bieg przeszkodowy Runmageddon
dla dzieci, wielka strefa dmuchańców,
pole do minigolfa, animacje, zabawy
zręcznościowe, turnieje dla dzieci i dorosłych, pokazy sportowe i modeli latających, prezentacje świdnickich klubów i stowarzyszeń sportowych, czy
wreszcie otwarta symultana szachowa
z polską arcymistrzynią i mistrzynią
Polski Klaudią Kulon i loteria fantowa
z atrakcyjnymi nagrodami. To tylko
część atrakcji, jaka czeka na uczestników Polsko-Ukraińskiego Festynu
Sportowo-Rekreacyjnego, który już
w niedzielę, 12 czerwca odbędzie się
na obiektach Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ulicy Śląskiej
35. Wstęp wolny!
Wielkie
sportowo-rekreacyjne
święto wraca po dwóch latach przerwy
spowodowanej pandemią. Początek
wydarzenia o godzinie 12.00 – wraz z
wjazdem na teren OSiR-u uczestników
Rajdu Rowerowego „Świdnica na Rowery”. Zakończenie planowane jest na
godzinę 17.00. Pięć godzin na obiektach
OSiR-u wypełni moc atrakcji dla całych
rodzin. Na młodsze i starsze dzieci czekać będą między innymi: wielka strefa
dmuchańców, animacje, gry i zabawy,
bańki mydlane. Najodważniejsze dzieci
będą mogły spróbować swoich sił na
trasie najeżonego przeszkodami biegu
Runmageddon Kids. Nieco starsi z kolei
mogą rozegrać partyjkę golfa na dziewięciodołkowym polu, potrenować zimowe dyscypliny olimpijskie lub zagrać
w tenisa w ramach 10. Memoriału Bogdana Szymańskiego. Będzie też coś dla
miłośników rozrywki umysłowej. Dwugodzinną symultanę z rotacją graczy na
20 stanowiskach da Klaudia Kulon – od
2014 roku szachowa arcymistrzyni i
ubiegłoroczna mistrzyni Polski.
O dodatkowe atrakcje w swoich
dyscyplinach zatroszczą się w ramach
prezentacji na stanowiskach świdnickie
kluby sportowe i centra aktywności ruchowej. W trakcie festynu trwać będzie
loteria fantowa z atrakcyjnymi nagro-

dami – dochód zasili zbiórkę publiczną
na organizację Świdnickich Czwartków
oraz ich ogólnopolski finał. Zbiórkę na
rzecz zwierząt na swoim stanowisku
prowadzić też będzie Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy.
Wydarzenie uzupełnią wręczenie
nagród prezydent Świdnicy za osiągnięcia sportowe w 2021 roku, podsumowanie niedawnej akcji Aktywni24, czy
wreszcie podsumowanie i nagrodzenie
za cykl współzawodnictwa szkolnego w
kończącym się roku szkolnym. Organizatorami i Partnerami Polsko-Ukraińskiego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego są: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski w Świdnicy, IgnerHome, Mineral Zdrój, Sonel i PUO Świdnica.
red.

Polsko-Ukraiński Festyn
Sportowo-Rekreacyjny.
Niedziela, 12 czerwca 2022
Program festynu:
▪ 9.00-18.00 – 10. Memoriał Bogdana Szymańskiego (korty) – zapisy: Waldemar Kurek, tel. 607-944-999
▪ 12.00 – przyjazd uczestników Rajdu Rowerowego „Świdnica na Rowery”. Oficjalne
rozpoczęcie festynu (scena)
▪ 12.00-17.00 – atrakcje dla całych rodzin,
turnieje, gry, zabawy, prezentacje klubów
sportowych (boiska piłkarskie, tereny zielone)
▪ 12.30 – wręczenie nagród Prezydent
Świdnicy za osiągnięcia sportowe (scena)
▪ 13.00-15.00 – otwarta symultana z arcymistrzynią szachową Klaudią Kulon (wiata
grillowa)
▪ 13.00-17.00 – Runmageddon Kids (teren
za boiskami trawiastymi i plażowymi)
▪ 13.30 – wręczenie nagród za udział w akcji Aktywni 24
▪ 14.30 – podsumowanie cyklu współzawodnictwa szkolnego (scena)
▪ 15.20 – pokazowa partia szachów błyskawicznych: Klaudia Kulon – Kamil Gałuszka
(scena)
▪ 16.00 – pokazy sportowe (scena)
▪ 17.00 – zakończenie festynu

aktualności

foto: KPP Świdnica

Funkcjonariusze
z wizytą
w przedszkolu

72-latek chciał się
wzbogacić, a stracił
ponad 20 tysięcy złotych

Wizyta funkcjonariuszy z pewnością zapadnie w pamięci dzieci.

Policjanci świdnickiej komendy
odwiedzili maluchy z Niepublicznego
Przedszkola Specjalnego „Tęczowy
Świat” PSONI koło w Świdnicy.
Sierż. szt. Michał Rzepecki, funkcjonariusz Wydziału Prewencji świdnickiej komendy w towarzystwie Komisarza Lwa – maskotki dolnośląskiej
policji odwiedził najmłodszych z Niepublicznego Przedszkola Specjalnego

„Tęczowy Świat”. – Ta wizyta przyniosła wiele emocji, co widać na zdjęciach.
Dzieci mogły zobaczyć prawdziwego
policjanta, a także zasiąść w policyjnym radiowozie. Jednak najwięcej
emocji wzbudził Komisarz Lew, z którym maluchy nie chciały się rozstać
– opowiada Magdalena Ząbek, oficer
prasowy KPP Świdnica.

