Trwają poszukiwania

Komplet publiczności

i genialne gruzińskie show

str. 7

Tomasza
Głogowskiego

LAUREAT

Świdnica
nr 13 (102) | 8.07 - 11.08.2022 r. | nakład 15 000 egz.

www.mojaswidnica.pl | Facebook-square mojaswidnica.pl

DLA SENIORÓW

|

DLA RODZIN

|

str. 2

ISSN 2544-7955

DLA WSZYS TKICH ŚWIDNICZAN

Wielkie otwarcie
basenu

Krystian Werecki
wiceprezydentem
Świdnicy

foto: UM Świdnica

str. 4

foto: D. Gębala

Dziewięć par
świętowało
jubileusze
małżeńskie
str. 8

MO

JA
Ś

- T WID
HIS WO NICA
TO JA
RIA
s. 3

Dwa baseny rekreacyjne, basen sportowy, brodzik dla dzieci, wodny plac zabaw i zjeżdżalnie
– to tylko część atrakcji, które przygotowano w ramach przebudowy basenu letniego. Właśnie kończą się prace na terenie świdnickiego kąpieliska. Oficjalne otwarcie dla mieszkańców spragnionych wodnej zabawy przewidziano na połowę lipca.
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Spotkania integracyjne
dla seniorów z Ukrainy

mi. Pomagając kobietom i ich dzieciom, uchodźcom z Ukrainy, należy
również pamiętać o osobach starszych z tego kraju. Stąd oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdnicy.

Zespół HAFT porwał publiczność

Trwają poszukiwania
Tomasza Głogowskiego
Policjanci
świdnickiej komendy w dalszym
ciągu poszukują
zaginionego
36-letniego Tomasza Głogowskiego. Mężczyzna ostatni raz w
miejscu zamieszkania widziany Rodzina i policja apelują o
w odnalezieniu zagibył 12 czerwca. pomoc
nionego Tomasza GłogowOd tej pory naj- skiego.
bliżsi nie wiedzą, gdzie mężczyzna przebywa. Każdy, kto
może pomóc w ustaleniu miejsca pobytu
świdniczanina, proszony jest o kontakt z
policją.
– Tomasz Głogowski to mieszkaniec
Świdnicy, który 12 czerwca około godziny
20.00 wyszedł z domu i do chwili obecnej nie
powrócił, ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. 36-latek w chwili zaginięcia ubrany był
w bluzę dresową koloru czerwonego, spodnie
dresowe ciemne oraz ciemne adidasy. Mężczyzna ma około 185 cm wzrostu, szczupłą
budowę ciała, oczy niebieskie – mówi Magdalena Ząbek, oficer prasowy KPP Świdnica. Wszystkich mających informacje o tym,
gdzie mężczyzna może przebywać, funkcjonariusze proszą o kontakt pod numerem
alarmowym Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 lub bezpośrednio z Komendą
Powiatową Policji w Świdnicy przy ul. Jagiellońskiej 23 (tel. 47 87 552 00 lub 47 87 552 19).
DG
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Za nami drugi koncert w ramach cyklu Muzyka Mi Leży. W
sobotę, 2 lipca na plenerowej
scenie w Klubie Łaźnia wystąpił
zespół HAFT. Muzycy zabrali publiczność w podróż pełną bluesa i
rocka.
Zespół HAFT powstał jako instrumentalne trio z inicjatywy
perkusisty Andrzeja Walczaka i
w założeniach miał grać booggie
bluesa. Jednak, gdy do zespołu dołączyła wokalistka Joanna, zespół
zaczął grać standardy blues rockowe o bogatej Harmonii, ciekawej
Aranżacji, bardzo dobrym Fillingu
i wyraźnym Talencie – HAFT. W
skład zespołu wchodzą: Roman
Bednarz (gitara basowa), Waldek
Mucha (gitara elektryczna), Joanna Trembicka (śpiew) oraz Andrzej
Walczak (perkusja).
DG

foto: D. Gębala

Większość ukraińskich seniorów, zmuszonych przez wojnę do
ucieczki, cierpi z powodu samotności. Tęsknią za swoimi bliskimi, którzy zostali w Ukrainie, domem oraz
za zwykłymi, codziennymi rytuała-

oprac.

Більшість літніх людей з України, вимушених переселенців, страждають
від самотності. Вони сумують за своїми близькими, які залишилися в
Україні, по дому і по звичайним, повсякденним ритуалам. Допомагаючи
жінкам та їхнім дітям, біженцям з України, ми також повинні не забувати
про літніх людей. Звідси пропозиція міського Центру соціальної допомоги
у Свидниці: Денний дім Senior + на вул. Саперів 27, запрошує літніх людей
з України, щосереди з 10.00 до 12.30 взяти участь в активних заходах та вивченні польської мови, разом з волонтерами з ІІІ середньої школи.
Перша зустріч польських та українських літніх людей вже відбулася: 23
червня цього року на території денного будинку Senior + був організований інтеграційний фестиваль для літніх людей з нашого міста та з України.
Літні люди, проводячи час разом, співали польські та українські пісні, танцювали і брали участь у спортивних змаганнях. У спільному заході також
брали участь волонтери – молодь з України, яка навчається у ІІІ середній
школі у Свидниці. Залучення молоді допомогло, не тільки об’єднати людей похилого віку з двох країн, але й стало інтеграцією між поколіннями.
А також, завдяки володінню польською мовою молоді з України, вдалося
полегшити подолання мовних бар’єрів між людьми похилого віку.

Podczas spotkań seniorzy mają możliwość zawiązania nowych znajomości.

foto: KPP Świdnica

foto: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzienny Dom Senior+ przy ul. Saperów 27 zaprasza seniorów z Ukrainy w każdą środę w godzinach od
10.00 do 12.30 do udziału w zajęciach
aktywizujących oraz nauki języka polskiego, której podejmą się wolontariusze z III LO.
W czwartek, 23 czerwca na terenie Dziennego Domu Senior+ zorgani-

zowano festyn integracyjny dla seniorów z naszego miasta oraz z Ukrainy.
Seniorzy, spędzając wspólnie czas,
śpiewali polskie i ukraińskie piosenki, tańczyli oraz uczestniczyli w rozgrywkach sportowych. We wspólnej
zabawie wzięli udział również wolontariusze – młodzież z Ukrainy, ucząca
się w III LO w Świdnicy. Udział młodzieży sprawił, że spotkanie nie tylko
łączyło seniorów z dwóch krajów, ale
było przy okazji doskonałą formą integracji międzypokoleniowej. Umiejętność posługiwania się językiem
polskim przez młodzież z Ukrainy
ułatwiła pokonanie barier językowych
między seniorami.

Charakterystyczny głos Joanny Trembickiej przypadł do gustu licznie zgromadzonej publiczności.

Jakie koncerty odbędą się jeszcze w ramach tegorocznej edycji Muzyka Mi Leży?
2 23 lipca / Arthur Samuel [pop]
Dwudziestoletni singer-songwriter, który swoją muzyką oprawia otaczający go świat ramką myślenia osoby
wysoko wrażliwej. Jego zróżnicowane kompozycje oraz
teksty wzruszają słuchaczy, skłaniają do refleksji, ale
również zachęcają do tańca.
2 13 sierpnia / Ślad [country-blues]
Stali już bywalcy Pikniku Country w Mrągowie, chociaż
nie stronią też od rocka i bluesa. Niezależnie od tego
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czy w kwartecie, trio czy duecie, bracia Oryńczak zawsze prezentują najwyższy poziom.
2 27 sierpnia / Akademia Rozwoju Talentów + Młodzieżowy Dom Kultury [pop]
Utalentowane artystki dwóch świdnickich szkół wokalnych zaprezentują w towarzystwie livebandu covery
m.in. takich wykonawców jak Mrozu, Sanah, Miley Cyrus czy Maanam.
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Na zdjęciu wyróżnieni uczniowie wraz z rodzicami, dyrektorami szkół oraz władzami miasta.

Nagrodzeni zostali:
▪ Wojciech Bętkowski - Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki, średnia ocen – 5,94
▪ Lena Gączkowska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich
Olimpijczyków, średnia ocen- 5,83
▪ Hanna Kała – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza, średnia ocen – 6,00
▪ Daria Piechurska – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego, średnia ocen – 5,50
▪ Marcelina Wójcik – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, średnia ocen – 5,80

▪ Łukasz Kasprzak – Szkoła Podstawowa nr 105 im. Polskich
Podróżników i Odkrywców, średnia ocen – 5,79
▪ Oliwia Bilińska – Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II, średnia ocen – 5,81
▪ Alicja Leszko – Społeczna Szkoła Podstawowa, średnia
ocen – 5,61
▪ Amelia Jagiełło – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka”,
średnia ocen – 5,42
▪ Łukasz Pfanhauser – Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa „Caritas” Diecezji Świdnickiej im. ks. prałata Dionizego Barana w Świdnicy, średnia ocen – 5,50

Wagony rowerowe Kolei
Dolnośląskich wyruszyły w trasę

Znajdź nas na
facebook mojaswidnica.pl
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

Pierwsze w Polsce wagony
cownikowi drużyny kondukrowerowe ruszyły w swotorskiej, który umieszcza go
ją inauguracyjną trasę z
w wagonie w charakteryWrocławia do Świdnicy
stycznym, żółtym kolorze.
przez Sobótkę w sobotę,
Na pokład każdego z
2 lipca. Przez okres wawagonów zmieści się 38
kacyjny będą kursować w
rowerów. Korzystając z
weekendowe, najbardziej
tego rozwiązania, pasażerofoto: Koleje Dolnośląskie
popularne wśród cyklistów Wagony to doskonałe wie będą mogli wybrać się w
dni.
rozwiązanie dla aktyw- malownicze trasy zlokalizoObsługa pociągu umoż- nych turystów.
wane tuż obok masywu Ślęliwia załadunek oraz odbiór
ży. Osoby, które będą chciały
rowerów na trzech stacjach: Wrozdobyć szczyt, mają do pokonania ok.
cław Główny, Sobótka Zachodnia oraz
10- kilometrową trasę od stacji kolejoŚwidnica Przedmieście. Aby móc skowej Sobótka Zachodnia. Bilety na przerzystać z przewozu jednośladu w spewóz roweru można kupić zarówno w
cjalnym wagonie, pasażer powinien
kasach biletowych Kolei Dolnośląskich
zgłosić się do obsługi pociągu kwawe Wrocławiu, jak i za pośrednictwem
drans przed planowanym odjazdem.
systemu KOLEO, nie później niż 30 miPo okazaniu biletu na przewóz roweru
nut przed odjazdem pociągu.
oprac.
wystarczy przekazać jednoślad pra-
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facebook mojaswidnica.pl
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Najlepsi świdniccy absolwenci
kończący naukę w szkołach podstawowych odebrali z rąk prezydent
Świdnicy nagrody oraz pamiątkowe
statuetki i dyplomy z tytułem Primus
Inter Pares.
Nagrody o wartości 800 zł uczniowie wybierali sobie sami. Karty podarunkowe, sprzęt elektroniczny, wydawnictwa encyklopedyczne – takie
między innymi prezenty otrzymali
najlepsi z najlepszych. Tytuły Primus
Inter Pares przyznane zostały dziesięciu absolwentom, którzy mogą pochwalić się średnią ocen od 5,42 do
6,00 i wzorową oceną z zachowania.

reklama

Prymusi odebrali
zasłużone nagrody

Atrakcyjny lokal usługowy do wynajęcia!

redakcja@mojaswidnica.pl

o swojej

pasji
lub hobby

Idealny na kancelarię prawną, gabinet lekarski lub inny usługowy.
Do aranżacji według uznania najemcy.
Lokal o łącznej powierzchni 37,63 m kw. znajduje się w kompleksie ŚTBS
przy ul. Głowackiego/Niecałej (w pobliżu „Biedronki”).
Składa się z dwóch pomieszczeń: głównego (16,3 m kw.)
z aneksem kuchennym i toaletą (łącznie 4,5 m kw.)
oraz mniejszego (15,9 m kw.). Wejście od ulicy, z dużą witryną i oknem.
Istnieje możliwość wyznaczenia dedykowanych miejsc parkingowych.
Szczegółowe informacje i umawianie na prezentację lokalu:
tel. 74/852-55-32, 74/856-90-22, e-mail: i.wlodarczyk@tbs-swidnica.eu
8.07 - 11.08.2022 r. |
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Prezydent z absolutorium

