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Na ul. Leśnej
powstanie
25 mieszkań
komunalnych

Po 22 latach pociągi pasażerskie powróciły na trasę kultowej linii 285. Dzięki temu Świdnica
zyskała bezpośrednie połączenie kolejowe do Wrocławia przez Sobótkę.
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Z roku na rok projekt cieszy się coraz większą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Dzięki
temu młodzi świdniczanie mogą spędzać kreatywnie swój wolny czas.

we, dużo śmiechu, wspólnej zabawy i
warsztaty – ruchowe, plastyczne oraz
spotkania z ciekawymi gośćmi. Organizatorzy zapewniają, że nie będzie nudy.
– W czasie naszych zajęć podwórkowych
dzieci mają szansę wyrazić swoje zdanie,
uczą się dyskutować, słuchać, opowiadać o swoich przeżyciach, a jednocześnie
fantazjują, kreują, konstruują, projektują, rysują, tańczą i grają w ulubione gry
podwórkowe. Dzięki kreatywnym zadaniom ich uwaga jest skoncentrowana
na działaniu, współpracy i tworzeniu,
ruchu i interakcjach, zamiast na ekranie
telefonu i przeglądaniu mediów społecznościowych – dodaje Maria Zięba z Fundacji Ładne Historie.

MIGAWKA Z MIASTA

Największy poliglota wszech czasów
przechadzał się po świdnickim Rynku

foto: D. Gębala

Był jednym z najwybitniejszych poliglotów na świecie. Urodzony w 1867 roku w
Świebodzicach Emil Krebs,
dzięki olbrzymiej pracy, perfekcyjnie opanował ponad
60 języków (łącznie władał
ponad setką) i stał się niedoścignionym wzorem wśród
osób mówiących wieloma
językami. To tylko część faktów, jakie mogliśmy poznać
5 czerwca w ramach impresji przygotowanej przez
członków Świdnickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji
Historycznych „SRH Świdnica”. Kolejna żywa lekcja
historii w wykonaniu rekonstruktorów cieszyła się
sporym zainteresowaniem
wśród mieszkańców naszego miasta.

Świdnica
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www.mojaswidnica.pl
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Wszystkie zajęcia są bezpłatne i
otwarte, nie trzeba się na nie zapisywać.
Gdzie odbędą się spotkania?
Od 20 czerwca do 25 sierpnia, w
godzinach 16:30 – 19:30 animatorzy
będą czekali:
2
Poniedziałki
(27.06.2022,
04.07.2022,
11.07.2022,
18.07.2022,
25.07.2022, 01.08.2022, 08.08.2022,
15.08.2022, 22.08.2022) - Osiedle Zarzecze – boisko przy ul. Kilińskiego za blokami TBS. W przypadku deszczu zajęcia
odbywać się będą w salce parafialnej
przy ul. Rolniczej 9.
2 Wtorki (28.06.2022, 05.07.2022,
12.07.2022,
19.07.2022,
26.07.2022,
02.08.2022, 09.08.2022, 16.08.2022,

Oprac.

Muzyka im leży
W klubie Łaźnia 18 czerwca odbył
się plenerowy koncert zespołu Srednusha. Była to pierwsza odsłona tegorocznej edycji cyklu Muzyka Mi Leży.
Etno-folkowa Srednusha to „bratnie dusze”, które szukają jedności w
różnorodności. Muzyka tradycyjna
to dla nich nie tylko inspiracja, ale
przede wszystkim medium spotkania.
Skład tworzą: Artur Korzekwa (cajon/
stopa/przeszkadzajki), Darek Piecho-

wiak
(puzon/trąbka), Ola Knaś (śpiew/
akordeon), Paweł Cychowski (śpiew/gitara akustyczna), Witold
Kowaliszyn (cymbały strunowe/flety
karpackie/duduk ormiański). Wszystkie wydarzenia w ramach cyklu Muzyka Mi Leży rozpoczynają się o 20:00,
a wstęp na nie jest bezpłatny. Kolejny
koncert już 2 lipca.
JB

Świetna muzyka w wykonaniu zespołu Srednusha,
przepiękna
letnia pogoda
oraz urokliwy Park
Centralny to połączenie
idealne na
spędzenie
sobotniego
wieczoru.
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Daniel Gębala
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foto: Świdnicki Ośrodek Kultury

Już siódmy rok projekt „Lato na
podwórku” towarzyszy dzieciom podczas wakacji na świdnickich osiedlach.
W ramach akcji najmłodsi mogą korzystać z bezpłatnych zajęć edukacyjno-animacyjnych, które odbywać się
będą przez 10 tygodni lata, w czterech
lokalizacjach. Realizatorem projektu
jest Fundacja Ładne Historie. Został on
dofinansowany kwotą 52 tysięcy złotych ze środków miasta. Tegoroczną
edycję projektu zaplanowano pod hasłem ‘(bez)troska’.
– Zależy nam, aby po minionej edycji, którą skoncentrowaliśmy wokół niełatwego tematu, jakim są prawa dziecka, zatroszczyć się przede wszystkim o
wartość, jaką jest dzieciństwo. Ponownie
głównym podmiotem stanie się dziecko, jego potrzeby, entuzjastyczny sposób
patrzenia na świat, ciekawość tego, co
nowe, zachwyt nad małymi rzeczami,
szczerość i naturalność. Chcemy, aby
był to radosny czas wypełniony dziecięcą energią i niczym nieograniczoną radością. Jednocześnie chcemy włączyć w
zajęcia elementy troski o samego siebie i
świat dookoła – stąd w haśle ‘(bez)troska’
pojawił się nawias. W lekkiej i przystępnej dla dzieci formie poruszymy z nimi
tematy związane z dbaniem o swoje
dobre samopoczucie, rozpoznawaniem
emocji i radzeniem sobie z nimi czy mówieniem o swoich potrzebach. Z drugiej
strony zwrócimy ich oczy na otaczającą
ich przyrodę i jej potrzeby oraz sposoby,
w jakie mogą się o nią troszczyć – mówi
Kalina Żaczek, koordynatorka projektu.
Na dzieci czekają gry podwórko-

foto: K. Żaczek

Wakacje w mieście
nie muszą być nudne

23.08.2022) - Osiedle Zawiszów – skwer
przy ul. Galla Anonima. W przypadku
deszczu zajęcia odbywać się będą w
Szkole Podstawowej nr 1.
2 Środy (29.06.2022, 06.07.2022,
13.07.2022,
20.07.2022,
27.07.2022,
03.08.2022, 10.08.2022, 17.08.2022,
24.08.2022) - Osiedle Młodych – skwer
przy ul. Prądzyńskiego – obok kortu tenisowego. W przypadku deszczu zajęcia
odbywać się będą w Klubie Seniora przy
ul. Kozara-Słobódzkiego 21 (w budynku
byłego Gimnazjum nr 1).
2 Czwartki (30.06.2022, 07.07.2022,
14.07.2022,
21.07.2022,
28.07.2022,
04.08.2022, 11.08.2022, 18.08.2022,
25.08.2022) - Park przy ul. Gdyńskiej.
W przypadku deszczu zajęcia odbywać
się będą w Dziennym Klubie Senior-WIGOR przy ul. Saperów 27.
Natomiast we wtorki i czwartki na
świdnickim skateparku od godz. 16.30
do 19.30 będą odbywały się warsztaty
SKATEPARK’22. Do końca sierpnia, dwa
razy w tygodniu, młodzież będzie miała
szansę spotkać się z pasjonatami takich
dyscyplin jak skateboarding, rolkarstwo, hulajnoga, wrotkarstwo, jazda na
rowerze oraz street art.
– Naszym głównym celem w ramach
tej inicjatywy jest dotarcie do mieszkańców Świdnicy w wieku 7-18 lat, w tym
osób, z którymi mieliśmy okazję spotkać
się na skateparku w ubiegłym roku. Zależy nam, aby zaprosić ich do wspólnego
aktywnego spędzenia czasu na powietrzu, nauki lub doskonalenia umiejętności w poszczególnych dyscyplinach
oraz zwrócenie ich uwagi na dbałość o
otaczającą ich przestrzeń. Ze względu na
bezpieczeństwo i komfort uczestników na
zajęciach obowiązuje ograniczona liczba
miejsc. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
Każdorazowo na warsztaty obowiązują
zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy
udostępniany w wydarzeniu na profilu
„Lata na podwórku” – zachęcają organizatorzy warsztatów. O szczegółach
projektów można przeczytać na stronie
www.ladnehistorie.pl.

druk

REKLAMA I MARKETING
Katarzyna Maciejewska
k.maciejewska@mojaswidnica.pl
marketing@mojaswidnica.pl
tel. 502 487 512

POLSKA PRESS SP. Z O.O.,
ODDZIAŁ POLIGRAFIA,
DRUKARNIA W SOSNOWCU
Nakład: 15.000 egz.

Redakcja nie utożsamia się z materiałami nadesłanymi z zewnątrz, nie odpowiada za treść ogłoszeń,
nie zwraca materiałów niezamawianych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz
zmiany ich tytułów. Anonimów nie publikujemy.

Życzyli kolejnych stu lat
dla pani Stanisławy
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foto: UM Świdnica

Pani Stanisława urodziła się
17 czerwca 1922 roku w Tomaszowie Mazowieckim, w powiecie brzezińskim, w województwie
łódzkim. Spędziła tam lata przedwojenne, natomiast w czasie okupacji została wywieziona do pracy do Niemiec. Zawarła związek
małżeński w 1945 roku z Franciszkiem Żołubakiem. Urodziła
troje dzieci: Danutę, Barbarę oraz
Mariana. Po zakończeniu wojny
pani Stanisława wróciła do Polski.
Osiedliła się na stałe w Świdnicy,
w której mieszka od 1954 roku.
Zatrudniona była między innymi
w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Świdnicy. Jubilatka ma 9 wnuków i 15 prawnuków.
Opiekuje się nią troskliwie jej córka Barbara.

reklama

Dokładnie 17 czerwca sto lat temu, czyli w 1922 roku na świat przyszła Stanisława Żołubak.
Tę wyjątkową rocznicę urodzin spędziła w gronie rodziny. Kolejnych stu lat w zdrowiu życzyła prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska, która wraz z dyrektor Wydziału Spraw
Obywatelskich, Apolonią Kawką-Szczygieł przekazały jubilatce nagrodę okolicznościową.

facebook mojaswidnica.pl

reklama

Oprac.

◄ Mimo sędziwego wieku Stanisława
Żołubak nie traci pogody ducha.

Rola oczyszczalni ścieków w zrównoważonym rozwoju PepsiCo
Zakład w PepsiCo w Środzie Śląskiej to największy i najbardziej ekologiczny
zakład produkcyjny w Europie. Fabryka będzie produkować chipsy ziemniaczane i typu tortilla, konkretnie popularne marki Lay’s i Doritos. Rekrutacja
osób do poszczególnych obszarów trwa! W czerwcu rozpoczęliśmy poszukiwania specjalistów i techników ds. oczyszczalni. W rozmowie z Tomaszem
Dropem, Kierownikiem BHP i Ochrony Środowiska, pytamy o to, dlaczego
warto dołączyć do jego zespołu i czym wyróżnia się ta oczyszczalnia.
Tomasz, jesteś w PepsiCo już pół roku. Co jest dla Ciebie najważniejsze w pracy tutaj?
Przede wszystkim niepowtarzalny zespół. Ludzie, którzy przyszli tu w określonym celu – wybudować najnowocześniejszy zakład przekąskowy w Polsce.
Greenfield, czyli budowa od zera, to zawsze duże przedsięwzięcie organizacyjne i specyficzny rodzaj wyzwań. Każdy, kto ceni sobie swobodę działania,
możliwość podejmowania decyzji i realny wpływ na ostateczny kształt projektu, odnajdzie się tu bez problemu. Dodatkowo korzystanie z doświadczeń tak
dużej firmy stwarza wyjątkowo cenne możliwości rozwoju dla każdego, kto
ceni sobie rozwój, profesjonalizm i na poważnie myśli o swojej karierze.
W nowej inwestycji jesteś odpowiedzialny za cały obszar BHP, a także ochrony środowiska. Dlaczego oczyszczalnia ścieków jest tutaj
kluczowa?
Często powtarzam, że oczyszczalnia ścieków to serce zakładu. Od tego, co
robimy z wodą, której używamy w procesie produkcji chipsów, zależy, jaki
wpływ mamy na środowisko. Celem firmy jest zrównoważony rozwój, czyli
taki, który wywiera jak najmniejszy wpływ na naszą planetę. Cała fabryka
w Środzie Śląskiej jest budowana zgodnie z tą ideą.
Interesujące. Możesz rozwinąć ten temat?
Oczywiście. Przykładem takiego zrównoważonego rozwoju jest trzykrotne
wykorzystanie wody w procesie produkcji. Jest ona każdorazowo oczyszczana, zawracana i używana ponownie. To jest niebagatelne rozwiązanie,
które w przyszłości chcemy rozwinąć do tego stopnia, by obieg wody w
fabryce był zamknięty. To oznacza samowystarczalność, minimalizowanie
wpływu na środowisko i duże oszczędności.