Do
świdnickich
policjantów
zgłosił się 72-latek, który padł ofiarą oszustów działających na rynku
kryptowalut. Przez nieostrożność
świdniczanin stracił ponad 21 tysięcy
złotych.
Mężczyzna na jednej ze stron
internetowych znalazł reklamę dotyczącą platformy inwestycyjnej, na
której można było sporo zarobić.
Wypełnił formularz, podając swój
numer telefonu. Po jakimś czasie
zadzwoniła do niego rzekoma konsultantka. Przyszłą inwestycję mężczyzna rozpoczął od zainstalowania
na swoim telefonie wskazanej przez
rozmówczynię „specjalnej aplikacji
do obsługi platformy inwestycyjnej”.
Ta „specjalna aplikacja” okazała się
oprogramowaniem umożliwiającym
zdalne sterowanie systemem operacyjnym przez internet, po zainstalowaniu którego konsultantka uzyskała
dostęp do tego, co działo się na telefonie 72-latka. Następnie nakazała
wpłatę 250 dolarów. 72-latek wygenerował kod BILK na kwotę 900 złotych i przekazał go rozmówczyni. Następnie senior miał dokonać kolejnej
wpłaty, więc ponownie wygenerował
kod BLIK na kwotę 450 złotych i znów
jak poprzednio przekazał kobiecie.
Kolejnego dnia rzekoma konsultantka zadzwoniła ponownie i poleciła

przekazać wszystkie dane osobowe,
a także zdjęcie dowodu osobistego,
miało to być potrzebne przy kolejnych inwestycjach. Przekazała też,
że należy dokonać kolejnych wpłat.
Mężczyzna wygenerował więc kody
na łączną kwotę 20 tysięcy złotych. –
Następnego dnia do 72-latka zadzwonił prawdziwy pracownik banku i poinformował mężczyznę o pozytywnym
rozpatrzeniu kredytu na kwotę 14 tysięcy złotych, którego wniosek złożony
został przez internet. Kiedy 72-latek
zaprzeczył, by wnioskował o pożyczkę,
okazało się, że oszuści chcieli zaciągnąć także kredyt na mężczyznę. Ten
jednak został w porę zablokowany.
Wówczas 72-latek zorientował się, że
padł ofiarą oszustów i stracił ponad
21 tysięcy złotych – mówi rzeczniczka KPP Świdnica, Magdalena Ząbek.
Po raz kolejny apelujemy o rozwagę
podczas wykonywania operacji finansowych. Pamiętajmy, że oszuści
cały czas modyfikują swoje metody,
których celem jest wyłudzenie pieniędzy. Nigdy pod żadnym pozorem
nie instalujmy proponowanych nam
przez nieznajomych programów na
swoich urządzeniach. Nie otwierajmy również podesłanych nam linków.
Zachowajmy zdrowy rozsądek, a wobec obcych bądźmy nieufni.
oprac.
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Lenka szuka domu

URODZINY

foto: Fundacja Mam Pomysł

świętujemy cały rok!

odpchlona, zaczipowana i wysterylizowana. Warunkiem adopcji jest posiadanie transportera – tłumaczą wolontariusze świdnickiego schroniska.
Schronisko dla Zwierząt w Świdnicy, ul. Pogodna 3, telefon kontaktowy: 733 093 663, 531 496 442, kontakt@schroniskoswidnica.pl.
Zwierzę zostało zabezpieczone w
wyniku interwencji fundacji decyzją
o czasowym odbiorze, do momentu
sądowego rozstrzygnięcia sprawy.
Wydanie zwierzęcia ze schroniska
możliwe jest na zasadzie adopcji
tymczasowej do momentu zapadnięcia prawomocnego wyroku decydującego o losach kota. Status
prawny zwierzęcia aktualnie nie
pozwala na adopcję stałą.

PREZENTY
NA DZIEN DZIECKA

sobota / 4 czerwca
Odbierz bon do

za zakupy w innych sklepach!

4 czerwca zrób zakupy w dwóch różnych sklepach w Galerii Świdnickiej*
na łączną kwotę min. 150 zł, zgłoś się do punktu promocji
i odbierz kartę podarunkową do sklepu Smyk o wartości 50 zł**
*Karty nie będą wydawane za zakupy w sklepie Smyk / **Ilość kart ograniczona
Punkt promocji czynny 4 czerwca 2022 r. w godzinach 10.00 - 21.00 lub do wyczerpania puli nagród.
Szczegóły w regulaminie na stronie www.galeria-swidnicka.pl

galeria-swidnicka.pl

3 - 23.06.2022 r. |

Świdnica

reklama

Rozpiera ją energia i uwielbia zabawę w towarzystwie ludzi. Czy ktoś
zaopiekuje się młodą Lenką, która
aktualnie przebywa w świdnickim
schronisku dla bezdomnych zwierząt?
– Lenka jest jeszcze stosunkowo
młodą kotką, którą określamy jako
wulkan energii! Wszędzie jest jej pełno, wdrapuje się na wszystkie klatki,
drapaki i kolana. Uwielbia bawić się
wędkami i piłeczkami. Zawsze stara
się znaleźć w kręgu zainteresowania
człowieka. Mimo wszystko, przy odpowiedniej dawce zabawy i ruchu, potrafi się zrelaksować, położyć i po prostu
odpoczywać. Lenka jest pozytywną
kotką, ale trzeba mieć na względzie to,
że może rozrabiać. Mile widziany dom
z dziećmi, dogaduje się z innymi kotami. Jest zaszczepiona, odrobaczona,
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Przez kilka godzin zaproszeni
goście wcielali się w rolę „żywych
książek”, opowiadając o swoim życiu
wybranej grupie czytelników. Była to
idealna okazja, aby poznać wyjątkowe
historie wyjątkowych ludzi. Za nami
„Żywa Biblioteka”, która odbyła się
w piątek w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C.K. Norwida w Świdnicy.
W myśl zasady, że nie ocenia się
książki po okładce, projekt „Żywa Biblioteka” polega na osobistej rozmowie z przedstawicielami grup spotykających się ze stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją. Zainicjowany w 2000 r. w Danii obecnie jest
realizowany w ponad 70 krajach na
całym świecie. Metoda zapewnia bezpieczne miejsce na pełne szacunku
rozmowy, w których można zadawać
pytania i dzielić się doświadczeniami.
Poprzez budowanie zaufania i szczery kontakt z drugim człowiekiem, pozwala przeciwstawiać się uprzedze-

niom, stygmatyzacji i dyskryminacji. –
Podobnie jak w prawdziwej bibliotece,
czytelnik/czka „Żywej Biblioteki” mógł
wybrać jeden z tytułów Żywej Książki.
Różnica polegała na tym, że książkami byli ludzie, a zamiast czytania była
rozmowa. W Świdnicy można było porozmawiać między innymi z tatuażystą, niepełnosprawnym motorycznie
(jednak nad wyraz aktywnym), przedstawicielem społeczności LGBT+ czy
amazonką i duszpasterzem – opowiada
Marta Wojciechowska, wicedyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. - Dziękujemy Żywym Książkom,
wolontariuszom, bibliotekarkom i bibliotekarzom oraz Dorze i Dominice za
okazane wsparcie w organizacji tego
wyjątkowego projektu.
Organizatorami Żywej Biblioteki
w Świdnicy była Świdnicka Rada ds.
Równego Traktowania oraz Miejska
Biblioteka Publiczna w Świdnicy.
DG

foto: D. Gębala

Nie oceniaj książki po okładce

Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem zwłaszcza wśród młodych mieszkańców
Świdnicy.

