
To będzie wielobarwne zakończenie tegorocznych wakacji! W piątek, 26 sierpnia w Parku 
Centralnym odbędzie się najbardziej wystrzałowa impreza – Festiwal Kolorów 2022. Wyda-
rzenie z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród świdniczan. 
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ŚŚwidnica

Tuż przed godziną „W” na ron-
dzie im. Obrońców Warszawy 1944 
odsłonięto pomnik, który powstał 
dzięki inicjatywie Świdnickiej Grupy 
Biegowej oraz motocyklistów z Black 
Devils. 

- Ja dzisiaj, jak wielu z was, my-
ślę o Warszawie. 1 sierpnia 1944 mia-
sto szykowało się do zrywu, który miał 

Świdniczanie oddali hołd 
powstańcom

doprowadzić do wyzwolenia stolicy, 
a był, niestety, ostatnim akcentem jej 
wielkiego upadku. 50-tysięczna armia 
powstańcza stanęła w szranki z kilku-
set tysięczną armią niemiecką wypo-
sażoną we wszystko, co można było. A 
oni mieli tylko to, co zdążyli schować w 
piwnicach. I rzeczywiście musieli iść z 
bagnetami na czołgi. 18 tysięcy z nich 

1 sierpnia punktualnie o godzinie 17.00 świdniczanie i 
świdniczanki oddali hołd powstańcom warszawskim. Za-
wyły syreny, odpalone zostały race. W minucie zadumy 
wspominano tych, którzy stracili życie za wolność i tych, 
dzięki którym mogliśmy o powstaniu usłyszeć.

zostało tam na zawsze, między ruinami 
Warszawy, ponad 20 tysięcy powstań-
ców zostało rannych. Straszliwe były 
też ofiary po stronie ludności cywilnej, 
Niemcy wymordowali 180 tysięcy war-
szawiaków: zginęli oni w walkach, zo-
stali rozstrzelani, zabito ich w obozach 
koncentracyjnych. Kolejne pół miliona 
straciło swoje domy. Warszawa zosta-
ła zrównana z ziemią, mieszkańcy nie 
mieli do czego wracać. Kiedy spotyka-
my się 1 sierpnia, nie dyskutujemy o 
tym, czy było warto, przychodzimy w 
takie miejsce jak to, by oddać hołd dla 
tych, którzy poświęcali swoje życie i 
wolność dla naszej stolicy  – mówiła 
prezydent Świdnicy,  Beata Moskal-
-Słaniewska. 

Za oprawę rocznicy odpowiedzialny był motocyklowy klub Black Devils oraz Świdnicka Grupa 
Biegowa.

Równolegle na Rynku odbyły się uroczystości przygotowane przez 
Świdnickie Stowarzyszenie Patriotyczne, Światowy Związek Żoł-
nierzy Armii Krajowej oddział Świdnica oraz Stowarzyszenie Re-
konstrukcji Historycznych w Świdnicy.
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Czy wiesz, że w Świdnicy działa 
placówka świadcząca wsparcie dla 
starszych osób i że są tam jeszcze 
wolne miejsca? Dzienny Dom Se-
nior + usytuowany przy ul. Saperów 
27 niesie pomoc zwłaszcza dla osób 
nieaktywnych zawodowo, samotnych 
lub wymagających częściowej opieki 
w czynnościach dnia codziennego, 
które ukończyły 60 lat. Miejsce jest 
dostosowane do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami.

Dzienny Dom zapewnia swoim 
podopiecznym kompleksowe wspar-
cie, organizując dla seniorów m.in. 
zajęcia ruchowe, plastyczne, teatral-
ne, taneczne, czy zajęcia ze śpiewu. 
Działa tam również klub książki i 
filmu. Dzięki tak różnorodnej ofer-
cie seniorzy mogą zaspakajać swoje 
potrzeby towarzyskie, rekreacyjne i 
kulturalne. Pensjonariusze bardzo lu-
bią wycieczki krajoznawcze dlatego 
systematyczne są one organizowane. 

Bezpieczna przystań dla seniora
Ponadto w Dziennym Domu seniorzy 
korzystają z usług rehabilitacyjnych 
oraz zapewniony jest dla nich dwu-
daniowy obiad. Każda środa to dzień 
otwarty i zainteresowany senior może 
przyjść do placówki i zobaczyć, a tak-
że uczestniczyć w zajęciach. Placówka 
jest czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 16.00. Szcze-
gółowych informacji o tym, jak zostać 
pensjonariuszem domu  można po-
zyskać od pracowników placówki na 
miejscu lub pod nr. telefonu 74/ 853 
83 20. Odpłatność za pobyt reguluje 
uchwała Rady Miejskiej i jest uzależ-
niona od dochodów pensjonariusza. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Świdnicy zaprasza do skorzystania z 
oferty Dziennego Domu Senior +.

Siedziba placówki jest zlokalizo-
wana 100 m od przystanków autobu-
sowych MPK (przy ul. Kościelnej oraz 
przy ul. Saperów).

oprac.
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Uczestnicy uroczystości punktualnie o godz. 17.00 odpalili biało-czerwone 
race.
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W Dziennym Domu Senior + najstarsi mieszkańcy naszego miasta biorą udział w kreatywnych 
zajęciach.



aktualności

312 - 25.08.2022 r.   | ŚŚwidnica

rek
lam

a
rek

lam
a

rek
lam

a

Ben, Libby, Ken, Eric, Anne, Mike, 
Evan oraz wspierający ich Yana i 
Adam przez dwa tygodnie jako wo-
lontariusze realizowali amerykań-
sko-polsko-ukraiński projekt, ucząc 
ukraińskie dzieci języka angielskie-
go. Zajęcia odbywały się w Centrum 
Organizacji Pozarządowych w Rynku.

Grupa nauczycieli ze stanu New 
Hampshire codziennie prowadziła 
kilkugodzinne zajęcia dla dzieci od 
5 do 17 lat, które zamieszkują w bu-
dynku przy ulicy Folwarcznej oraz 
przy ulicy Sprzymierzeńców. Środki 
na organizację spotkań pochodziły 
ze zbiórki, którą wolontariusze prze-
prowadzili w swoim rodzinnym kraju, 
natomiast za podróż wolontariusze 
zapłacili z własnej kieszeni. Nocleg 
zapewnił im świdnicki magistrat. W 
piątek 5 sierpnia odbyły się ostatnie 
warsztaty, które były okazją do pa-
miątkowych zdjęć i podziękowań. – 
Od lat ta ekipa przyjaciół na własny 
koszt rusza w świat, by prowadzić za-
jęcia edukacyjne w różnych krajach. 
W Świdnicy podobało im się bardzo. 
Obiecali powrócić za rok. Dziękuje-
my wszystkim, którzy wspierali na-
szych wolontariuszy w tym projekcie: 
przedstawicielom MOPS i „Jaskółek”, 

Wolontariusze 
z USA zorganizowali 
warsztaty dla dzieci 
z Ukrainy

Amerykańscy nauczyciele nawiązali dobry kontakt z ukraińskimi dziećmi, które przebywają 
w Świdnicy. 
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NGO i zakładu poprawczego  – mówi 
zastępca prezydent Świdnicy,  Szy-
mon Chojnowski.

JB

facebook mojaswidnica.pl
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miejskie inwestycje

Trwają intensywne prace przy 
odbudowie altany w Parku Mło-
dzieżowym. Pierwsze efekty są już 
widoczne. Remont jednego z naj-
bardziej magicznych i wyjątkowych 
miejsc na mapie Świdnicy potrwa do 
końca października tego roku.

Odbudowany zostanie taras wi-
dokowy wraz z altaną i fontanną ka-
skadową znajdującą się w korpusie ta-
rasu. Przebudowana będzie fontanna 
wolnostojąca. Przewidziano również 
montaż oświetleniaobiektu, budowę 
balustrad oraz odbudowę schodów 
prowadzących do altany. Dopełnie-
niem będą nowe nasadzenia drzew, 
krzewów i bylin. Autorem projektu jest 
Autorskie Biuro Projektów “a” s.c.

Prace rozpoczęły się od rozbiórki 
korpusu pozostałości po altanie oraz 
dna fontanny. Odbudowane zostały już 
mury dolnego i górnego tarasu. Wy-
korzystano do tego głównie kamień z 

rozbiórki. Wyczyszczono również całą 
konstrukcję murową. Odtworzono 
betonowe misy fontann. Wykonano 
instalację elektryczną do oświetle-
nia i iluminacji obiektu oraz instalację 
wodno-kanalizacyjną do obsługi fon-
tann. Gotowa już jest posadzka ka-
mienna górnego tarasu oraz schody 
prowadzące z dolnego na górny taras. 
Trwają prace przy odbudowie posadz-
ki dolnego tarasu oraz schodów wa-
chlarzowych. Wykonywana jest także 
drewniana konstrukcja altany. 

Wykonawcą zadania jest firma wy-
łoniona w drodze przetargu – Zakład 
Ogólnobudowlany REMECO Spółka 
Jawna. Koszt prac to ponad 3 miliony 
300 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że 
inwestycja dofinansowana została z 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych – Świdnica otrzymała na ten 
cel 2,3 miliona złotych.  

oprac.

Wzrasta bezpieczeństwo świd-
nickich pieszych. Dobiegają koń-
ca prace związane z modernizacją 
przejść przy ul. Ofiar Oświęcimskich 
oraz Kazimierza Wielkiego. Zgodnie z 
umową roboty drogowe potrwają do 
końca sierpnia 2022 roku.

Oba przejścia dla pieszych za-
projektowano w formie przejść z tzw. 
azylem. Takie rozwiązanie pozwala na 
skrócenie czasu przebywania pieszego 
na jezdni drogi i zapewnia bezpieczną 
przestrzeń pomiędzy potokami pojaz-
dów poruszającymi się w przeciwnych 
kierunkach. W celu uniemożliwienia 
przekroczenia jezdni poza przejściem 
dla pieszych zamontowane zostaną 
bariery. Aby osoby niedowidzące mo-
gły zorientować się, gdzie jest kra-
wędź jezdni oraz wejście na przejście 
dla pieszych, przewiduje się zastoso-
wanie systemu informacji fakturowej. 
Dodatkowo powstaje nowe, dedyko-
wane przejściom oświetlenie uliczne.

Zmianie uległa lokalizacja przej-

ścia dla pieszych przy ulicy Ofiar 
Oświęcimskich. Znajduje się ono po 
przeciwnej stronie skrzyżowania. W 
ramach projektu wykonano budowę 
oraz przebudowę chodnika na dojściu 
do przejścia. Przebudowany został 
również wjazd w kierunku budynków 
przy ul. Ofiar Oświęcimskich 44-55.

Przypomnijmy, że Świdnica otrzy-
mała 440 tysięcy złotych z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę 
bezpieczeństwa pieszych. Dofinanso-
wanie inwestycji przy ul. Kazimierza 
Wielkiego wyniesie 200 tys. zł, a przy 
ul. Ofiar Oświęcimskich – 240 tys. zł. 
Zadania realizuje firma wyłoniona w 
przetargu, czyli Świdnickie Przed-
siębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. 
Koszt przebudowy przejścia dla pie-
szych przy ul. Ofiar Oświęcimskich to 
ponad 291 tys. zł, natomiast przy ul. 
Kazimierza Wielkiego – ponad 302 tys. 
zł. Roboty drogowe zgodnie z umową 
potrwają do końca sierpnia 2022 roku.