Produkcja w fabryce ruszy w lutym 2023 roku. Czy start oczyszczalni
jest zaplanowany na ten sam termin?
Nie, musimy być gotowi już kilka miesięcy wcześniej! Kluczowy jest czas
od września, kiedy zaczniemy już przygotowywać oczyszczalnie do uruchomienia. Będziemy m.in. namnażać bakterie i przygotowywać proces
pod kątem możliwości przyjęcia ścieków. W listopadzie będziemy gotowi
do działania!
Gdzie możemy dowiedzieć się więcej na ten temat?
Niedawno, 23 czerwca, poprowadziliśmy wspólnie z Wiesławem Porębskim
webinar pt. „Rola oczyszczalni ścieków
w zrównoważonym rozwoju PepsiCo”.
Nagranie z tego wydarzenia jest dostępne na kanale PepsiCo Polska na YouTube’ie. Zeskanowanie kodu QR aparatem w
telefonie doprowadzi Was do niego.

w tak nowoczesnej oczyszczalni ścieków to szansa na zdobycie wyjątkowo
cennego doświadczenia, które na pewno zaowocuje w przyszłości.
Na zakończenie powiedz jeszcze, gdzie mogą zgłaszać się kandydaci
na te stanowiska?
Jest kilka sposobów! Na naszej stronie www.pepsicojobs.com są wszystkie
aktualne oferty pracy – można aplikować tam bezpośrednio. Mamy też
adres mailowy rekrutacja@pepsico.com, na który można podesłać swoje
CV w dowolnym momencie. Zachęcamy też do kontaktu przez portal LinkedIn ze mną lub Malwiną Pikiewicz, która odpowiada za rekrutację do
nowej fabryki.
Dwie poprzednie rozmowy o procesie produkcji chipsów i rekrutacji
zobaczycie na kanale YouTube PepsiCo Polska.

Wiem, że trwają rekrutacje do Twojego zespołu. Jakich osób poszukujesz?
Specjalistów i techników. Zależy mi na osobach zorientowanych na rozwój
i skoncentrowanych na kwestiach związanych z ochroną środowiska. Praca

Na stanowisko specjalisty ds. oczyszczalni
poszukujemy osób, które mają:
 min. rok doświadczenia w tym obszarze,
 wykształcenie kierunkowe techniczne
(ochrona środowiska, technolog wody i ścieków lub pokrewne),
 wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zarządzania odpadami,
 uprawnienia energetyczne – eksploatacja,
 komunikatywną znajomość angielskiego.

Technik ds. oczyszczalni potrzebuje przede wszystkim:
 uprawnień energetycznych – eksploatacyjnych,
 uprawień na wózki widłowe,
 wykształcenia min. zasadniczego kierunkowego
(ochrona środowiska, elektryk, mechanik).
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Rozmowa z Tomaszem Dropem, Kierownikiem BHP
i Ochrony Środowiska w Środzie Śląskiej
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Rozpoczyna się przebudowa
dwóch świdnickich podwórek

DG

wszystkie sieci podziemne. Część miejsc
parkingowych zostanie wyłączonych z
użytkowania. Za wszelkie utrudnienia
przepraszamy i prosimy o cierpliwość
i zrozumienie, realizacja inwestycji
jest prowadzona z myślą o mieszkańcach naszego miasta – tłumaczy Magdalena Dzwonkowska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
W ramach rewitalizacji śródmiejskiej
przestrzeni przewidziano budowę
parkingów, chodników, placów zabaw,

Ulica Korczaka
w przebudowie

Rozpoczęto remont nawierzchni ulicy Korczaka. Dojazd do szpitala „Latawiec” został poprowadzony
ulicą Wałbrzyską i Leśną. Dodatkowo, na ulicy Leśnej wprowadzono
ograniczenia w parkowaniu pojazdów.
Nastąpiły także zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Linie
autobusowe nr 9, 10, 50 i 52 będą miały nowe trasy przejazdu:
Linia

Przystanki
wyłączone

Nowa trasa
przejazdu

9

Leśna,
Korczaka/
szpital

Wałbrzyska/
Kusocińskiego
(kończy i
rozpoczyna bieg)

10

Leśna,
Korczaka/
szpital

Wałbrzyska/
Kusocińskiego

50

Leśna,
Korczaka/
szpital
Wałbrzyska/
Kusocińskiego

Wschodnia,
Leśna,
Wałbrzyska/
Głowackiego

52

Wałbrzyska/
Kusocińskiego,
Korczaka/
szpital
Leśna

Wałbrzyska/
Głowackiego,
Leśna,
Wschodnia

*dla linii nr 50, 52 ustanowiono przystanki zastępcze na ul. Leśnej (pomiędzy
ul. Wrzosową a ul. Wałbrzyską).
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Remont podwórek znacząco poprawi komfort życia okolicznych mieszkańców.

Na Leśnej powstanie 25
mieszkań komunalnych

Ograniczenie w ruchu w tym rejonie miasta
potrwa do końca czerwca.

– Przypomnijmy, że w ramach
inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z masy mineralno-asfaltowej. Wymieniony zostanie
krawężnik, a także wyregulowane
zostaną urządzenia infrastruktury
podziemnej. Ułożenie nawierzchni
ulicy poprzedzi naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych. Prace wykonywane
będą przez ich właściciela, czyli Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji – wylicza Magdalena
Dzwonkowska, rzecznik prasowy
Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Przebudowę ulicy realizuje firma wyłoniona w przetargu, czyli Świdnickie
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. o.o. Koszt inwestycji to 158
670 zł.
oprac.

Rozpoczęła się budowa nowego budynku komunalnego. Dzięki temu przy
ul. Leśnej powstanie 25 lokali mieszkalnych, a pierwsi lokatorzy odbiorą
klucze już w przyszłym roku. Koszt
inwestycji to ponad osiem milionów
złotych.
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 całkowita
budynku wyniesie 2465,40 m2. Przypomnijmy, że realizatorem inwestycji jest

Przedsiębiorstwo Budowlane Mirosław
Wierzyk ze Świdnicy.
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 wielką 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.
DG

foto: D. Gębala

Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska i prezes firmy HYPMAR, Mariusz Hypta podpisali umowę na wykonanie pełnej rewitalizacji
dwóch obszarów w centrum miasta
– kwartału pomiędzy Grodzką a Kotlarską oraz między Franciszkańską
– Grodzką – Konopnickiej. Plac budowy został przekazany, a prace potrwają 17 miesięcy.
- Będzie sporo utrudnień, bo
przebudowy lub poprawy wymagają

foto: D. Gębala

- Duża ilość nierówności utrudnia przemieszczanie się pieszych i poruszanie się samochodów.
Dzięki remontowi problem zostanie rozwiązany.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

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 na odpadki,
ławki, słupki uliczne, stojaki rowerowe i trejaże. Zaplanowano też montaż i ekspozycję średniowiecznej płyty
kamiennej (epitafium) w przęśle muru

przy ul. Franciszkańskiej. – Zastosowane zostaną elementy zielono – niebieskiej infrastruktury poprzez wprowadzenie elementów retencji wody
takich jak: zbiorniki na retencję wody,
studnie chłonne, dachy zielone. Tereny
po przebudowie będą miał charakter
ciągów pieszo – jezdnych, placów oraz
deptaków. Przedsięwzięcie przyczyni
się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz walorów estetycznych centrum miasta – obszaru objętego rewitalizacją – zapowiada Andrzej Nowak,
dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu
Miejskiego w Świdnicy. Przypomnijmy,
że miasto na realizację tej inwestycji
otrzymało promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji
Strategicznych w kwocie 4 milionów
950 tysięcy złotych. Koszt prac to ponad 10 milionów złotych. Planuje się,
że powinny one zakończyć się w ciągu
17 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Na teren budowy wjechał już ciężki sprzęt. Zgodnie z umową, prace przy ul. Leśnej powinny
zakończyć się do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

aktualności
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Procesja Bożego Ciała.
Wierni przeszli
ulicami miasta

W uroczystej procesji wzięły udział setki mieszkańców Świdnicy.

16 czerwca przeżywaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa, potocznie nazywaną Bożym Ciałem. Tradycyjnie z tej okazji
w całym kraju odbyły się procesje.
Podobnie było w Świdnicy. Ulicami
miasta przeszły tłumy wiernych.
Boże Ciało to wspomnienie Ostatniej Wieczerzy oraz momentu przeistoczenia chleba i wina w Ciało i
Krew Jezusa Chrystusa. Pamiątkę tego
wydarzenia kościół katolicki obchodzi
także w Wielki Czwartek, wtedy jed-

nak rozpamiętuje się również Mękę
Jezusa Chrystusa, uroczystość Bożego
Ciała natomiast ma charakter dziękczynny i radosny.
W czwartek we wszystkich parafiach na terenie miasta odbyły się procesje Bożego Ciała. Największy orszak,
pod przewodnictwem biskupa świdnickiego Marka Mendyka, wyruszył
spod katedry w kierunku Sanktuarium
św. Józefa Opiekuna Rodzin.
DG

Uczestnicy III Rajdu Weterana
dotarli do Świdnicy
Łączy ich miłość do motocykli i
mundur polskiego żołnierza. W środę, 15 czerwca do Świdnicy przyjechali uczestnicy III Motocyklowego
Rajdu Weteranów. Celem wydarzenia
jest wspomnienie poległych żołnierzy,
którzy poświęcili swoje życie w służbie
ojczyźnie podczas misji wojskowych.

Uczestnicy rajdu oddali cześć spoczywającemu na cmentarzu komunalnym przy ul. Łukasińskiego starszemu
chorążemu Władysławowi Wojciechowskiemu. W uroczystości uczestniczył Szymon Chojnowski, zastępca
prezydenta Świdnicy.
DG

Motocykliści wraz z wiceprezydentem Szymonem
Chojnowskim oddali cześć zmarłemu żołnierzowi, który
spoczywa na cmentarzu komunalnym przy ul. Łukasińskiego.

reklama

foto: D. Gębala

Śp. starszy chorąży Władysław Wojciechowski urodził się 4 kwietnia 1947 roku. Był absolwentem zasadniczej szkoły górniczej (1964) oraz Podoficerskiej Szkoły Piechoty (1968). W
latach 1968-1974 służył w Lwóweckim Batalionie Obrony Terytorialnej, początkowo jako dowódca drużyny, a następnie jako szef kompanii. Od 1974 r. pełnił służbę we wrocławskim
Pułku Obrony Terytorialnej jako szef zaopatrzenia mundurowego. Podczas misji UNTAG w
Namibii służył w VI Kompanii Zaopatrzenia. Zginął 5 września 1989 r. w czasie wykonywania
obowiązków służbowych (w wypadku samochodowym) w Namibii, w czasie misji pokojowej
pod błękitną flagą. Wraz z nim zginęli sierż. Ryszard Zalewski, oraz st. chor. szt. Jan Boleszczuk. Władysław Wojciechowski osierocił troje dzieci. W 2003 roku został pośmiertnie
nagrodzony za służbę pod egidą ONZ medalem pamiątkowym im. Daga Hammarskjölda.
Medal przyznał Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Kofi Annan.
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Wiesław Łabęcki:

chcemy wyciągać
seniorów z domów
15 lat temu oficjalnie powstał w Świdnicy Uniwersytet Trzeciego Wieku. O początkach
powstania stowarzyszenia, obszarach działania, a także planach na przyszłość rozmawiamy z jego prezesem Wiesławem Łabęckim.
W 2022 roku Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi jubileusz 15-lecia powstania. Jak to się stało, że w
ogóle doszło do zawiązania się
stowarzyszenia?

-Pomysł o stworzeniu uniwersytetu w
Świdnicy narodził się w głowach kilku aktywnych, przedsiębiorczych kobiet. Szczególne zasługi ma tu Helena
Łopacka, która pomysł zaczerpnęła z
Wałbrzycha. Zanim jednak formalnie
założono uniwersytet, panie spotykały się w zakładzie fryzjerskim Barbary
Dębskiej przy ulicy Kotlarskiej. Tam
też na witrynie zamieszczano wszystkie ogłoszenia. Później aktywistki spotykały się
w szkolnej bibliotece
„Medyka”(od red. Szkoła
Służb Medycznych przy ulicy Traugutta),
ponieważ w
tym czasie do
grupy
dołączyła, jeszcze
przed emeryturą, Krystyna Lasek, zainteresowana tematem

przez prezydenta miasta Wojciecha
Murdzka. I tak od pomysłu doszło do
jego realizacji. Pod koniec 2006 roku
zaproszono zainteresowane osoby i
wybrano spośród nich tymczasowy
zarząd (1 lutego 2007 - zebranie założycielskie, zebranie wyborcze - 24
marca 2007). Funkcję pierwszego prezesa, można powiedzieć, przez zupełny przypadek, zaczął pełnić Andrzej
Wasilewski.

Panie Wiesławie, jak to przez
przypadek?