Audiobook
Średniowieczna
zabawa w gmachu o życiu Marii Kunic
z
wyjątkową
biblioteki
prezentacją

Cunitii pozwalało na zaoszczędzenie
czasu przy obliczeniach, co było istotne,
gdy należało ręcznie obliczyć położenia
dla wielu ciał w różnych epokach –
czytamy w wycinku pracy dr Jadwigi
Białej z Planetarium i Obserwatorium
Astronomicznego z Olsztyna. W sobotę 28 maja w Muzeum Dawnego Kupiectwa zaprezentowano audiobook o
życiu i twórczości Marii Kunic z pokazem multimedialnym przygotowanym przez Dariusza i Sylwię Miziarskich. Autorski projekt małżeństwa to
przede wszystkim ciekawa, wizualna
forma opowieści o astronomce, wzbogacona lektoratem Filipa Kosiora oraz
efektami dźwiękowymi i skomponowaną specjalnie do tego celu muzyką.
JB

Uczestnicy zabawi mogli się sprawdzić w średniowiecznych zabawach sprawnościowych.

Zabawy rycerskie dla najmłodszych, gry oraz tańce. W sobotę, 28
maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C.K. Norwida w Świdnicy królowało średniowiecze. Wszystko w
ramach „pikniku dla Bolka”.
Pierwotnie wydarzenie miało odbyć się na skwerze z dzikami, jednak
kapryśna pogoda sprawiła, że organizatorzy postanowili zorganizować
piknik w budynku biblioteki. – Pogoda spłatała figla, ale na szczęście piknik udało się nam zorganizować wewnątrz biblioteki. Najbardziej cieszą
uśmiechy najmłodszych, którzy, dzię-
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ki kreatywnej zabawie, dostali dziś
ciekawą lekcję historii. Serdeczne podziękowania należą się Małgorzacie
i Andrzejowi Hercuń, którzy pomogli
nam „przenieść się” do czasów Bolka
II oraz Magdalenie Kozieł- Nowak,
autorce ilustracji do książki „Bolko
Mały”, która przygotowała warsztaty
dla dzieci. Natomiast pyszne wypieki dla gości przygotowała „Ważka Art
Cafe” – relacjonuje Ewa Cuban, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. C.K. Norwida w Świdnicy.
DG

foto: J. Bereśniewicz

foto: D. Gębala

W 412. rocznicę urodzin astronomki Marii Kunic, w sobotę 28 maja
w Muzeum Dawnego Kupiectwa odbyła się wyjątkowa prezentacja audiobooka „Astronomicos. Życie i
twórczość Marii Kunic”.
– Maria Cunitia, mieszkanka
Świdnicy, siedemnastowieczna uczona zajmująca poczesne miejsce wśród
astronomów tamtego czasu, nie tylko
obserwowała niebo, ale także opanowała arkana astronomii matematycznej. Opracowała tablice pozwalające
obliczać położenia na niebie Słońca,
Księżyca i planet. W tym czasie uczeni
używali Tablic Rudolfińskich Johannesa Keplera, bardzo dokładnych, ale wymagających żmudnych i czasochłonnych rachunków. Użycie tablic Marii

Wyjątkowa oprawa wizualna audiobooka sprawiła, że uczestnicy z zapartym tchem słuchali
opowieści lektora o życiu Marii Kunic.

kultura

Czytelniku, nie może
Cię tam zabraknąć!
Spotkanie autorskie z Jackiem Fedorowiczem,
koncert gitarowy, a także pyszny tort. To tylko namiastka atrakcji, jakie przygotowała Miejska Biblioteka im. C.K. Norwida w Świdnicy w ramach uroczystości związanych z 75-leciem biblioteki oraz 15. edycją Ogólnopolskiej Biesiady Literackiej.
W ramach wydarzenia już w piątek, 10 czerwca
odbędzie się wernisaż wystawy „Malarstwo” Grzegorza Wołoszyna, laureata V Ogólnopolskiego Konkursu
na Autorską Książkę Literacką w roku 2012. Kolejnym
punktem będzie ogłoszenie tytułów i wręczenie statuetek „Przyjaciela Biblioteki” osobom i instytucjom,
które w szczególny sposób są związane z biblioteką,
współpracują z nią, wspierają i kibicują jej działaniom.
- Każdy z pracowników miał możliwość zgłoszenia kandydatury wraz z uzasadnieniem, a specjalnie powołana
kapituła pod przewodnictwem Szymona Chojnowskiego,

Ogólnopolskiej Biesiady Literackiej. – Rozpoczynamy
o godzinie 10.00 plenerem „Forma Słowa”. Od godziny
10.00 trwać będzie także rejestracja na Turniej Jednego
Wiersza, który odbędzie się w bibliotece o godz. 12.00.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody w XV Ogólnopolskim Konkursie na Autorską Książkę Literacką
Świdnica 2022 odbędzie się o godz. 16.00. Laureatką tegorocznego konkursu jest Joanna Sarnecka z książką
„Dawno Temu Teraz”. Następnie planujemy spotkanie
autorskie z ubiegłorocznym laureatem – Mateuszem
Andałą. Wydarzenie spuentuje wręczenie nagrody w
ramach Turnieju Jednego Wiersza – dodaje Ewa Cuban. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.
red.

zastępcy prezydenta Świdnicy, ostatecznie przyznała
tytuły i okolicznościowe statuetki - mówi Ewa Cuban,
dyrektor biblioteki. - Następnie zapraszamy na spotkanie autorskie z Jackiem
Fedorowiczem i koncert gitarowy Martyny i Wiesława Ciecieręga. Uroczystości
pierwszego dnia wspólnie
zakończymy tortem urodzinowym. Zaczynamy o godz.
17.00. Kolejny dzień, sobota,
11 czerwca, poświęcony będzie jubileuszowej, 15. edycji

Przyjaciele
biblioteki
polecają

Zuzanna Bator świdnicka organistka,
założycielka Fundacji
Dobrej Muzyki.