Podczas sesji 24 czerwca radni udzielili prezydent wotum zaufania.

grup zawodowych, zamknięte instytucje kultury, rozrywki, czy zakaz dużych
zgromadzeń i imprez masowych odbiły
się mocno na kondycji naszej gospodarki. Skutki zamrożenia gospodarki
przez wiele tygodni najbardziej odczuli

Krystian Werecki
wiceprezydentem
Świdnicy
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Kierunek Kowary

Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”
organizuje kolejną wycieczkę. Tym
razem celem podróży będą malownicze Kowary. Wyprawa odbędzie się w
sobotę, 30 lipca.
- Celem naszej podróży będą Kowary. Zwiedzimy Kopalnię Podgórze, która
była największą kopalnią uranu na terenie Kowar oraz drugą co do wielkości
wydobycia kopalnią na terenie Polski.
Po wizycie w kopalni udamy się na trekking na Przełęcz Okraj. Przed przystą-

foto: UM Świdnica

Nowym zastępcą prezydent naszego miasta został Krystian Werecki. 1 lipca zastąpił na tym stanowisku
dotychczasowego zastępcę, Jerzego
Żądło.
Krystian Werecki, z wykształcenia
prawnik, absolwent Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył Studia
MBA in Community Management na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a także studia podyplomowe z
zakresu audytu i kontroli zarządczej w
sektorze publicznym.
Z samorządem związany jest od
2014 roku, od tego czasu nieprzerwanie pełnił funkcję radnego Rady Powiatu w Świdnicy. Do czasu złożenia
mandatu radnego przewodniczył Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych, a także Radzie Społecznej SP
ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe
w Świdnicy.
W Urzędzie Miejskim w Świdnicy
pełnił wcześniej funkcję pełnomocnika
prezydenta ds. aktywności obywatelskiej, a od 2020 roku kieruje Wydziałem
Gospodarki Odpadami. Przez lata związany był z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Świdnicy.
– Krystian Werecki sprawdził się na
stanowisku dyrektora Wydziału Gospodarki Odpadami. Wykazał się doskona-

przedsiębiorcy prowadzący działalność
w gastronomii, branży fitness, usług
kosmetycznych, fryzjerskich i wielu innych. Równolegle z pomocą oferowaną
przez rząd RP (tarcza antykryzysowa)
wprowadziliśmy nasze, miejskie programy wsparcia dla przedsiębiorców
dotkniętych finansowo przez pandemię. Uruchomiliśmy program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców
dokonujących inwestycji, pomoc de
minimis dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorców, zwolnienia z podatku
od nieruchomości czy opłat za sprzedaż napojów alkoholowych oraz ulgi
polegające na odstąpieniu od pobierania czynszu lub obniżeniu czynszu za
najem lokali użytkowych. Dużym wysiłkiem okazało się stworzenie punktu
szczepień masowych w hali lodowiska
przy ul. Śląskiej. Organizacja pracy,
wyposażenie, zapewnienie odpowiedniej kadry i logistyka całego przedsięwzięcia były wyzwaniem, szczególnie
w tak krótkim czasie – mówi prezydent, Beata Moskal–Słaniewska.
Budżet Świdnicy był konstruowany w oparciu o zrównoważony rozwój
miasta. 63 725 498 zł przeznaczono na
kolejne duże i mniejsze inwestycje, na

Krystian Werecki zajmie się tematami: gospodarki przestrzennej, architektury, geodezji
i gospodarki nieruchomościami, gospodarki
mieszkaniowej, sportu, transportu i gospodarki odpadami oraz inwestycji miejskich.

łymi umiejętnościami menadżerskimi,
jest ceniony przez swoich pracowników
jako osoba budująca dobre relacje międzyludzkie. Posiada duże doświadczenie
w samorządzie, przez lata był radnym
powiatowym. Biorąc to wszystko pod
uwagę, postanowiłam powierzyć mu
stanowisko mojego zastępcy. Mam do
niego pełne zaufanie i wiem, że sprosta
nowym wyzwaniom – mówi prezydent
Świdnicy, Beata Moskal–Słaniewska.
red.

▪ Termin: sobota, 30 lipca 2022
▪ Koszt: 70 PLN
▪ Organizatorzy zapewniają: przejazd
autokarem, ubezpieczenie grupowe, bilety wstępu do Kopalni Podgórze, opiekę
profesjonalnego przewodnika sudeckiego
▪ Zapisy: Informacja Turystyczna, tel: 74
852 02 90, it@um.swidnica.pl
▪ Limit miejsc: 50 osób, obowiązuje kolejność zgłoszeń

oprac.

pieniem Polski do Strefy Schengen było
tu najwyżej położone drogowe przejście
graniczne Polski – mówi Iga Czwartacka-Dobrzyńska z Informacji Turystycznej. - Do przejścia będzie ok. 10 km
w terenie górskim, gdzie często mamy
do czynienia ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi, dlatego prosimy o
rozsądne oszacowanie swoich możliwości –tłumaczy Mariusz Pacek z Lokalnej organizacji Turystycznej „Księstwo
Świdnicko-Jaworskie”.
DG

▪ Program*:
07:30 – Zbiórka i wyjazd z pl. Św. Małgorzaty w Świdnicy
09:30 – Przyjazd do Kowar, zwiedzanie
Kopalni Podgórze
11:00 – Wędrówka na Przełęcz Okraj
13:30 – Pobyt na Przełęczy Okraj, zejście
do Kowar
18:00 – Przyjazd do Świdnicy
*Program ma charakter poglądowy, poszczególne punkty mogą ulec zmianom.

Wycieczki cieszą się dużym zainteresowaniem
wśród świdniczan.

foto: użyczone

Finanse miasta pozostają na bezpiecznym poziomie. Zrealizowane dochody gminy miasta Świdnica w 2021
roku to 347 534 487 złotych, co stanowi
106,6% założeń. Wydatki to kwota 323
351 450 złotych (95,7%). Nadwyżka budżetu miasta na koniec 2021 roku wyniosła 24 183 037 zł wobec planowanego
deficytu na poziomie 13 986 007 zł. Zadłużenie miasta Świdnicy w 2021 roku
wyniosło 115 584 998 zł i zmniejszyło się
o 2 317 055 zł.
Regionalna Izba Obrachunkowa
i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
były zgodne i wyraziły pozytywną
opinię na temat wykonania budżetu za zeszły rok. Przy formułowaniu
opinii o wykonaniu budżetu za 2021
rok Skład Orzekający RIO kierował się
podstawowym kryterium, jakim jest
przestrzeganie prawa przy wykonywaniu budżetu. Rok 2021 to kolejny
rok walki z pandemią COVID-19 w
Polsce i na świecie. Miasto aktywnie
włączyło się do działań związanych z
ochroną mieszkańców przed pandemią. Stworzyło też pakiet wsparcia
dla świdnickich przedsiębiorców. –
Czasowe ograniczenia w prowadzeniu
działalności gospodarczej określonych

foto: D. Gębala

Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy, otrzymała absolutorium za wykonanie
budżetu miasta za 2021 rok. Za absolutorium głosowało 14 radnych, przeciw było 9. To ósme
absolutorium dla obecnej prezydent, która pełni swoją funkcję od 2014 roku.

które czekali mieszkańcy Świdnicy. Z
zewnętrznych środków na ich realizację
do budżetu miasta wpłynęło w ubiegłym roku 26,3 miliona złotych. – Dziękuję wszystkim za dobrą współpracę,
która daje widoczne efekty w funkcjonowaniu i wizerunku naszego miasta. To
dzięki pracy urzędników oraz pracowników wszystkich jednostek podległych,
udało nam się zrealizować tak wiele
potrzebnych inwestycji. Rozpoczęliśmy
realizację ambitnych projektów, takich
jak przebudowa kompleksu basenów
odkrytych przy ul. Śląskiej czy remont
alei Niepodległości. Kolejnym dużym zadaniem jest przebudowa ul. Polna Droga, które realizowane jest wyłącznie ze
środków pochodzących z budżetu miasta.
W 2021 roku rozpoczęliśmy również remont kolejnego fragmentu ul. Sikorskiego. Zakończono remonty ulic: Pogodna,
Kraszowicka, Jarzębinowa, Wrzosowa,
Wrocławska. Nie zapomnieliśmy jednocześnie o tych drobniejszych zadaniach,
jak remonty chodników, placów zabaw
dla dzieci, czy ścieżkach rowerowych. W
dalszym ciągu realizowaliśmy programy
proekologiczne, które pozwoliły zlikwidować wiele wysokoemisyjnych źródeł
ciepła i poprawiły jakość powietrza w
mieście. Rozpoczęto odbudowę tarasu
widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym, równocześnie kontynuowane były prace związane z rewaloryzacją
terenów zielonych w tym parku – dodaje
prezydent, Beata Moskal–Słaniewska.

aktualności

foto: M. Rataj

„Czeski Express”
przejechał
przez Świdnicę

Świdnica była jednym z przystanków na trasie Parowego Expresu, który odwiedził Dolny Śląsk.

To była nie lada gratka dla
wszystkich miłośników kolejnictwa.
Po raz kolejny Świdnica znalazła się
na trasie Parowego Expressu, który
w sobotę, 25 czerwca przemierzał
Dolny Śląsk, promując polsko-czeską
współpracę turystyczną.
Skład Parowego Expressu to zabytkowe wagony oraz lokomotywa
555.153. Lokomotywa to niemiecki
parowóz wojenny przejęty po wojnie
przez kolej czeską, oznaczony serią
555. Przejazd był częścią planu uruchomienia turystycznej linii kolejowej
z Muzeum Kolejnictwa w Dolnej Lipce

we współpracy z Muzeum Dawnych
Maszyn i Technologii w Žamberku, muzeami należącymi do Fundacji Ochrony
Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
oraz samorządem Dzierżoniowa.
Wyjątkowe wydarzenie zorganizował region pardubicki we współpracy z Muzeum Starych Maszyn w
Žamberku, Muzeum Kolejnictwa w
Jaworzynie Śl. oraz samorządami polskich miast na trasie przejazdu – Międzylesia, Bystrzycy Kłodzkiej, Ząbkowic Śląskich, Dzierżoniowa, Świdnicy
oraz Jaworzyny Śląskiej.
oprac.

Korczaka już przejezdna
podkreślić, że ułożenie nowej nawierzchni poprzedziła naprawa sieci
wodno-kanalizacyjnych. Prace wykonywane były przez ich właściciela,
czyli Świdnickie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji. Przebudowę ulicy zrealizowała firma wyłoniona w przetargu, czyli Świdnickie
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i
Mostów Sp. o.o. Koszt inwestycji to
158 670 zł.
DG

reklama

foto: D. Gębala

Po kilku dniach intensywnych
działań, ulica Korczaka ponownie
została oddana do ruchu. W ramach
przebudowy wykonano m. in. nową
nawierzchnię i wymieniono krawężniki.
W trakcie wykonanych prac wykonana została nawierzchnia jezdni
z masy mineralno-asfaltowej. Wymienione zostały krawężniki, a także wyregulowane zostały urządzenia
infrastruktury podziemnej. Warto

Po dziurach w jezdni nie ma już śladu.
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Wielkie otwarcie basenu
Dwa baseny rekreacyjne, basen sportowy, brodzik dla dzieci, wodny plac zabaw i zjeżdżalnie – to tylko część atrakcji,
które przygotowano w ramach przebudowy basenu letniego. Właśnie kończą się prace na terenie świdnickiego kąpieliska.
Wielkie otwarcie dla mieszkańców spragnionych wodnej zabawy przewidziano na połowę lipca.

foto: D. Gębala

Świdnicki basen będzie
jednym z najnowocześniejszych w regionie.