- Pan Andrzej przyszedł na zebranie
tuż po wizycie u dentysty, u którego
wyrwano mu ząb. Był obolały i nie za
bardzo mógł mówić. Gdy z ust Krysi
Lasek padła propozycja o objęciu
przez niego funkcji prezesa, nie
zaprotestował, bo po prostu nie
był w stanie (śmiech). Z uwagi
na przeprowadzkę musiał jednak zrezygnować. Prezeską, po
ponownych wyborach, została wówczas Krystyna Lasek,
która związana jest z uniwersytetem w zasadzie od jego powstania.

Pani Krysia to człowiek-instytucja, szczególnie

jeśli chodzi o sprawy seniorów i ich reprezentację.

- Dokładnie. Przede wszystkim jest to
człowiek bardzo skromny, tytan kreatywności, który nie lubi mówić o sobie,
ani o swoich sukcesach. Rzecz wprost
niebywała w dzisiejszych czasach, gdzie
wszyscy mówią o wszystkim. A Krysia
ma przecież ogromne zasługi dla seniorów, nie tylko świdnickich, ale i z całego regionu. Godnie nas reprezentuje
w różnego typu konferencjach, czy zespołach doradczych. Ona wie najlepiej,
jakie są potrzeby ludzi starszych i jakie
należałoby podjąć kroki, by problemy,
z którymi seniorzy borykają się na co
dzień, Dzięki codziennej pracy Krysi, jej
zapałowi, nasz UTW jest na szczycie.

Wracając jednak do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przybliżmy naszym czytelnikom
zakres Państwa działalności.

- Naszym celem jest przede wszystkim
zaktywizowanie seniorów i wyciągnięcie ich z domów. Dlatego proponujemy
w swojej ofercie różne zajęcia, spośród
których każdy znajdzie coś dla siebie. W
naszych szeregach jest mnóstwo osób,
które realizują wykłady, zajęcia, kursy,
warsztaty, prezentują pasje w oparciu
m.in. o swoje doświadczenie, wykształcenie, umiejętności zawodowe. Organizujemy m.in. zajęcia z języków obcych,
rekreacyjno-sportowe, psychologiczne,
taneczne, grę w brydża, studium biblijne. Biorą w nich udział mieszkańcy, nie
tylko Świdnicy, ale także miejscowości
ościennych, z czego naprawdę się cieszymy. Organizujemy także wspólne
wyjazdy edukacyjno-krajoznawcze po
regionie, które koordynuje często Maria Kociuba. Możemy poszczycić się
również wieloma sukcesami. Rok temu
rozpoczęliśmy dziennikarską przygodę
z radiem. Pod kierunkiem Bogumiły
Zdeb prowadzimy internetowy Odział
Radia SoVo.

foto: D. Gębala

Seniorzy bardzo często zamykają się w domach, a przecież
mają tyle do zaoferowania.

Wiesław Łabęcki po tym, jak przeprowadził się do Świdnicy, aktywnie
działa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, organizując rozmaite inicjatywy.
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- W dzisiejszych czasach obserwujemy, że starsi ludzie, którzy są już na
emeryturze, zaczynają inwestować
w siebie. Mają czas, chęci i działają.
Szczególnie aktywne na tym polu są
kobiety. Zmienił się na przestrzeni lat
obraz babci-emerytki. Dziś panie chcą
korzystać z życia i to jest przepiękne.
Ubolewam tylko, że wciąż mało jest aktywnych panów, ale i to powoli może się
zmieni. Nadal jednak w sferze promocji
uniwersytetu i propozycji, którą mamy
dla seniorów, można coś dobrego zrobić. Odpowiadając na pytanie: mamy
bardzo dużo do zaoferowania, stąd m.in.

nasze przedstawienia w przedszkolach
czy szkołach, w których chętnie uczestniczą nasi członkowie. Niejednokrotnie
występujemy także na scenie podczas
rozmaitych uroczystości. Co roku organizujemy przegląd piosenki Uniwersytetów Trzeciego Wieku Dolnego
Śląska, który cieszy się ogromnym powodzeniem. Tutaj bardzo duża jest zasługa Jana Starka, który kieruje naszym
zespołem
wokalno-instrumentalnym
„Jesienna Gama” stworzonym w 2010
roku. Nasza grupa teatralna „UTWorki”
(10-lecie w ubiegłym roku) to także jest
bardzo świetna inicjatywa! Wartościowe dokonania, osiągnięcia, stały rozwój
to zasługa Teresy Cory.

Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku to także powołana do życia Regionalna Koalicja Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się.

- Koalicja została powołana z inicjatywy Krystyny Lasek we współpracy
ze Społeczną Akademią Nauk i w tej
chwili liczy 14 członków, w tym z powiatu świdnickiego i dzierżoniowskiego oraz samorządy. Zorganizowaliśmy
w ramach tego przedsięwzięcia m.in.
konferencję naukową w Krzyżowej,
przeprowadziliśmy diagnozę potrzeb
seniorów, zrealizowaliśmy także program edukacji do starości. Celem Koalicji jest współpraca w zakresie rozpoznawania problemów, przygotowania i
wdrażania programów, pozyskiwania
środków, promowania postaw i monitorowania działań na rzecz zdrowego
oraz aktywnego starzenia się w środowisku lokalnym. Mamy także swoją przedstawicielkę w Obywatelskim
Parlamencie Seniorów. Działamy więc
prężnie na wielu polach związanych z
edukacją, kulturą czy w ogóle życiem
dojrzałych ludzi w Polsce. Uniwersytet
to także współpraca z wieloma organizacjami czy jednostkami, takimi jak
Dzienny Dom „Senior-WIGOR”, kluby
seniora, Świdnicki Ośrodek Kultury,
TKKF. Szczególnie cenne jest dla nas
wsparcie merytoryczne i finansowe
włodarzy Świdnicy, Starostwa Powiatowego i gminy wiejskiej Świdnica oraz
Urzędu Marszałkowskiego. Między innymi przedstawicieli tych organów,
parlamentarzystów oraz prezesów kilkudziesięciu uniwersytetów gościliśmy
14 czerwca na XV Forum UTW Dolnego
Śląska i 15-leciu naszej organizacji w
auli „Kasprowicza”.

Seniorzy włączają się także
aktywnie w wolontariat.

- Od początku naszego istnienia bardzo chętnie włączamy się w inicjatywy
oparte na wolontariacie na rzecz innych. Grupa słuchaczy bierze corocznie
udział m.in. w Festiwalu Bachowskim.
Z fundacją „Ładne Historie” organizujemy teatrzyk międzypokoleniowy
na czas wakacji dla dzieci, byliśmy
wolontariuszami na świdnickich podwórkach. Rozpoczęliśmy wolontariat
dla dzieci w rodzinach zastępczych w
porozumieniu z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie. Członkowie Świdnickiego UTW pomagają także uchodźcom z Ukrainy. Wolontariat jest bardzo
ważną częścią naszego stowarzyszenia,
stąd organizujemy dla seniorów różne
jego formy. Nie ograniczamy się do zajęć dla swoich „studentów”, ale dajemy
siebie dla społeczności lokalnej, służymy środowisku. Przykładem jest także
ostatnia inicjatywa objęcia opieką „odkrytego” Zaułka Garncarzy. Zapraszamy, warto być, warto żyć!
Rozmawiała Justyna Bereśniewicz

Pożyteczne spotkanie
i wyjątkowy jubileusz
nickiego UTW. Uhonorowana indywidualnie została również niezastąpiona
Krystyna Lasek, która od lat troszczy
się o rozwój świdnickich seniorów.
W sumie do Świdnicy zjechało się
ponad 100 seniorów, którzy reprezentowali 19 Uniwersytetów Trzeciego
Wieku z regionu. Wszystkich gości
uroczyście powitali Teresa Ziegler,

foto: D. Gębala

Zajęcia warsztatowe, występy artystyczne, wymiana doświadczeń, a
przede wszystkim dobra zabawa. Za
nami XV Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które odbyło się we wtorek, 14 czerwca w auli I
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana
Kasprowicza. Ważnym punktem wydarzenia był jubileusz 15-lecia Świd-

aktualności

prezes federacji UTW oraz z ramienia
gospodarzy Wiesław Łabęcki, prezes
Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Wtorkowe wydarzenie odbyło
się pod hasłem Uniwersytety Trzeciego Wieku dla Środowiska. – Wiele
się działo przez 15 lat przy Świdnickim
Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Chcemy się dziś podzielić z państwem naszą
radością współpracy i funkcjonowania

Słuchacze UTW w Świdnicy zaprezentowali swoje zdolności aktorskie.

WIELKA ZBIÓRKA

Elektrycznych Śmieci w Świdnicy

25.06.2022 r. 09.00-15.00
Parking przed Urzędem Miejskim w Świdnicy
ul. Armii Krajowej 49

BĄDŹ EKO!
ZAMIEŃ ELEKTRYCZNE
ŚMIECI NA NASIONA ŁĄK
KWIETNYCH

Nie możesz
uczestniczyć
w zbiórce?

na rzecz środowiska. Wspólnie możemy
więcej, również przeciwdziałać zagrożeniom, jakie są udziałem seniorów –
podkreślił Wiesław Łabęcki. W spotkaniu wzięli udział oprócz delegacji
seniorów także władze Świdnicy, gminy Świdnica, powiatu świdnickiego,
parlamentarzyści oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
DG

Pysznie, kolorowo
i charytatywnie
Dmuchany zamek, pyszny poczęstunek, pokazy talentów czy malowanie twarzy. Takie oraz wiele innych
atrakcji przygotowali organizatorzy festynu rodzinnego, który odbył
się w piątek, 17 czerwca przy Szkole
Podstawowej nr 315 im. Jana Pawła
II w Świdnicy. Podczas wydarzenia
odsłonięto potężne serce na nakrętki
ufundowane przez Fundację Wspierania Sportu Łączy nas Football oraz
Małgorzatę i Marka Podleśnych.
Wiesław Żurek, prezes Fundacji
Wspierania Sportu Łączy nas Foot-

ball zachęcił społeczność szkoły do
wspierania akcji charytatywnej. Przypomnijmy, że jest to już szóste serce
ufundowane przez fundację i państwa
Podleśnych. Wszystkie środki zebrane
ze sprzedaży nakrętek zasilają konta
chorych świdnickich dzieci. Natomiast
dochód ze sprzedaży ciast podczas festynu zostanie przekazany na pomoc
Alicji Surowiec–Komarnickiej, byłej
pracownicy placówki, która na skutek
pożaru wraz ze swoimi najbliższymi
straciła dobytek swojego życia.
DG

wypełnij

FORMULARZ
lub zadzwoń

572 102 102

Pojemnik ze zdjęciem św. Jana Pawła II został ustawiony przed wejściem do budynku szkoły.
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Krystyna Lasek podczas uroczystości tradycyjnie już zaimponowała niespotykaną skromnością.

promocja

Jak dużo wiesz
o segregowaniu śmieci?
Sprawdź!
Selektywna zbiórka odpadów w naszym mieście funkcjonuje coraz lepiej. Świadomość tego, jak bardzo odpady obciążają naszą planetę, wpływa na pogłębianie
wiedzy w zakresie ekologii. Niestety, w całej Polsce tylko około 10 procent śmieci z tworzyw sztucznych poddawane jest recyklingowi. Jest to spowodowane najprawdopodobniej nieumiejętną segregacją odpadów lub jej
całkowitym brakiem.
Jesteś ciekawy, na jakim poziomie jest Twoja wiedza?
Sprawdź się w specjalnym quizie!
1. Co to jest segregacja odpadów?
a) zbieranie odpadów do specjalnie
oznakowanych pojemników, z
podziałem na rodzaj materiałów
(surowców), z których zostały
wyprodukowane.
b) utylizacja odpadów.
c) odzysk siarki ze śmieciarki.
2. Do niebieskiego pojemnika/worka
z papierem nie możemy wrzucić:
a) tektury.
b) gazety.
c) kartony po napojach i mleku.
3. Co możemy wrzucić razem z
plastikiem do żółtego pojemnika?
a) szkło okienne.
b) opakowania po lekach.
c) puszki po napojach.
4. Jaki kolor ma pojemnik na
elektrośmieci?
a) żółty.
b) niebieski.
c) czerwony.
5. Do zielonego pojemnika możemy
wrzucić?
a) szkło okienne.
b) rozbite naczynie żaroodporne.
c) szklane opakowania po
kosmetykach.

6. Jaki kolor ma pojemnik na odpady
BIO?
a) zielony.
b) brązowy.
c) żółty.
7. Do którego pojemnika należy
wyrzucić mięsne resztki oraz
kości?
a) na BIO odpady.
b) na odpady zmieszane.
c) z tworzywami.
8. Do którego pojemnika należy
wyrzucić zepsuty telefon?
a) żółtego.
b) czerwonego.
c) niebieskiego.
9. Co to jest PSZOK?
a) Punkt Skupu Złomu/
Odpadów Komunalnych.
b) Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów
Komunalnych.
c) Płatny skup złomu
oraz kompostu.
10. Na jakiej ulicy w
Świdnicy znajduje się
PSZOK?
a) na ul. Inżynierskiej.
b) na ul. Metalowców.
c) na ul. Towarowej.