John Eliot Gardiner „Muzyka w zamku niebios” Portret Johanna Sebastiana Bacha
Książka, która wciągnęła mnie jak świetny kryminał. Autor - J. E. Gardiner - jest jednym z najwybitniejszych dyrygentów na świecie. W latach 70. XX
w. zainicjował nurt wykonywania muzyki Bacha na
instrumentach z epoki, co stało się punktem zwrotnym w patrzeniu na muzykę barokową. W książce
Gardiner nakreśla bardzo szeroki kontekst czasów,
w których tworzył Bach. Dzięki temu dowiadujemy się, jak wyglądały realia życia artystów w XVIII
wieku i jak bardzo ich problemy podobne są do…
problemów współczesnych muzyków (nieustanne
szukanie mecenasów, odpowiednich miejsc do wykonywania swojej muzyki i polityczne dedykacje). Książka
zawiera cztery rozdziały o
kantatach, Pasji wg św. Jana,
Pasji wg św. Mateusza i Mszy
h-moll.
Napisana jest w
bardzo wciągający sposób,
z humorem, ironią i osobistymi przemyśleniami, które nadają pozycji wyjątkową
jakość. Polecam wszystkim
ludziom wrażliwym na muzykę i drugiego człowieka.

1.

Organizatorem Turnieju jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy.

2.

Turniej odbędzie się 11 czerwca (sobota) 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy,
ul. Franciszkańska 18. Początek o godz. 12.00.

3.

Jedyną formą uczestnictwa w konkursie jest osobiste stawienie się i prezentacja utworów literackich
własnego autorstwa. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest ukończenie 16. roku życia.

4.

Organizator, w wyjątkowych przypadkach, może wyrazić zgodę na prezentację w konkursie
utworu przez osobę wskazaną przez autora.

5.

Do uczestnictwa w konkursie autorzy będą dopuszczeni po dokonaniu rejestracji i wypełnieniu
stosownych oświadczeń.

6.

Rejestracja uczestników odbędzie się w dniu Turnieju w godz. 10.00 – 11.30. Podczas rejestracji
należy okazać dokument tożsamości oraz przekazać organizatorowi 3 egzemplarze utworu
w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego, który będzie prezentowany w konkursie.

7.

W Turnieju mogą być prezentowane wyłącznie utwory własnego autorstwa napisanego w języku
polskim, które nie były nagradzane w innych konkursach literackich i nie były drukowane
w ogólnopolskich i regionalnych czasopismach literackich oraz publikacjach książkowych
(również elektronicznych).

8.

Inne formy publikacji (np. w Internecie) nie wykluczają możliwości prezentacji utworu
w konkursie.

9.

Utwory prezentowane w konkursie nie mogą przekroczyć 100 wersów, a prezentacja nie może
przekroczyć 2 minut.

10. Organizator nie ogranicza tematyki prezentowanych utworów.
11. NAGRODA GŁÓWNA TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA wynosi 1000 złotych. Jury ma prawo podjąć
decyzję o podziale nagrody.
12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 11 czerwca (sobota) 2022 r. podczas
uroczystości XV Ogólnopolskiej Biesiady Literackiej, które rozpoczynają się o godz. 16.00,
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18.
13. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
14. Dodatkowe informacje o konkursie pod numerem tel. 74 640 09 46.
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W Marcinowicach
ruszyła plenerowa
biblioteczka

z książkami nawiązujący do znanego
wszystkim wiersza polskiego poety.
Mamy nadzieję, że nasz pomysł spotka się z dobrym przyjęciem mieszkańców, a z biblioteczki będą korzystały zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe – mówi dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, Dawid Sobczyk. – Pierwsze reakcje pozytywnie
nas zaskoczyły. W pierwszym dniu
funkcjonowania biblioteczka zapełniła się po brzegi nowościami wydawniczymi, które przekazali mieszkańcy
naszej gminy – dodaje. Biblioteczka
plenerowa zlokalizowana jest przy
Urzędzie Gminy w Marcinowicach,
przy ulicy Tuwima 2. Książki można
wypożyczać i przynosić przez cały
czas, niezależnie od dnia i godziny.
oprac.

foto: UG Marcinowice

Centrum
Kulturalno-Biblioteczne w Marcinowicach przygotowało nowy projekt, jakim jest możliwość wypożyczania książek poza
budynkiem biblioteki. Głównym
celem jest rozwijanie w mieszkańcach zamiłowania do czytelnictwa.
Bookcrossing to coraz bardziej popularna forma nieodpłatnego przekazywania książek, tak aby kolejna
osoba mogła je przeczytać i przekazać dalej.
Książki umieszczone w biblioteczce można wypożyczyć do domu,
mile widziane jest także zostawienie
w budce ciekawego tytułu ze swojego księgozbioru. – Nieprzypadkowe
jest miejsce, w którym stanęła biblioteczka – ulica Tuwima, stąd właśnie
motyw lokomotywy ciągnącej wagon

Z plenerowej biblioteczki będzie można korzystać bez ograniczeń.

Z Zagórza Śląskiego Medycy uczcili
pamięć kolegów
do Cannes

nego we Wrocławiu, świdnickiego
szpitala „Latawiec”, Starostwa Powiatowego w Świdnicy oraz władzy
gminy Strzegom. Odsłonięcie tablicy
jest wynikiem nawiązanej w sierpniu
2021r. współpracy pomiędzy SPZOZ
w Świdnicy a Muzeum Gross-Rosen,
którą zainicjowała dr n. med. Ewa
Kilar.
JB

Osiołek z Lubachowa stał się postacią pierwszoplanową w nowym filmie Jerzego Skolimowskiego.

Najnowszy film Jerzego Skolimowskiego „Io” został nagrodzony
nagrodą jury na festiwalu w Cannes.
Część scen kręcono m.in. na tamie w
Zagórzu Śl.
Nowe dzieło Skolimowskiego to
jedyny polski film, który w tym roku
wystartował w konkursie głównym.
Fabuła to współczesna interpretacja
francuskiego filmu „Na los szczęścia,
Baltazarze!” Roberta Bressona z 1966 r.
– Historia osiołka, rozpoczynająca się
w polskim cyrku, a kończąca we włoskiej rzeźni, to gorzka, ale też i pełna
ciepłego humanizmu parafraza filmu
drogi. To panoptikum (od red. zbiór
osobliwości) ludzkich zachowań wobec
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bezbronnego zwierzęcia, sugestywny obraz relacji społecznych i przemian kulturowych zachodzących we
współczesnym świecie – wynika z opisu filmu zamieszczonego na stronie
Warmińsko-Mazurskiego Funduszu
Filmowego. W rolach głównych obsadzono m.in. Mateusza Kościukiewicza, Tomasza Organka czy gwiazdę
francuskiego kina Isabelle Hupert.
Warto wspomnieć, że kilka scen kręconych było na zaporze wodnej w Zagórzu Śl., a tytułowy osiołek pochodził
z hodowli w Lubachowie prowadzonej
przez Katarzynę i Krzysztofa Słupskich.
JB

foto: UM Strzegom

foto: D. Gębala

W Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, 28 maja odbyła się wyjątkowa uroczystość odsłonięcia tablicy
pamiątkowej poświęconej personelowi medycznemu, który z narażeniem
swojego życia starał się ratować
więźniów obozu koncentracyjnego.
W wydarzeniu udział wzięli
przedstawiciele Dolnośląskiej Izby
Lekarskiej, Uniwersytetu Medycz-