Dzięki modernizacji,
najmłodsi świdniczanie zyskali
szereg bezpiecznych
atrakcji.

foto: D. Gębala

Zakres inwestycji zawierał przebudowę kompleksu, czyli: budowę stalowych niecek basenów o łącznej powierzchni ponad 2,5 tys. m2 wraz z wyposażeniem, zjeżdżalni, wodnego placu
zabaw, tarasów, trybun, wieży ratowniczej, przebieralni, budynku technologii
basenowej wraz z zagospodarowaniem
terenu, infrastrukturą komunikacyjną,
małą architekturą oraz nasadzeniem
zieleni. Wykonany został także demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż
dwóch lubianych przez mieszkańców
zabytkowych rzeźb.
Nowością na kąpielisku jest wodny plac zabaw z dwoma zjeżdżalniami i
wieloma urządzeniami zabawowymi dla
dzieci. Znajdują się tam m. in.: armatki
wodne, wiadra przelewowe, tryskające
dysze w kształcie jeżyków, liści czy też
muchomorów. Kolejną atrakcją
dla nieco starszych amatorów wodnych kąpieli jest 60-metrowa
Basen
zjeżdżalnia rurowa
zostanie otwarty
oraz 15-metrowa
w sobotę, 16 lipca*.
zjeżdżalnia jednotorowa. BaObiekt będzie czynny
fale, gejzery powietrzne,
seny rekreacyjcodziennie w godzinach
ścieżka pontonowa czy
ne wyposażone
od 10.00 do 19.00.
też przyrządy do masazostały w plat*W przypadku zmiany daty,
żu. Nie zabrakło również
formy dla osób
informacja zostanie podaprzebieralni, siedzisk i łaniepełnosprawna na naszej stronie
wek. Prace zrealizowała
nych, a wśród
internetowej.
firma TRANSCOM Sp. z o.o.
urządzeń wodnych
z Katowic.
znalazły się m.in.: dziDG
ka rzeka, kula generująca

Cennik biletów (całodniowy):

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Odnowione rzeźby
chłopczyka na żółwiu
i dziewczynki na ślimaku znów będą cieszyły
oko korzystających
z basenu.

Kompleks basenów to także nowa strefa wejścia, dodatkowe sanitariaty oraz szatnie.
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Bilet wstępu normalny:
Bilet wstępu ulgowy:
Bilet wstępu normalny od 16:
Bilet wstępu ulgowy od 16 (ŚKDR, ŚKS)
ŚKDR do 18 r.ż.
Bilet wstępu rodzinny 2+1
Bilet wstępu rodzinny 1+2
Bilet wstępu rodzinny 1+1
Bilet wstępu grupowy
Wypożyczenie leżaka

Od poniedziałku do czwartku
15 zł
10 zł
10 zł
10 zł
5 zł
35 zł
30 zł
17 zł
8 zł
10 zł

Weekend
18 zł
12 zł
5 zł
40 zł
35 zł
20 zł
8 zł
10 zł

Uwagi:
Bilety wstępu w weekend obowiązują od piątku do niedzieli oraz w święta.
Bilet rodzinny:
2 rodziców/opiekunów + 1 dziecko lub 1 rodzic/opiekun + 2, dzieci lub 1 rodzic/opiekun + 1 dziecko w wieku do lat 3.
ŚKDR: Świdnicka Karta Dużej Rodziny
ŚKS: Świdnicka Karta Seniora
Do ulgowego wstępu uprawnieni są: dzieci, młodzież ucząca się, studenci, emeryci, renciści,
niepełnosprawni z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych
Do grupowego biletu wstępu uprawnione są: grupy liczące min. 15 osób.

aktualności

Komplet publiczności
i genialne gruzińskie show
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.

foto: D. Gębala

To było półtorej godziny wyjątkowego widowiska. W piątek, 1 lipca
komplet publiczności zgormadzonej
w hali świdnickiego lodowiska miał
niepowtarzalną okazję podziwiać i
oklaskiwać artystów występujących
w ramach koncertu pt. „Gruzińskie
opowieści”. Na scenie wystąpili Narodowy Chór Adżarii „Batumi” oraz
Adżarski Państwowy Zespół Baletowy „Khorumi”.
Zespół Batumi jest najlepszym w
Gruzji wykonawcą tradycyjnych narodowych pieśni ludowych (i nie tylko). Artystyczna praca zespołu została
doceniona przez takich wielkich mistrzów jak A. Erkomaishvili i R. Gogiashvili. Zespół otrzymał pierwszą

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

Artyści wystąpili w tradycyjnych gruzińskich strojach.

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 był Konsulat Honorowy Gruzji we
Wrocławiu Wojciech Wróbel.
DG

Poszukiwacze skarbów w akcji
części służące do przywracania starym
przedmiotom ich dawnego blasku.
Kolejna giełda odbędzie się
w niedzielę, 7 sierpnia.

,

ZATRUDNIMY
NAUCZYCIELI

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

lekarz weterynarii
technik weterynarii

reklama

foto: D. Gębala

reklama

Świdnicka Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości od lat w każdą
pierwszą niedzielę miesiąca przyciąga
setki świdniczan oraz przyjeżdżających
z całego Dolnego Śląska kolekcjonerów,
łowców okazji i miłośników rzeczy, których w sklepach już kupić nie można.
Nie inaczej było również 3 lipca.
Stałe spotkania mają w Świdnicy
kolekcjonerzy numizmatów, pocztówek, birofiliści i filateliści. Na giełdzie
kupić można meble, dzieła sztuki i biżuterię, stare zegary oraz akcesoria i

reklama

foto: D. Gębala

Niesamowite akrobacje w wykonaniu członków zespołu wprawiły w zachwyt przybyłych gości.
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Podczas symbolicznej ceremonii wszystkim odznaczonym towarzyszy najbliższa rodzina.

nie w zobowiązaniu, które małżonkowie składali sobie przed laty. O nadanie odznaczenia występuje Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę
jubilatów lub ich bliskich. Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy organizuje
uroczystości jubileuszowe mieszkańców miasta Świdnicy, gminy Świdnica i gminy Marcinowice. Nie jest w
tym wypadku istotne, gdzie jubilaci

Wraca kino pod chmurką

foto: D. Gębala

Festiwal Filmowy Spektrum zaprasza na trzy pokazy plenerowe w
ramach zapowiedzi nadchodzącej
8. edycji festiwalu. W samym sercu
świdnickiego Rynku zostaną pokazane trzy najciekawsze pełne metraże
sezonu.
Widzowie zobaczą kameralny,
przepełniony czułością „C’mon C’mon”
– czarno-biały film Mike’a Millsa, który
buduje mosty pomiędzy pokoleniami,
dodaje otuchy i przykleja plastry na
nasze najdotkliwsze rany; dwukrotnie
nominowanego do Oscara „Najgorszego człowieka na świecie” – figlarną, zabawną, słodko-gorzką i zupełnie nieprzewidywalną historię miłosną w reż.
Joachima Triera, oraz najnowszy obraz
mistrza hiszpańskiego kina Pedro Al-

Wstęp na pokazy jest bezpłatny.
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modóvara „Matki równoległe” z nagrodzoną za swoją rolę na festiwalu w
Wenecji Penélope Cruz – to wyznanie
wiary w siłę w kobiet, ich solidarność
i odwagę, a przy tym ciepłe żywiołowe
i niepozbawione dramatycznych zwrotów akcji kino pełne nadziei.

zawierali związek małżeński. Jeśli
małżeństwo zostało zarejestrowane
w księgach znajdujących się w USC
Świdnica, wówczas nie jest potrzebny odpis aktu małżeństwa. Jeśli akt
znajduje się w innym urzędzie jubilaci
lub ich bliscy powinni poinformować
o dacie i miejscu zawarcia związku
małżeńskiego przez jubilatów. Poza
aktem małżeństwa konieczne jest

okazanie dowodów osobistych obojga małżonków. Z uwagi na czas, jaki
zabierają formalności związane z
nadaniem i przesłaniem z Kancelarii
Prezydenta RP odznaczeń, należy odpowiednio wcześnie zwrócić się do
USC z prośbą o wystąpienie o nadanie odznaczeń (ok. 6 miesięcy przed
datą jubileuszu).
oprac.

Wybrano świdnicką
Radę Seniorów

oprac.

Kino Letnie Spektrum –
plan projekcji
▪ 16 lipca, godz. 21:00 „C’mon C’mon”,
reż. Mike Mills
▪ 20 sierpnia, godz. 20:30 „Najgorszy człowiek na świecie”, reż. Joachim Trier
▪ 3 września, godz. 19:30 „Matki
równoległe”, reż. Pedro Almodóvar

foto: UM Świdnica

Wspierają się i kochają w chwilach dobrych i złych. Dziewięć par
małżeńskich w sobotę, 25 czerwca
odebrało medale za długoletnie pożycie.
Ceremonia to niezwykły czas nie
tylko dla małżonków, ale także dla
całych rodzin. Wywołuje wiele wzruszeń, jest miłą okazją do spotkania się
z dawno niewidzianymi członkami
rodzin, do odświeżenia wspomnień
i wzniesienia toastu za szczęśliwych
małżonków.
Złote gody, czyli 50 lat małżeństwa, świętowali: Mirosława i Andrzej
Gulawscy, Irena i Bogusław Kryccy,
Grażyna i Władysław Mazurowie,
Jadwiga i Jerzy Miarowie, Joanna
i Krzysztof Polniaszkowie, Grażyna i Franciszek Stróżykowie, Alicja
i Romuald Szaroninowie, Jolanta i
Krzysztof Szczeponikowie oraz Anna
i Zdzisław Zubkowscy. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczyła
prezydent Świdnicy, Beata Moskal–
Słaniewska.
Przypomnijmy, że odznaczenia
za długoletnie pożycie małżeńskie
nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie stanowi
wyróżnienie dla osób, które przeżyły
w jednym związku małżeńskim 50 lat,
jest on wyrazem uznania za wytrwa-

foto: UM Świdnica

Dziewięć par świętowało
jubileusze małżeńskie

Członkowie Świdnickiej Rady Seniorów zapowiedzieli, że z animuszem zaczną działać na rzecz
swoich rówieśników.

Od 2014 roku w Świdnicy działa
Rada Seniorów, która ma charakter
konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Powstała w celu pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych. 21 czerwca odbyły się wybory
do trzeciej kadencji.
W posiedzeniu uczestniczyli prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska oraz jej zastępca, Szymon
Chojnowski. W zgromadzeniu seniorów udział wzięło 20 kandydatów na
radnych oraz przedstawiciele II kadencji, czyli przewodniczący, Marian
Wilczyński i wiceprzewodnicząca,
Lucyna Malinowska.
Spośród zgłoszonych kandydatów
wyłoniono siedemnastoosobowy skład

Rady Seniorów na lata 2022-2026: Dorota Balcerek, Kazimierz Deptuła,
Zdzisław Dybciak, Jerzy Fitrzyk, Jan
Grusiecki, Maria Kasprowicz–Gładysz,
Ryszard Kielar, Aleksandra Klacewicz,
Lucyna Lewicka, Jolanta Mieńko, Albert Mścisz, Bolesława Olejniczak,
Barbara Przybyła, Sabina Spodymek-Kapuścińska, Elżbieta Szydełko, Mariola Uczkuronic, Bogusław Wojtal.
Rada trzeciej kadencji wybrała następnie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza, którymi zostali: przewodniczący – Ryszard
Kielar, wiceprzewodniczący – Albert
Mścisz oraz sekretarz – Maria Kasprowicz–Gładysz.
oprac.
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Jan Czałkiewicz odebrał z rąk prezydent Świdnicy pamiątkowy prezent.

polskiej juniorek i kadetek, które walczyły o najwyższe lokaty.
Od 1995 r. do 2003 był kierownikiem Działu Obiektów Sportowych w

Jerzy Żądło
dyrektorem ŚOSiR-u

oprac.

Świdnicka Grupa Biegowa ma już 5 lat!

foto: ŚGB

Wszystkim biegaczom życzymy
samych sukcesów i kolejnych
pobitych rekordów.

CHODŹ,

pracuj elastycznie.