Prawidłowe odpowiedzi: 1.-a); 2.-c); 3.-c); 4.-c); 5.-c); 6.-b); 7.-b); 8.-b); 9.-b); 10.-b)
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

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

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”.
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Magiczne miejsce, idealna pogoda i wyjątkowe dźwięki. Po trzyletniej przerwie w Ogrodzie Różanym
zabrzmiały melodie zagrane przez
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. L. Różyckiego
w Świdnicy. Wszystko to w ramach
koncertu „Różany Ogród pachnący
dźwiękami”.
– Jest nam ogromnie miło przywitać państwa na dzisiejszym wydarzeniu. Chciałabym szczególnie
powitać sprawczynię tego, że dziś
spotykamy się w tym miejscu razem.
Dziękujemy prezydent Beacie Moskal–Słaniewskiej, że zachęciła nas
pani do ponownej organizacji koncertu w tym miejscu – podkreśliła
na wstępie imprezy Beata Bartko–
Kozieł, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. L. Różyckiego

Koncert odbył się w wyjątkowych okolicznościach przyrody.

foto: D. Gębala

W Ogrodzie Różanym
zapachniało dźwiękami

w Świdnicy. 17 czerwca w piątkowy
wieczór w Ogrodzie Różanym spotkały się rozkwitające kwiaty i rozkwitające talenty uczniów świdnickiej szkoły muzycznej. Młodzi artyści zaprezentowali swoje wyjątkowe
talenty. Wydarzenie poprowadziła
niezawodna Dorota Chudy. – Nasze
koncerty zostały zapoczątkowane w
2018 roku, natomiast ostatni odbył
się w 2019 roku. Tym bardziej cieszymy się, że po przerwie spowodowanej
pandemią, możemy się dziś spotkać w
tej wyjątkowej „sali koncertowej”. W
tych pięknych okolicznościach chcieliśmy podsumować zbliżający się koniec roku szkolnego – dodaje Beata
Bartko–Kozieł.
DG

Wielkimi krokami zbliża się kolejny koncert świdnickiego Dzikiego Chóru pod dyrekcją Katarzyny
Szymko-Kawalec. W repertuarze jak
zwykle znajdzie się mieszanka najprzeróżniejszych stylów i gatunków
– pieśni afrykańskie, muzyka gospel,
a także autorskie kompozycje. Nie
zabraknie również instrumentalnych
niespodzianek. Długo wyczekiwane
wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 26 czerwca w sali widowiskowej
Świdnickiego Ośrodka Kultury. Początek o godz. 17.00.
„Dziki Chór” to świdnicki chór
mieszany – zespół założony w maju
2018 roku w Świdnickim Ośrodku Kultury przez Katarzynę Szymko-Kawalec. Poprzedni koncert chóru od-

był się w 2019 roku, niestety, później
zespół zatrzymała pandemia. „Dziki
koncert #2” to wielki powrót Dzikiego
Chóru do występowania, nowa energia, długo ćwiczony nowy repertuar
i jeszcze większy skład. Słownikowa
definicja słowa „dziki” to niezgodny z
ogólnie przyjętymi normami, niestandardowy, nieuchwytny, nieoswojony,
energiczny, żywiołowy i wzrastający
w naturalnym środowisku. W przypadku Dzikiego Chóru chodzi przede
wszystkim o energetyczność, radość,
wyjątkowość i wymykanie się schematom. Tacy właśnie są członkowie tego
zespołu, szaleni, a przede wszystkim
radośni. Bilety można nabyć na stronie: www.bilety.sok.com.pl.

Oprac.

foto: użyczone

Dziki Chór zaprasza na koncert

Długo wyczekiwane wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 26 czerwca w sali widowiskowej
Świdnickiego Ośrodka Kultury. Początek o godz. 17.00.

Prezes MZEC Świdnica:
nie jesteśmy zieloną wyspą
Polska energetyka węglem stoi,
tymczasem na rynku trwa horror
braku surowca i galopujących cen.
Świdniczanie są zainteresowani, jak
w tej sytuacji odnajduje się Miejski
Zakład Energetyki Cieplnej. – Nie
jesteśmy zieloną wyspą i stoimy w
przededniu rozpoczęcia długiej drogi
do transformacji energetycznej, tak
by stopniowo eliminować węgiel. Na
razie jest on najistotniejszym czynnikiem kosztotwórczym i wzrost jego
ceny musi pociągnąć za sobą wzrost
ceny sprzedawanego ciepła – tłumaczy Jacek Piotrowski, prezes MZEC w
Świdnicy.

Czy istnieje zagrożenie, że zgasną kotły przy ul. Pogodnej?

– Nasz dostawca węgla, Polska Grupa Górnicza, wypowiedział wszystkie
umowy długoterminowe, w tym naszą.
Było to jednak spowodowane przede
wszystkim koniecznością uregulowa-

ciepłowniach na Dolnym Śląsku wystąpiły braki węgla spowodowane opóźnieniami w dostawach. My staramy się
utrzymywać bezpieczny zapas tak, by
nieterminowe dostawy czy problemy z
transportem nie spowodowały konieczności obniżania parametrów pracy sieci, a w najbardziej drastycznym przypadku – wygaszenia kotłów.

Wyższa cena węgla musi przełożyć się na wyższą cenę ciepła
dla Waszych odbiorców.

Jacek Piotrowski, prezes MZEC Świdnica
przewiduje, że rynek ciepłowniczy czekają
spore zmiany.

nia cen wobec zamknięcia importu ze
wschodu i skoku cen na rynku krajowym. Mamy już nową umowę i nową
cenę, niestety wyższą o 130%. Według
moich ocen rynek ciepłowniczy czekają
spore perturbacje, których zwiastun pojawił się na początku roku, kiedy w kilku

– Nie jesteśmy zieloną wyspą i stoimy
dosłownie w przededniu rozpoczęcia
długiej drogi do transformacji energetycznej, tak by stopniowo eliminować
węgiel. Na razie to on jest najistotniejszym czynnikiem kosztotwórczym
i wzrost jego ceny musi pociągnąć za
sobą wzrost ceny sprzedawanego ciepła.
Drugim są słynne już uprawnienia do
emisji, których rynek rozchwiany jest
przez spekulacje, a cena od wybuchu

wojny w Ukrainie znów znajduje się w
trendzie wzrostowym. Wzrosły też ceny
energii. Po stronie kosztów wewnętrznych mamy presję na podnoszenie płac,
tak by nadążały za inflacją, a możliwości mamy ograniczone i ostatnia podwyżka wynagrodzeń o 100 złotych na
etat to było wszystko, na co mogliśmy
sobie pozwolić, choć zdaję sobie sprawę,
jak to się ma do paragonów w markecie,
opłatach za czynsz czy wizytach na stacji benzynowej.

Czyli nie da się uniknąć wyższej ceny?

– W obecnej sytuacji ekonomicznej
nie. Obawiam się też, że cena będzie
się zmieniać częściej niż do tej pory, w
zależności od wielkości i gwałtowności zmian czynników wpływających na
koszt produkcji ciepła. Startujemy z niższego poziomu, bo ceny ciepła w Wałbrzychu czy Jeleniej Górze są dziś od 40
do 60% wyższe od naszych. Jak dotkliwe
będą te zmiany, zależy w największej
mierze od polityki polskiego rządu, który trzyma w rękach cła czy podatki, którymi obłożony jest węgiel oraz sprawuje
kontrolę nad spółkami zajmującymi się
jego wydobyciem oraz Unii Europejskiej, która trzyma w ręku ETS.
red.
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Reaktywacja
linii kolejowej 285

linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście
wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto” jest współfinansowana ze środków unijnych EFRR
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
DG

Kobierzyce, Wierzbice Wrocławskie,
Pustków Żurawski, Rogów Sobócki,
Sobótka, Sobótka Zachodnia, Szczepanów, Marcinowice, Pszenno, Świdnica Przedmieście.
Od 12 czerwca na trasę wyjechało osiem par pociągów, wśród nich
znalazły się również połączenia przyspieszone, które zatrzymują się tylko
na niektórych przystankach. Za bilet
normalny na pociąg osobowy relacji
Wrocław – Świdnica podróżni muszą zapłacić 17,00 zł. Podróż na trasie do Wrocław – Sobótka to koszt 13
zł. Bilety można nabywać w aplikacji
Koleo, lub u konduktora w pociągach
KD.
W sezonie letnim, od początku
lipca dodatkowym udogodnieniem
na linii nr 285 będą weekendowe
pociągi dla rowerzystów, chcących się wybrać na wycieczkę np. w okolice masywu
Ślęży. – Odcinek Wrocław
– Świdnica przez Sobótkę
to pierwsza trasa, po której
będą jeździć rowerowe wagony KD – podkreśla Damian Stawikowski, prezes
Kolei Dolnośląskich. – Uruchamiamy pilotażowy program na trasach popularnych
wśród amatorów dwóch kółek.
Aby umożliwić przewóz dużej
liczby rowerów, do dwuczłonowego spalinowego zespołu
Impuls II pierwszy polski pojazd szynowy posiadający trakcyjnego dodamy dodatjednocześnie napęd elektryczny i spalinowy obsługuje kowy wagon wyposażony w
trasę Wrocław-Sobótka-Świdnica.
uchwyty na rowery.

Klienci Kolei Dolnośląskich mogą podróżować w komfortowych warunkach.

Podróżni mogą już korzystać z nowego kanału sprzedaży biletów. Na dworcu
Świdnica Miasto zainstalowano biletomat Kolei Dolnośląskich. W automacie
dostępna jest pełna oferta. Bilety według taryfy podstawowej (TP-KD) oraz taryfy RAZEM (dla podróżnych z REGIOkartą), bilety z ofert specjalnych – np. taryfy aglomeracyjnej, biletu sowiogórskiego, weekendu z KD, czy senior 60+. W
biletomacie kupimy także bilet dla naszego pupila, na przewóz bagażu i roweru.

foto: D. Gębala

Po 22 latach pociągi pasażerskie
powróciły na trasę kultowej linii 285.
Dzięki temu mieszkańcy Świdnicy
zyskali bezpośrednie połączenie kolejowe do Wrocławia przez Sobótkę.
Połączenie (linia nr 285) z Wrocławia przez Sobótkę Zachodnią do
Świdnicy liczy ok. 60 km. Zapewnia
przejazd pociągów pasażerskich z
maksymalną prędkością nawet do 120
km/h. Między Wrocławiem a Świdnicą podróżni mogą skorzystać z 14
przystanków z nowymi peronami:
Wrocław Wojszyce, Wrocław Partynice, Bielany Wrocławskie, Domasław,

SPRZEDAM MIESZKANIE
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Cena 300 tys. zł

reklama

CENA: 300 tys. zł - BEZ POŚREDNIKÓW

TEL. 697 214 986

Dzięki rozwojowi sieci sprzedaży pasażerowie zyskują na czasie i komforcie podczas zakupu biletów.

Napisz
i opowiedz
nam

na I piętrze przy ul. Chrobrego w Świdnicy,
50 m2, 2 pokoje, łazienka, kuchnia, duży balkon.
W pobliżu przychodnia, apteka,
sklepy, przystanki, kościół

foto: D. Gębala

Dzięki reaktywacji linii 285 mieszkańcy Świdnicy zyskali dodatkową opcję podróży do Wrocławia.

redakcja@mojaswidnica.pl

o swojej

pasji
lub hobby

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Przystanki na trasie 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. Inwestycja o wartości blisko 217 mln zł, „Rewitalizacja

aktualności

Nie każdy bohater nosi pelerynę
W obliczu nagłego kryzysu,
bez chwili zastanowienia podjęli się bezinteresownej pomocy.
Akcja, która miała potrwać kilka
dni, zmieniła się w kilkutygodniową pracę na pełen „etat”. Za
nami uroczysta gala podsumowująca działania wolontariuszy
i wszystkich osób zaangażowanych w organizację pomocy dla
obywateli Ukrainy.
W poniedziałek, 6 czerwca w teatrze miejskim odbyła się
symboliczna uroczystość, podczas której każdy wolontariusz
z Centrum Pomocy Ukrainie
otrzymał symboliczne „dziękuję”, czyli dyplom oraz szklanego
„aniołka szczęścia” wykonanego
przez Magdalenę i Andrzeja Kucharskich. Przedstawiciele firm
odebrali natomiast ceramiczne
serca autorstwa Elżbiety Tarnawskiej. Przygotowano ponad
300 podziękowań dla wolontariuszy i prawie 30 dla firm – dla
tych, którzy zaangażowali się w
pomoc uchodźcom z Ukrainy. –
Żadne słowa nie oddadzą mojej
wdzięczności dla Was wszystkich.
Od pierwszego dnia napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę, byliście zawsze gotowi do niesienia pomocy
uchodźcom. Świdnica ma najlepszych wolontariuszy na świecie! –
mówiła prezydent Beata Moskal–
Słaniewska. Swoim występem
galę uświetniła grupa taneczna
i wokalna z Klubu Migranta Kalejdoskop Talentów oraz solistki
szkolnego chóru Pryma Voce z
III Liceum Ogólnokształcącego
w Świdnicy wraz z uczniami oddziału przygotowawczego.
DG

foto: D. Gębala

► Wolontariusze nie kryli
wzruszenia, gdy otrzymywali
symboliczne podziękowania.