W obozie koncentracyjnym Gross-Rosen i jego filiach zginęło ok. 40 tys. więźniów. Wśród nich
byli też medycy. Pamiątkowa tablica to swoisty hołd ku ich pamięci.

Promesy dla gmin wręczone

Wyjątkowo kapryśna pogoda
towarzyszyła w sobotę, 28 maja
organizatorom festynu rodzinnego w Pszennie, który odbył się na
terenie Szkoły Podstawowej.
Pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych uczestnicy mogli korzystać m.in. z dmuchanych zamków, gier i zabaw na
boisku szkolnym. Zaprezentowano
także talenty wokalne uczniów. Nie
zabrakło również programu edukacyjnego przygotowanego przez inżynierów z Politechniki Wrocławskiej.
JB

Dolnośląski Fundusz Pomocy
Rozwojowej
▪ Jaworzyna Śl.: budowa przejścia dla
pieszych na drodze gminnej nr 111240D
w obrębie skrzyżowania ul. Towarowej
w Jaworzynie Śl.
Melioracje (gminy)
▪ gm. Dobromierz: konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy
▪ gm. Jaworzyna Śl.: konserwacja grun-

Pociągiem
do Wrocławia
przez Sobótkę
12 czerwca po ponad 20 latach
pojedziemy pociągiem z Wrocławia
przez Sobótkę do Świdnicy. Przygotowana jest trasa połączenia. Przystanki zapewnią wygodny dostęp do
pociągów wszystkim podróżnym.
Między Wrocławiem a Świdnicą
podróżni skorzystają z 14 przystanków z nowymi peronami. Mowa o
Wrocławiu Wojszycach, Wrocławiu
Partynicach, Bielanach Wrocławskich, Domasławiu, Kobierzycach,
Wierzbicach Wrocławskich, Pustkowie Żurawskim, Rogowie Sobóckim,
Sobótce, Sobótce Zachodniej, Szczepanowie, Marcinowicach, Pszennie,
Świdnicy Przedmieście. Przewidywany czas przejazdu na trasie Wrocław Główny – Sobótka – Świdnica
wyniesie około godziny – w zależności od liczby zatrzymań. - Inwestycje
realizowane przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. ze środków budżetowych
oraz ze wsparciem środków unijnych,
jak projekt na trasie Wrocław – Sobótka – Świdnica, realnie zwiększają dla
mieszkańców Dolnego Śląska oraz w
Polsce możliwości kolei, jako środka
komunikacji efektywnej i ekologicznej. W ostatnich latach, dzięki wykonanym pracom, zapewniliśmy możliwości sprawnych podróży i przewozu
towarów na trasie Legnica – Rudna
Gwizdanów, Wrocław Psie Pole – Jelcz

towa w celu zachowania funkcji rowu
melioracyjnego
▪ gm. Świdnica: konserwacja rowów
melioracyjnych w obrębie Witoszów
Dolny
▪ gm.Marcinowice: bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych we
wsi Wiry
▪ Żarów - konserwacja rowu w Żarowie
Łącznie jest to kwota 2 544 126 zł.
Oprac. red.

Podczas festynu uczniowie zaprezentowali umiejętości wokalne.

foto: J. Bereśniewicz

Promesy przyczynią się m.in. do zwiększenia bezpieczeństwa poprzez budowę przejść dla pieszych.

OSP Witoszów Dolny
z wyremontowaną remizą

Laskowice oraz Węgliniec – Zgorzelec – mówił podczas konferencji
prasowej 30 maja Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich
Linii Kolejowych S.A. Na linii kolejowej Wrocław – Sobótka – Świdnica
przystanki zostały dostosowane do
potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Zamontowane
zostało oświetlenie oraz oznakowanie i gabloty informacyjne. Na peronach są wiaty i ławki. W sąsiedztwie
przystanków zamontowano stojaki
na rowery. Od Sobótki Zachodniej
do Świdnicy już od 2020 r. po nowych torach prowadzony jest ruch
towarowy. Ważnym obszarem prac
było przygotowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Prace objęły modernizację ponad 50 przejazdów kolejowo-drogowych. Wszystkie
skrzyżowania są odpowiednio zabezpieczone. W lokalizacjach, które tego
wymagały, ustawiono sygnalizatory,
rogatki i monitoring. Roboty z branży automatyki i energetyki zapewnią
właściwą pracę systemu sterowania
ruchem pociągów. Połączenie (linia
nr 285) z Wrocławia przez Sobótkę
Zachodnią do Świdnicy liczy ok. 60
km. Zapewni przejazd pociągów pasażerskich z maksymalną prędkością
nawet do 120 km/godz.

Dobiegła końca realizacja inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynków OSP” w Witoszowie Dolnym.
Druhowie mogą cieszyć się odnowionym, praktycznym obiektem.
Zadanie polegało na robotach rozbiórkowych, podwyższeniu ścian remizy, wykonaniu nowych elementów konstrukcyjnych oraz nowego stropu drewnianego, dociepleniu stropu nad parterem i połaci dachowej wełną mineralną,
wykonaniu nowej konstrukcji drewnianej

dachu, wykonaniu pokrycia z dachówki
ceramicznej wraz z nowymi rynnami i
rurami spustowymi, remoncie elewacji, wykonaniu tynków wewnętrznych,
wykonaniu nowych posadzek w remizie
wraz z izolacją przeciwwilgociową i odwodnieniem liniowym, montażu stolarki
okiennej i bram garażowych z automatyką, montażu i przełożeniu instalacji
elektrycznej. Koszt realizacji zadania to
765 068,23 zł brutto.
oprac.