Z NAMI

foto: UM Świdnica

Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Został
nim Jerzy Żądło, dotychczasowy zastępca prezydent Świdnicy. Zastąpi
na tym stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora Jana Czałkiewicza,
który przeszedł na emeryturę.
Jerzy Żądło – absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego. Ma na swoim
koncie także dwa kierunki studiów
podyplomowych: menadżerskie oraz
zarządzanie jakością na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył
wiele kursów i szkoleń z zakresu m.in.
rozwoju umiejętności menadżerskich,
komunikacji, zarządzania ryzykiem,
operatywnego systemu zarządzania
finansowego, audytu wewnętrznego.
Zdał egzamin państwowy na członków rad nadzorczych spółek Skarbu
Państwa.
Od lat związany jest ze świdnickim
sportem, szczególnie piłką nożną – był
piłkarzem MKS Polonia Świdnica, następnie Sparty Świdnica i Stali Świdnica, a obecnie jest trenerem (UEFA
B) LKS Bystrzyca Górna. – OSiR żegna
Jana Czałkiewicza, wieloletniego pracownika i w ostatnich kilku latach pełniącego obowiązki dyrektora ośrodka.
Poszukiwałam na to stanowisko osoby
rozumiejącej sport, zaangażowanej i
przygotowanej do zarządzania tak dużym i nowoczesnym kompleksem sportowym. Swój akces zgłosił Jerzy Żądło,
mój były zastępca, który kierował OSIR
w poprzednich latach. Moim zdaniem
to idealna osoba, bowiem wywodzi się
ze środowiska świdnickich sportowców, ma znakomite relacje i bogate

Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji, gdzie w sposób znaczący przyczynił się do organizacji wielu imprez sportowych. W pracy wykorzy-

stywał wieloletnie doświadczenie,
imponując trafnymi decyzjami. Swoich współpracowników potrafił zaangażować w pracę i inicjował wiele
nowych przedsięwzięć. W 1995 r. został wyróżniony brązowym medalem
Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Od 2019 roku pełnił obowiązki dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Świdnicy, z którym związany był
zawodowo od 39 lat, 4 miesięcy i 9
dni. – Mało jest osób tak zaangażowanych w świdnicki sport jak Jan
Czałkiewicz. Znamy się od ponad 3
dekad i wiem, że jego życie to dwa
światy – rodzina i sport. Był jedną z
pierwszych osób, która propagowała
sport w telewizji Tele-Raj. Jego praca w OSIR jest nie do przecenienia.
Zaangażowany, zawsze oddany, ze
szczególną uwagą dbał o stan obiektów sportowych. Dziś odchodzi na zasłużoną emeryturę, ale mam nadzieję,
że nie rozstaje się z nami ostatecznie
i jego pasja oraz dobra energia będzie
nam służyć – mówi prezydent miasta, Beata Moskal–Słaniewska.

Jerzy Żądło zaczął pełnić funkcję dyrektora
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1
lipca.

doświadczenie. Wykazuje się wysokimi kompetencjami i zaangażowaniem.
Jestem przekonana, że poradzi sobie
bardzo dobrze z powierzoną funkcją
– mówi Beata Moskal–Słaniewska,
prezydent Świdnicy. Do konkursu na
stanowisko dyrektora OSiR aplikacje
złożyła jedna osoba. Komisja konkursowa zarekomendowała osobę Jerzego Żądło, który zaprezentował wysoki
poziom merytoryczny i spójną wizję
rozwoju ośrodka.
oprac.

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

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.

8.07 - 11.08.2022 r. |

349474-Ogloszenie zatrudnieniowe Swidnica-120x134_4.indd 1

Świdnica
21/03/2022

reklama

Pełniący dotychczas obowiązki
dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Świdnicy Jan Czałkiewicz odchodzi
na emeryturę. W piątek, 1 lipca odebrał z rąk prezydent miasta, Beaty
Moskal-Słaniewskiej podziękowania
za lata pracy na obiektach OSIR.
Jan Czałkiewicz swoją przygodę
ze sportem rozpoczął od koszykówki. Brał czynny udział w rozgrywkach
jako junior i senior, odnosząc pierwsze
sukcesy pod wodzą takich trenerów
jak: Henryk Zając, Ryszard Paluszek,
Jerzy Lepak. W latach 1984-1992 pełnił
funkcję kierownika drużyny siatkówki
kobiet w Miejskim Klubie Sportowym
„Polonia” Świdnica. Wraz z Andrzejem Ząbkiem kontynuowali siatkarskie
tradycje rozpoczęte przez Tadeusza
Ząbka. Nadzorował sportowy rozwój
zawodniczek. Przyczynił się do wyszkolenia wielu utalentowanych siatkarek m.in.: Sylwii Wychowanek, Iwony i Katarzyny Lepak, Doroty i Anny
Świeniewicz, Anny i Bogumiły Barańskich, Magdaleny Sadowskiej. Jan
Czałkiewicz organizował w Świdnicy
turnieje sportowe o randze ogólno-

foto: UM Świdnica

Jan Czałkiewicz – człowiek
instytucja przechodzi na emeryturę
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Dzień Psa 2022. Zdjęcia pupili
Małe, duże, włochate i te z krótką
sierścią. Uwielbiają wszelakie formy
„miziania” oraz długie spacery i zabawy z piłką. 1 lipca przypadał Światowy Dzień Psa. Z tej okazji przygotowaliśmy galerię zdjęć pupili czytelników naszego portalu.
Dzień Psa został ustanowiony w
Polsce w 2007 roku. Celem święta jest
przede wszystkim poszerzanie świadomości o roli psa w życiu człowieka i
odpowiedzialności, jaką bierze na siebie każdy opiekun czworonoga oraz
promowanie akcji mających na celu
pomoc psom bezdomnym i potrzebującym.
DG
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czytelników mojaswidnica.pl
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promocja
zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
tworzywa sztuczne, szkło, papier i metal, zużyte baterie i
akumulatory, przeterminowane leki, odpady zielone, oleje
silnikowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (w niewielkich
ilościach), meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach.
W Świdnicy PSZOK mieści się przy ul. Metalowców 4.
Punkt czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 17.00, a w soboty w godzinach od
10.00 do 14.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy).
Telefon do PSZOK: 885 066 505.

Co i gdzie należy wyrzucić?
Jak działają przepisy?
Błyszczak odpowiada
na najczęściej zadawane
przez mieszkańców pytania dotyczące
systemu gospodarowania odpadami
oraz ich segregacji.
SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Gdzie można pozbyć się opon z samochodu osobowego?
Opony z samochodu osobowego można samodzielnie
dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych lub wystawić w ramach zbiórki odpadów
wielkogabarytowych zgodnie z harmonogramem. Zużyte
opony można także zostawić u sprzedawcy podczas zakupu nowych opon.

Czy gmina może wykorzystać opłatę za śmieci
na inne cele?
Nie ma takiej możliwości, aby gmina pokrywała z opłaty
inne wydatki, które niezwiązane są z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Cały dochód przekazywany jest na:
▪ odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie
odpadów komunalnych,
▪ tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych,
▪ obsługę administracyjną tego systemu,
▪ edukację ekologiczną.

Co robić ze starymi częściami samochodowymi
np. zderzak lub też np. stara chłodnica?
Elementy samochodów wycofanych z użytku oraz zużyte
części aut nie stanowią odpadu komunalnego i nie są odbierane od mieszkańców Świdnicy w ramach funkcjonującego na terenie Świdnicy gminnego systemu gospodarowania odpadami. Takie części powinny zostać dostarczone
przez mieszkańca do stacji demontażu pojazdów lub innych punktów uprawnionych do ich zbiórki.

Gdzie zgłaszać nieprawidłowości w organizacji systemu
odbioru i zagospodarowania odpadów w gminie?
Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów
sprawuje gmina. Wszelkie nieprawidłowości w organizacji
systemu odbioru i zagospodarowania odpadów należy
zgłaszać do Wydziału Gospodarki Odpadami: adres e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl lub telefonicznie: +48 74 856 29 36 lub +48 74 856 29 21
Jakie są konsekwencje niezłożenia deklaracji
o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
Złożenie deklaracji leży w naszym interesie. W przypadku niezłożenia deklaracji gmina określi wysokość
opłaty, biorąc pod uwagę szacunki z nieruchomości o
podobnym charakterze. Gmina może naliczyć opłatę z
tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi do 5 lat
wstecz.
Deklarację powinno się złożyć w ciągu 14 dni od dnia
zamieszkania na terenie danej nieruchomości (lub 14 dni od
wytworzenia pierwszych odpadów komunalnych). Nową
deklarację należy złożyć jedynie, jeśli zmienią się dane, na
podstawie których obliczana jest należna opłata (np. liczba osób mieszkających w Twoim domu). Również to należy
zgłosić w terminie 14 dni.
Czy za dzieci obowiązuje opłata?
Tak. Od razu po urodzeniu dziecka powinniśmy złożyć korektę deklaracji, ponieważ opłatę ponosimy za każdą osobę
zamieszkującą nieruchomość.
Kto powinien składać deklarację?
Deklarację zobowiązany jest złożyć właściciel/właściciele nieruchomości. W przypadku Wspólnoty/Spółdzielni
Mieszkaniowej deklarację powinien złożyć zarządca nieruchomości.
Do kogo należy obowiązek wyposażenia nieruchomości
w pojemnik?
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady należy do obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Błyszczak
odpowiada
na pytania
do kontenerów na tworzywa sztuczne (czyli tam, gdzie
trafiają też plastikowe butelki).
Gdzie wyrzucać potłuczone talerze i kubki?
Do kontenerów w kolorze zielonym wrzucamy tylko odpady szklane, czyli słoiki i butelki. Nawet szkło hartowane
(np. po naczyniach żaroodpornych) nie powinno tam trafić
– ma inną temperaturę topienia niż opakowania. Ceramika
tym bardziej. Potłuczonych talerzy, kubków i filiżanek się
nie odzyskuje, dlatego trafiają one do kontenera na śmieci
zmieszane.

Czy każdy podatnik ma indywidualny numer konta?
TAK. Numer konta jest przydzielany do właściciela nieruchomości, gdzie powstają odpady. W przypadku zmiany
właściciela numer konta ulega zmianie.

Co zrobić z foliową torebką?
Najlepiej zastąpić ją wielorazową torbą na zakupy. Jeśli już
musimy wyrzucić, to do kosza na plastik.

Czy opłatę uiszcza się za osoby zamieszkałe
czy zameldowane?
Płacimy wyłącznie za osoby zamieszkujące daną nieruchomość, a nie za osoby zameldowane, chyba, że jest to tożsame.

Co zrobić z olejem po smażeniu?
Na pewno nie wylewać do toalety, ani zlewozmywaka. W
zetknięciu z zimną wodą tłuszcz tężeje i osadza się na rurach zapychając kanalizację. Jeśli chcemy pozbyc się oleju,
to zbierzmy go z patelni papierem i wyrzućmy do kosza
(kontener na odpady zmieszane).

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Czy są jakieś ogólne zasady dotyczące
sortowania śmieci?
Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje nowy Jednolity System Segregowania Odpadów (JSSO) na terenie całego kraju. Od tego
czasu odpady komunalne są podzielone na cztery główne
frakcje oraz odpady zmieszane:
Podział na:
▪ papier (kolor niebieski)
▪ metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty)
▪ opakowania szklane (kolor zielony)
▪ odpady „BIO”- biodegradowalne (kolor brązowy)
▪ odpady zmieszane
Do którego kontenera wrzucać tetrapak?
Popularne „kartonowe” opakowania po mleku i sokach
składają się z kilku warstw: folii – aluminium – tektury –
znów folii. Do tego mają plastikowy „dziubek”. Są to opakowania wielomateriałowe. Tertapaki należy zatem wrzucać
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Gdzie wyrzucić nylonowe rajstopy?
Dziurawe rajstopy można wrzucić do pojemnika na używane ubrania. Trafią one do firmy, która się zajmuje odzyskiem i zostaną przerobione na czyściwo przemysłowe
albo materiał do uszczelniania. Można również wrzucić je
do żółtego pojemnika/worka na metale, tworzywa sztuczne, odzież i tekstylia.
Czy torby biodegradowalne wrzucać tam,
gdzie zwykłe foliowe?
Należy wrzucać je do kontenerów z odpadami biodegradowalnymi.
Czym jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych i co można w nim zostawić?
Punkt selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
– zwany w skrócie PSZOK, jest miejscem, w którym można bezpłatnie zostawić wytwarzane przez mieszkańców,
selektywnie zebrane problemowe odpady komunalne np.