DG

Wakacje to czas wypoczynku dla 
dzieci, ale także okres na przygoto-
wanie budynków oświatowych na 
kolejny rok szkolny. W świdnickich 
przedszkolach i szkołach przepro-
wadzane są remonty, których łączny 
koszt to prawie 500 tysięcy złotych.

Modernizacja schodów wejścio-
wych do budynku za kwotę ponad 
96 000 złotych to prace, które reali-
zowane są w Szkole Podstawowej nr 
4. Malowanie znaków poziomych na 
terenie miasteczka ruchu drogowe-
go oraz drobne remonty to zadania, 
które wykonywane będą w Szko-
le Podstawowej nr 8, a ich koszt to 
ponad 5 000 złotych. 21 800 złotych 
kosztować będzie naprawa opierze-
nia i rur spustowych na budynku, wy-
miana skorodowanego wkładu komi-
nowego, czyszczenie wykładzin oraz 
malowanie sal lekcyjnych w Szkole 

Podstawowej nr 6. Prace malarskie 
wykonane zostaną w Szkołach Pod-
stawowych nr 1 i 2. Roboty napraw-
cze zaplanowano w Szkole Podsta-
wowej nr 315. Zadanie wyceniono na 
12 800 złotych. Miejskie przedszkola 
również czekają prace moderniza-
cyjne. W przedszkolu nr 6 malowane 
będą sale. Na ten cel przeznaczono 
35 000 złotych. W  przedszkolu nr 4 
za kwotę 15 000 złotych zaplanowa-
no zakup i montaż osłon na grzejniki 
c.o. oraz niezbędne prace remonto-
wo-naprawcze. Natomiast w przed-
szkolu nr 15 zakończono przebudo-
wę placu zabaw. Koszt tej inwestycji 
to 280 000 złotych. Natomiast w 
Młodzieżowym Domu Kultury za 4 
900 złotych przeprowadzone zosta-
ną prace remontowo-naprawcze.

oprac.

Wakacyjne remonty 
w szkołach i przedszkolach

Z nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw mogą już korzystać dzieci z Przedszkola Miej-
skiego nr 15 w Świdnicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich.
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Altana odzyskuje 
dawny blask

Zgodnie z umową, prace powinny zakończyć się 30 października tego roku.
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Bezpieczeństwo 
pieszych priorytetem

Nowe przejścia zwiększą bezpieczeństwo pieszych. 
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Ciągle w biegu i z niesłabną-
cą energią. Z uśmiechem, dobrym 
słowem, optymizmem i niezwykłą 
skromnością. Tytan pracy z milionem 
pomysłów na to, jak poprawić komfort 
życia seniorów. Krystynę Lasek, bo o 
niej mowa, 28 lipca pożegnała rodzina, 
samorządowcy, przyjaciele, znajomi, 
świdniczanie.

Krystyna Lasek odeszła nagle 25 lip-
ca w wieku 75 lat, pozostawiając w ża-
łobie bliskich. Szczególnie tych, którzy 
na co dzień spotykali się, by omówić z 
nią lub zaplanować kwestie dotyczące 
seniorów. Temat ten od wielu lat był bo-
wiem bardzo bliski pani Krystynie, która 
całą swoją energię poświęcała pracy na 
rzecz drugiego człowieka. Przy tym była 
niezwykle skromna, o swojej działalności 
nie chciała mówić wcale. Głos w jej imie-
niu zabierali jednak inni, którym często 
brakowało słów, by opowiedzieć, jak 
wspaniałą kobietą była. W pożegnaniu na 
cmentarzu parafialnym przy al. Brzozo-
wej uczestniczyły władze miasta, powia-
tu, przedstawiciele samorządu, parla-
mentarzyści, przyjaciele i znajomi zmar-
łej. – Krysiu, byłaś osobą wielkiego serca: 
życzliwą, pełną miłości. Czasem dziwili-
śmy się, że ktoś taki jak ty nie założył ro-
dziny, nie miał dzieci, wnuków. Gdybyś 
mogła nas teraz zobaczyć. My jesteśmy tu, 
twoja rodzina. Są tu twoje dzieci, twoje 
wnuki, uczniowie z dawnych lat, których 
nie tylko wprowadzałaś w arkana zawo-
du, ale których uczyłaś poszanowania 
godności innych, łagodności, wybacza-
nia. Pod twoją opieką wyrośli na wspa-
niałych ludzi. Dziś tu są z nami. Są tu 
wszyscy ci, z którymi współpracowałaś 
na co dzień i stworzyłaś wyjątkowe, 
silne więzi. Byłaś w naszym życiu taką 
oczywistością, że kiedy Świdnicę obiegła 
wieść, że odeszłaś, wszyscy potraktowali 
to z ogromnym niedowierzaniem, bólem 
i smutkiem. No bo jak to możliwe? Prze-
cież jeszcze przed chwilą rozmawialiśmy, 
brałaś udział w sympozjach, szykując się 
na kolejne. Przy całej swojej serdeczności 
i otwartości na drugiego człowieka byłaś 
Krysiu osobą bardzo skrytą i tajemniczą. 
Nigdy się nie żaliłaś, nigdy nie narzeka-
łaś, niewielu z nas wiedziało, że borykasz 
się z bardzo ciężką, śmiertelną chorobą. 
Ukryłaś to niemal przed wszystkimi. Stąd 
tym większy szok z twojego odejścia (…). 
Dla każdego miałaś dobre słowo, nikogo 
nie raniłaś, umiałaś wybaczać sercem a 
nie tylko słowami. Będziemy cię wspo-
minać i nad tobą płakać – mówiła prezy-
dent Świdnicy,  Beata Moskal-Słaniew-
ska. – Kochana Krysiu, gdy dotarła do nas 
ta straszna wiadomość, wszyscy mówili-
śmy o niedowierzaniu. Bo to niemożliwe, 
by nasza Krysia, z którą kilka dni temu 

Ostatnie pożegnanie 
śp. Krystyny Lasek

rozmawialiśmy, którą po czasie pandemii 
mogliśmy w końcu wyściskać, odeszła. 
To było straszne, tym bardziej, że pod-
czas tych ostatnich spotkań, ani jednym 
gestem czy grymasem nie dałaś po sobie 
poznać, że cierpisz. Cała ty (…). W na-
szych sercach, myślach, wspomnieniach, 
pozostaniesz na zawsze. A teraz już odpo-
czywaj – mówiła senator Agnieszka Ko-
łacz-Leszczyńska. – Znaliśmy się krótko, 
bo zaledwie 5 lat, ale był to czas niezwykle 
intensywny. Otrzymałem od ciebie Kry-
siu wiele wsparcia, życzliwości, otuchy, 
jakiej nie było mi dane zaznać z osobami, 
z którymi znam się nawet kilkadziesiąt 
lat. Za to ci Krysiu dziękuję. Dziękujemy 
ci również za to, że gdy my podnosiliśmy 
głos, ty do nas mówiłaś cichutko i spokoj-
nie. Jesteśmy wdzięczni za to, co dla nas 
zrobiłaś. Wierzymy, że śmierć jest począt-
kiem wędrówki do lepszego ze światów i 
przez całe życie przygotowujemy się do 
tej podróży. Nasza Krysia 25 lipca rozpo-
częła swoją nową drogę, Bóg wybrał ten 
czas. Mamy nadzieję, że po drugiej stronie 
znalazłaś spokój i ukojenie. Nie żegnamy 
się, ale mówimy do widzenia – wspomi-
nał  Wiesław Łabęcki, prezes UTW w 
Świdnicy.

Podczas ceremonii, zgodnie z wolą 
rodziny, żałobnicy mogli wrzucać datki 
do puszek, z których pieniądze przeka-
zane zostaną na rzecz podopiecznych 
schroniska dla bezdomnych zwierząt w 
Świdnicy.

JB

W wieku zaledwie 41 lat od-
szedł Paweł Szwarc, ratownik 
medyczny, niosący na co dzień 
pomoc innym w Pogotowiu 
Ratunkowym w Świdnicy. W 
sobotę, 6 sierpnia na cmenta-
rzu komunalnym przy ulicy Sło-
wiańskiej odbył się jego pogrzeb.

W ostatnim pożegnaniu towa-
rzyszyła mu rodzina, przyjaciele 
oraz koledzy i koleżanki, z którymi 
współpracował na co dzień. Przez 

Przyjaciele z pogotowia 
towarzyszyli w ostatniej 
drodze zmarłemu ratownikowi

kilkanaście lat służby uratował 
setki osób a ratownictwo me-
dyczne było jego wielką pasją. 
Z oddaniem i empatią poma-
gał pacjentom i ich rodzinom. 

Sporo czasu poświęcał także 
edukacji, prowadząc szkolenia 

z pierwszej pomocy dla dzieci. Był 
kochającym ojcem i dobrym mężem. 
Zmarł nagle 1 sierpnia, pozostawia-
jąc w żałobie najbliższych.

JB

W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli koledzy i koleżanki z Pogotowia Ratunkowego w 
Świdnicy.
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Krystyna Lasek w latach 90. 
tworzyła i  działała na rzecz 
Stowarzyszenia Inicjatywa 
Wobec Zagrożeń „ANAN”. 
W 2007 roku współtworzyła 

Świdnicki Uniwersytet Trze-
ciego Wieku i była jego wielo-

letnim prezesem. Zaangażowanie 
pani Krystyny w tworzenie i działalność 
Świdnickiego Uniwersytetu było nie do 
przecenienia. W 2015 roku była pomysło-
dawczynią utworzenia Regionalnej Kolacji 
na Rzecz Zdrowego Starzenia, w której ak-
tywnie uczestniczyła z ramienia Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Była współzało-
życielką działającej od 2015 roku Federacji 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Od  2016 
roku Krystyna Lasek była członkiem Rady 
do  spraw Polityki Senioralnej na kadencję 
2016-2020.
Krystyna Lasek była znana także ze swo-
jej wieloletniej działalności jako dyrektor 
Zespołu Szkół Medycznych w Świdnicy. 
Związana była ze szkołą ponad 40 lat. Była 
jej uczennicą, potem nauczycielką, wresz-
cie dyrektorką. W samych superlatywach i 
z sympatią wspominali ją zarówno ucznio-
wie jak i współpracownicy. Przeprowadziła 
szkołę przez wiele zmian, dbając zarówno 
o jej rozwój, jak i dobro uczniów. W latach 
2001-2008 była pełnomocnikiem dziekana 
oddziału zamiejscowego w Świdnicy Aka-
demii Medycznej im. Piastów Śląskich we 
Wrocławiu. 

Krystynę Lasek pożegnały tłumy przyjaciół i znajomych. Odeszła niespodziewanie 25 lipca.

fo
to

: D
. G

ęb
ala



6 |  12 - 25.08.2022 r.ŚŚwidnica

miejskie inwestycje

Droga rowerowa zyskała nową na-
wierzchnię, zamontowano nowe ławki 
i znaki drogowe, a także dokonano se-
tek nasadzeń. Planowanym terminem 
zakończenia prac na ul. Polna Droga 
był koniec listopada tego roku, jednak 
najprawdopodobniej droga zostanie 
oddana do użytku w połowie sierpnia.