Od teraz druhowie
z OSP Witoszów
mogą cieszyć się
wyremontowaną
remizą.

foto: UG Świdnica

Odnowa Dolnośląskiej Wsi
▪ gm. Świdnica: budowa placu zabaw
w miejscowości Makowice
▪ gm. Strzegom: budowa placu zabaw
we wsi Goczałków
▪ gm. Marcinowice: wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w Sadach
▪ gm. Dobromierz: zagospodarowanie
przestrzeni publicznej wsi Gniewków
poprzez montaż oświetlenia oraz nasadzenie drzew wzdłuż drogi gminnej
nr dz. 157/3

Festyn rodzinny
w Pszennie
za nami

foto: UMDW

Ponad 2,5 miliona złotych dofinansowania otrzymały dolnośląskie
gminy z subregionu wałbrzyskiego.
23 maja w Chocieszowie w gm.
Szczytna, w powiecie kłodzkim promesy włodarzom poszczególnych
samorządów wręczył wicemarszałek
Grzegorz Macko. Dotacje pochodzą z
programów realizowanych przez samorząd województwa: Odnowa Dolnośląskiej Wsi, Dolnośląski Fundusz
Pomocy Rozwojowej oraz programu
dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych. - Bardzo się cieszę, że jako samorząd województwa
kierujemy kolejne fundusze na subregion wałbrzyski. Od wielu lat zabiegamy o to, aby południe Dolnego Śląska mogło rozwijać się tak prężnie, jak
pozostała część województwa. I to się
właśnie teraz dzieje – mówił wicemarszałek Grzegorz Macko.

wieści z powiatu

oprac.
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Spisali się na medal!

Weź udział
w wyjątkowym
rajdzie!

Rozpoczęły się zapisy chętnych do udziału w
rajdzie rowerowym „Świdnica na rowery”, który zaplanowano na niedzielę, 12 czerwca. Organizatorami
wydarzenia są Urząd Miejski w Świdnicy, Świdnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Lokalna Organizacja
Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”. Zapisy
potrwają do czwartku, 9 czerwca.
Celem rajdu jest promowanie oraz popularyzacja wśród mieszkańców Świdnicy jazdy na rowerze i
zdrowego stylu życia. Aby wziąć w nim udział, należy
wypełnić formularz dostępny w linku: https://forms.
gle/WiKDUeHPz2n4MZPJ7. Ilość miejsc jest ograniczona do 990, dlatego o uczestnictwie w imprezie
decyduje kolejność zgłoszeń.
Rajd rowerowy wystartuje 12 czerwca o godz.
11.00 spod Urzędu Miejskiego w Świdnicy (o godz.
10.00 odbędzie się zbiórka uczestników). Trasa wynosi ok. 10 km, meta zaplanowana została tradycyjnie
na terenie ŚOSiR przy ul. Śląskiej. O bezpieczeństwo
przejazdu uczestników dbać będzie grupa pilotów,
policja oraz Straż Miejska. Po rajdzie na terenie ŚOSiR
od godz. 12.00 do godz. 17.00 zapraszamy na Polsko-Ukraiński Festyn Sportowo-Rekreacyjny. W trakcie
imprezy odbędzie się także zbiórka publiczna na organizację Świdnickich Czwartków Lekkoatletycznych
oraz ich ogólnopolski finał. Będzie można nabyć kupony – każdy po 5 zł, które następnie wezmą udział
w losowaniu atrakcyjnych nagród, m.in. roweru, hulajnogi, deskorolek, piłek i innych artykułów sportowych.

Udział w rajdzie to świetny pomysł na aktywne spędzenie
wolnego czasu z całą rodziną.

Sezon na rolki
rozpoczęty

Hala lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji ponownie zamieniła się w rolkowisko.
Obiekt będzie czynny od 30 maja od poniedziałku do
piątku w godzinach 16.00-20.00.
Z rolkowiska mogą korzystać osoby jeżdżące na
rolkach i wrotkach. Goście muszą posiadać własny
sprzęt, którego kółka nie niszczą i trwale nie rysują
specjalistycznej podłogi. Zaleca się korzystanie z kasku ochronnego, który można otrzymać przy zakupie
biletu wstępu w cenie 10 zł. Bilet uprawnia do całooprac.
dziennej jazdy. 				

24-godzinne zmagania zakończyły się w niedzielny poranek 22 maja. Uczestnicy wydarzenia nie kryli dumy ze swoich osiągnięć.

Aktywni 24 po raz kolejny
udowodnili, że nie ma rzeczy
niemożliwych. Przez całą dobę
uczestnicy pracowali na wspólne
wyniki, które po pandemicznej
przerwie wyglądają naprawdę
imponująco. Łącznie uczestnicy
pokonali blisko 1438 km.
Świdnica posiada oficjalne rekordy Polski w jeździe na rowerze,

biegu na bieżni mechanicznej oraz
jeździe na ergometrze. W tym roku
uczestnicy powrócili po pandemii,
aby spróbować pobić swoje wyniki. Nowością była prowadzona
klasyfikacja drużynowa. – W 2019
roku rowerzyści wykręcili 896,7
km spalając 20.744 kcal. Biegacze
wybiegali 315,33 km, a na ergometrze pokonano dystans 311,243 km

– przypomina Radosław Werner,
kierownik Biura Sportu i Rekreacji
Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Oficjalne wyniki piątej edycji Aktywni 24: rower – 833 km,
ergometr – 283,224 km i bieżnia
321,59 km (nieoficjalny nowy rekord Polski). – Łza w oku się kręciła. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym, którzy każdy wypocony
kilometr poświęcili tej akcji! Warto robić to dla takich chwil – dodaje Radosław Werner.
Ustanowienie nowych rekordów nie było jedynym celem, jaki
postawili sobie organizatorzy.
Każdy przebyty przez uczestników kilometr zostanie przemnożony przez 1 zł i uzbierana w ten
sposób kwota zostanie przeznaczona na wsparcie Fundacji Fizjotriterapia Łukasza Malaczewskiego, z którą od lat współpracują
świdniccy sportowcy. Organizatorami imprezy byli: Urząd Miejski w
Świdnicy, Galeria Świdnicka, Well
Fitness Galeria Świdnicka przy
współpracy Świdnickiej Grupy
Biegowej oraz CrossBox74.
DG