Jak mam się pozbyć dużego lustra z mieszkania
– co to jest za odpad?
Duże lustro kwalifikujemy do odpadów wielkogabarytowych. Można je udostępniać do odbioru w terminach
zgodnych z obowiązującym harmonogramem lub przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Świdnicy przy ul. Metalowców
4.
Dlaczego muszę wymienić pojemniki blaszane
na pojemniki czarne plastikowe.
Pojemniki metalowe – ocynkowane nie spełniają warunków
dopuszczonych przez normę PN-EN 840-1. Pojemnik powinien być przystosowany do rozładunku mechanicznego
(zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo), powinien
posiadać odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą
odbiór mechaniczny. Pojemnik nie może być uszkodzony.
Musi posiadać stabilne dno oraz posiadać pokrywę. Pojemnik powinien być utrzymany w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?
Nie ma takiego obowiązku, ponieważ mycie opakowań powoduje większe zużycie wody. Należy jednak opróżnić opakowania z jego zawartości.
Mam w domu kota. Nie wiem, do którego pojemnika
mam wyrzucać jego odchody?
Odchody zwierząt domowych i materiały nimi zanieczyszczone (w tym żwirek dla kotów czy ściółkę dla gryzoni), należy wrzucać do czarnego pojemnika na zmieszane odpady
komunalne.
Gdzie wrzucać płyty CD?
Wszystkie zużyte nośniki danych, takie jak stare płyty CD,
kasety magnetofonowe, czy video można dostarczyć do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Gdzie wrzucać bombki choinkowe, a gdzie inne
ozdoby choinkowe np. oświetlenie?
Stare bombki choinkowe należy wrzucać do pojemników
czarnych na odpady zmieszane. Oświetlenie choinkowe
należy oddać do PSZOK. Nie należy wrzucać ich do pojemników czarnych ani żółtych.
Gdzie należy wrzucić worek z odkurzacza?
Do pojemników na zmieszane odpady komunalne.
Czy do niebieskich pojemników można wrzucać
mokre gazety?
Nie. Do pojemników niebieskich, przeznaczonych do zbiórki papieru i tektury – wrzucamy jedynie suchą makulaturę.
Mokry papier należy wrzucić do pojemnika czarnego.
Gdzie wyrzucić zużyte zapalniczki?
Do zmieszanych odpadów komunalnych.
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
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Poznaliśmy nazwisko Dziki Chór wrócił
z przytupem
nowego zastępcy
dyrektora

oprac.

Kuchnie na kółkach
opanują Rynek

foto: D. Gębala

Pyszne burgery, frytki, hot
dogi, quesadilla oraz przysmaki z
kuchni azjatyckiej. Między innymi takie kulinarne niespodzianki
przygotują organizatorzy kolejnej edycji Świdnickiego Festiwalu
Smaków Świata. Kawalkada food
trucków zawita na Rynek w dniach
15-17 lipca.

Kilkanaście food trucków przez
cały weekend będzie serwowało
mieszkańcom naszego miasta rozmaite pyszności.
Godziny trwania festiwalu:
▪ piątek, 15 lipca – 16.00-21.00
▪ sobota, 16 lipca – 12.00-21.00
▪ niedziela, 17 lipca – 12.00-21.00

Kulinarne wydarzenie zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.

DG

DG

foto: D. Gębala

menadżerskich, komunikacji, zarządzania oświatą,
edukacji osób dorosłych,
instruktora zawodu. –
Magdalena Urbańska–
Malucha swoim bogatym wykształceniem,
doświadczeniem zawodowym oraz znajomością niuansów polskiej
oświaty spełniła nasze
oczekiwania. Wykazuje się
wysokimi kompetencjami i zaangażowaniem. Jestem przekonana, że
poradzi sobie bardzo dobrze z powierzoną funkcją – mówi Beata Moskal–
Słaniewska, prezydent Świdnicy. Do
konkursu na stanowisko zastępcy
dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu
Miejskiego w Świdnicy aplikacje złożyły cztery osoby. Komisja konkursowa zarekomendowała osobę Magdaleny Urbańskiej–Maluchy, która
spełniła wszystkie niezbędne wymagania kwalifikacyjne określone w
ogłoszeniu o naborze na stanowisko i
osiągnęła najwyższy wynik w ramach
przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Posiada wykształcenie wyższe,
doświadczenie zawodowe w szkolnictwie, wiedzę z zakresu funkcjonowania jednostek oświatowych oraz z zakresu ustawy o finansach publicznych
i ustawy o samorządzie gminnym, co
stanowi gwarancję samodzielnego,
właściwego i rzetelnego wykonywania
powierzonych zadań i obowiązków.

lę, 26 czerwca na próżno było szukać
wolnych miejsc w teatrze. – Dziękujemy za tak liczne przybycie i wszystkie
sprzedane bilety. Tradycyjną angielską
piosenką rozpoczęliśmy Dziki Koncert II, ale dziś wcale tak tradycyjnie i
poukładanie nie będzie – mówiła Katarzyna Szymko–Kawalec. Podczas
koncertu chórowi towarzyszył znany
szerszej publiczności, młody świdnicki organista Jakub Moneta oraz nauczyciele ze Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego.

Dziki Chór pod batutą Katarzyny Szymko-Kawalec zaprezentował swój bogaty, zróżnicowany
repertuar.

Tancerze z „Jubilata”
podbijali słoneczne
Włochy

Dzięki warsztatom nasi
tancerze mogli
poznać kulturę
Włoch.

To był niezapomniany wyjazd.
Tancerze ze świdnickiego Zespołu
Pieśni i Tańca „Jubilat” wrócili ze
słonecznych Włoch. Tam razem ze
swoimi kolegami z Sardynii szlifowali warsztat i wymieniali się artystycznymi doświadczeniami.
Zespół Pieśni i Tańca „Jubilat” powstał w 1975 r. przy Świdnickiej Fabryce Wagonów. W 1981 r. mecenat
nad zespołem objął Świdnicki Ośrodek Kultury. W 1986 r po rezygnacji
Bożeny Liber zespół przejął Lubomir
Szmid. Swoją funkcję pełni do dzisiaj.
Jego asystentką niezmiennie od 30 lat
jest Anna Trzeciak. Warto podkreślić,
że „Jubilat” wychował kilka pokoleń
świdniczan i stał się marką rozpoznawalną na największych scenach folklorystycznych świata. Na początku

foto: Jubilat

Rozstrzygnięto konkurs
na stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału
Edukacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Została nim Magdalena
Urbańska-Malucha.
Magdalena Urbańska-Malucha jest z wykształcenia ekonomistą
z ponad 16-letnim stażem
pracy jako nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy. Wcześniej pracowała jako specjalista do spraw szkoleń i projektów
unijnych w Sudeckim Stowarzyszeniu
Inicjatyw Gospodarczych. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej na kierunku Zarządzanie i
Marketing. Ukończyła także studia
doktoranckie na wydziale Ekonomii,
Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu. Ma na
swoim koncie trzy kierunki studiów
podyplomowych: Organizacja i Zarządzenie Oświatą w Wyższej Szkole
Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi, Edukacja i Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi oraz Przygotowanie
Pedagogiczne w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Wałbrzychu.
Ukończyła wiele kursów i szkoleń z
zakresu m.in. rozwoju umiejętności

Mówią o sobie, że są żywiołowi,
energiczni, niestandardowi, a przede
wszystkim radośni. I taki właśnie
był koncert Dzikiego Chóru, który
po długiej pandemicznej przerwie
ponownie wystąpił przed świdnicką
publicznością.
„Dziki Chór” to świdnicki chór
mieszany – zespół założony w maju
2018 roku w Świdnickim Ośrodku Kultury przez Katarzynę Szymko–Kawalec. Poprzedni koncert chóru odbył
się w 2019 roku, później, niestety, zatrzymała zespół pandemia. W niedzie-

czerwca tancerze wraz z instruktorami wyruszyli do Włoch, do urokliwego, nadmorskiego Alghero, gdzie rozpoczęła się ich południowa przygoda.
– Razem z zespołem odwiedziliśmy
także wioskę Rebeccu oraz Oristano.
Wyjazd był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i zdobycia nowych.
Zwłaszcza, że nasi tancerze brali udział
w przygotowanych warsztatach. To
była niezapomniana przygoda. Takie
wyjazdy bardzo poszerzają horyzonty –
podkreśla Anna Trzeciak.
Niemal codziennie tancerze występowali przed włoską publicznością,
krzewiąc tym samym polską, bogatą
kulturę oraz pokazując kunszt, autentyzm, piękno i barwność polskiego
stroju ludowego.
JB
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Ekologicznie, majestatycznie
i kolorowo

W symbolicznym odsłonięciu tablicy pamięci Zdzisława Chlebickiego wzięła udział rodzina,
przyjaciele oraz władze miasta.

foto: D. Gębala

DG

foto: D. Gębala

dzinnych warsztatach. Nie zabrakło
też atrakcji dla najmłodszych, a prawdziwą furorę robiła kurtyna wodna
zamontowana na jednym z mostów.
W drugiej części wydarzenia odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamięci Zdzisława Chlebickiego,
znanego społecznika i miłośnika zazieleniania terenów w Świdnicy oraz
występy artystyczne: Niepublicznego Przedszkola „Wesoła Piątka”, Klubu Migranta Kalejdoskop Talentów,
zespołów Mała Świdnica i Mażoretki
Prima, Zespołu Ludowo-Estradowego Mokrzeszów, Zespołu Tańca
Narodowego i Estradowego „Krąg”
oraz zespołu SponTan. Imprezę poprowadził niezawodny DJ Grzegorz
Godula.

Lokalne firmy miały okazję zaprezentować swoje produkty.

Na koniec w ramach obrzędu Nocy Świętojańskiej odbyło się symboliczne puszczanie wianków.

Huk wystrzału z armaty, gwizd
zabytkowej lokomotywy, dźwięk zbroi
średniowiecznego rycerza, zapach
pierników i świeżego chleba, a także
anielska muzyka organowa, wypełniająca piękne barokowe wnętrza. To tylko niewielka kropla w morzu doznań
i wrażeń, które czekają na poznanie,
dosłownie tuż obok.
Koordynatorzy projektu zapraszają do odkrywania największych pereł
Księstwa Świdnicko-Jaworskiego oraz
Pogranicza Czeskomorawskiego, które
zjednoczyły się pod wspólnym szyldem,
aby przybliżyć turystom najciekawsze
wydarzenia w sezonie i najatrakcyjniejsze miejsca po obu stronach granicy. W
Świdnicy i Jaworze turyści znajdą m.in.
Kościoły Pokoju – obiekty o światowej
renomie, wpisane na listę UNESCO. W
Bolkowie, o sławetnych rozdziałach w
historii księstwa przypomina olbrzymi średniowieczny zamek. Miłośnikom
techniki serca zabiją szybciej w Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej.

dwory i szlacheckie rezydencje, znajdzie je w okolicach Żarowa. To jednak
dopiero początek, bo dzięki „Skarbnicy
Wrażeń” można odkryć również mniejsze, lokalne atrakcje, które na co dzień
nie widnieją na pierwszych stronach
przewodników turystycznych, między
innymi: Zabytkowy Młyn w Siedlimowicach, Winnicę w Bagieńcu, Izbę Historyczną w Żarowie czy Serowarnię w
Lutomierzu.
Przez cały rok Księstwo Świdnicko-Jaworskie tętni życiem na wielu wydarzeniach kulturalnych i imprezach
masowych. Święto Chleba i Piernika w
Jaworze, Gala Pary w Jaworzynie Śląskiej, Piknik Lotniczy i Zlot Motocykli w
Świebodzicach, Festiwal Bachowski w
Świdnicy, Festiwal Muzyki Kameralnej
„Krzyżowa-Music” w Gminie Wiejskiej
Świdnicy czy Święto Dyni w Gminie
Żarów - to tylko niektóre z nich. A co
u naszych sąsiadów? Festiwal Operowy
w Litomyślu, Święto Piwa w Svitavach,
Festyn Królewski na Zamku Svojanov

Skarbnica Wrażeń – opowieści
o tajemnicach i wspólnej historii
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Strefa kulinarna, aleja rękodzieła, warsztaty ekologiczne i stoiska
lokalnych przedsiębiorców. Między
innymi takie atrakcje przygotowali
organizatorzy trzeciej edycji „Świętojańskiego Ekopikniku”. Zwieńczeniem wydarzenia, które odbyło się w
piątek, 24 czerwca był tradycyjny obrzęd nocy świętojańskiej, połączony
z występem Zespołu Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg”, Zespołu
Ludowo-Estradowego Mokrzeszów,
Mała Świdnica oraz Spontan.
Swoje produkty zaprezentowało
ponad 60 lokalnych przedsiębiorców,
wśród których znaleźli się producenci zdrowej żywności, rękodzielnicy
oraz promotorzy zdrowego stylu życia. Świdniczanie, którzy tłumnie zjawili się w piątek, 24 czerwca w Parku
Centralnym, mogli wziąć udział w ro-

Odwiedzając atrakcje w ramach "Skarbnicy
Wrażeń", warto zobaczyć średniowieczne
mury obronne w samym centrum Świebodzic.