Narodowy Chór Adżarii i Adżarski Państwowy
Zespół Baletowy wystąpią w Świdnicy
W piątek, 1 lipca o godz. 20.00 na
hali lodowiska Świdnickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji odbędzie się koncert organizowany w ramach Polsko-Gruzińskiego Festiwalu Kultury pt.
„Gruzińskie opowieści”. Wystąpi Narodowy Chór Adżarii „Batumi” oraz
Adżarski Państwowy Zespół Baletowy „Khorumi”. Bilety wstępu w cenie
20 zł są do nabycia w Informacji Turystycznej w Świdnicy (Rynek 39-40).
Polsko-Gruziński Festiwal Kultury
jest przestrzenią współpracy kulturalnej i artystycznej między regionem
Dolnego Śląska a gruzińską Autonomiczną Republiką Adżarii. Głównym
organizatorem po stronie dolnośląskiej jest Ośrodek Kultury i Sztuki we
Wrocławiu.
Zespół „Batumi” jest najlepszym
w Gruzji wykonawcą tradycyjnych
gruzińskich pieśni ludowych (i nie
tylko). Artystyczna praca zespołu została doceniona przez takich wielkich
mistrzów jak A. Erkomaishvili i R. Gogiashvili. Zespół otrzymał pierwszą

nagrodę oraz Grand Prix na V Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie
J. Kakhidze „Tbilisi Jesienią”, jednocześnie odnosząc sukcesy za granicą,
występując na licznych festiwalach w
Szwecji, Grecji, Portugalii, Hiszpanii,
Iranie, Turcji, Rosji, Francji, Finlandii,
Szwajcarii. Repertuar zespołu obejmuje ponad 100 pieśni ze wszystkich
regionów Gruzji. Wykonywane są
one na perfekcyjnym poziomie, jaki
prezentują zarówno poszczególni
soliści oraz cały zespół. Pieśni te zawsze dzieliły radości i smutki Gruzinów. Unikalna polifonia gruzińskich
śpiewów w 2001 roku została uznana
przez UNESCO za arcydzieło niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Adżarski Państwowy Zespół Baletowy „Khorumi” powstał w 2002 roku
na bazie adżarskiego państwowego ludowego zespołu śpiewu i tańca imienia M. Kukhianidze. Pod opieką doświadczonych instruktorów umiejętności taneczne rozwija około 300 osób
w różnym wieku - dzieci, młodzież

i dorośli. Od samego początku zespół zachwyca światową publiczność
profesjonalizmem,
umiejętnościami
scenicznymi oraz oryginalną choreografią. Zespół otrzymał wiele nagród
na gruzińskich i międzynarodowych
festiwalach, a także na Światowym
Konkursie Tańców Ludowych. W 2010
roku rząd regionu Adżarii nadał zespołowi status „państwowy”. Zespół
regularnie bierze udział w występach
organizowanych przez rząd Adżarii dla
zagranicznych gości. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Cezary
Przybylski - marszałek województwa dolnośląskiego, Davit Gabaidze przewodniczący Najwyższej Rady Autonomicznej Republiki Adżarii, Zurab
Beridze - ambasador Gruzji w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Beata Moskal-Słaniewska – prezydent Świdnicy.
Partnerem projektu jest Konsulat Honorowy Gruzji we Wrocławiu. Jest on
współfinansowany z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego.
oprac.
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Ambasador Kanady
z wizytą w Świdnicy

DG

Leslie Scanlon wraz z prezydent Beatą Moskal-Słaniewską i posłem Krzysztofem Śmiszkiem
wzięli udział w otwarciu Centrum Edukacji Ekologicznej w siedzibie Miejskiego Centrum
Wspierania Inicjatyw w Rynku.

Leslie Scanlon, ambasador Kanady w Polsce i na Białorusi, odwiedziła w piątek, 10 czerwca Świdnicę.
Swoją wizytę rozpoczęła od spotkania z prezydent miasta, Beatą Moskal-Słaniewską. Panie wzięły udział
w Festynie Ekologicznym „Czysta
Świdnica”, a następnie z posłem
Krzysztofem Śmiszkiem uroczyście
otworzyli Centrum Edukacji Ekologicznej w budynku Miejskiego Centrum Wspierania Inicjatyw w Rynku.

– Bardzo się cieszę z wizyty pani
ambasador, z tego, że mogłam pokazać
jej nasze piękne miasto. Dzisiaj naszym głównym tematem rozmów była
ekologia, walka o klimat i edukacja
ekologiczna. Pokazaliśmy ambasador
nasze Centrum Edukacji Ekologicznej.
Miała też możliwość uczestniczenia w
warsztatach z dziećmi, w spotkaniu z
młodzieżą. Miałyśmy też moment, aby
porozmawiać ze sobą jak dwie kobiety i
wymienić się troską o świat, refleksja-

Ambasador Kanady odwiedziła również uczniów III LO w Świdnicy.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

mi na temat tego, iż jest to już ostateczny moment, abyśmy wszyscy, niezależnie od strefy, w której żyjemy, wieku,
poglądów, rozpoczęli intensywną walkę o świat, żeby go zmieniać na lepsze i
zadbać o jego stan. A takie zmiany możemy zaczynać od samych siebie, zmieniając nasze nawyki, eliminując z naszego zachowania te, które są niedobre.
Pani ambasador jest przesympatyczną
osobą, świetnie zorientowaną, jeśli
chodzi o ekologię, kochającą Polskę. Zna
bardzo dobrze Sopot, Gdańsk, Wrocław
i cieszę się, że do tej listy ulubionych

miast dodała dzisiaj Świdnicę – mówi,
prezydent Beata Moskal–Słaniewska.
Ambasador spotkała się również z
młodzieżą III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, gdzie poprowadziła
lekcję języka angielskiego. Zwiedziła
także Kościół Pokoju. Tych kilka intensywnych godzin spędzonych w
naszym mieście zrobiło na Ambasador
Kanady bardzo dobre wrażenie.
Leslie Scanlon jest ambasadorem Kanady w Polsce i na Białorusi od sierpnia 2018 roku. Ukończyła
Uniwersytet Carleton na wydziale
dziennikarstwa. W Departamencie
Spraw Zagranicznych Rządu Kanady,
jako dyrektor generalny ds. operacji
konsularnych, była odpowiedzialna
za realizację programu konsularnego i zarządzanie siecią konsularną za
granicą. Pracowała także w Tokio, jako
komisarz ds. handlu oraz w Paryżu
jako radca-minister ds. komunikacji i
spraw publicznych.

milionerów. Przygotowano również
dmuchańce oraz stanowisko do malowania twarzy. Natomiast Organizacja
Odzysku Opakowań „Biosystem” i klub
szachowy „Mikama” Świdnica, zaprosili do udziału w Eko-LOGICZNYM
turnieju szachowym. Na zwycięzców
czekały medale wykonane z elektrośmieci i bilety na ogólnopolski turniej
szachowy. Zawodnicy zagrali przy
wykorzystaniu figur i pionów z elektrycznych śmieci.

Podczas festynu nie mogło zabraknąć zabawy z panem Błyszczakiem bohaterem „Czystej Świdnicy”.

Dzieci poprzez zabawę uczyły się prawidłowej segregacji odpadów.

Ogromnym sukcesem zakończył
się festyn „Czysta Świdnica”, który odbył się w piątek, 10 czerwca na
Rynku. Poza świetną zabawą, ponad
300 uczniów ze świdnickich podstawówek w trakcie warsztatów poznało
najważniejsze zagadnienia związanie
z ekologią. Organizatorem wydarzenia był Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego.
Festyn propagował selektywną zbiórkę odpadów. W ten sposób
organizatorzy chcieli
uświadomić
mieszkańcom, jak łatwo jest dbać o
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środowisko naturalne, pokazując przy
tym poprawne zasady recyklingu.
Wydarzenie zainaugurowało otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej w
budynku Miejskiego Centrum Wspierania Inicjatyw. O dobrą zabawę dla
najmłodszych zadbała m.in. Fundacja „Odzyskaj Środowisko”. Najmłodsi
goście festynu poszukali odpowiedzi
na pytanie jak pszczoły trafiają do
uli z recyklingu, poznali smak pyłku pszczelego, miodu koniczynowego i miodowych żelków, odtańczyli
pszczeli taniec, a także zagrali w EKO-

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko z malowaniem twarzy.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

DG

foto: D. Gębala

Świetna zabawa i ekologiczne przesłanie

aktualności

Aktualnie Klaudia potrzebuje całodobowej
opieki.

lenie mózgu. Choroba utrudnia mi samodzielne poruszanie się oraz funkcjonowanie w życiu codziennym. Nie radzę sobie
bez pomocy najbliższych. Mimo to mam
ogromną wolę życia i siłę do walki z chorobą. Cały czas potrzebuję regularnej rehabilitacji oraz wizyt u specjalistów. Dlatego proszę Państwa o pomoc w zebraniu
środków na turnus rehabilitacyjny w Pol-

skim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM w Krakowie. Zdecydowałam
się na ten ośrodek, ponieważ posiada on
doskonale wykwalifikowanych specjalistów oraz kadrę rehabilitacyjną. Wierzę,
że pobyt w nim, pozwoli mi na poprawę
mojego zdrowia. Mimo choroby jestem
osobą bardzo pogodną, otwartą i komunikatywną. Kocham ludzi, zwierzęta,
przyrodę, a przede wszystkim – kocham
życie. Lubię rozwiązywać krzyżówki, łamigłówki, gry planszowe, układać puzzle
oraz słuchać muzyki, która mnie relaksuje. W miarę swoich możliwości, lubię
wykonywać prace manualne takie jak
malowanie, rysowanie, wyklejanie. Często robię to, aby dać radość moim bliskim, którzy mnie wspierają w chorobie.
Staram się nie zniechęcać trudnościami.
Codziennie mam nadzieję, że każdy następny dzień przyniesie poprawę mojego
stanu zdrowia. Moim marzeniem jest powrót do samodzielnego funkcjonowania.
Obecnie potrzebuję całodobowej opieki.
Będę wdzięczna za pomoc w zgromadzeniu środków na turnus rehabilitacyjny,
samodzielne zebranie funduszy jest dla
mnie trudnym wyzwaniem – apeluje
świdniczanka. Wpłat można dokonywać
na stronie: https://helpuj.pl/zbiorki/
turnus-rehabilitacyjny-w-krakowie.

Wiódł spokojne życie w kochającym domu. Niestety, po śmierci właściciela musiał zamieszkać
w schroniskowym boksie. Nowa
rzeczywistość powoduje u niego
ogromny stres. Czy znajdzie się
ktoś, kto zaopiekuje się pięcioletnim Szafranem?
- Szafran jest bardzo miłym psem,
którego spotkało smutne zakończenie
w schroniskowym boksie. Trafił do nas
po śmierci swojego właściciela. Pies
przez całe życie miał dużo miłości i troski, był szczęśliwy… Teraz pragniemy
znaleźć mu jak najszybciej dom, aby
nie musiał mieszkać na Pogodnej, ponieważ jest to ogromny stres dla psiaka. Ten „sierściuch” zasługuje na wspaniały dom i spokój. Szafran jest bardzo
wdzięcznym i pozytywnym psiakiem,
cieszy się na widok człowieka i uwielbia długie spacery. Chętnie przemierza
spore dystanse, dlatego psiak nadaje
się do zamieszkania z aktywnymi ludźmi. Dogaduje się z innymi psami, jednakże kota najprawdopodobniej pogoni. Szukamy domu z ogrodem, by pies
miał możliwość spożytkowania swojej
energii – opowiadają wolontariusze
świdnickiego schroniska.
Schronisko
dla
Zwierząt w Świdnicy, ul. Pogodna
3, telefon kontaktowy: 733 093
663, 531 496 442,
kontakt@schroniskoswidnica.pl.
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foto: Fundacja Mam Pomysł

Autoimmunologiczne
zapalenie
mózgu z dnia na dzień wywróciło jej
życie do góry nogami. Mimo przeciwności losu, Klaudia Beschel nie traci
nadziei na lepsze jutro. Trwa nierówna walka o powrót do zdrowia świdniczanki. Aby osiągnąć zamierzony cel,
niezbędna jest regularna rehabilitacja i wizyty u kolejnych specjalistów.
Aktualnie trwa zbiórka pieniędzy na
opłacenie turnusu rehabilitacyjnego w
Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM w Krakowie.
Autoimmunologiczne
zapalenia
mózgu (AZM) stanowią grupę schorzeń
objawiających się szerokim zakresem
objawów, zarówno neurologicznych
oraz psychiatrycznych. Częstotliwość
występowania choroby w krajach wysokorozwiniętych wynosi 5-10 chorych
na 100 tysięcy mieszkańców. Schorzenie dotyka pacjentów w każdym wieku,
stanowiąc duże obciążenie dla nich i
najbliższych osób. – W 2017 roku zachorowałam na autoimmunologiczne zapa-

foto: użyczone

Świdniczanka walczy o powrót
do zdrowia. Trwa zbiórka
na turnus rehabilitacyjny

Po śmierci
właściciela trafił
do schroniska

CHODŹ,

pracuj elastycznie.