Wyniki rywalizacji (top 3):
2 Rower:
Mężczyźni 30 minut:
1. Jarosław Zarębski – 22,2 km
2. Przemysław Koralewski – 22,00 km
3. Tomasz Mojsa – 21,8 km
Mężczyźni 15 minut:
1. Jakub Żuraw – 10,50 km
2. Dariusz Kalinin – 9,60 km
3. Dawid Kalinin – 9,50 km
Kobiety 30 minut:
1. Katarzyna Kalita – 18,10 km
2. Małgorzata Kułakowska – 17,20 km
3. Dominika Sasin – 16,60 km
Kobiety 15 minut:
1. Magdalena Werner – 7,90 km
2. Angelika Chlewicka – 7,00 km
3. Anna Światowa – 6,60 km
Klasyfikacja drużynowa:
1. Zarębski Team – 86,10 km
2. Fizjotriterapia. Follow your dreams – 79,80 km
3. Bike Center Ataksport Świdnica – 75,30 km
2 Bieżnia:
Mężczyźni 30 minut:
1. Dariusz Szczepanik – 8,74 km
2. Michał Norbert – 8,04 km
3. Michał Szklarz – 8,02 km
Mężczyźni 15 minut:
1. Marcin Kułakowski – 4,50 km
2. Dawid Kalinin – 4,11 km
3. Tomasz Karch - 4,05 km
Kobiety 30 minut:
1. Paulina Szarzyńska – 7,16 km

1. Małgorzata Kułakowska – 7,16 km
3. Katarzyna Ścisłowska – 5,48 km
Kobiety 15 minut:
1. Patrycja Taratuta – 3,79 km
2. Magdalena Niemczuk – 3,04 km
3. Liliana Zgraja – 2,98 km
Klasyfikacja drużynowa:
1. Świdnicka Grupa Biegowa 1 – 14,51 km
2. Świdnicka Grupa Biegowa 4 – 14,48 km
3. Żelazna Świdnica – 14,34 km
2 Ergometr:
Mężczyźni 30 minut:
1. Marcin Walewski – 7.263,00 km
2. Maciej Pękala – 6.636,00 km
3. Hubert Kozłowski – 6.492,00 km
Mężczyźni 15 minut:
1. Łukasz Dmytrowski – 3.840,00 km
2. Daniel Traczyński – 3.507,00 km
3. Marcin Pyk – 3.350,00 km
Kobiety 30 minut:
1. Dorota Gębala – 6 445, 00 km
2. Emilia Krupa – 5.799,00 km
3. Kasia Romek – 5.463,00 km
Kobiety 15 minut:
1. Dominika Sasin – 3 427,00 km
2. Małgorzata Kułakowska – 3 121,00 km
3. Magdalena Ociepa – 3 100,00 km
Klasyfikacja drużynowa:
1. CrossBox74 Świdnica – 13.699,00 km
2. Box74 Drużyna A – 12.999,00 km
3. CrossBox74 X – 12. 963,00 km

reklama

foto: D. Gębala

DG

foto: D. Gębala

Aktywni 24 wrócili z przytupem
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Gmina Jaworzyna Śląska ponownie stanie się stolicą polskiego kolarstwa. W pierwszy weekend lipca zawitają do niej nie tylko reprezentanci
klubów z całej Polski, ale też plejada
najbardziej utytułowanych polskich
kolarzy. Na czele imprezy stanie niezawodnie wywodzący się z Nowic
Tadeusz Mytnik – medalista olimpijski, trzykrotny medalista mistrzostw
świata i wielokrotny mistrz Polski. Przed nami VIII edycja wyścigu
„Szukamy następców olimpijczyka
Tadeusza Mytnika”. Po raz pierwszy
wyścig odbędzie się w formule dwudniowej. Rozpoczęły się już zapisy
uczestników.
To będzie z całą pewnością jedno
z najważniejszych wydarzeń kolarskich w Polsce. Kilkuset zawodników
będzie się ścigać na trasie wyścigu
„Szukamy następców olimpijczyka
Tadeusza Mytnika”. Po raz pierwszy
wydarzenie zorganizowane zostanie
w formule dwudniowej. W sobotę, 2
lipca zawodnicy pojadą w doskonale
znanej z poprzednich edycji jeździe
indywidualnej na czas. Start i meta
zlokalizowane zostaną w Nowicach, a
trasa przebiegać będzie przez Piotrowice Świdnickie, Nowice, Bolesławice,
Jaworzynę Śląską. Do pokonania będzie maks. 13 km. W niedzielę, 3 lipca
zawodnicy wystartują wspólnie i będą
musieli kilkukrotnie pokonać 10-kilo-

foto: UM Jaworzyna Śląska

Przed nami VIII wyścig „Szukamy
następców olimpijczyka Tadeusza Mytnika”

Tadeusz
Mytnik
to ikona
polskiego
kolarstwa.

metrowy odcinek na trasie Jaworzyna
Śląska – Czechy – Pastuchów – Piotrowice Świdnickie – Jaworzyna Śląska. Start i meta zlokalizowane będą w
Jaworzynie Śląskiej.
W wyścigu mogą wziąć udział zawodnicy w każdym wieku – zrzeszeni,
którzy posiadają aktualną licencję kolarską i ważne badania lekarskie oraz
niezrzeszeni po wypełnieniu oświadczenia (w dniu zawodów). Dzieci
startują za pisemną zgodą rodziców
lub opiekunów, w ich obecności. Do
uczestnictwa w wyścigu można się
zgłosić za pośrednictwem strony:

SP 105/ŚKPR na siódmym
miejscu w Polsce!
◄ Młodzi
szczypiorniści wrócili
do Świdnicy
z okazałym
pucharem.