Fani militariów i wojskowości powinni
odwiedzić Muzeum Broni w Witoszowie Dolnym oraz największą górską
twierdzę obronną w Srebrnej Górze.
Unikatowe pozostałości średniowiecznych murów obronnych odnajdziemy w
Świebodzicach, a jeśli ktoś lubi dawne

oraz Festiwal Teatru Mimów w Poličce.
Gwarantujemy, że każdy, niezależnie od
wieku, znajdzie tutaj coś dla siebie, a
niezwykłe doznania czekają zarówno na
seniorów jak i rodziny z dziećmi.
Skarbnica Wrażeń to także nowoczesna strona internetowa z interaktywnymi legendami i opowieściami w
formie komiksów, multimedialną osią
czasu oraz propozycjami wypadów
weekendowych. Dla aktywnych zbieraczy pieczątek przygotowano konkursy z
atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi, a
także aplikację mobilną z grą geolokacyjną oraz rozszerzoną rzeczywistością
3D. Więcej informacji znajdziecie na
stronie www.skarbnicawrazen.pl oraz
na Facebooku.
Projekt dofinansowany został przez
Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Współpracy Transgranicznej
2014 – 2020 Interreg V – A Republika
Czeska – Polska.
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Agnieszka Holland Moc atrakcji w ramach
piątkowych
poranków
i Karolina Korwin
Piotrowska
w Świdnicy!
W dniach
18-19 lipca,
biblioteka
będzie czynna
dla czytelników
w godz.
9.00-16.00.

feminizmem, środowiskiem i wolnością słowa.
Festiwal Góry Literatury jest
niesamowitym wydarzeniem kulturalnym, które ściąga na Dolny Śląsk
mnóstwo gości interesujących się literaturą, ale nie tylko. - To już ósma
edycja i bardzo się cieszę, że udało nam
się dołączyć do elitarnego grona współorganizatorów – mówi Ewa Cuban,
dyrektor świdnickiej biblioteki - Tym
bardziej, że lista gości w Świdnicy w
tym roku jest znakomita. W pierwszym dniu zobaczymy się z Karoliną
Korwin Piotrowską,
Małgorzatą Lebdą
i Urszulą Zajączkowską. Natomiast
wtorek, 19 lipca
PONIEDZIAŁEK
18.07.2022
rozpoczniemy spoMiejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy (skwer z dzikami), Franciszkańska 18,
tkaniem z Piotrem
wstęp wolny, nie obowiązują wejściówki
17.00–18.15
18.30–19.45
Siemionem, autoKarolina Korwin-Piotrowska
Z Małgorzatą Lebdą
„Wszyscy wiedzieli”
i Urszulą Zajączkowską
rem „Bella, ciao”,
Z autorką rozmawia
rozmawia
Magdalena Rabizo-Birek
Waldek Mazur
następnie gościem
będzie
Agnieszka
WTOREK
19.07.2022
Holland
ze swoją
Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy (skwer z dzikami), Franciszkańska 18,
wstęp wolny
biografią,
będąca
17.00–18.15
także
członkinią
Piotr Siemion „Bella, ciao”
Z autorem rozmawia Waldek Mazur
Rady Fundacji Olgi
Tokarczuk. Kolejne
18.30–19.45
spotkanie z Lechem
„Holland. Biografia od nowa”
Z Agnieszką Holland
Molińskim i Jerzym
rozmawia jej biografka Karolina Pasternak
Wypychem popro20.00–21.15
Lech Moliński, Jerzy Wypych
wadzi Jan Pelczar, a
„Nikt nie woła, każdy pamięta.
Filmowy Dolny Śląsk”
całość zwieńczy poZ autorami rozmawia Jan Pelczar
(współorganizatorzy:
kaz plenerowy filmu
Wrocławski Dom Literatury i Wydawnictwo Warstwy)
Kamera, Akcja: Dolny Śląsk
„Wszystko dla mojej
matki”. Organizato21.30–23.00
rem festiwalu jest
pokaz filmu „Wszystko dla mojej matki” (2019)
w reżyserii Małgorzaty Imielskiej
Fundacja Olgi ToWprowadzenie: Jagoda Szelc
karczuk.
Na
wszystkie
wydarzenia wstęp
jest bezpłatny.

Festiwal
Góry Literatury

red.

foto: D. Gębala

Już po raz drugi Świdnica została współorganizatorem Festiwalu
Góry Literatury. Dzięki temu mieszkańcy miasta będą mieli niepowtarzalną okazję spędzić czas w gronie
wspaniałych artystów: reżyserów,
scenarzystów, pisarzy, aktorów i animatorów kultury. Festiwal odbędzie
się w dniach 18 i 19 lipca. Jak mówią
organizatorzy festiwalu – nie uznają
oni tematów tabu. Tegoroczna edycja
będzie szczególnie mocno poruszała
kwestie związane z praworządnością,

Podczas piątkowych poranków dzieci mogą aktywnie spędzić wolny czas.

Dopisała dobra pogoda i wysoka
frekwencja. Sporym zainteresowaniem najmłodszych świdniczan cieszył się premierowy podczas tegorocznych wakacji, piątkowy poranek
organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną.
W każdy piątek w godzinach od
10:00 do 12:00 na skwerze z dzikami
przez dziewięć kolejnych tygodni, od
początku lipca aż do końca sierpnia,
odbywać się będą „piątkowe poranki
22′ – biblioteka naturalnie”. W razie
niepogody wydarzenie zostanie przeniesione do gmachu biblioteki.
W programie tegorocznych
poranków:
2 TEATR MASKA – Podczas tegorocznych poranków Świdnicę odwiedzą
aktorzy z Teatru Maska z Krakowa z
przedstawieniem dla dzieci „Magiczna księga” (29.07.2022 r., godz. 10.00)
oraz „Baśń dla małych łakomczuszków
- tajemnica zdrowych brzuszków”
(19.08.2022 r., godz. 10.00)
2 WARSZTATY – Piątkowe Poranki 22′ - Biblioteka naturalnie to cykl
dziewięciu spotkań, podczas których
na uczestników będą czekały warsztaty manualne, gdzie ekologia będzie
przeplatać się ze sztuką i edukacją.

2 RODZINNA STREFA ZABAWY –
MAXI gry – Podczas piątkowych spotkań cały plac będzie wypełniony
sprzętem edukacyjno – animacyjnym.
Specjalnie na tę okazję będą przygotowane MAXI gry, które cieszą się
dużym zainteresowaniem podczas
imprez plenerowych. Dodatkowym
atutem MAXI gier będą przygotowane
instrukcje/zasady gry w języku polskim i ukraińskim, dzięki czemu będą
dostępne dla szerszego grona odbiorców.
2 STREFA CHILLOUTU – zostanie
utworzona strefa relaksu, gdzie na
leżakach będzie można odpocząć w
towarzystwie dobrej książki i chłodnej
lemoniady.
2 WYSTAWA DLA DZIECI „JASNOWIDZE” – Wystawa jest zwieńczeniem
pierwszej edycji konkursu dla ilustratorów Jasnowidze, zorganizowanego przez wydawnictwo Dwie Siostry,
który miał na celu odkrycie młodych
talentów i umożliwienie im zaistnienia
na polskim rynku wydawniczym. Wystawa prezentowana jest w Miejskiej
Bibliotece Publicznej, ul. Franciszkańska 18, na II piętrze.
red.

Po ponad dwuletniej przerwie
filia biblioteki w świdnickim Latawcu ponownie została oddana do
dyspozycji pacjentów i personelu
medycznego szpitala. Aktualnie filia
posiada księgozbiór liczący blisko
4000 woluminów, który systematycznie będzie powiększany o nowe
egzemplarze.
– Szpitalna filia to jedno z najstarszych miejsc utworzonych poza
siedzibą główną, co było odpowiedzią
na zapotrzebowanie coraz większego
kręgu czytelników. W 1952 r. powstał
punkt biblioteczny, by dostarczać
chorym lekturę bezpośrednio do łóżek. Dwanaście lat później w 1967 r.
punkt, na mocy porozumienia, przekształcono w trzecią pełnoetatową filię, która istnieje do dzisiaj. Pandemia
zmusiła nas do zawieszenia działal-

ności, ale jak tylko pojawiła się możliwość powrotu do wypożyczeń, lokal
został wyremontowany. Odświeżono,
uzupełniono księgozbiór i dołączono go do systemu komputerowego
ALEPH obsługującego całą bibliotekę – tłumaczy Ewa Cuban, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
C.K. Norwida w Świdnicy. Z księgozbioru filii mogą korzystać pacjenci
szpitala, a także jego personel. W
dniu otwarcia czekała na nich słodka
niespodzianka, gadżety biblioteczne
i przede wszystkim dobra książka. –
Dziękujemy dyrekcji i pracownikom
szpitala za życzliwość i wsparcie w
ostatnich tygodniach, aby efekt był
tak znakomity. Zapraszamy na poziom minus 1 – dodaje Ewa Cuban.
DG

foto: D. Gębala

Filia biblioteki w szpitalu czeka na czytelników

Na zdjęciu od lewej podkreśla Łukasz Czajkowski, kierownik Działu Funduszy Zewnętrznych,
Projektów Rozwojowych i Marketingu szpitala Latawiec, dyrektor MBP Ewa Cuban oraz Katarzyna Poznańska, kierownik Wypożyczalni Naukowej i Czytelni Czasopism.
8.07 - 11.08.2022 r. |
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Przed nami 24. Festiwal
Teatru Otwartego

foto: D. Gębala

Program 24. Festiwalu Teatru Otwartego

Artyści po raz kolejny pokażą swój kunszt aktorski.

Pod gwiazdami teatr smakuje
inaczej. Papierowe maski w smugach
świateł latarni zamieniają się w twarze bajkowych stworów. Szczudła odrealniają drobne figury aktorów, które stają się podniebnymi tancerzami
albo potworami. Świdnicki Ośrodek
Kultury serdecznie zaprasza na 24.
Festiwal Teatru Otwartego, który odbędzie się w dniach 8-10 lipca.
Festiwal Teatru Otwartego to
spektakle sceniczne, teatr tańca, happeningi plastyczne, wystawy, warsz-

taty i zabawy, ale przede wszystkim
spektakle uliczne. Świdnicę znów odwiedzi kilkanaście grup z całej Polski
i zagranicy, praktykujących tę bogatą
sztukę o wielkich tradycjach. Poruszają się one w różnych gatunkach,
stylistykach i formach, pokazując całe
spektrum najróżniejszych malowniczych widowisk. Będzie wiele atrakcji
dla dzieci i całych rodzin, ale też bardziej „dorosłe” przedstawienia pokazywane w sali teatralnej.
oprac.

Nie łamcie się!

Co najmniej kilka milionów złamań kości rocznie w Europie ma
związek z osteoporozą, występującą głównie u kobiet po menopauzie,
mężczyzn po 70-tce, a także osoby
młode osób młodych, kobiet w ciąży
i karmiących piersią oraz osób źle
się odżywiających, mało aktywnych
fizycznie i palących papierosy. W
Polsce choroba ta występuje u ok. 3
mln osób, 8 mln jest zagrożonych. Co
przerażające, 90 procent się nie leczy!
Co można zrobić, aby bronić się
przed osteoporozą, jak wzmocnić kości i ochronić je przed złamaniami?
– Kobiety, powinny być bardziej czujne i zadbać o profilaktykę, zwłaszcza
w momencie zbliżania się do granicy,
kiedy wkraczają w grupę ryzyka, czyli w okres menopauzy. Zachęcam do
wszelakich badań profilaktycznych,
te mówiące o gęstości mineralnej kości po pięćdziesiątce są bardzo ważne. Na sobie doświadczyłam badania
densymetrycznego, wyniku, że mam
osteopenię i złamania wszystkich kości podudzia – to nie jest przyjemne
wspomnienie. A jeśli w przeszłości doznał już ktoś urazu osteoporotycznego,
najlepiej, by takie badanie robił regularnie. Widać wówczas, jak zmieniają
się parametry kości – tłumaczy Joanna Gadzińska, wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Świdnicy. Jeśli jesteś
kobietą, szczególnie w okresie menopauzy albo już ją przeszłaś i skończy-
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łaś 60 lat, palisz i unikasz sportu, to
ryzyko jest na wyciągnięcie ręki. Profilaktyka to podstawa. – Wiem, na co
mam wpływ i na co wpływu nie mam,
zdecydowanie nie mamy wpływu na
swój wiek, gospodarkę hormonalną
czy przebyte choroby, ale wiele możemy zrobić, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia osteoporozy, proponuje kilka prostych trików. Dziewczyny,
ruszajmy się. Regularna aktywność
zdziała cuda – organizm dostosowuje
bowiem wytrzymałość kości do jego
potrzeb i dąży do tego, aby sprostać
naszemu stylowi życia. Co ważne,
każda aktywność fizyczna wymaga od kości dużej odporności. Jedzmy zdrowiej, dieta bogata w wapń
jest również podstawą profilaktyki
osteoporozy – nie należy zatem unikać nabiału, w tym mleka czy chudego twarogu. Wybierajmy produkty bogate w witaminę D, zwłaszcza
owoce i warzywa jak kapusta, brokuły, brukselka, jarmuż i rośliny
strączkowe. Idealna dieta służąca
kościom jest również bogata w ryby
morskie, orzechy, migdały, nasiona
sezamu, maku i słonecznika, kaszę
gryczaną i jaglaną, przetwory zbożowe, oliwę, olej lniany i rzepakowy. Badajmy się tak często, jak to
możliwe i wskazane. Wynik badania densytometrycznego może potwierdzić obawy dotyczące stanu
naszych kości lub je rozwiać i nas
uspokoić.