Z NAMI

Grazyna, pracuje w restauracji

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

349474-Ogloszenie zatrudnieniowe Swidnica-120x134_4.indd 1
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*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.
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23 uczniów ze świdnickich szkół
podstawowych i średnich, 45 pytań z
wiedzy o historii Świdnicy i niezwykle
cenne nagrody – a wśród nich wyjazd
do jednej z europejskich stolic. Po kilku latach przerwy powrócił świdnicki
historyczny konkurs. W tym roku poświęcony został czasom Bolka II Małego. Około godzinne zmagania młodzieży z nieoczywistą wiedzą historyczną
dotyczącą naszego miasta przeprowadzone zostały we wtorek, 14 czerwca w
Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych.
Była to już XVI edycja historycznego
konkursu z wiedzy o Świdnicy, organizowana przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnicy, przy
współudziale merytorycznego opiekuna Muzeum Dawnego Kupiectwa w
Świdnicy i pod honorowym patronatem
prezydent Świdnicy Beaty Moskal–Słaniewskiej.
W tym roku – szczególnym, bo
ogłoszonym przez Radę Miejską w

Świdniccy uczniowie popisali się historyczną wiedzą.

Świdnicy – Roku Bolka II Małego, zmagania konkursowe poświęcone zostały
właśnie czasom panowania tego władcy księstwa świdnicko-jaworskiego.
W sumie młodzież ze szkół podstawo-

foto: UM Świdnica

Świdnicka młodzież walczyła
o wyjazd do europejskiej stolicy

wych i średnich musiała zmierzyć się z
45 pytaniami historycznym związanymi
zarówno z nieoczywistymi miejscami,
postaciami, zabytkami architektury i
datami znaczącymi za panowania tego

foto: organizatorzy

„Zalogowani” po raz szósty

Wyróżnieni uczniowie oraz ich opiekunowie spotkali się podczas uroczystej gali, która odbyła
się 10 czerwca w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy.

Zakończyła się szósta edycja konkursu „Zalogowani”, organizowanego
przez świdnicki magistrat w ramach
programu „Zostańcie z nami – Miasto
i Powiat Świdnica”.
174 ósmoklasistów z 11 świdnickich
szkół podstawowych wzięło udział w
konkursie „Zalogowani”. Przez cały rok
szkolny każdy z uczniów odwiedził 3
lokalne przedsiębiorstwa – w sumie
zorganizowano 33 wycieczki do 13 firm.
Wziął udział w 4 warsztatach z doradztwa zawodowego, mógł rozwiązać 8 e-bonusów i sprawdzić swoją wiedzę na
temat świdnickiego rynku pracy. „Zalogowani” uczestniczyli również w II
Forum Zawodów Ziemi Świdnickiej, na
którym mieli okazję spotkać się z technicznymi i branżowymi szkołami ponadpodstawowymi oraz pracodawcami
z terenu Świdnicy. Tuż po majówce, w
Parku Centralnym, uczestnicy konkursu zmierzyli się w grze miejskiej, rozwiązując zadania związane z naszym
miastem i Celami Zrównoważonego
Rozwoju. Najlepsi zostali zakwalifikowani do drugiego etapu, czyli zaprezentowali przed komisją konkursową
swoje pomysły na biznes w Świdnicy.
Nad
całoroczną
aktywnością
uczniów w każdej szkole czuwał nauczyciel-opiekun. Podziękowania i
nagrody odebrali:
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▪ Aneta Kachnic ze Szkoły Podstawowej nr 1
▪ Adriana Krzyżaniak ze Szkoły Podstawowej nr 2
▪ Justyna Adamska-Litwińska ze
Szkoły Podstawowej nr 4
Dziewięcioro uczniów odebrało nagrody,
czyli głośniki mobilne Sony lub słuchawki
Philips, za osiągnięcie wysokiego wyniku
w grze biznesowej. Mieli oni okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat Świdnicy, lokalnego rynku pracy, świdnickich przedsiębiorców i ekologii. Najlepszymi okazali
się:
▪ Aleksandra Denysiewicz z SP 315
▪ Karol Gączkowski z SP 2
▪ Hubert Jaworski z SP 105
▪ Wiktoria Ligierko z SP 1
▪ Ernest Łepkowski z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka”
▪ Hanna Napieracz z SP 2
▪ Karolina Pietrzak z SP 2
▪ Alan Wajdzik z SP 315
▪ Igor Zając z SP 1
Najwyższy wynik wśród wszystkich
uczestników konkursu „Zalogowani”:
Pierwsze miejsce i bon o wartości 600 zł
oraz smartband Huawei i tablet otrzymała
Nina Paczkowska ze Szkoły Podstawowej
nr 1. Drugie miejsce i bon o wartości 500
zł oraz aparat FUJIFILM Instax Mini 11, słuchawki i smartband Huawei powędrowało
do Oliwii Fułat ze Szkoły Podstawowej nr

▪ Marcin Kuc ze Szkoły Podstawowej
nr 6
▪ Iwona Kurek ze Szkoły Podstawowej
nr 8
▪ Paweł Kondzior ze Szkoły Podstawowej nr 105
▪ Renata Cichowska ze Szkoły Podstawowej nr 315
▪ Justyna Gąsior z Niepublicznej
Szkoły Podstawowej Świdnickiego
Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej
Dziecka”
▪ Justyna Kielar z Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej
▪ Barbara Hollik z Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi Do Pracy „Rzemieślnik”
▪ Ewelina Leszko ze Społecznej Szkoły
Podstawowej
Podziękowania skierowano również do doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy:
315. Natomiast trzecie miejsce i bon o wartości 400 zł, a także smartwatch XIAOMI
oraz zestaw klocków LEGO Ideas otrzymała Alicja Leszko ze Społecznej Szkoły
Podstawowej.
Wyróżniono również uczniów, którzy
uzyskali najwyższą liczbę punktów. Bon
o wartości 200 zł, słuchawki bezprzewodowe HAYLOU oraz smartbanda Huawei
otrzymali:
▪ Tymoteusz Minta, SP 4
▪ Julia Darowska, SP 4
▪ Karolina Pietrzak, SP 2
▪ Ernest Łepkowski, Niepubliczna Szkoła
Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka”
▪ Marta Moląg, SP 8
▪ Hubert Jaworski, SP 105
▪ Brajan Osienienko, Niepubliczna Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi Do Pracy „Rzemieślnik”
▪ Wiktoria Masłowska, SP 6
▪ Wiktoria Grabczyńska, SP 4
▪ Aleksandra Denysiewicz, SP 315
▪ Kacper Czubaszek, SP 6
▪ Angelika Kurowska, SP 4
▪ Wiktoria Ligierko, SP 1
▪ Martyna Towarnicka, Niepubliczna

świdnickiego księcia, uznawanego za
wielkiego arbitra monarchów i genialnego dyplomatę.
W quizie wiedzy o Świdnicy wzięło udział 23 uczestników, a nad jego
przebiegiem czuwało jury konkursowe
w składzie – dr Dobiesław Karst, dyrektor Muzeum Dawnego Kupiectwa
oraz Mariusz Lenkiewicz ze Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców
Świdnickich. Młodzież na odpowiedzi
miała 45 min.
Pierwsze miejsce i Grand Prix w postaci wyjazdu do jednej z europejskich
stolic zdobyła Maja Marks ze Szkoły
Podstawowej nr 6, która zdeklasowała
pozostałych konkurentów, odpowiadając na 40 z 45 pytań. Laureatka będzie
mogła wybrać się w dowolne miejsce
w Europie. Drugie miejsce i voucher o
wartości 3000 zł otrzymała Aleksandra
Żołnierek z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza. Na podium
z trzecim miejscem stanął również Patryk Staworzyński ze Szkoły Podstawowej nr 105, który został nagrodzony
voucherem o wartości 1500 zł. Zespołowa nagroda w postaci vouchera o wartości 1500 zł trafiła natomiast do Szkoły
Podstawowej nr 6 w Świdnicy. Nagrody zostały ufundowane przez miasto
Świdnica oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich.
oprac.

Marzeny Rybki, Agnieszki Dolińskiej,
Katarzyny Ślimak–Kołodziejskiej i
Karoliny Paluch. Panie przeprowadziły w każdej szkole serię warsztatów,
podczas których pomagały „Zalogowanym” odkryć ich mocne strony i
predyspozycje zawodowe, co z pewnością ułatwi uczniom podejmowanie
trafnych decyzji na dalszych etapach
nauki i wyboru zawodu.
Organizatorem przedsięwzięcia
jest miasto Świdnica we współpracy
ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców
i Kupców Świdnickich, Powiatowym
Urzędem Pracy oraz Powiatem Świdnickim. Podczas gali wystąpili młodzi
wokaliści świdnickiej Akademii Rozwoju Talentów. Sponsorami tegorocznej edycji byli: prezydent Świdnicy,
AAM Poland, DBI Plastics, Electrolux
Poland, Greenbrier Wagony Świdnica, IMP Comfort, Krause, Panas Ekskluzywne Schody i Podłogi, Przedsiębiorstwo AMS, Sonel, Stowarzyszenie
Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich oraz ZUPBADURA.
oprac.

Katolicka Szkoła Podstawowa
▪ Gaja Rybak, SP 8
▪ Zuzanna Dudzic, SP 1
▪ Patryk Gaładyn, SP 6
▪ Hanna Kiebuła, SP 4
▪ Hanna Napieracz, SP 2
▪ Natalia Waszczuk, SP 8
▪ Amelia Gonera, SP 4
▪ Natalia Brondel, SP 1
▪ Wiktoria Tabor, SP 4
▪ Mikołaj Waligóra, Społeczna Szkoła
Podstawowa
▪ Igor Zając, SP 1
▪ Maja Mikosz, SP 6
Kolejna grupa nagrodzonych otrzymała
bon o wartości 200 zł, głośnik mobilny
Sony lub JBL oraz smartbanda Huawei, a
byli to:
▪ Wiktoria Studzińska, Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa
▪ Daria Piechurska, SP 6
▪ Maciej Buchman, SP 6
▪ Alan Wajdzik, SP 315
▪ Karolina Zawadzka, SP 1
▪ Piotr Dziadura, SP 6
▪ Agata Hruszowiec, SP 4
▪ Wojciech Bętkowski, SP 1
▪ Oliwia Stark, SP 315

aktualności

Opanowali
pierwszą pomoc
do perfekcji
Jak poradzić sobie w przypadku
nagłego wypadku? Jak zareagować
w sytuacji zagrażającej życiu? Z takimi zagadnieniami musieli poradzić sobie pracownicy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej podczas
szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i
pierwszej pomocy.
W trakcie szkolenia ponad 20
pracowników świdnickiego MOPS-u
pracowało nad zasadami bezpiecznych zachowań, zarówno w odniesie-

niu do bezpieczeństwa własnego, jak i
kształtowania umiejętności zachowania w sytuacji wymagającej udzielenia
pomocy przedmedycznej. Szkolenie
prowadzili Joanna Traczyk, ratownik
medyczny, instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej oraz Krzysztof
Bochenek, specjalista z zakresu reagowania oraz koordynacji i wprowadzania procedur.
DG

wykonany zostanie chodnik z kostki
betonowej i drewniany podest, a także słupy do zadaszenia płóciennego.
Uzupełniony będzie również trawnik.
Wykonawcą zadania jest wyłoniona w drodze przetargu Grupa EPX Paweł Matera. Prace realizowane są na
podstawie dokumentacji wykonanej
przez ABM Projekt, Usługi Projektowe,
mgr inż. arch. Adam Mądrzak. Koszt
inwestycji to 270 tys. zł.
oprac.

Podczas szkolenia pracownicy MOPS-u musieli zmierzyć się z różnymi zadaniami, które imitowały potencjalne zagrożenie w miejscu pracy.
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Z nowych urządzeń na placu zabaw będą mogły już niedługo korzystać dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 15 w Świdnicy przy ul. Ofiar
Oświęcimskich.
Wyeksploatowane
przyrządy zastąpione zostaną nowoczesnymi, estetycznymi i bezpiecznymi urządzeniami.
Zamontowane zostaną dwa duże
zestawy zabawowe oraz domek ze
zjeżdżalnią. W pierwszej kolejności
usunięto stare urządzenia i rozebrano betonowe podłoże. Następnie

foto: D. Gębala

Nowe urządzenia do zabawy z pewnością przypadną do gustu przedszkolakom.