foto: ŚKPR Świdnica

To była przede wszystkim fantastyczna przygoda, a jej efektem znakomity wynik sportowy. Złożony z zawodników ŚKPR-u zespół Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy wywalczył
siódme miejsce w finale Igrzysk Dzieci
w piłce ręcznej. Szkolny czempionat
od 26 do 29 maja odbywał się w Dźwirzynie.
Aby dostać się do ścisłego finału świdniczanie prowadzeni przez
Krzysztofa Terebuna musieli przejść
gęste sito eliminacji: szczebel miejski,
powiatowy, strefowy i wreszcie wojewódzki. Przepustkę do Dźwirzyna uzyskało więc w sumie szesnaście drużyn
– mistrzowie wszystkich województw.
Wysokie koszty uczestnictwa w zawodach sprawiły jednak, że nad morzem
stawiło się dwanaście ekip. Wyjazd reprezentacji SP 105 i ŚKPR-u był możliwy dzięki wsparciu prezydent Świdnicy,
Beaty Moskal-Słaniewskiej i Urzędu
Miejskiego w Świdnicy. Rozpoczęło się
nieszczególnie, bo świdniczanie prze-

grali dwa pierwsze mecze (6:18 z Obornikami Wlkp. i 13:16 ze Świebodzinem),
potem było jednak znacznie lepiej –
zwycięstwa 17:11 z Uhercami Mineralnymi, 14:11 z Koszalinem oraz 16:10 z Grudziądzem dały świdniczanom trzecie
miejsce w grupie i walkę o miejsca 5-8
w dalszej części turnieju. Po przegranej
8:14 z Grodkowem przyszło zwycięstwo
16:11 z Koszalinem, co ostatecznie dało
siódmą lokatę.
Wyniki SP 105/ŚKPR Świdnica
SP 105 – Oborniki 6:18
SP 105 – Świebodzin 13:16
SP 105 – Uherce Mineralne 17:11
SP 105 – Koszalin 14:11
SP 105 – Grudziądz 16:10
SP 105 – Grodków 8:14
SP 105 – Koszalin 16:11
ŚKPR: Szewczyk, Wasilewicz – J. Kocjan
18 Przibycin 15, F. Stadnik 14, Bronikowski 13, Pawlak 13, Szychowski 11, Lurka 2,
Charuży 1, Zając 1, Sawicki, Litwińczuk.
oprac.

https://formularz.ultimasport.pl/65
do 29 czerwca.
Na mecie na najlepszych czekać
będą atrakcyjne nagrody, a po sportowych emocjach na trasie wyścigu
organizatorzy zapraszają na piknik,
który odbędzie się 2 lipca na terenie
„Koziarni” w Nowicach i 3 lipca na stadionie miejskim w Jaworzynie Śląskiej.
– Z całą pewnością każdy znajdzie
coś dla siebie. Przygotowujemy szereg
atrakcji tak, aby każdy, kto zdecyduje
się spędzić z nami weekend 2-3 lipca,
dobrze się bawił. Na najmłodszych będzie czekać strefa dmuchańców – mówi

Rafał Kwiatkowski, prezes Miejskiego
Klubu Sportowego „Karolina”.
Organizatorami są Miejski Klub
Sportowy Karolina Jaworzyna Śląska, Stowarzyszenie „Nowice – nasza
wieś” oraz Gmina Jaworzyna Śląska.
W organizację włącza się corocznie
także sam Tadeusz Mytnik – jeden z
najbardziej utytułowanych zawodników w naszym kraju, członek zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
który pierwsze sportowe kroki stawiał
właśnie w gminie Jaworzyna Śląska,
w MKS „Karolina”. – Moja pasja rodziła się tu, w Nowicach. Nie sądziłem,
że po wielu latach, po kilku dekadach
ona się przeniesie na coś tak wielkiego, że stanę się wzorem dla młodzieży.
Chcemy nauczyć młodych ludzi, że cechą dobrego sportowca jest pokora, że
właśnie poprzez sport mogą w pełni
siebie poznać i poczuć swoją wartość.
Pokazać, że pokora daje dużo, bo pokorny człowiek ma wiele możliwości, wiele
dróg życia. I to właśnie w Nowicach, w
gminie Jaworzyna Śląska, w powiecie
świdnickim z sąsiadami, znajomymi,
przyjaciółmi, rodziną, czynimy. Cieszę
się bardzo, że po tylu latach się przydałem, jestem tutaj i że to wydarzenie
nabrało takiego rozpędu – tłumaczy
Tadeusz Mytnik.
Szczegółowy regulamin dostępny
jest na stronie www.mkskarolina.com.
Oprac.

Świdnica walczy
o tytuł Rowerowej
Stolicy Polski
Przed nami czwarta edycja ogólnopolskich zmagań o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Rywalizacja
odbędzie się w czerwcu i potrwa
cały miesiąc. W zabawie może wziąć
udział każdy rowerzysta, który pobierze na swój telefon aplikację „Aktywne Miasta” i wybierze to, dla którego będzie kręcić kilometry.
„Aktywne Miasta” to portal internetowy oraz aplikacja sportowa będąca wielofunkcyjnym narzędziem przydatnym każdemu, kto uprawia sport.
Aplikacja oferuje kilkanaście dyscyplin
sportowych, mierzy czas, pokonany
dystans, spalone kalorie, a przebyte
szlaki oznacza na mapie. – W ubiegłym roku Świdnica uplasowała się na
14. miejscu na 53 miasta. W zabawie
udział wzięło 836 uczestników skupionych w 29 grupach typu szkoły, kluby
sportowe, instytucje, firmy itp. Łącznie
dla Świdnicy rowerzyści pokonali 101
651 kilometrów. Zachęcam wszystkich,
aby już dzisiaj rozpoczęli treningi i w
czerwcu wykręcili dla Świdnicy jeszcze
więcej kilometrów – mówi Radosław
Werner, kierownik Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Świnicy,
koordynator projektu.
Poprzez wybór odpowiedniej
formy transportu możemy mieć fak-

tyczny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Wybierając rower, stawiamy na ekologiczny środek
transportu. Podczas zmagań o tytuł
Rowerowej Stolicy Polski 2021 przez
jeden miesiąc udało się ograniczyć
emisję dwutlenku węgla do środowiska o blisko 257 ton! Takie akcje wpływają na popularyzację alternatywnych, ekologicznych form transportu i
tym samym przyczyniają się do edukacji ekologicznej społeczeństwa. Udział
w zabawie jest bezpłatny. A miasto,
które wygra rywalizację, otrzyma
przechodni „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”. W przypadku wygranej trzy
razy z rzędu, puchar zostaje na stałe
w posiadaniu danego miasta. – Dla
sześciu najlepszych kobiet i mężczyzn
przygotowaliśmy nagrody w postaci
dedykowanych koszulek rowerowych
oraz zegarki sportowe dla zwycięzców.
Najważniejsza jest jednak dobra zabawa i nasza aktywność na świeżym powietrzu. Lubisz rowerowe wycieczki z
rodziną? Dojeżdżasz rowerem do pracy? Kręcisz kilometry dla zdrowia albo
sylwetki? Nie zastanawiaj się dłużej,
tylko dołącz do rywalizacji o Puchar
Rowerowej Stolicy Polski 2022 – zachęca Radosław Werner.
Oprac.
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