2 Piątek — 8 lipca
▪ godz. 12.00-15.00 Warsztaty animacji poklatkowej [początek] —
Galeria Fotografii (*zapisy)
▪ godz. 16.00-19.00 „Ale Heca” Strefa zabawy
▪ godz. 17.00 „Ristorante” Teatr na Walizkach
▪ godz. 18.00 „Leśne ludki” Teatr Bajka
▪ godz. 18.30 Wernisaż wystawy prac plastycznych Anny Jędrzejczak — Wieża Ratuszowa
▪ godz. 19.00 „Epitafium Błazna” Kolektyw KEJOS — sala teatralna ŚOK **
▪ godz. 21.30 „Czas wilka” Teatr Ewolucji Cienia
2 Sobota — 9 lipca
▪ godz. 12.00-15.00 Warsztaty animacji poklatkowej [kontynuacja] —
Galeria Fotografii
▪ godz. 16.00—19.00 „Ale Heca” Strefa zabawy
▪ godz. 17.00 „Zielonomu i Babci” Teatr JaSię
▪ godz. 18.00 „Game over” OtoTo Teatr
▪ godz. 19.00 „Ukochany kraj, umiłowany kraj” Physical ArtHouse — sala teatralna
ŚOK **
▪ godz. 20.00 „H2Oooops” Grupa Tras de la Nada
▪ godz. 21.30 „Trzy Oblicza Salvadora Dali” Teatr Formy
2 Niedziela — 10 lipca
▪ godz. 16.00-19.00 „Ale Heca” Strefa zabawy
▪ godz. 17.00 „On The Road” Cirkus trochu jinak
▪ godz. 18.00 „Rapsodia świdnicka, czyli historia piernikiem pisana”
Dom Dzienny Senior Wigor — sala teatralna ŚOK
▪ godz. 19.00 „Historie rodzinne” Teatr Czerwona Walizka
▪ godz.19.30 wernisaż wystawy prac Joanny Pałys — Galeria Fotografii
▪ godz. 21.30 „Suita dla dwojga” Lwowski Teatr Woskresinnia
wstęp wolny na wszystkie wydarzenia
*zapisy na warsztaty: m.ciucka@sok.com.pl
**spektakle dla osób powyżej 12. roku życia
Program może ulec zmianie/w przypadku deszczu spektakle będą przenoszone w
miarę możliwości do sali teatralnej ŚOK lub Klubu Bolko.

Bezpłatne badanie
dla świdniczanek
Centrum Medyczne FutureMeds
we Wrocławiu w ramach swojej działalności prowadzi program leczenia
skierowany do kobiet od 60. roku życia,
które chorują na osteoporozę i do tej
pory nie podjęły leczenia. - W związku z tym, że z udziału w programie korzystają już pacjentki zamieszkujące w
Świdnicy podjęliśmy inicjatywę organizacji akcji „Profilaktyki Osteoporozy”
przy współpracy z Dolnośląską Fundacją Onkologiczną. We wskazanym terminie każda mieszkanka powyżej 60.

SPRAWDŹ BEZPŁATNIE
RYZYKO OSTEOPOROZY!

Centrum Medyczne FutureMeds
przy współpracy z Dolnośląską Fundacją Onkologiczną
organizuje akcję zdrowotną pt.

PROFILAKTYKA OSTEOPOROZY
W dniu 17.07.2022 r. w godzinach 09:00 – 17:00 – każda Pani, która ukończyła
60 r.ż. będzie mogła skorzystać z bezpłatnego badania gęstości kości.
Badanie będzie odbywało się w Mobilnym Centrum Diagnostyki Osteoporozy,
zlokalizowanym na Świdnickim Rynku.

Zapisy i szczegóły pod nr tel. 535 015 442 (Mariusz Augustyniak)

roku będzie mogła bezpłatnie wykonać
badanie gęstości kości pozwalające na
ocenę stanu kości. Jeżeli po wykonanym
badaniu okaże się, że pacjentka choruje
na osteoporozę, będzie mogła skorzystać
z bezpłatnej konsultacji lekarskiej w naszej przychodni zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 8A – mówi
Mariusz Augustyniak, specjalista ds.
kluczowych kontaktów klinicznych.

Densytometria –
jak wygląda badanie?
Densytometrii poddawane są zazwyczaj kości: nadgarstka, uda, przedramienia i odcinka lędźwiowego kręgosłupa, czyli te które najczęściej ulegają
urazom. Do badania wykorzystywany
jest aparat rentgenowski, a wyniki badania interpretowane na podstawie
ilości promieni RTG, które zdołają
przeniknąć przez kości. Im kości są
bardziej porowate, tym więcej promieni rentgenowskich przez nie przeniknie. Ilości te są analizowane przez
elektroniczny detektor i pokazywane
na danych liczbowych, na podstawie
których lekarz ocenia gęstość kości.
Profilaktycznie densytometrii powinny poddawać się przede wszystkim
kobiety po 50. roku życia oraz te, u
których w rodzinie występowały już
przypadki zachorowania na osteoporozę. Dodatkowymi wskazaniami do
badania są: niska masa ciała, przebyte
złamania, dieta uboga w wapń i witaminę D, mała aktywność fizyczna,
późna pierwsza miesiączka, wczesna
menopauza, porody w krótkim odstępie, palenie papierosów oraz nadużywanie alkoholu.
red.

wieści z powiatu

Wyścig co roku gromadzi sportowców, których pasją są rowery.

doskonałe drogi i jestem szczęśliwy,
że tu w mojej rodzinnej miejscowości,
z rodziną i przyjaciółmi mogę zarażać
pasją do kolarstwa najmłodsze pokolenia. Po raz pierwszy wyścig zorganizowano w formule dwudniowej. W
sobotę, 2 lipca zawodnicy ścigali się w
doskonale znanej z poprzednich edycji
jeździe indywidualnej na czas. Start i
meta zlokalizowane były w Nowicach,
a trasa biegła przez Piotrowice Świdnickie, Nowice, Bolesławice, Jaworzynę Śląską. Do pokonania było maks.
13 km. Oprócz Tadeusza Mytnika do
Nowic przyjechali inni utytułowani

Trwa budowa nowej remizy
strażackiej w Gogołowie

foto: UG Świdnica

Już niedługo druhowie z
OSP Gogołów będą mogli
cieszyć się nową remizą.

Wykonane zostały już wykopy
pod fundamenty. Trwa montaż szalunków i zbrojenia. W miejscowości
Gogołów rozpoczęła się budowa nowej remizy strażackiej. To kolejna
inwestycja realizowana przez samorząd gminy Świdnica z dofinansowaniem z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych.
Za realizację inwestycji odpowiada
firma EMBUD Laskowski Emil Usługi
Budowlano-Remontowe. Wartość inwestycji to kwota 1 577 000,00 zł. Remiza powstanie przy nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Gogołowie
37. Będzie miała powierzchnię użytkową 122,7 m2. W budynku zlokalizowane będą 2 garaże na wozy bojowe oraz

niezbędne zaplecze sanitarno-szatniowe. Budynek będzie ogrzewany za
pomocą bezemisyjnego źródła ogrzewania jakim będzie powietrzna pompa ciepła. Planowany termin realizacji
inwestycji – październik 2023 r. Przypomnijmy: budowa remizy strażackiej, budowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Grodziszczu i przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy
Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie – to trzy inwestycje za blisko 15 mln zł, które otrzymały
dofinansowanie z Programu Rządowy
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 955
000,00 zł.
Oprac.red.

zawodnicy: 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. W
Nowicach zawodnicy odbierali nagrody w ponad 20 kategoriach. Wręczali
je burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz, zastępca burmistrza Justyna Chrebela, przewodni-

Oprac.red.

Skarby natury
na Targu Ziemi

Dojrzałe czereśnie i jagody kamczackie, sery owcze i krowie, wędliny, pachnące bochenki chleba, smakowite przetwory - te i wiele innych
produktów, owoców i warzyw można
było zakupić podczas kolejnej edycji Targu Ziemi, zorganizowanego w
niedzielę 3 lipca w Kraskowie.
Idea wydarzenia jest prosta: ma
być smacznie i zdrowo, prosto od rolnika. Targ, który od kilku lat odbywa
się w Kraskowie w Bzowej Ostoi, cieszy się ogromną popularnością wśród
mieszkańców regionu. I nie ma co się

dziwić, stale zwiększa się bowiem nasza świadomość na temat odżywiania
i wpływu diety na zdrowie. A to jest
przecież najważniejsze. Wśród wystawców lipcowej odsłony targu nie
zabrakło oczywiście serów stworzonych z mleka koziego czy krowiego,
przetworów owocowych czy warzywnych, świeżych, jeszcze ciepłych bułek, których smak pamiętamy z czasów dzieciństwa czy dobrej jakości
wędlin i miodów. Kolejna edycja już w
sierpniu.
JB

foto: J. Bereśniewicz

Przez cały weekend gmina Jaworzyna Śląska była stolicą polskiego
kolarstwa. Na malowniczych trasach ścigali się reprezentanci z całej
Polski. Po pasjonującym pierwszym
dniu w Nowicach, w niedzielę 3 lipca dwustu zawodników stanęło na
wspólnym starcie w Jaworzynie Śląskiej. VIII edycja wyścigu „Szukamy
następców olimpijczyka Tadeusza
Mytnika” już za nami.
Wyścig kolarski „Szukamy następców olimpijczyka Tadeusza Mytnika” na stałe wpisał się w kalendarz
najważniejszych kolarskich wydarzeń
sportowych i corocznie przyciąga zawodników z największych klubów Dolnego Śląska i całej Polski. Udział biorą
także osoby nie zajmujące się na co
dzień trenowaniem, traktujące kolarstwo bardziej rekreacyjnie oraz dzieci.
Wszystkich łączy dobra zabawa. – To
jest właśnie najpiękniejsze w sporcie.
To, że nas łączy, nie dzieli. Sportowiec
musi być pokorny i wytrwały. Jeśli
masz te dwie cechy, sport wyznacza
piękne życiowe drogi, wskazuje kierunek dalszego rozwoju. Daje ogromne
możliwości. Sam jestem tego przykładem. Zaczynałem treningi tutaj, w MKS
Karolina i wcale nie było lekko. Byłem
chudy, kazali mi dużo jeść, żeby nabrać
siły i biegałem za mamą, wołając o jedzenie – mówił Tadeusz Mytnik, który
po wielu latach rozpoczął organizację
wyścigów w swoich rodzinnych stronach. – Wielu utalentowanych kolarzy
wywodzi się z Dolnego Śląska. Mamy

foto: UM Jaworzyna Śląska

Kolarskie emocje za nami

czący Rady Miejskiej Artur Nazimek,
poseł Marcin Gwóźdź, prezes zarządu Zakładów Koksowniczych „Victoria” Wojciech Maj, Tadeusz Mytnik,
radni miejscy Katarzyna Chmielowiec, Arkadiusz Stelmach, radny powiatowy Andrzej Zadziorski oraz Katarzyna Bielińska ze Stowarzyszenia
Przyjaciół Gminy Jaworzyna Śląska.
Jeden z najstarszych uczestników
wyścigu Alfred Sondel przygotował
w tym roku niespodzianki dla Tadeusza Mytnika, burmistrza Grzegorza
Grzegorzewicza i prezes Stowarzyszenia „Nowice Nasza wieś” Teresy
Gawron. – Zawsze to wy wręczacie
nagrody. Dzisiaj ja chciałem was obdarować – mówił. Po wyścigu na zawodników czekała moc atrakcji w
ramach pikniku zorganizowanego w
koziarni w Nowicach. Poza stoiskami gastronomicznymi, można było
wziąć udział w pokazach łuczniczych
prowadzonych przez utytułowanego
łucznika Roberta Cieślaka, posłuchać
występu zespołu „Kalina” z Kalna, czy
wziąć udział w pokazie zumby. Na
najmłodszych czekała strefa zabawy
i olbrzymie dmuchańce. Przepiękne XIX-wieczne stroje prezentowali
przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Jaworzyna Śląska. Nad
bezpieczeństwem na trasie wyścigu
czuwali strażacy z OSP w Nowicach,
Pastuchowie, Bolesławicach oraz Pasiecznej W niedzielę, 3 lipca zawodnicy wystartowali wspólnie i musieli
kilkukrotnie pokonać 10-kilometrowy
odcinek na trasie Jaworzyna Śląska
– Czechy – Pastuchów – Piotrowice
Świdnickie. Strefę kulinarną zapewniły koła gospodyń wiejskich z Bolesławic i Pastuchowa.