,
ul. Traugutta 7, 58-100 Świdnica
www.toswidnica.pl

lekarz weterynarii
technik weterynarii

codzienna porcja informacji na
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ZATRUDNIMY
NAUCZYCIELI
reklama

foto: UM Świdnica

Nowoczesny
plac zabaw dla
przedszkolaków

mojaswidnica.pl
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75-lecie Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Świdnicy!
pracownikom biblioteki za wszystko
to, co powstało i powstaje, za wspólne działanie dla dobra czytelników
i aktywność kulturalno-oświatową.
Biblioteka to szczególne miejsce, w
którym bibliotekarze sięgają po różne
rozwiązania, tak by zainteresować
świdniczan swoją działalnością…
Biblioteka przez lata swojej działalności znacznie zmieniła swoje oblicze. Każdy z nas wie, że to już nie
tylko „wypożyczalnia” książek, to też
zbiory multimedialne, gry planszowe, ośrodek spotkań wielu środowisk,
miejsce spędzania wolnego czasu,
rozwijania zainteresowań oraz dostarczania wiedzy – składam ukłon
w stronę wszystkich bibliotekarzy,
którzy tworzą tę ofertę. Biblioteka nie
istniałaby bez czytelników, którym
serdecznie dziękuję w imieniu swoim i wszystkich bibliotekarzy oraz
chciałabym podziękować instytucjom
i prywatnym darczyńcom, bez których pomocy wiele działań biblioteki
nie byłoby możliwych.

Wystawę Grzegorza Wołoszyna można
oglądać w holu biblioteki do końca lipca.

Biblioteka to nie tylko niezliczona ilość książek, to także wspaniali
ludzie, którzy wspólnie tworzą wyjątkowy świat miłośników czytelnictwa. 75-lecie Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. C.K. Norwida było idealną okazją do podsumowań, podziękowań, planowania kolejnych wydarzeń, a także skosztowania pysznego
tortu!
Uroczystości, które odbyły się
w piątek, 10 czerwca zainaugurował
wernisaż wystawy Grzegorza Wołoszyna „Malarstwo”. Artysta jest laureatem V Ogólnopolskiego Konkursu na
Autorską Książkę Literacką Świdnica
2012 i 10 lat temu odbierał nagrodę
główną w świdnickim konkursie. Tym
razem wystąpił w bibliotece jako autor
obrazów.
Kolejnym punktem jubileuszu było
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. Gości powitała Ewa Cuban, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. - Biblioteka została otwarta

4 maja 1947 r. i na początku swojej
działalności liczyła w zbiorach 1159
egzemplarzy książek. Dziś księgozbiór biblioteki liczy niemal 150 tys.
egzemplarzy i ponad 15 tys. zbiorów

Cięte riposty i sarkastyczny humor. Jacek
Fedorowicz nadal potrafi porwać za sobą
publiczność.

specjalnych! 75 lat działalności to
doskonała okazja do świętowania z
osobami, którym bliskie sercu jest
rozwijanie czytelnictwa, popularyzacja książki oraz kształtowanie
życia kulturalnego naszego miasta.
To sposobność do wspomnienia bibliotekarzy i pracowników, którzy
odeszli, pozostawiając sporą część
życia w murach biblioteki. To również możliwość podziękowania byłym dyrektorom oraz emerytowanym
pracownikom Miejskiej Biblioteki
Publicznej, którzy przez wiele lat
tworzyli jej historię, tradycję i wizerunek. Chciałabym również wyrazić
uznanie dla wysiłku i pracy obecnym

Ewa Cuban wspólnie z Beatą Moskal-Słaniewską – prezydent Świdnicy wręczyły statuetki „Przyjaciela
Biblioteki” dla: Anny Szywały, Krystyny Lasek, Ewy Kownackiej, Barbary
Pidanty, Barbary Elmanowskiej, prof.
Andrzeja Mariana Bartczaka, Karola
Maliszewskiego, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Policach nad Metu-
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foto: MBP w Świdnicy

Uroczystość uświetniło spotkanie autorskie z ubiegłorocznym
laureatem Konkursu na Autorską
Książkę Literacką – Świdnica 2021
Mateuszem Andałą. Spotkanie poprowadził Karol Maliszewski. W
ramach biesiady odbył się plener
artystyczny „Forma słowa”. Jego
uczestnicy mieli za zadanie stworzyć ilustrację do cytatu oraz tekst
literacki do ilustracji z nagrodzonej
książki Joanny Sarneckiej „Dawno
temu teraz”. Cytat brzmiał „Badam
linię styku nieba z ziemią…”. Plener

Red.

Foto: Daniel Gębala

„Przyjaciele Biblioteki” otrzymali symboliczne statuetki
z podobizną Cystersa – symbolu świdnickiej biblioteki.

Za nami 15. jubileuszowa edycja
Ogólnopolskiej Biesiady Literackiej
W sobotę, 11 czerwca odbyły się
obchody 15-lecia Ogólnopolskiej Biesiady Literackiej, podczas których
wręczono nagrodę w Ogólnopolskim
Konkursie na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2022. Laureatką
tegorocznej edycji została Joanna
Sarnecka, autorka książki „Dawno
temu teraz”. Nagrodę wręczyli: Ewa
Cuban – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, Karol
Maliszewski – przewodniczący oraz
członkowie jury – Jacek Podsiadło i
Mateusza Andała.

ji – statuetkę odebrała dyrektor Vera
Plachtova, firmy Sonel S.A. - statuetkę w imieniu zarządu odebrał Tomasz
Wiśniewski oraz dla Klubu Seniora
– Osiedle Młodych – statuetkę odebrała Katarzyna Poznańska – opiekun
klubu.
W trakcie uroczystego jubileuszu
odbyło się także spotkanie autorskie
z Jackiem Fedorowiczem. Uznany
satyryk od lat zajmuje się zawodowo rozśmieszaniem. Na rozpoczęcie
dziewiątej dekady życia przygotował nietypową książkę – z tekstami
do mówienia. Jego słynne monologi,
felietony wygłaszane na estradach,
w studiach radiowych i telewizyjnych
to niedościgniony wzór wyrafinowanego humoru i błyskotliwej ironii.
Spotkanie prowadził dziennikarz –
Marcin Michrowski.
Finałem obchodów był koncert gitarowy Martyny i Wiesława Ciecieręgów – duetu córka i ojciec.
Wyjątkowy jubileusz zwieńczył
słodki poczęstunek – tort jubileuszowy wykonany przez Cukiernię Griko. Jubileuszowi towarzyszy wystawa
plenerowa „A co u nas?”, którą można
oglądać na skwerze z dzikami. Wsparcia w realizacji całości przedsięwzięcia udzieliła firma Spelltech Sp. z
o.o. z siedzibą w Toruniu.

Joanna Sarnecka, laureatka tegorocznej edycji Konkursu na Autorską Książkę Literacką Świdnica 2022 oraz Karol Maliszewski - przewodniczący jury.

zakończył się prezentacją powstałych prac.
Uczestnikami pleneru byli: Mariusz Buczma (fotografia), Paweł
Buczma (fotografia/poezja), Ignacy
Buczma (fotografia), Marta Ciućka
(malarstwo), Piotr Dębiński (fotografia), Tamara Hebes (poezja), Anna
Larina-Dzimira (grafika), Jarek Łukaszewicz (poezja), Andrzej Protasiuk (fotografia), Grzegorz Skoczylas
(poezja), Piotr Tomczyk (fotografia),
Marta Wojciechowska (fotografia).
Kolejnym z punktów programu był
Turniej Jednego Wiersza, w którym
udział wzięło 16 osób. Jury w składzie:
Karol Maliszewski, Jacek Podsiadło
oraz Mateusz Andała postanowiło przyznać nagrodę główną Wiesławie Raczkiewicz za utwór „Czarna Madonna”.
Red.

wieści z powiatu

Tworzą Izbę Historyczną i zapraszają
w podróż do przeszłości
nam szafę wyprodukowaną przez zakład stolarski Gustav Wende Konigszelt, prezes „Zebry” Paweł Parskiewicz
przekazał stół konferencyjny – wymienia Krzysztof Sołtys.

Masz pamiątki?
Zgłoś się do organizatorów

foto: UM Jaworzyna Śląska

Kroniki, zabytkowe przedmioty,
archiwalne dokumenty – wszystko
zbierane po to, by stworzyć miejsce,
gdzie można przenieść się w czasie
i lepiej poznać historię gminy Jaworzyna Śląska, poczuć ducha dawnych
lat. W Jaworzynie Śląskiej powstała
Izba Historyczna.
Zaczęło się od pasji do historii i pomysłu, by utworzyć miejsce,
gdzie będzie można naocznie przekonać się, jak żyli dawni mieszkańcy
gminy Jaworzyna Śląska, poznać ich
zwyczaje, przyjrzeć się przedmiotom
codziennego użytku. Dzięki determinacji i konsekwentnemu wieloletniemu działaniu inicjatorów – dyrektora
Samorządowego Ośrodka Kultury i
Biblioteki Publicznej Sylwestra Bartczaka oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej Krzysztofa Sołtysa w Jaworzynie Śląskiej
powstała Izba Historyczna. Zlokalizowana ona jest w dwóch obiektach - w
budynku Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej przy ul. Wolności
23b i w zrewitalizowanych piwnicach
Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej przy ul. Mickiewicza 9. - Każda
gmina powinna dbać o swoją historię i
mieć swoje miejsce, gdzie zbierane i zachowywane będą najcenniejsze przedmioty czy informacje z danego regionu.
Takimi miejscami są wszelkiego rodzaju izby pamięci poświęcone wybitnym
osobom, ważnym wydarzeniom, ale
przede wszystkim dokumentujące historię małych ojczyzn. Dzięki dotychczasowemu dorobkowi projektu „Dawno temu w Jaworzynie” prowadzonego
przez Samorządowy Ośrodek Kultury i
Bibliotekę Publiczną w Jaworzynie Śląskiej, pomocy mieszkańców, jednostek
samorządowych i lokalnych instytucji,
także w Jaworzynie Śląskiej powstała
Izba Historyczna – mówi Sylwester
Bartczak. W szkole będą eksponowane pamiątki związane z placówką, na
ul. Wolności – związane z gminą.

Nad tworzeniem izby w szkole od samego początku czuwali dyrektor Krzysztof Sołtys i wicedyrektor Marcin Kruk (na zdj. od prawej). Nie tylko wykonali wiele prac, ale też od początku
wyszukiwali cenne, pasujące przedmioty.

Wiele miesięcy przygotowań
Prace nad przygotowaniem pomieszczeń i wyposażenia obiektów
trwały od wielu miesięcy. Najwięcej
pracy wymagał remont piwnic w budynku szkoły przy ul. Mickiewicza. Co
ciekawe, zabudowania te należą do
jednych z najstarszych w mieście. Budynek przy ul. Mickiewicza 10 prawdopodobnie został oddany do użytku
w 1882 roku. Duży budynek szkolny
wybudowano natomiast w 1892 roku. We wrześniu 2017 rozpoczęliśmy kapitalny remont piwnic. Po zbiciu tynków
okazało się, że kamienne ściany fundamentowe i stare cegły stanowią idealną
scenerię do podróży w świat historii.
Wówczas zrodził się pomysł stworzenia izby historii szkoły. Stan piwnic
i postępujący proces zawilgocenia i
zagrzybienia wymagał natychmiastowych działań. Osuszono fundamenty, wykonano nową izolację pionową.
Cegły i granitowe fundamenty zosta-

ły wyczyszczone. Wymieniono okna,
parapety, drzwi. Większość prac prowadziliśmy systemem gospodarczym
– opowiada dyrektor szkoły Krzysztof Sołtys. Konserwatorzy Jan Czoch
i Ireneusz Falender prowadzili prace
renowatorskie pod czujnym okiem dyrekcji - dyrektora Krzysztofa Sołtysa i
wicedyrektora Marcina Kruka).
Jeszcze w czasie remontu zaczęto gromadzić przedmioty, które w
przyszłości miałyby stanowić ekspozycję zabytkowej sali. W archiwum
szkoły przechowywane są protokoły
rad pedagogicznych, kroniki, fotografie, stare plany nauczania sięgające
początków polskiej oświaty w Jaworzynie Śląskiej. Dokumenty te z całą
pewnością znajdą się w Izbie Pamięci, jednak to nie jedyne wyposażenie.
- Dzięki współpracy z PSZOK w Jaworzynie Śląskiej pozyskano meble, które
zakończyłyby swój żywot na śmietniku. Arkadiusz Szczawiński podarował

Salę przy ul. Wolności uroczyście
otwarto w środę 22 czerwca. Izba w
szkole zostanie udostępniona zwiedzającym 1 września. Aktualnie w dalszym ciągu gromadzone są pamiątki
i eksponaty. – Prosimy o dostarczanie
pamiątek, starych zdjęć i świadectw,
które zostaną przez nas zeskanowane,
a oryginały zwrócimy właścicielom.
Wierzymy, że powstanie sali będzie
wspaniałą okazją do uczczenia 140. i
130. rocznicy oddania budynków szkolnych przy ulicy Mickiewicza (dawniej
Schulstrasse), że uda nam się stworzyć
miejsce, gdzie będzie można porozmawiać o historii naszej „małej ojczyzny”
– mówi Krzysztof Sołtys. - Jeżeli posiadacie państwo w swoich domach
przedmioty związane z historią gminy, gospodarstw rolnych, funkcjonowaniem przedsiębiorstw i przemysłu
( fabryka porcelany, gorzelnia, cukrownia itd.), działalnością węzła kolejowego, dotyczące lokalnych wydarzeń lub
znanych i wybitnych obywateli naszej
gminy i chcielibyście przekazać je jako
eksponat do izby, prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 513 186 132 lub
poprzez adres e-mail: kontakt@sokibp.
pl. Chcemy, aby jaworzyńska Izba Historyczna stała się stałym elementem
naszego materialnego i duchowego
dziedzictwa kulturowego, zawierającego świadectwa przeszłości Jaworzyny Śląskiej i okolicznych wsi. Chcemy,
aby budziła poczucie dumy z dokonań
naszych przodków i osiągnięć lokalnej
społeczności – dodaje Sylwester Bartczak.
red.