Przypomnijmy, że pierwsze prace 
rozpoczęły się w sierpniu ubiegłego 
roku. W ramach inwestycji wymienio-
no sieci uzbrojenia podziemnego. Ko-
lektor deszczowy, będący w złym sta-
nie, został zlikwidowany i zastąpiony 
nowym. Dokumentacja projektowa 
zakładała także wybudowanie kana-
łu technologicznego, dzięki któremu 
zostanie uruchomiony monitoring 
obejmujący obszar skateparku oraz 
bosmanatu. Wykonano również nowe 
energooszczędne oświetlenie drogo-
we, w tym po stronie zabudowań wy-
sokie doświetlające jezdnię i chodniki 
oraz po stronie zalewu Witoszówka, 
niskie oświetlające drogę rowerową i 
bulwar. Zieleń wysoka odgradzająca 

jezdnię od brzegu zbiornika została 
zachowana. Chodnik znajdujący się 
wzdłuż zbiornika wodnego został 
poszerzony do 4 m i będzie dostęp-
ny tylko dla pieszych. Wzdłuż ścieżki 
postawione zostaną nowe ławki i ko-
sze na śmieci.

Przy skateparku powstał parking 
dla 40 samochodów osobowych oraz 
nowe chodniki prowadzące do strefy 
sportowej. Powiększono także par-
king przed bosmanatem. Powstało 
148 miejsc do parkowania, w tym dla 
osób niepełnosprawnych. Dodatko-
wo posadzone zostały drzewa i krze-
wy ozdobne. Jezdnia zyskała nową 
nawierzchnię asfaltową, wzdłuż niej 
wydzielona ma być dwukierunkowa 
droga rowerowa. Na wysokości bos-
manatu powstaną mają powstać dwie 
zatoki autobusowe. Po stronie zabu-
dowań wydzielono miejsca do parko-
wania wzdłuż jezdni w postaci zatoki. 
Zainstalowano również inteligent-
ną sygnalizację świetlną. Wszystkie 
przejścia na drodze głównej będą po-

Dobiegają końca prace związane 
z inwestycją Świdnickiego Towa-
rzystwa Budownictwa Społecznego 
przy ul. Mieczysława Kozara-Sło-
bódzkiego. W nowo powstałym bu-
dynku na Osiedlu Młodych znajduje 
się 45 mieszkań, a w części usługo-
wej funkcjonować będzie biblioteka 
oraz klub seniora. Lokatorzy odbio-
rą klucze do mieszkań na przełomie 
sierpnia i września. Tymczasem pod 
koniec lipca oddany do użytku został 
parking wokół budynku. Poprawi to 
komfort okolicznych mieszkańców, 
którzy z cierpliwością znosili utrud-
nienia wynikające z prowadzonej 
budowy. 

Budynek przy Kozara-Słobódzkie-
go 19 to obiekt mieszkalno-usługowy. 
Znajduje się w nim 45 mieszkań (30 
dwupokojowych, 12 trzypokojowych 

i trzy jednopokojowe) oraz 65 miejsc 
postojowych w garażu podziemnym. 
Na parterze funkcjonować będzie bi-
blioteka oraz klub seniora, dostępne 
dla wszystkich chętnych.

Mieszkania są gotowe do za-
mieszkania. ŚTBS wyposażył wszyst-
kie łazienki w wanny, umywalki i 
toalety. Na ścianach i podłogach w 
łazienkach i toaletach ułożone są bia-
łe płytki. Na podłogach w pokojach 
położono panele, a w aneksach ku-
chennych – płytki podłogowe. Każde 
mieszkanie w standardzie ma już we-
wnętrzną stolarkę drzwiową. Ciepło 
i ciepłą wodę zapewni mieszkańcom 
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej. – 
Roboty budowlane wewnątrz budyn-
ku są niemal zakończone. Droga wo-
kół budynku już gotowa, na zewnątrz 
układamy chodniki, budujemy połą-

Parking oddany do użytku, 
lokatorzy wkrótce odbiorą klucze

Nowo powstały budynek będzie pełnił funkcję mieszkalno-usługową.

czenie z ul. Kozara-Słobódzkiego oraz 
ostatnie miejsca parkingowe przy 
budynku. Trwają odbiory technicz-
no-budowlane. Jesteśmy na ostatniej 
prostej przed przekazaniem budynku 
do użytkowania. Zasiedlenie budynku 
przewidujemy na przełomie sierpnia 
i września – tłumaczy Tomasz Choj-
nowski, wiceprezes Świdnickiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecz-
nego.

Nowe miejsca parkingowe  
dla okolicznych mieszkańców

Dzięki inwestycji na Osiedlu Mło-
dych powstał parking na 41 samo-
chodów (37 miejsc standardowych i 
4 dla osób niepełnosprawnych) wraz 
z drogą wewnętrzną, oświetleniem, 
odwodnieniem oraz nasadzeniem zie-
leni. Z pewnością poprawi to komfort 
życia mieszkańców, którzy w ostat-

nich dwóch latach z cierpliwością 
znosili utrudnienia wynikające z pro-
wadzonej budowy.

Będą kolejne inwestycje
Spółka ma plany kolejnych in-

westycji. Gotowa jest już koncepcja 
budynku mieszkalno-usługowego, 
który powstanie przy ul. Ks. Bolka/
Łukasińskiego w Świdnicy. Będą tam 
44 mieszkania oraz 69 miejsc posto-
jowych w garażu podziemnym. Przy-
gotowano również koncepcję archi-
tektoniczną budynku ŚTBS przy ul. 
Leśnej, który powstanie w miejscu 
rozpoczętej, a niedokończonej budo-
wy hospicjum (naprzeciwko szpitala 
Latawiec). Tę nieruchomość spółka 
otrzymała od miasta i planuje tam 
zbudować 28 mieszkań oraz 42 miej-
sca parkingowe.

DGParking na 41 samochodów już służy okolicznym mieszkańcom. 
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Przebudowa Polnej Drogi na finiszu

Otwarcie Polnej Drogi znacząco zmniejszy natężenie ruchu w centrum miasta. 

siadały dodatkowe oświetlenie, które 
w nocy poprawi widoczność piesze-
go. Realizacją inwestycji zajmuje się 

Firma HYPMAR Hypta Mariusz z Mo-
dlęcina.

DG
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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.

Zarób do  3310 zł  brutto/miesiąc*.

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

lub napisz

 735 973 125 

 mcd.swidnica@mborowy.pl 

Grazyna, pracuje w restauracji

CHODŹ,

Z NAMI
 pracuj elastycznie.

349474-Ogloszenie zatrudnieniowe Swidnica-120x134_4.indd   1349474-Ogloszenie zatrudnieniowe Swidnica-120x134_4.indd   1 21/03/2022   15:2721/03/2022   15:27
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Wysokiej klasy sprzęt diagno-
styczny, umożliwiający precyzyjną 
ocenę wnętrz nosa, gardła, ucha i krta-
ni zasilił oddział otolaryngologiczny w 
szpitalu Latawiec w Świdnicy. Sprzęt 
został zakupiony i przekazany przez 
fundację WOŚP-u.

Badanie endoskopowe jest jednym z 
najważniejszych badań wykonywanych 
w otolaryngologii. Endoskop zawiera 
układ optyczny umożliwiający obejrze-
nie niedostępnych okolic ciała. Bada-
nia przeprowadzane za jego pomocą są 
bezbolesne, co jest szczególnie istotne 
w przypadku najmłodszych pacjentów. 
Dzięki nowoczesnej technologii i do-
skonałej jakości obrazu Full HD, przeka-
zany szpitalowi system endoskopii gięt-
kiej i sztywnej pozwoli na dokładniejszą 
diagnostykę laryngologiczną oraz przy-
czyni się do poprawy komfortu pacjen-
tów. - Dziękujemy Fundacji Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy za otrzyma-
ny dar, a także wolontariuszom zaanga-
żowanym w zbiórki oraz wszystkim tym, 
którzy wspierają tę szczytną inicjatywę 
– przekazują władze szpitala.

JB

Szpital otrzymał sprzęt 
zakupiony przez WOŚP

Od lat szpital otrzymuje sprzęt od Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Personel pla-
cówki nie ukrywa, że znacznie ułatwia to co-
dzienną pracę.
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Od dwóch lat dzięki determinacji 
i zaangażowaniu Fundacji Wspiera-
nia Sportu „Łączy nas Football” oraz 
państwa Małgorzaty i Marka Pod-
leśnych w Świdnicy sukcesywnie 
przybywa metalowych pojemników 
na nakrętki. Potężne kosze w kształ-
cie serc przypominają wszystkim, że 
warto pomagać. W ciągu 24 miesięcy 
udało się zebrać 23 tony tworzywa. 
Dzięki temu aż 25 tysięcy złotych 
trafiło na konta chorych dzieci.  

– Mijają właśnie dwa lata, od kie-
dy zapoczątkowaliśmy w Świdnicy 
akcję zbierania plastikowych nakrę-
tek. Wówczas Gosia i Marek Podleśni 
zaproponowali naszej fundacji, aby 
spróbować podjąć się realizacji tematu. 
Powiem szczerze, byłem trochę scep-
tyczny. Wątpliwości i pytań było wiele, 
jak to wszystko, mówiąc kolokwialnie, 
„ogarnąć”, żeby to w ogóle miało jakiś 
sens i żeby był z tego jakiś konkretny, 
wymierny pożytek? Przecież trzeba 
było zdobyć na sam początek pojemni-
ki, które nie są tanie, zainstalować je w 
odpowiednich miejscach w Świdnicy, 
następnie regularnie je opróżniać, aby 
utrzymywać wokół nich porządek. Na-
stępnie je magazynować i wywozić do 
firmy recyklingowej, celem ich sprze-
daży. I na koniec, co najważniejsze, 

rozliczyć to wszystko w sposób jasny, 
przejrzysty i transparentny. To znaczy, 
żeby pieniądze z ich sprzedaży prze-
kazać na leczenie i rehabilitację ciężko 
chorych świdnickich dzieci – opowia-
da prezes fundacji Wiesław Żurek. 
Łącznie przez ten okres ze sprzedaży 
nakrętek udało się uzyskać 25 tysię-
cy złotych. Wszystkie środki zasila-
ją konta chorych świdnickich dzieci. 
Dotychczas pieniądze zostały podzie-
lone między  Ksawerego Zbroszczyka, 
Gracjana Kamienieckiego, Krystiana 
Szczęsnego, Lenkę Łebkowską, Emil-
kę Pawlak i Paulinę Fili.

DG

Połączyła ich chęć 
działania i pomagania. 
Efekty widać gołym okiem 

Na zdjęciu Marek Podleśny wraz z córką oraz Wiesław Żurek, prezes Fundacji Wspierania 
Sportu „Łączy nas Football”.

Gdzie zlokalizowane są pojemniki?
▪ ulica Wyszyńskiego, przed 

„Okrąglakiem”
▪ ulica Zamenhoffa, przed Pasażem 

Handlowym
▪ ulica Wałbrzyska, obok Szkoły 

Podstawowej nr 8
▪ ulica Wodna przed wejściem do 

Szkoły Podstawowej nr 6
▪ plac Wojska Polskiego, przed 

wejściem do Szkoły Podstawowej 
nr 315

▪ ulica Śląska 35, teren OSiR-u, 
przed boiskiem głównym
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W lipcu w świdnickim szpitalu La-
tawiec przyszło na świat 131 dzieci: 71 
dziewczynek i 60 chłopców. Dumnym 
rodzicom życzymy samych szczęśli-
wych chwil!