Targ Ziemi to doskonała okazja, aby móc kupić dobre jakościowo jedzenie, prosto od jego wytwórcy.
8.07 - 11.08.2022 r. |

Świdnica
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Mały Staś
potrzebuje wsparcia
foto: archiwum prywatne

Przejazd zabytkowych aut to nie lada gratka dla wszystkich fanów motoryzacji.

To było najsmaczniejsze
święto w całym regionie

foto: UG Marcinowice

przeznaczeniem na funkcję budynku
administracyjnego posterunku policji i
garażu z magazynem wraz z zagospodarowaniem terenu na działce przy
ulicy J. Tuwima w Marcinowicach. Całość prac kosztować ma blisko 3 miliony złotych.
JB

foto: W. Bąkiewicz

Pani Janina pomaga nadal. Co
roku wystawia swoje dzieła na
licytację Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.

| 8.07 - 11.08.2022 r.

foto: J. Bereśniewicz

JB

Pierogi w roli głównej podczas
I Święta Pieroga w Łażanach. Nie
zabrakło tradycyjnych ruskich, z
kapustą, czy na słodko z serem. Do
stoiska Koła Gospodyń Wiejskich
z Łażan ustawiała się bardzo długa
kolejka… i nic dziwnego, bo pierogi
gospodyń są naprawdę pyszne. To
było niewątpliwie najsmaczniejsze
święto w całym regionie. Impreza
odbyła się 2 lipca.
– Najważniejsza jest pasja, dlatego
my lepiłyśmy swoje pierogi najlepiej,
jak umiemy i mamy nadzieję, że będą
smakowały wszystkim mieszkańcom
gminy i gościom, którzy przyjechali na
to święto – mówiły członkinie z Koła
Gospodyń Wiejskich z Łażan. Na scenie wystąpili Krukowianie, Senyor-Rici i Zespół Ludowy Mojęcice. Nie zabrakło także atrakcji dla rodzin.
Oprac. red.

98. urodziny pani Janiny

Świdnica

JB

Diagnoza genetyczna jest niezbędna
do wdrożenia odpowiedniego leczenia
i rehabilitacji Stasia – dodaje pani Patrycja.
Wsparcia dziecku można udzielić poprzez wpłaty na siepomaga.pl:
https://www.siepomaga.pl/stanislaw-ziolkowski

W tym miejscu już
wkrótce powstanie nowoczesny posterunek
policji.
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nie zachowanych pojazdów cieszy oko
niejednego fana motoryzacji. W tym
roku, wzorem lat ubiegłych, nie zabraknie zatem aut, które choć lata świetności mają już za sobą, to są tak zadbane
i odrestaurowane, że czas ich produkcji
przestaje mieć znaczenie. Rajd odbędzie
się 6 sierpnia, jego start zaplanowano
na godz.12.00, pod ratuszem.

Staś ma zaledwie 5 lat, a wycierpiał już tak
wiele.

Rozpoczyna się budowa
posterunku policji
w Marcinowicach

Niespełna 3 miliony złotych kosztować będzie inwestycja dotycząca wybudowania posterunku policji w Marcinowicach. Lada moment wyłoniona w
przetargu firma rozpocznie prace.
Założenia projektowe obejmują budowę w systemie modułów 3D
dwóch parterowych budynków z

Po raz 10. w Świebodzicach odbędzie się Wałbrzyski Rajd Pojazdów
Zabytkowych. Motoryzacyjne perełki
będzie można podziwiać na rynku już
6 sierpnia.
W rajdzie weźmie udział ok. 50 zabytkowych aut z Czech, Niemiec oraz z
Polski. Impreza ta od lat cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Przejazd zabytkowych, świet-

Janiny Szelewskiej, mieszkanki Milikowic w gm. Jaworzyna Śl. nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Seniorka
na początku pandemii ruszyła z
pomocą dla medyków, szyjąc w
swoim domu maseczki ochronne. Cała akcja spotkała się z niesamowitym odzewem, a działalność naszej seniorki odbiła
się szerokim echem nie tylko
w polskich, ale i zagranicznych
mediach. 3 lipca pani Janina obchodziła swoje 98. urodziny!
Historia pani Janiny poruszyła serca tysięcy ludzi. Najstarsza wolontariuszka, jak okrzyknięto seniorkę, zaraz po rozpoczęciu pandemii, siadła do swojej
maszyny i zaczęła szyć maseczki.

foto: UM Żarów

Staś to pełen energii i uśmiechu
5-letni chłopiec, mieszkaniec wsi
Biała w gm. Marcinowice. Niestety,
w 2021 r. stan zdrowia dziecka uległ
pogorszeniu. Zaczęło się od nieokreślonego zapalenia stawu biodrowego,
przez co przestał chodzić. Potrzebne
jest wsparcie finansowe na dalszą
diagnostykę.
– Stasiu ma obecnie globalnie obniżone napięcie mięśniowe, niedomykalność zastawki aortalnej I mitralnej.
Dodatkowo przestał rosnąć. Genetycznie jest w trakcie diagnozowania pod
kątem zespołu Aaskoga, gdzie mikrosomia oraz dysmorfia twarzo-czaszki,
dłoni, kończyn i narządów płciowych
są wiodącymi objawami choroby – opisuje mama chłopca, Patrycja. Badania,
rehabilitacja, dojazdy do specjalistów
jak same wizyty pochłaniają coraz
więcej pieniędzy. – Na samo badanie
genetyczne, które nie jest refundowane przez NFZ, potrzebujemy 7500 zł.

Klasyki motoryzacji
w Świebodzicach

Pierogi są naszą potrawą narodową, a gospodynie z Łażan są mistrzyniami w ich
przygotowywaniu.

Te trafiały do lekarzy i pielęgniarek ze świdnickich przychodni.
3 lipca w towarzystwie najbliższych oraz prezydent Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej i
senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej pani Janina świętowała swoje 98. urodziny. – Nasza
najstarsza, cudowna wolontariuszka, która 2 lata temu wzięła
sprawy w swoje ręce i szyła tak
potrzebne wtedy maseczki, obchodzi urodziny. Ma się świetnie,
czuje się dobrze. A uśmiech nie
schodzi jej z twarzy – relacjonuje
prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska. A pani Janinie
życzymy 200 lat!
JB

Sitko i Ewa Mirosławska, wygrywając
w finale z duetem Maria Jachowicz i
Amelia Waśniewska. O miejsce trzecie powalczyły kolejne wrocławianki pary: Karolina Gostyńska, Natalia Ławniczak i Agnieszka Szczerba,
Alina Biskupska. W bezpośredniej
rywalizacji lepsze okazały się Gostyńska/Ławniczak. Wśród panów
od półfinałów mecze były bardzo wyrównane i każdy kończył się dopiero
w tie-breaku. Ostatecznie w turnieju
zwyciężyła para Jędrzej Jasnos i Tomasz Romańczyk. W finale pokonali
duet Wojciech Zaremba i Klaudiusz
Lubczyński. W meczu o trzecie miejsce Paweł Frydrychowski i Michał
Jagiełło pokonali zespół Mateusz
Michaliski i Szymon Szklarz. Cztery
najlepsze drużyny w obu kategoriach
otrzymały od organizatora w nagrodę
talony na sprzęt sportowy do zrealizowania w firmie Jako oraz pamiątkowe dyplomy. Kolejny turniej odbędzie
się 24 lipca w kategorii mikstów. Cykl
zwieńczy rywalizacja mężczyzn, którą
zaplanowano na 14 sierpnia.
DG

Turniej, który odbył się w niedzielę, 26 czerwca stał na wysokim poziomie sportowym.

Biało-zieloni przed startem sezonu
rozegrają sześć sparingów

foto: D. Gębala

Piłkarze
pierwszej
drużyny
IgnerHome Polonii-Stali Świdnica
rozegrają sześć meczów kontrolnych
przed startem ligowych zmagań w
sezonie 2022/2023. Cztery z nich od-

będą się w Świdnicy, dwa z kolei na
wyjazdach.
Pierwszy sparing zaplanowano na
sobotę, 16 lipca. Na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji bia-

Zmotywowani świdniczanie będą chcieli jak najlepiej rozpocząć nowy sezon.

ło-zieloni zmierzą się z beniaminkiem
IV ligi – Górnikiem Wałbrzych. W planie są głównie mecze z czwartoligowcami, jak również starcia z Centralną
Ligą Juniorów Śląska Wrocław, czy kolejnym beniaminkiem, ale tym razem
III ligi – Chrobrym II Głogów.
Plan sparingów seniorów IgnerHome
Polonii-Stali Świdnica:
▪ 16.07: Górnik Wałbrzych (IV liga) –
mecz w Świdnicy
▪ 20.07: Bielawianka Bielawa (IV liga) –
mecz w Świdnicy
▪ 23.07: Chrobry II Głogów (III liga) –
mecz wyjazdowy
▪ 30.07: Piast Żmigród (IV liga) – mecz
wyjazdowy
▪ 3.08: Śląsk Wrocław (Centralna Liga
Juniorów) – mecz w Świdnicy
▪ 6.08: Karkonosze Jelenia Góra (IV
liga) – mecz w Świdnicy
▪ 13.08: start rozgrywek ligowych

Basen
przy Równej
czynny
do 10 lipca
Świdnicki Ośrodek Sportu i
Rekreacji informuje o zmianach
w ostatnich dniach funkcjonowania pływalni przy ulicy Równej w
Świdnicy.
Od 1 do 10 lipca obiekt będzie
czynny codziennie od godziny
10.00 do 18.00, natomiast od 11 lipca
obiekt będzie nieczynny w związku
z przerwą technologiczną. – Przerwa technologiczna potrwa około
dwóch miesięcy. Pływalnia wznowi
działalność w pierwszych dniach
września. O dokładnym terminie
poinformujemy – tłumaczy Przemysław Grzyb, inspektor ds. marketingu ŚOSiR-u.
oprac.

oprac.

reklama

6 par żeńskich i 11 męskich przystąpiło do rywalizacji w pierwszym
wakacyjnym turnieju siatkówki plażowej, które tradycyjnie organizuje
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Mecze w kategorii panów rozgrywane były systemem brazylijskim do
dwóch przegranych spotkań. Natomiast panie grały najpierw w dwóch
grupach eliminacyjnych, a następnie w
dwóch półfinałach i w walce o miejsca.
– Cieszy fakt, że obok stałych bywalców
na świdnickiej plażówce zaczęli pojawiać się nowi fascynaci tej dyscypliny
sportowej. Choć szkoda, że zazwyczaj
mało jest reprezentantów Świdnicy.
Nasze miasto w pierwszym turnieju
reprezentowali po jednej parze zawodnicy w obu kategoriach. Turniej przy
rewelacyjnych warunkach pogodowych
rozpoczął się o godz. 10.00, a ostatnie
mecze kończyły się przed 16.00 – opowiada Waldemar Kurek ze Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
W kategorii pań zdominowanych
przez drużyny z Wrocławia w całych
zawodach najlepiej zagrały Agnieszka

foto: D. Gębala

Zainaugurowali sezon
wakacyjnej plażówki
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