13 czerwca minęły dokładnie trzy
lata od brutalnego zabójstwa 10-letniej dziewczynki, do jakiego doszło w
lesie w okolicy Pożarzyska. Trwający
od września 2021 roku proces nadal się nie zakończył, a oskarżony o
zbrodnię Jakub A. wyroku jeszcze nie
usłyszał.
13 czerwca 2019 roku ze szkoły
w Mrowinach do domu nie wróciła
10-letnia Kristina. Na nogi postawione
zostały wszystkie służby. W godzinach
popołudniowych ciało dziecka odkryli
przypadkowi spacerowicze w okolicy lasu w Pożarzysku. Rozpoczęły się
gorączkowe poszukiwania sprawcy tej
wyjątkowo okrutnej zbrodni. Na początkowym etapie śledztwa uważano,
że za zabójstwem 10-latki może stać
sprawca, który wcześniej dokonywał
przestępstw na tle seksualnym. Dlatego sprawdzano wszystkich mężczyzn

wokół, którzy mogli mieć coś wspólnego zabójstwem. Jak się okazało, na
próżno. Spirala strachu nakręciła się,
a mieszkańcy przestali wypuszczać
swoje dzieci z domów. Przełomem
w śledztwie okazała się informacja
pewnego mężczyzny ze Śląska, który
powiadomił organy ścigania o młodym człowieku, który namawiał go do
wzięcia udziału w zabójstwie. I to był
strzał w dziesiątkę. Później wszystko
działo się błyskawicznie. Policja zatrzymała we Wrocławiu 24-letniego
Jakuba A., który był kuzynem matki
dziewczynki. Wkrótce było jasne, że
zbrodnię starannie zaplanował, a według nieoficjalnych informacji tłem
miała być chora miłość Jakuba do jej
matki. Prokurator postawił mężczyźnie zarzut zabójstwa ze szczególnym
okrucieństwem. Dziecko na ciele miało mnóstwo obrażeń, a sprawca chciał

za wszelką cenę sprowadzić działania
policji na zupełnie inny tor - przestępstwa na tle seksualnym. I o mały
włos by się to udało! W trakcie gromadzenia dowodów przez prokuraturę
biegli psychologowie stwierdzili u Jakuba A. zaburzenia osobowości polegające m.in. na dużym nasileniu wrogości i nienawiści wobec otoczenia, a
także cechy sadystyczne oraz fantazje
o dokonywaniu zabójstw innych ludzi.
Eksperci nie mieli też wątpliwości:
24-latek mógłby dokonać podobnych
czynów w przyszłości. 21 września
2021 roku oskarżony stanął przed Sądem Okręgowym w Świdnicy. Z uwagi
na dobro rodziny wyłączona została
jawność postępowania.– Proces cały
czas się toczy, wyznaczane są kolejne
terminy, następny na wrzesień - informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, Tomasz Orepuk.

foto: J. Bereśniewicz

Zabójstwo 10-letniej Kristiny.
Oskarżony nadal nie usłyszał wyroku

Oskarżony Jakub A. podczas pierwszej rozprawy w ogóle nie okazywał żadnych emocji.

Jakubowi A. za brutalne zamordowanie
10-letniego dziecka grozi dożywocie.
JB
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Mydlany
Za nami
Święto Granitu Park Festiwal
Strzegomskiego już 3 lipca

foto: Fundacja Inicjatywa B

giełdę minerałów, turniej rycerski
czy festyn z regionalnymi przysmakami. Największą jednak popularnością cieszyły się wieczorne występy
zaproszonych zespołów czy wokalistów. Pod sceną na strzegomskim
rynku zbierały się tłumy mieszkańców, które bawiły się znakomicie w
rytm znanych i lubianych przebojów
zespołu Wilki, zespołu Pogwizdani,
Czadomena, Roksany Węgiel czy Dawida Kwiatkowskiego.
JB

Mydlane bańki to przede wszystkim świetna zabawa dla najmłodszych.

foto: UM Strzegom

Fundacja Inicjatywa B zaprasza
na jeden z największych festiwali
baniek mydlanych na Dolnym Śląsku, który odbędzie się 3 lipca 2022
roku w Parku Miejskim w Żarowie.
Za pomocą linek, sznurków, siatek
i wytwornic dendrologiczny park zamieni się ponownie w magiczną kra-

Na koncertach zapraszanych gości bawiły się tłumy mieszkańców. Na zdjęciu Dawid Kwiatkowski.

Świetna zabawa podczas
festynu w Szczepanowie

Wiele atrakcji czekało na najmłodszych mieszkańców gminy Marcinowice podczas gminnego Dnia
Dziecka połączonego z zakończeniem roku szkolnego, który odbył się
w niedzielę 19 czerwca w Szczepanowie.

inę, przepełnioną mnóstwem ulotnych
tworów mydlanych. Ideą festiwalu jest
integracja międzypokoleniowa oraz
promocja aktywnego wypoczynku. W
poprzedniej edycji festiwalu uczestniczyło kilkaset osób. Szczegóły na plakacie.
Oprac. red.

Ruszyła zbiórka
dla pogorzelców, którym
doszczętnie spłonął dom

Najmłodsi mogli korzystać m.in. z
dmuchanych zamków, przyjrzeć się z
bliska wozom strażackim, a także radiowozom policyjnym. Nie zabrakło
również animacji, ulubionych postaci
z bajek oraz stoisk gastronomicznych.
JB

foto: UG Marcinowice

Ogień strawił doszczętnie całe wyposażenie domu oraz rzeczy osobiste rodziny.

Malowanie na specjalnie przygotowanej folii bardzo podobało się uczestnikom festynu.
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Stracili swoje ubrania, meble,
książki i inne pamiątki zbierane
przez całe życie. Pani Alicja wraz z
mężem i rodzicami prosi o pomoc w
odbudowie domu. Do zdarzenia doszło 13 czerwca w Bronowie w gm.
Dobromierz.
Z ogniem, który objął dom jednorodzinny, walczyło 9 jednostek straży
pożarnej. Niestety, straty są ogromne. - Ogień strawił w ogromnym
stopniu budynek, meble, wyposażenie
i nasze ubrania. Niestety, w pożarze straciliśmy też dwóch z dziewięciu naszych kocich przyjaciół. Nasza

foto: archiwum prywatne pogorzelców

Koncerty gwiazd polskiej muzyki, festyn z regionalnymi potrawami,
giełda minerałów - te i wiele więcej
atrakcji przygotowano w ramach
Święta Granitu Strzegomskiego, które odbywało się od piątku 17 czerwca
do niedzieli 20 czerwca.
Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa w Strzegomiu
powrócono do organizacji jednej z
flagowych imprez miasta, czyli Święta Granitu. W tym roku przygotowano wiele atrakcji: koncerty gwiazd,

czteroosobowa rodzina mieszkająca
w budynku, który został objęty przez
ogień, doznała wielu strat i niestety,
wiemy, że bez wsparcia dobrych ludzi
będzie nam ciężko poradzić sobie z tą
sytuacją. Dlatego prosimy Was o pomoc, nawet tą najmniejszą, ponieważ
nawet ta najmniejsza pomoc przybliży nas do naszej normalności. Dziękujemy! – apeluje pani Alicja. Pomóc
rodzinie można, dokonując wpłaty
na nr konta: 64 1090 2356 0000 0001
4202 7173 z dopiskiem Alicja.
JB

sport

Rowerzyści wyruszyli na trasę z parkingu pod Urzędem Miejskim.

dzieci mogły spróbować swoich sił na
trasie najeżonego przeszkodami biegu Runmageddon Kids. O dodatkowe
atrakcje w swoich dyscyplinach zatroszczyły się świdnickie kluby sportowe. W trakcie festynu zorganizowano loterię fantową z atrakcyjnymi
nagrodami – dochód zasilił zbiórkę
publiczną na organizację Świdnickich
Czwartków Lekkoatletycznych oraz
ich ogólnopolski finał. Zbiórkę na
rzecz zwierząt na swoim stanowisku
prowadziło też Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy.
Organizatorami i Partnerami Polsko-Ukraińskiego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego byli: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski w Świdnicy, IgnerHome, Mineral
Zdrój, Sonel i PUO Świdnica.
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Wydarzenie zwieńczyło wręczenie nagród prezydent Świdnicy za osiągnięcia sportowe w 2021
roku, podsumowanie niedawnej akcji Aktywni24 oraz podsumowanie i nagrodzenie za cykl
współzawodnictwa szkolnego w kończącym się roku szkolnym.
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Świdniczanie po raz kolejny udowodnili, że kochają jednoślady! Blisko
900 mieszkańców wzięło udział w
rajdzie rowerowym, który odbył się
w niedzielę, 12 czerwca. Cykliści mieli do pokonania blisko 10-kilometrową trasę. Na mecie na uczestników
czekał szereg atrakcji.
Wielkie
sportowo-rekreacyjne
święto wróciło po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią. Rajd
rozpoczął się od wspólnego startu
spod Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
Wesoły peleton miał do pokonania
10-kilometrową trasę, a meta zlokalizowana była na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na
miejscu na młodsze i starsze dzieci
czekały między innymi: wielka strefa
dmuchańców, animacje, gry i zabawy, bańki mydlane. Najodważniejsze

foto: D. Gębala

Tłumy bawiły się podczas festynu
sportowo-rekreacyjnego

Podczas pikniku młodzi sportowcy zaprezentowali swoje talenty.

„Szukamy następców olimpijczyka Tadeusza
Mytnika” – emocje gwarantowane

Dwa dni na malowniczych trasach gminy Jaworzyna Śląska, reprezentanci klubów kolarskich z całej
Polski i plejada najbardziej utytułowanych polskich kolarzy z medalistą olimpijskim z Nowic Tadeuszem
Mytnikiem na czele – przed nami VIII
edycja wyścigu „Szukamy następców
Tadeusza Mytnika”. Po raz pierwszy
wyścig odbędzie się w formule dwudniowej. Będzie moc, sportowe emocje i mnóstwo dobrej zabawy.
To będzie z całą pewnością jedno
z najważniejszych wydarzeń kolarskich
w Polsce. Na trasie wyścigu „Szukamy
następców olimpijczyka Tadeusza Mytnika” będzie się ścigać kilkuset zawodników z klubów kolarskich z całej Polski.
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, No-

wice, Bolesławice, Jaworzynę Śląską.
Do pokonania będzie maks. 13 km. W
niedzielę, 3 lipca zawodnicy wystartują wspólnie i będą musieli kilkukrotnie
pokonać 10-kilometrowy 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.
Tradycyjnie w wyścigu weźmie
udział plejada najbardziej utytułowanych polskich kolarzy: Tadeusz
Mytnik – srebrny medalista igrzysk
olimpijskich w Montrealu, Józef Beker
– olimpijczyk z 1964 r. z Tokio, Mieczysław Żelaznowski – trener Dolmelu Wrocław i takich zawodników jak
sp. Ryszard Szurkowski, Jan Brzeźny

– dwukrotny zwycięzca Tour de Pologne, Jan Fałtyn – srebrny medalista
mistrzostw świata w San Cristobal w
1977 r., Rajmund Zieliński – triumfator Tour de Pologne w 1964 r., Józef
Gawliczek – zwycięzca Tour de Pologne w 1966 r.
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”.
Strefę kulinarną zapewnią koła
gospodyń wiejskich z gminy Jaworzyna Śląska. 2 lipca – z Nowic, 3 lipca – z
Bolesławic i Pastuchowa.

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. Dziś, po latach
chcemy nauczyć młodych ludzi, że cechą dobrego sportowca jest pokora, że
właśnie poprzez sport mogą w pełni
siebie poznać i poczuć swoją wartość.
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.
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