- Najcięższy bobas ważył 4250 g, na-
tomiast najlżejszy 2000 g. Wszystkim lip-
cowym maluchom życzymy dużo zdrowia 
i radości z odkrywania świata – wyliczają 
medycy z Latawca.          DG

Dziewczęta górą

- To, co działo się w żółto-niebieskim składzie, trudno opisać słowa-
mi. Przez cały dzień przejechaliśmy setki kilometrów, dziesiątki miej-
scowości… ale  tym razem nie cel podróży był ważny, a wspólnie spę-
dzony czas. O doskonałe nastroje, wspólne zabawy, rozmowy i niezapo-
mniane występy w koncertowym wagonie zadbali nasi goście: Danzel, 
Mesajah, Wiktor Dyduła, Stan Zapalny, Blue Cafe, Lanberry, Margaret, 
Michał Szpak, Artur Siódmiak, Enej. Ten dzień uświetniły również Ma-
żoretki „PRIMA” ze Świdnickiego Ośrodka Kultury i Gminna Orkiestra 
Dęta przy OSP Pinczyn – opisują organizatorzy wydarzenia. 

JB

Przebojowy pociąg RMF FM 
ze świdnickimi mażoretkami

Występ przed gwiazdą muzyki pop, jaką jest Danzel, był dla świdnickich mażoretek wielkim przeżyciem.

Świdnickie mażoretki we wtorek, 26 lipca wzięły 
udział w akcji promocyjnej radia RMF FM, występując 
na stacji Wrocław Główny. Z kolei jako konduktorki 
towarzyszyły artystom w trakcie podróży ze stolicy 
Dolnego Śląska przez Opole, Katowice, Kraków, War-
szawę, Ciechanów, Malbork, Gdańsk, Sopot, kończąc 
w Gdyni tancerki z zespołu pieśni i tańca Jubilat.
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Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 503) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały nr  XXXI/324/21 Rady Miejskiej w 
Świdnicy z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Fieldorfa i ul. Komorowskiego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu ww. projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

w dniach od 22.08.2022 r. do 12.09.2022 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, pok. nr 209, od poniedziałku do piątku 
w godz. od 8.30 do 15.00 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy pod adresem: http://um.swidnica.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.09.2022 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, w sali Urzędu Stanu Cywilnego o godz. 14:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie  miejscowego planu lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Prezydenta Miasta Świdnicy na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy,  
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
w szczególności przez platformę ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email: um@um.swidnica.pl, z 

podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 26.09.2022 r. 

Informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest 
Prezydent Miasta Świdnicy z siedzibą 
przy ul. Armii Krajowej 49. Składający 
uwagę ma prawo do żądania od 
administratora dostępu do podanych 
danych osobowych, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, a  także 
prawo do przenoszenia danych 
– kontakt: iod@um.swidnica.pl. 
Administrator przetwarza dane osobowe 
w celu wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze(art. 
6 ust. 1 lit. c RODO) w sprawie 
przyjmowania uwag do sporządzanych 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Całość informacji na 
temat przetwarzania danych osobowych, 
znajda Państwo na stronie: http://
um.swidnica.pl.

Prezydent Miasta Świdnicy 
Beata Moskal - Słaniewska 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Fieldorfa i ul. Komorowskiego

og
ło

sz
en

ie

Data publikacji: 12.08.2022 r.  

Świdnica, dnia 25.07.2022 r. 
OBWIESZCZENIE 

PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY 
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru Świdnicy – ul. Fieldorfa i ul. Komorowskiego 

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 503) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały nr  

XXXI/324/21 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Fieldorfa i ul. Komorowskiego, 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko,  
w dniach od 22.08.2022 r. do 12.09.2022 r. 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, pok. nr 209, od poniedziałku do 
piątku w godz. od 830 do 1500 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy pod adresem: 
http://um.swidnica.pl. 
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
09.09.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy, w sali Urzędu Stanu Cywilnego o godz. 14:00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie  miejscowego planu lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. 
Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Prezydenta Miasta Świdnicy na adres Urzędu Miejskiego w Świdnicy,  
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, w szczególności przez platformę ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email: 
um@um.swidnica.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.09.2022 r.  
 

  
Informuję, że: 
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 49. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych 
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a  także prawo do przenoszenia danych – kontakt: iod@um.swidnica.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w sprawie przyjmowania uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Całość informacji 
na temat przetwarzania danych osobowych, znajda Państwo na stronie: http://um.swidnica.pl. 

 
                  Prezydent Miasta Świdnicy  

 
Beata Moskal - Słaniewska  

Obszar objęty opracowaniem mpzp dla obszaru Świdnicy - ul. Fieldorfa 
i ul. Komorowskiego 
 

Blisko 1000 wiernych z diecezji 
świdnickiej wyruszyło w poniedzia-
łek, 1 sierpnia w pieszej pielgrzymce 
ze Świdnicy na Jasną Górę. Pątnicy 
dotarli do celu 8 sierpnia. – To wyjąt-
kowy czas radości i modlitwy – mó-
wili na początku trasy pielgrzymi.

Tuż po porannej mszy w katedrze 
rozpoczęła się 19. świdnicka piesza 
pielgrzymka na Jasną Górę. Pątnicy 
maszerowali w tym roku pod hasłem: 
„wolni i wyzwalający”. – Tak bardzo 
potrzeba dziś, abyśmy wszyscy byli 

ludźmi wolnymi od lęku, zniewoleń, 
nienawiści i grzechu. Potrzeba, aby-
śmy świadectwo naszego wyzwolenia i 
prawdziwej wolności zanieśli ludziom, 
którzy są zniewoleni przez zło, często 
nawet nie zdając sobie z tego sprawy. 
Pierwszym krokiem, aby poczuć się 
wolnym, jest uświadomienie sobie swo-
jego zniewolenia, czyli tego, co odbiera 
nam pokój ducha i powoduje lęk – pi-
sał w dekrecie do pielgrzymów Marek 
Mendyk, biskup świdnicki.

DG

Pielgrzymi wyruszyli 
na Jasną Górę

Pielgrzymi wyruszyli do Częstochowy, podzieleni na siedem grup. 
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Do świdnickich policjantów zgło-
siła się 62-latka, która padła ofiarą 
oszustów. Kobieta chciała zarobić, a 
w efekcie straciła dużo pieniędzy.

– Jak wynikało z jej relacji, na jed-
nej z wirtualnych stron internetowych 
znalazła ogłoszenie o możliwości in-
westycji na platformie inwestycyjnej 
i tym samym szybkiego zarobku. Wy-
pełniła formularz, podając swój numer 
telefonu oraz swoje dane. Po jakimś 
czasie zadzwonił  do niej mężczyzna i 
poinformował ją, że ma już do odebra-
nia pieniądze, bo samym zgłoszeniem 
już udało jej się zarobić. Mężczyzna 
wyjaśnił, że w celu odebrania pienię-
dzy i obsługi platformy inwestycyjnej 
niezbędna jest specjalna aplikacja, któ-
rą 62-latka koniecznie musi zainsta-
lować na swoim telefonie – informuje 
rzeczniczka KPP Świdnica,  Magda-
lena Ząbek. Nieświadoma oszustwa 
kobieta zgodziła się i zainstalowała na 
swoim urządzeniu oprogramowanie, 

Zamiast zarobku 
bolesna strata 
pieniędzy 

umożliwiające zdalne sterowanie sys-
temem operacyjnym przez internet, 
po zainstalowaniu którego konsultant 
uzyskał dostęp do tego, co działo się 
na   jej telefonie i na jej koncie. Oszu-
ści nie próżnowali i w bardzo szybkim 
czasie w imieniu 62-latki sprawdzili 
jej zdolność kredytową i zaciągnęli w 
sumie dwa kredyty, z których gotówka 
w kwocie 70 tysięcy złotych znalazła 
się na koncie seniorki. Wówczas za-
częli wypłacać pieniądze, a nieświa-
doma oszustwa mieszkanka powiatu 
świdnickiego potwierdzała przelewy 
zgodnie z instrukcjami mężczyzny. 
–  Po kilkunastu transakcjach, kobieta 
otrzymała sms z banku z informacją, 
że bank wykrył podejrzane operacje i 
dokonał blokady konta pokrzywdzonej. 
Wówczas 62-latka zorientowała się, że 
padła ofiarą oszustwa i straciła sporo 
pieniędzy. Łącznie 33 tysiące złotych 
– dodaje rzeczniczka.

oprac. red.

Choć obecnie tona węgla typu 
orzech na składach w Świdnicy kosz-
tuje od 3100 do 3200 złotych, to zain-
teresowanie surowcem jest ogromne. 
Mieszkańcy boją się, że opału może 
zabraknąć.

Ogromny wzrost kosztu zakupu 
węgla ma związek z wojną na Ukrainie 
i jego słabą dostępnością na rynkach 
światowych. Rekordowe ceny spra-
wiły, że rząd przygotował ustawę, w 
której osoby ogrzewające swoje domy 
czy mieszkania węglem mogą liczyć 
na 3000 zł dopłaty. To jednak kropla w 
morzu potrzeb, ponieważ mało komu 
taka ilość opału wystarczy na cały se-
zon grzewczy. Póki co ustawa czeka 
na podpis prezydenta. Przypomnij-
my, że wyłączone z dofinansowania 
są m.in. osoby, które zmieniły sposób 

Olbrzymie zainteresowanie 
węglem wśród świdniczan  

ogrzewania na bardziej ekologicz-
ny, czyli np. na gaz czy prąd, choć im 
przecież także podnoszone są ceny. 
W składach opału na terenie Świdnicy 
węgiel jest dostępny. Jego cena waha 
się za tonę (na poniedziałek 8.08) mię-
dzy 3100 a 3250 złotych (typu orzech) 
za surowiec sprzedawany luzem. W 
przypadku pakowanego cena docho-
dzi do 3350 za tonę. –  Mimo sporej 
ceny zainteresowanie jest olbrzymie. 
Ludzie boją się po prostu, że węgla 
może zabraknąć –  mówi pracownica 
składu Interfuel. – Rzeczywiście mamy 
spore zainteresowanie i na razie węgiel 
jest dostępny. Sprowadzamy go z Ukra-
iny – dodaje z kolei pracownik składu 
Margo przy ulicy Strzelińskiej w Świd-
nicy.

JB

Póki co składy posiadają spore ilości węgla, ale nie wiadomo, jak sytuacja będzie wyglądać je-
sienią i zimą.
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Zakup biletów 
przez internet 

Klient numer 25000 

Ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców 

aktualności

Napisz 
i opowiedz 
nam 

o swojej 
pasji 

lub hobby
redakcja@mojaswidnica.pl

Tłumy na basenie!
Mija blisko miesiąc od otwarcia basenu letniego przy ul. Śląskiej 35 w Świdnicy. 

Gruntownie zmodernizowane kąpielisko to przede wszystkim bezpieczne i nowo-
czesne niecki basenowe, zjeżdżalnie i wodny plac zabaw dla najmłodszych. Od 20 
lipca basen odwiedziło blisko 30 tysięcy osób! 

Uroczyste otwarcie kąpieliska

Podczas otwarcia basenu, które odbyło się w środę, 20 lipca obecne były władze miasta, wyko-
nawcy, radni miejscy, wójt gm. Świdnica oraz mieszkańcy miasta. 

Żar lejący się z nieba spowodował, że otwarcie kąpieliska spotkało się z wielkim odzewem 
mieszkańców, którzy tłumnie zaczęli przybywać na teren Świdnickiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji. 

To bardzo dobra wiadomość 
dla wszystkich użytkowników 
obiektu. Od 2 sierpnia ruszył 
internetowy system zakupu 
biletów. Takie rozwiązanie z 
pewnością ograniczy kolej-
ki tworzące się przed kasa-
mi kąpieliska. Wejściówki z 
wykorzystaniem kodów QR 
można zakupić na stronie ba-
sen.osir.swidnica.pl. Ominąć 
kolejki można także płacąc za 
bilet BLIK-iem w automacie 
przy wejściu na teren base-
nu. Warto podkreślić, że bile-
ty nabyte drogą internetową 
ważne są wyłącznie w dniu 
zakupu.

Ma półtora roku i z rodzicami po raz pierwszy przyjechała na basen do Świdnicy. Anastazja, 
młoda mieszkanka Ząbkowic Śląskich, 8 sierpnia została gościem numer 25000 na świdnickim 
kąpielisku. Z tej wyjątkowej okazji, dziewczynka otrzymała od prezydent Świdnicy, Beaty Mo-
skal-Słaniewskiej pakiet gadżetów idealnych do świetnej zabawy na basenie.

Wśród gości odwiedzających 
kąpielisko można spotkać 
także celebrytów! W ostatnim 
czasie na basenie pojawił się 
Wojciech Węcławowicz, zna-
ny jako Fit Oldboy. 68-latek 
robi furorę w mediach swoim 
wyrzeźbionym ciałem oraz 
kondycją, której nie powsty-
dziłby się nawet 20 latek! Pan 
Wojciech był pod wrażeniem 
nowego basenu, a palma była 
idealnym miejscem do zdjęć.

Znane osobistości 
odpoczywają 
w Świdnicy 
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To będzie wielobarwne zakończenie tegorocz-
nych wakacji! W piątek, 26 sierpnia w Parku Cen-
tralnym odbędzie się najbardziej wystrzałowa im-
preza – Festiwal Kolorów 2022. Wydarzenie z roku 
na rok cieszy się coraz większą popularnością 
wśród świdniczan.

Organizatorami Festiwalu Kolorów, który 
zwieńczy tegoroczne wakacje, są Świdnickie Orga-
nizacje Pozarządowe oraz Urząd Miejski w Świdni-
cy. – Serdecznie zapraszamy do udziału w najbar-
dziej kolorowej imprezie na świeżym powietrzu w 
Świdnicy! Głównym punktem zabawy są jednocze-
sne wyrzuty w górę kolorowych proszków holi, któ-
re tworzą niesamowicie barwną chmurę i barwią 
uczestników od stóp do głów! Udział w wydarzeniu 
jest bezpłatny, zapewniamy świetną zabawę i „nie-
spodziankę”, o której przekonacie się na miejscu! 
Serdecznie zapraszamy do udziału w zabawie – za-
chęcają organizatorzy eventu. - Festiwal Kolorów 
to święto radości i tolerancji. Cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem wśród młodzieży i nie tylko. Ser-
decznie zapraszamy! – mówi Szymon Chojnowski, 
wiceprezydent Świdnicy. Początek zabawy o godz. 
16.00. Imprezę poprowadzi niezawodny DJ Grze-
gorz Godula. Organizatorzy zagwarantują kilka 
kolorowych wystrzałów. Na miejscu będzie można 
również zakupić wielobarwne proszki. Poza tym 
przygotowana będzie „strefa recyklingu” – zebrane 
puste opakowania po proszkach będzie można wy-
mienić na pełne.  O występy taneczne oraz zumba 
kids zadba Fitness Max Power. Strefę gastrono-
miczną zapewnią food truck „Usmażeni” oraz „Cu-
krem i solą”.

DG

Kolorowa 
zabawa 
na zakończenie 
wakacji

Własne stoiska przygotują także: 
▪ Fundacja „Patrz Sercem” zaserwuje pyszne cia-
sta, smalczyk z pajdą chleba i ogórkiem kiszonym 
oraz rękodzieło i koszulki z logo fundacji. 
▪ Fundacja „Inicjatywa” przygotuje warsztaty, 
plecenie warkoczyków, questy dla dzieci, wystę-
py taneczne w dwóch kategoriach wiekowych i 
sprzedaż rękodzieła.
▪ Fundacja „Erakobiet” zapewni stoisko informa-
cyjno-edukacyjne, instruktaż samobadania piersi 
oraz higieny piersi, a także strefę dla dziecka: ba-
lony, tatuaże i malowanie twarzy. 
▪ Fundacja „Endomama” zadba o przygotowanie 
smacznej lemoniady.

Jak co roku zapowiada się świetna i kolorowa zabawa. 
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codzienna 
porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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rada miejska

Zniszczona nawierzchnia 
przy wejściu głównym na 
cmentarzu parafialnym przy 
Alei Brzozowej przysparza 
sporo trudności osobom od-
wiedzającym groby swoich 
bliskich. Problemy z porusza-
niem się mają przede wszyst-
kim osoby starsze oraz niepeł-
nosprawne. Radny Krzysztof 
Lewandowski zwraca uwagę na pro-
blem i prosi zarządcę nekropolii o 
podjęcie odpowiednich kroków.

– W imieniu mieszkańców Świdni-
cy proszę o zwrócenie się do zarządcy 
cmentarza przy Alei Brzozowej o podję-
cie działań celem wymiany zużytej na-
wierzchni placu przy wejściu głównym 
do cmentarza. Od lat nawierzchnia 
placu jest uszkodzona i kostka betono-
wa wykonana w latach 70. jest skru-
szona, nierówna, co stanowi zagrożenie 

wypadkowe dla osób odwiedzają-
cych groby bliskich szczególnie 

dla osób starszych mających 
trudności z poruszaniem się 
– wskazał w interpelacji rad-
ny Krzysztof Lewandow-

ski. – Uprzejmie informuję, że 
zwrócimy się do parafii pw. św. 
Stanisława i św. Wacława w 
Świdnicy, jako do właściciela, 

celem podjęcia działań w wyżej wymie-
nionej sprawie. Ponadto informuję, że, 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
związanym z infrastrukturą cmentarza 
przy alei Brzozowej, elementy pocho-
dzące z budowy lub przebudowy dróg są 
przekazywane w celu zagospodarowa-
nia nawierzchni cmentarza, w ramach 
zgłaszanych potrzeb – tłumaczy Beata 
Moskal–Słaniewska, prezydent mia-
sta.

DG

Nawierzchnia przy 
wejściu na cmentarz 
doczeka się remontu?

Dziurawa i nierówna nawierzchnia stanowi zagrożenie dla osób odwiedzających groby. 

Krzysztof 
Lewandowski
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Na zły stan jednego z drzew 
na placu Grunwaldzkim zwró-
cił uwagę radny Wiesław Żu-
rek. W złożonej interpelacji 
zaapelował do świdnickiego 
magistratu o interwencję. 
Po działaniach odpowiednich 
służb, klon jawor będzie pod-
dany bacznej obserwacji. 

- Według mojej oceny, drze-
wo rosnące na placu Grunwaldzkim, 
kilka metrów od przystanku autobuso-
wego MPK jest już całkowicie martwe. 
Proszę, aby odpowiedni wydział Urzędu 
Miejskiego zainteresował się tematem, bo 
należałoby podjąć decyzję dotyczącą jego 
przyszłości. Jaką? Nie wiem. Nie jestem 
specjalistą w tym temacie, ale uważam, 
że w takim stanie, jakim jest teraz, może 
zagrażać bezpieczeństwu pieszych – tłu-

maczy Wiesław Żurek. Po złożonej 
interpelacji, drzewo na począt-

ku sierpnia zostało poddane 
przeglądowi. -  Po dokonaniu 
oględzin, drzewo gatunku klon 
jawor odmiany purpurowej 
zachowuje żywotność w około 

40 procentach. Z uwagi na wy-
soką wartość botaniczną drzewa 
podjęto próbę zachowania go w 

środowisku przyrodniczym miasta, tzn. 
zlecono wykonanie cięć sanitarnych oraz 
poprawiających statykę w takim zakre-
sie, aby drzewo było bezpieczne. Drzewo 
będzie obserwowane i w zależności od 
reakcji na wykonane zabiegi, podejmo-
wane będą dalsze decyzje dotyczące jego 
utrzymania – informuje Beata Moskal-
-Słaniewska,  prezydent Świdnicy. 

DG

Co łączy Amsterdam, Holly-
wood czy Gdańsk ze Świdnicą? 
Póki co nic,  ale już wkrótce 
może się to zmienić. Wzo-
rem innych miast w Świd-
nicy może powstać wielko-
formatowy napis z sercem 
lub skrzydłami, przy którym 
turyści będą mogli sobie robić 
pamiątkowe zdjęcia. Pomysło-
dawcą projektu jest Magdale-
na Rumiancew-Wróblewska, 
radna miejska. 

- Nawiązując do inicjatywy wie-
lu miast na świecie i w Polsce, proszę 
o wykonanie w formie muralu, obrazu 
czy tablicy motywu skrzydeł, które sta-
ną się tłem do zdjęć. Nad skrzydłami 

powinno się znaleźć hasło promu-
jące Świdnicę (np. I ♥ Świdnica, 

Świdnica uskrzydla, Świdnica 
dodaje skrzydeł) oraz godło 
naszego miasta. Fotografie na 
tle tego projektu będą trafiać 
do mediów społecznościowych 

i staną się promocją naszego 
miasta. Będę także dodatkową 
atrakcją turystyczną Świdnicy. 
Proszę o wybranie na tę inicja-

tywę ciekawego, uczęszczanego przez 
mieszkańców i odwiedzanego przez tu-
rystów miejsca – apeluje radna Mag-
dalena Rumiancew-Wróblewska. O 
udzielonej odpowiedzi przez władze 
miasta  będziemy informować.

DG

W mieście 
powstanie 
„I ♥ Świdnica”?

Magdalena
Rumiancew-
Wróblewska

Klon jawor został 
poddany bacznej 
obserwacji 

Wiesław Żurek

Drzewo będzie poddane dalszej obserwacji.
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Danuta Morańska, radna 
miejska złożyła interpelację 
w sprawie naprawienia na-
wierzchni asfaltowej przy 
ul. M. Kozara-Słobódzkiego 
na Osiedlu Młodych. 

- Mając na uwadze bez-
pieczeństwo w ruchu drogo-
wym pojazdów mechanicznych 
przy ul. Mieczysława Kozara-
-Słobódzkiego, wnoszę o uzupełnienie 
nawierzchni asfaltowej, która została 
zniszczona przez ciężki sprzęt z budo-
wy TBS. Mimo wywiezienia piasku z 
boiska, ulica w dalszym ciągu jest w 
fatalnym stanie, przemieszczają się 
nią mieszkańcy w kierunku ulic Bema, 
Jasińskiego czy Prądzyńskiego – prze-
konuje radna Danuta Morańska.  - Po 

dokonaniu wizji w terenie przez 
właściwe służby potwierdzam, 

że stan techniczny nawierzch-
ni jest niezadowalający. 
Nierówności w nawierzch-
ni w drodze dojazdowej nie 

stwarzają zagrożenia dla ru-
chu pieszego i kołowego, ale 
w sposób znaczący odbiegają 
od estetyki remontowanych 

w najbliższym rejonie ciągów komu-
nikacyjnych. Nie znamy sytuacji bu-
dżetowej w roku 2023, więc nie mogę 
złożyć wiążącej deklaracji. Jeśli jednak 
będą takie możliwości, naprawa drogi 
zostanie wykonana – tłumaczy w od-
powiedzi na interpelację prezydent 
Świdnicy. 

DG

Ubytki w jezdni 
zostaną usunięte? 

Danuta Morańska
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Lato w pełni, a wraz z nim sezon 
rowerowy. Na przedostatnią w tym 
roku wspólną przejażdżkę zaprasza 
Księstwo Świdnicko-Jaworskie. 

- Tym razem objedziemy okolice 
Świdnicy, zaczniemy tradycyjnie pod 
domem wycieczkowym przy ul. Śląskiej, 
skąd ruszymy do Wiśniowej. Stamtąd 
przez Stary Jaworów pojedziemy nad 
zalew w Komorowie. Dalej w kierunku 
Bojanic i ponownie do Świdnicy, gdzie 
zakończymy rajd tradycyjnym ogni-
skiem na terenie świdnickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Trasa nie jest wy-
magająca i każdy powinien dać radę ją 
z nami przejechać. – zachęca Mariusz 
Pacek z Księstwa Świdnicko-Jawor-
skiego. Wyjazd odbędzie się w nie-
dzielę,  28 sierpnia, a koszt udziału w 

Uczestnicy ostatniego rajdu rowerowego odwiedzili Wzgórza Kiełczyńskie.   

Weź udział w rowerowej 
eskapadzie wokół Świdnicy

2 Termin: niedziela, 28 sierpnia 
2022
2 Koszt: 10 zł 
2 Organizatorzy zapewniają: 
ubezpieczenie grupowe, opiekę 
profesjonalnego pilota, kiełbaski i 
napoje
2 Zapisy: Informacja Turystyczna, 
tel: 74 852 02 90, it@um.swidnica.pl 
2 Limit miejsc: 40 osób, obowią-
zuje kolejność zgłoszeń
2 Zbiórka: 8:45
2 Wyjazd: 9:00
2 Powrót: około 13:00

nim wynosi 10 złotych od osoby. Zapi-
sy od czwartku, 11 sierpnia tradycyjnie 
prowadzi Informacja Turystyczna

DG
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103. rocznica ustanowienia po-
licji państwowej była okazją do wrę-
czenia awansów oraz nagród najlep-
szym funkcjonariuszom świdnickiej 
jednostki. Uroczystość odbyła się w 
środę, 27 lipca  w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego.

Tegoroczne obchody święta po-
licji rozpoczęły się od mszy świętej 
koncelebrowanej przez biskupa Ada-
ma Bałabucha w świdnickiej parafii 
Miłosierdzia Bożego. W nabożeństwie 
uczestniczyła kadra kierownicza Ko-
mendy Powiatowej Policji w Świdnicy, 
funkcjonariusze i pracownicy cywilni 
świdnickiej komendy oraz podległych 
jednostek, a także zaproszeni goście. 
Wszyscy zebrani modlili się w intencji 
zmarłych policjantów i pracowników 
policji. Natomiast o godz. 10.00 w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego  w Świdnicy ze-
brali się funkcjonariusze oraz pracow-
nicy cywilni garnizonu świdnickiego, 
a także zaproszeni goście. Na uroczy-
stość przybyli m.in: pierwszy zastępca 
komendanta wojewódzkiego policji we 
Wrocławiu  insp. Robert Frąckowiak, 
biskup Adam Bałabuch, kapelan świd-

Policjanci odebrali 
odznaczenia i nominacje 
na wyższe stopnie służbowe

nickiej policji, starosta i wicestarosta, 
prezydent Świdnicy, burmistrzowie i 
wójtowie gmin powiatu świdnickiego, 

W trakcie uroczystej zbiórki wręczone zostały akty mianowania na wyższe stopnie służbowe, 
odznaczenia związkowe, nagrody finansowe ufundowane przez samorządy, a także listy gratu-
lacyjne dla pracowników cywilnych.

przedstawiciele służb mundurowych. 
Wśród przybyłych gości nie zabrakło 
też przedstawicielek Koła Ligi Kobiet 

Polskich oraz rodzin awansowanych i 
nagrodzonych policjantów i pracowni-
ków cywilnych. Następnie Komendant 
Powiatowy Policji w Świdnicy mł. insp. 
Andrzej Dobies złożył serdeczne ży-
czenia policjantkom, policjantom oraz 
pracownikom policji, dziękując za za-
angażowanie w codzienną służbę i za 
wykonywanie codziennych obowiąz-
ków na rzecz bezpieczeństwa miesz-
kańców powiatu świdnickiego. W swo-
im przemówieniu podkreślał, że przez 
ostatnie dwa lata policjantom przyszło 
mierzyć się z nowymi jak dotąd zada-
niami, związanymi z  pandemią, ale i z 
ochroną naszych granic. Najpierw na 
granicy z Białorusią, a następnie słu-
żąc na granicy z Ukrainą. Komendant 
dziękował także, za zaangażowanie 
funkcjonariuszy w pomoc uchodźcom. 
Komendant świdnickiej jednostki po-
dziękował również przedstawicielom 
władz samorządowych za współpracę 
oraz za wsparcie. Policjanci od zapro-
szonych gości usłyszeli życzenia jak 
największej pomyślności oraz ludzkiej 
przychylności i życzliwości. 

oprac.
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Willę położoną przy ul. gen. Wła-
dysława Sikorskiego 19 wzniesiono 
pod koniec XIX wieku w otoczeniu 
ogrodu. W 1901 roku w budynku za-
mieszkała pruska rodzina arystokra-
tyczna von Richthofen z dziewięcio-
letnim wówczas synem Manfredem, 
który kilka lat później dał się poznać 
światu jako niemiecki nieustępliwy 
pilot, biorący udział w walkach po-
wietrznych w okresie I wojny świa-
towej. Już za życia postawa lotni-
ka obrosła w legendę. Manfred von 
Richthofen, nazwany przez współ-
czesnych Czerwonym Baronem, 
szczycił się niebywałą skutecznością 
w starciach lotniczych. Oficjalni bio-
grafowie twierdzą, że Richthofen, 
zanim podzielił los tych, którzy gi-
nęli od jego karabinu, dokonał aż 80 
strąceń samolotów nieprzyjaciela. 
Cechą rozpoznawczą lotnika armii 
niemieckiej był trójpłatowiec typu 
Fokker Dr. I w charakterystycznym 
czerwonym kolorze, od którego po-
chodził przydomek barona. Wówczas 
lotnictwo miało krótką, bo zaledwie 
dziesięcioletnią historię. Pierwszy lot 
braci Wright w 1903 roku trwał zaled-
wie 12 sekund i dowódcy frontowi nie 
podchodzili poważnie do bojowego 
zastosowania maszyn powietrznych. 
Manfred von Richthofen i inni piloci 
zasadniczo tworzyli historię rodzące-
go się lotnictwa. I chociaż w bitwach 
wielkiej wojny starcia powietrzne nie 
wywarły znaczącego wpływu na ich 
wynik, decydowały już kilkadziesiąt 
lat później – podczas bitew II wojny 

światowej. Bezsprzecznie życie i wal-
ka tego lotnika to historia narodzin 
nowej broni, która XX wieku wywarła 
ogromny wpływ na bieg historii. Po 
śmierci w 1918 roku Richthofen został 
wykreowany na bohatera. W latach 
30. XX wieku w willi urządzono mu-
zeum pamięci pilota. Zgromadzono 
tu pamiątki, rzeczy osobiste, krzyż 
i wieniec z jego mogiły. W okresie 
międzywojennym przeprowadzono 
modernizację obiektu, po II wojnie 
światowej willa zaczęła pełnić funkcję 

budynku wielorodzinnego. – Dolno-
śląski Wojewódzki Konserwator Za-
bytków w toku postępowania admini-
stracyjnego dotyczącego wpisu do re-
jestru zabytków budynku dawnej willi 
rodziny von Richthofen dokonał oceny, 
czy nieruchomość spełnia przesłanki 
art. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami (Dz. U. 2022, poz. 840), okre-
ślającego, iż: zabytkiem jest nierucho-
mość lub rzecz ruchoma, ich części lub 
zespoły, będące dziełem człowieka lub 

Nasze miasto z roku na rok umac-
nia swoją pozycję w rankingu „Najbo-
gatsze samorządy”, który od kilkuna-
stu lat publikuje pismo samorządu te-
rytorialnego „Wspólnota”. Wśród miast 
powiatowych Świdnica uplasowała się 
na wysokim 49. Miejscu, odnotowując 
wzrost o 18 pozycji z miejsca 67 za rok 
2020.

- Miejsce w rankingu z roku na rok 
jest coraz wyższe i cieszy mnie to bar-
dzo, jednak obecna sytuacja ekonomicz-
na w Polsce nie nastraja optymizmem 
na przyszłość. Mechanizmy finansowe 
zawarte w programie Polski Ład mogą 
zrujnować finanse zarówno Świdni-
cy, jak i innych samorządów, przede 
wszystkim z powodu zmian w PIT, które 
dramatycznie obniżą wpływy budże-
towe. Pieniędzy w budżecie nie jest ni-
gdy wystarczająco dużo, inwestycji do 
zrealizowania nie brakuje, a państwo 
wciąż zleca samorządom zadania bez 
zapewnienia odpowiedniego finanso-
wania – mówi prezydent Świdnicy, Be-
ata Moskal-Słaniewska. 

Raport, tak jak w poprzednich la-
tach, przygotowali ci sami specjaliści w 
zakresie finansów jednostek samorzą-
du terytorialnego. Paweł Swianiewicz 
jest profesorem nauk ekonomicznych, 
kierownikiem Zakładu Studiów Spo-
łeczno-Ekonomicznych w Instytucie 
Gospodarki Przestrzennej Uniwersyte-
tu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ju-
lita Łukomska to adiunkt w Katedrze 
Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych Uni-
wersytetu Warszawskiego. Pod uwagę 
brane były m.in. dochody własne, któ-
re wpływają w ciągu roku do budże-
tów. Składają się na nie m.in. wpływy 
z podatków, opłat, ze sprzedaży lub 
dzierżaw majątku, ale również udziały 
we wpływach z podatku dochodowego 
od osób fizycznych z podatku docho-
dowego od osób prawnych. Pominię-
te zostały wpływy z dotacji celowych. 
Zwłaszcza w okresie intensywnego ko-
rzystania z funduszy unijnych dotacje 
mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ 
na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej 

Świdnica wysoko w rankingu „Wspólnoty”

dotacji inwestycyjnej potrafi wywin-
dować samorząd wysoko w  rankingu. 
Jest to awans chwilowy (incydentalny) i 
niemający związku z trwałym wzrostem 
zamożności budżetu. W rankingu miast 
powiatowych liderem pozostały Polko-
wice (niezmiennie od 2010 roku). Wśród 
miast powiatowych województwa dol-
nośląskiego Świdnicę wyprzedziły tak-
że Głogów, Środa Śląska, Bolesławiec 
i Lubin. - Mimo rządowej narracji o 
świetnych wynikach samorządowych 
budżetów przyszłość rysuje się mgliście. 

Weszły w życie kolejne negatywne dla 
finansów JST zmiany w systemie po-
datkowym, inflacja się rozpędza, rośnie 
niepewność absorbcji środków unijnych, 
niewykluczone jest pojawienie się ko-
lejnych niekorzystnych dla gospodarki 
czynników zewnętrznych. Prezentujemy 
ranking zamożności samorządów 2019–
2021 – wciąż jeszcze ze stabilnymi wyni-
kami. Ale jak będzie za rok i w kolejnych 
latach? – czytamy w raporcie autorów 
rankingu.

oprac.

Willa Manfreda von Richthofena 
objęta ochroną konserwatorską

związane z jego działalnością i stano-
wiące świadectwo minionej epoki bądź 
zdarzenia, których zachowanie leży w 
interesie społecznym ze względu na 
posiadaną wartość historyczną, arty-
styczną lub naukową. Organ wskazał, 
że budynek jako dzieło architektury 
pochodzące z końca XIX wieku, od-
zwierciedla tendencje budowlane tego 
okresu, jednocześnie prezentując po-
nadprzeciętne walory architektonicz-
ne. Jego wartość historyczna skupia 
się wokół autentyczności historycznej 
substancji, tkanki budowlanej, czytel-
nej formy i funkcji – napisano w me-
diach społecznościowych instytucji. 
Zdaniem konserwatora, willa, mimo 
przeprowadzonych na przestrzeni 
lat zmian, posiada przemyślaną i jed-
norodną formę o wyraźnej stylistyce. 
Stanowi materialny dokument zwią-
zany z postacią, obrosłego w legendę 
Czerwonego Barona, element lokal-
nego dziedzictwa kulturowego oraz 
ślad kulturowej różnorodności Ślą-
ska. Oceniając wartość artystyczną 
willi, wskazano na harmonijną kom-
pilację formy architektonicznej, kla-
sycyzujących akcentów plastycznych, 
a także umiejętne wpisanie w krajo-
braz, z którym tworzy on wyjątkowo 
malowniczą kompozycję. Podkreśle-
nia wymaga spostrzeżenie wyrażone 
w decyzji o wpisie do rejestru zabyt-
ków przedmiotowego budynku, że 
istotna jest również wartość naukowa 
obiektu, który może stanowiąc źródło 
badań naukowych nad architekturą 
willową Świdnicy. Wartości obiektu 
według konserwatora, zasługują na 
zachowanie, a ich ochrona leży w in-
teresie społecznym.

JB
na podstawie informacji historycznych 

konserwatora zabytków

Decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków willa przy ul. gen. 
Władysława Sikorskiego 19 w Świdnicy, dawniej dom rodzinny Czerwone-
go Barona, została objęta ochroną konserwatorską. 

W latach 30. XX wieku w willi urządzono muzeum pamięci pilota, dziś jest to budynek miesz-
kalny.
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Świdnica awanso-
wała w rankingu o 

18 miejsc.
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Do połowy września w gmachu 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
C.K. Norwida w Świdnicy można 
obejrzeć wystawę „Ukraina w ogniu 
– Gdzie jesteś cywilizowany świe-
cie”. Zdjęcia uznanego fotoreportera 
Macieja Stanika, obrazują krwawą 
wojnę, rozpacz i bohaterski opór na-
szych wschodnich sąsiadów.

Oficjalne otwarcie wystawy od-
było się w piątek, 29 lipca.  – Jeszcze 
niedawno myśleliśmy, że wojna to jest 
coś odległego, że coś takiego nie może 
zdarzyć się ponownie w Europie. Mie-
liśmy poczucie bezpieczeństwa, poczu-
cie stabilizacji, które z dnia na dzień 
traciliśmy. Najpierw pandemia, później 
wojna.  Mam nadzieję, że wystawa bę-
dzie źródłem wiedzy o tym jak wyglą-
da wojna, jak upada człowieczeństwo, 
bo przecież przez szaleństwo jednego 
człowieka jakim jest Władimir Putin, 
doszło do śmierci wielu niewinnych lu-
dzi – podkreślił Krystian Werecki, wi-
ceprezydent Świdnicy. Maciej Stanik 

wychował się Łodzi. Swoją pracę jako 
fotoreporter zaczynał w 2008 roku w 
jednej z lokalnych gazet koncernu Pol-

O burzy, którą swoimi słowami 
rozpętała Olga Tokarczuk, przekracza-
niu granicy w kinie i życiu według de-
kalogu ze swoją biografką rozmawiała 
podczas Festiwalu Góry Literatury re-
żyserka Agnieszka Holland. Spotkanie 
odbyło się we wtorek, 19 lipca na skwe-
rze przy Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej. Wcześniej z autorem „Bella ciao”, 
czyli Piotrem Siemionem rozmawiał 
Waldek Mazur.

Agnieszka Holland to jedna z naj-
bardziej uznanych na całym świecie 
reżyserów. Jej filmy często ocierały 
się o problemy egzystencjonalne, ale 
twórczyni podjęła się także tematów 
trudnych jak chociażby genialny obraz 
„W ciemności” poświęcony zagładzie 
Żydów podczas II wojny światowej. 
Warto wiedzieć, że przed laty Holland 
całkowicie zmieniła kierunek, w któ-
rym podążała i zaczęła reżyserować 
filmy tzw. „kina środka”, które choć 
mają być zrozumiałe dla przeciętnego 
widza, zawierają w swojej złożoności 
przekaz intelektualny. Stąd wyreżyse-
rowany wspólnie ze swoją córką Kasią 
Adamik „Janosik”. Agnieszka Holland to 
nie tylko filmy, ale także seriale jak cho-
ciażby „Prawo ulicy”, „1983”. Spotkanie 
w Świdnicy, które odbyło się w ramach 
festiwalu Góry Literatury, cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem miesz-
kańców, którzy przybyli we wtorkowe 
popołudnie na skwer z dzikami. Roz-
mowę poprowadziła biografka reży-
serki  Karolina Pasternak. Pierwszym 
tematem, które podjęły rozmówczynie 
był ten związany z burzą wywołaną sło-
wami Olgi Tokarczuk o tym, że jej lite-
ratura nie jest skierowana dla idiotów i 
nie powinna trafiać pod strzechy. Wy-
rwane z kontekstu słowa przytoczyła 
aktywistka Maja Staśko, twierdząc, że 
noblistka posługuje się klasizmem. – 
Maja Staśko spędza chyba czas jak taka 
kawka, wyszukując sformułowania z 
nawału wypowiedzi różnych osób, które 
mają wzbudzić tzw. imbę. I ona napisa-
ła, że Olga nienawidzi ludu i zaczęło się 
komentowanie. Nawet te sformułowania 
były niezręczne, to wiele innych słów 
Olgi, które przecież mówią więcej, jakim 

jest człowiekiem i jakie ma poglądy. Cała 
jej przecież działalność świadczy o tym. 
Mamy teraz jednak inne wyzwania niż 
to, co jakaś znana autorka powiedziała – 
mówiła  Agnieszka Holland. Reżyserka 
opowiedziała także o pracy w Stanach 
Zjednoczonych i trudnościach z tym 
związanych. – Sama emigracja do USA 
była bardzo trudnym dla mnie przeży-
ciem. Zwłaszcza, że wiązała się ona z zu-
pełnym odcięciem od wszystkiego, co się 
posiadało. To jest poczucie, że życie roz-
leciało się na kawałeczki. Trzeba je odbu-
dowywać od nowa. Dla mnie stan wojen-
ny w Polsce był szokiem. Moja 9-letnia 
wówczas córka została w Polsce i miała 
przekonanie, że ja umarłam, więc to była 
ogromna trauma. Stąd moja empatia dla 
Ukraińców, którzy uciekają przed wojną 
(…). Amerykanie są bardzo otwarci na lu-
dzi utalentowanych i takich, którzy mogą 
im coś dać, a jednocześnie pracować tak 
jak oni sobie wyobrażają, więc jest to taka 
transakcja wiązana. Bardzo tam trudno 
przeforsować swój stosunek do pracy. I 
z tym zetknęłam się, kręcąc „Tajemni-
czy ogród”. Wybrałam ten scenariusz, bo 
była to moja ukochana książka z dzieciń-
stwa. Wiedziałam, że będę to mogła zro-
bić z poczuciem wolności – opowiadała 
reżyserka. Po spotkaniu z Agnieszką 
Holland z czytelnikami spotkał się Lech 
Moliński i Jerzy Wypych - autorzy 
„Nikt nie woła, każdy pamięta. Filmowy 
Dolny Śląsk”. Festiwal zakończył pokaz 
filmu „Wszystko dla mojej matki”.

JB

O celebrytach i życiu na świeczni-
ku, które polega głównie na kreowaniu 
własnego wizerunku bez zaplecza w 
postaci talentu, ogromnych zmianach 
w klimacie, których żniwa zbierać 
będą nasze dzieci, a także o mobbin-
gu w polskich szkołach kształcących 
przyszłych aktorów – to tylko wycinek 
tematów, które poruszyła zaproszona 
do Świdnicy w ramach Festiwalu Góry 
Literatury Karolina Korwin Piotrow-
ska, dziennikarka, autorka wielu ksią-
żek. Spotkanie odbyło się na skwerze z 
dzikami w poniedziałek, 18 lipca.

Po raz drugi Świdnica stała się part-
nerem znakomitego Festiwalu Góry Li-
teratury, za którego realizacją stoi no-
blistka Olga Tokarczuk. Spotkania ze 
znanymi twórcami są doskonałą okazją 
do zapoznania się z ich twórczością, 
ale także, a może przede wszystkim, 
rozszerzenia horyzontów i spojrzenia 
na problemy, z którymi się borykamy, 
z szerszej perspektywy. Stąd też sta-
ranny dobór gości i tematów. Pierwszą 
odsłoną festiwalu w naszym mieście 
było spotkanie z Karoliną Korwin Pio-
trowską, której w rozmowie towarzy-
szyła  Magdalena Rabizo-Birek. Wśród 
tematów poruszanych znalazły się m.in. 
te związane ze zmianami klimatyczny-
mi. Nic dziwnego, jeśli ktoś śledzi me-
dia społecznościowe Karoliny Korwin 
Piotrowskiej ten wie, że dziennikarka 
od dawna nie je mięsa, kultywuje zasa-
dę zero waste i przyznaje szczerze, że 
ubrania w jej szafie pochodzą z drugiej 
ręki. Jak podkreśla, zmiana ta zachodziła 
w niej stopniowo. – Czy dzisiaj otrzyma-
cie państwo informację o tym, że wysechł 
San? Czy gdzieś ona w ogóle pojawi się? 
Zapewniam, że nie. Media nas ogłupiają, 
dostosowując zidiociałe treści do algo-
rytmów, które rządzą naszymi prefe-
rencjami. Nie słuchaliśmy ludzi, którzy 
od lat mówili o tym, co się będzie dzia-
ło. Przecież oni to wszystko przewidzieli. 
W Rzymie zaczęli racjonować wodę. Za 
chwilę jej nie będzie. Na ekologów w la-
tach 90. patrzono jak na wariatów – mó-
wiła dziennikarka. Kasandryczny obraz 

przyszłości, choć niezwykle ważny, nie 
był jedynym tematem podjętym podczas 
spotkania. Sporo miejsca poświęco-
no także książce Korwin Piotrowskiej 
„Wszyscy wiedzieli”, która powstała w 
wyniku odwagi młodej aktorki  Anny 
Paligi, która jako jedna z pierwszych 
opisała wstrząsające zdarzenia, do ja-
kich dochodziło w łódzkiej filmówce. 
Patologia, z którą od kilkudziesięciu lat 
muszą mierzyć się studenci, jest tylko 
wierzchołkiem góry lodowej. To jednak 
ta grupa zawodowa miała odwagę jako 
pierwsza opowiedzieć o tym głośno, 
zwłaszcza w kontekście zapoczątkowa-
nego w USA ruchu MeToo. – Mobbing, 
przemoc fizyczna i psychiczna, molesto-
wanie mogą dotknąć każdego z nas. Bez 
względu na to, czy pracujemy w sklepie 
spożywczym, zagranicznej korporacji czy 
redakcji poczytnego pisma. Nie są proble-
mem wyłącznie szkół artystycznych. Ale 
dzięki znanym osobom łatwiej zmienić 
rzeczywistość.  To jest opowieść o tym, 
co sprawiło, że ludzie najpierw dali się 
zastraszyć, zgnieść, poniżyć, wpędzić w 
nałogi, traumy, ale potem zaczęli mówić 
i otwarcie sprzeciwiać się układom, sys-
temowi, autorytetom, którymi byli stra-
szeni od lat. Ja wiem, o czym piszę, sama 
bowiem przeszłam te wszystkie etapy, 
będąc dziennikarką w tygodniku „Gala”. 
Gdybym jednak odważyła się opisać to, 
co dzieje się wśród redakcji, to naprawdę 
uwierzcie, musiałabym zmienić zawód i 
miejsce zamieszkania – dodała dzienni-
karka. Spotkanie zakończyły pamiątko-
we zdjęcia i podpisywanie książek.

JB

Poruszające zdjęcia przedstawiają dramat jaki odbywa się na Ukrainie. 

Wojenny dramat uwieczniony na zdjęciach

ska Press. Na początku 2016 roku został 
„wolnym strzelcem”. Obecnie współ-
pracuje z redakcjami, m. in. Natemat.

pl czy Wirtualną Polską. Od 2019 roku 
tworzy materiały ze stref kryzyso-
wych. Specjalizuje się w reportażach 
społecznych. Odwiedził takie kraje jak 
Wenezuela, Syria, Afganistan, Zambia 
czy Górski Karabach. Otrzymał pierw-
sza nagrodę za fotoreportaż z wojny 
w Górskim Karabachu przyznawaną 
przez Stowarzyszenie Fotoreporterów 
oraz zdobył drugie miejsce w katego-
rii życie codzienne w konkursie Grand 
Press Photo za reportaż o życiu uza-
leżnionych od heroiny w Afganistanie. 
Był nominowany do nagrody „Fotore-
porter Roku 2020” oraz Nagrody im. 
Krzysztofa Millera. – Maćka nie ma z 
nami tutaj, bo cały czas jest na Ukrainie 
i tworzy nie tylko zdjęcia, ale również 
filmy dla BBC. Fotografie z wystawy ob-
razują olbrzymi dramat i tragedię woj-
ny. Podkreślę, że zdjęcia, które możemy 
tutaj obejrzeć są według autora delikatne. 
Fotografie przedstawiające ogrom dra-
matu i tragedii, decyzją Maćka nie zostały 
dotychczas nigdzie opublikowane – mó-
wił Sławomir Grzanek, prezes Łódzkie-
go Towarzystwa Fotograficznego.

DG
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Festiwal Góry Literatury 
przyciągnął tłumy

Agnieszka Holland to jedna z najbardziej 
uznanych reżyserek na świecie. 

Karolina Korwin Piotrowska 
o mobbingu wśród artystów 
oraz zmianach klimatu

Spotkanie z dziennikarką było okazją do 
rozmowy o problemach XXI wieku. fo
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Trwa budowa 
chodnika w Pszennie

Chodnik w Pszennie sprawi, że rodzice oraz dzieci, które uczęszczają do żłobka, będą bezpiecz-
niejsi.
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W Pszennie rozpoczęła się budo-
wa chodnika na odcinku od ośrodka 
zdrowia w kierunku żłobka gminne-
go. Inwestycja ta z pewnością zwięk-
szy bezpieczeństwo pieszych.

Zakres prac obejmuje m.in. wyko-
nanie nowego koryta, odwodnienie, 

oraz podbudowę kruszywa a także 
ułożenie nawierzchni z kostki bru-
kowej. Koszt inwestycji to prawie 472 
tys. zł. Zadanie realizowane jest przez 
gminę Świdnica wspólnie z powiatem 
świdnickim.

JB

Dożynki, zwane niegdyś wyżyn-
kami, obrzynkami w dalszym cią-
gu mają jeden, wspólny mianownik: 
świętowanie i dziękowanie za ze-
brane plony. W powiecie świdnickim 
trwają właśnie przygotowania do or-
ganizacji jednego z najważniejszych 
świąt w kalendarzu.

Żarów:
Dożynki zaplanowano 11 wrze-

śnia. Rozpoczną się o godz. 12.00 na 
targowisku miejskim mszą świętą. W 
programie dożynkowego święta znaj-
dzie się także  przemarsz barwnego 
korowodu, którego najważniejszym 
elementem będą wieńce dożynkowe. 
Nie zabraknie dzielenia się chlebem 
dożynkowym i degustacji lokalnych 
potraw przygotowanych specjalnie na 
tę okazję. 

Gmina Świdnica:
W tym roku dożynki odbędą się 

w niedzielę, 28 sierpnia w Opocz-
ce. Współgospodarzami wydarzenia 
będą mieszkańcy dwóch sołectw: 
Jakubowa i Opoczki. Uroczystości 
rozpocznie korowód dożynkowy, a 
następnie odbędzie  się dziękczyn-
na msza św. za tegoroczne zbiory, 
której przewodniczyć będzie biskup 
świdnicki. Gwiazdą dożynek będzie 
Sławomir!

Strzegom:
Święto plonów w Strzegomiu od-

będzie się 15 sierpnia, tuż po 30. Mię-
dzynarodowym Festiwalu Folkloru. W 
programie msza święta i występ gwiaz-
dy, czyli Shazzy. Start o godzinie 12.00.

Gmina Marcinowice:
14 sierpnia dożynki gminy Marci-

nowice odbędą się w Klecinie. Część 
oficjalna rozpocznie się o godzinie 
13.00 mszą świętą w kościele pw. św. 
Wawrzyńca w Śmiałowicach, a po niej 
na boisko w Klecinie wyruszy uroczy-
sty korowód dożynkowy. Muzyczną 
rozrywkę już od godziny 18.00 zapew-
nią artyści w dwugodzinnym progra-
mie z największymi przebojami muzy-
ki disco polo.

Jaworzyna Śląska: 
Tegoroczne dożynki odbędą się w 

sobotę, 27 sierpnia na boisku sporto-
wym w Bolesławicach. Uroczystości 
rozpoczną się o godzinie 14:00 polową 
mszą świętą. Następnie odbędzie się 
część oficjalna z udziałem władz gmi-
ny, zaproszonych gości oraz delegacji 
miast partnerskich: Teplic nad Metui z 
Czech oraz Pfeffenhausen z Niemiec. 
Tradycyjnie nie zabraknie przepięk-
nych stoisk dożynkowych przygoto-
wanych przez sołectwa, bogatych w 
wyroby gastronomiczne oraz ludowe 

Budowa posterunku policji w Mar-
cinowicach nabiera rozpędu. W nocy z 2 
na 3 sierpnia na plac budowy dostarczo-
no moduły nowego budynku komisaria-
tu. Prace nad rozładunkiem i montażem 
konstrukcji trwały do godzin porannych.

Zgodnie z założeniami projektowy-
mi inwestycja obejmuje budowę w sys-
temie modułów 3D dwóch parterowych 

budynków z przeznaczeniem na funkcję 
budynku administracyjnego posterun-
ku policji i garażu z magazynem wraz z 
zagospodarowaniem terenu na działce 
przy ulicy J. Tuwima w Marcinowicach. 
Komenda Wojewódzka Policji przezna-
czyła na ten cel niespełna 3 miliony zło-
tych.

Oprac. red.

W Marcinowicach 
powstaje nowy 
posterunek 

Nowy posterunek już 
wkrótce będzie służyć 

policjantom.
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Gminy przygotowują się 
do dożynek

rzemiosło. Rozegrany zostanie też 
tradycyjny Turniej Wsi, a komisja po-
wołana przez organizatorów wyłoni 
najpiękniejsze stoisko dożynkowe i 
nagrodzi najsmaczniejsze oraz najcie-
kawsze potrawy znajdujące się na do-
żynkowych straganach. W programie 
zaplanowano także występy zespołów 
ludowych – zaprezentują się m.in. „Ja-
worzynianie” z Jaworzyny Śląskiej oraz 
Retro” ze Strzegomia. Oprócz tego 
szykuje się taneczny show w wyko-
naniu jaworzyńskiego zespołu „Fart”. 

Wieczorem spragnionych rozrywki 
czeka zabawa taneczna przy muzyce 
zespołu „Maximuz”, która potrwa do 
północy. 

Dobromierz:
W tym roku dożynki gminne od-

będą się w sobotę, 27 sierpnia w 
Roztoce. W programie przewidziano 
występy lokalnych zespołów, stoiska 
poszczególnych sołectw. Gwiazdą 
wieczoru będzie zespół MIG.

JB

Sołectwa dwoją się i troją, by przygotować się do dożynek. W Klecinie wieś wystrojono w bele 
słomy. 
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– Budowa sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Grodziszczu to jedna z trzech in-
westycji, które realizujemy dzięki 
dofinansowaniu w ramach Rządowe-
go Funduszu Polski Ład – Programu 
Inwestycji Strategicznych  – infor-
muje Urząd Gminy Świdnica. Obec-
nie trwają prace ziemne związane 
z wznoszeniem ścian fundamento-
wych z bloczków betonowych. Plano-
wany termin zakończenia budowy to 
październik 2023 roku.

W ramach zadania powstanie peł-
nowymiarowa sala sportowa wraz z 
niezbędnym zapleczem sanitarno-
-szatniowym oraz łącznikiem z bu-

dynkiem szkoły. Wybudowana sala 
będzie miała wymiary 32,54 x 19,04 
m i wysokość 6, 54 m. Powierzchnia 
zabudowy sali gimnastycznej wraz z 
zapleczem i łącznikiem 1022,63 m2, 
powierzchnia użytkowa sali wyniesie 
912,26 m2, kubatura 8058,95 m3. Płyta 
sali gimnastycznej zostanie wykonana 
z certyfikowanej nawierzchni spor-
towej montowanej na wentylowanej 
mechanicznie przestrzeni podpodło-
gowej. Budynek sali ogrzewany będzie 
powietrzną pompą ciepła wspomaga-
ną instalacją fotowoltaiczną – ekolo-
giczne ogrzewanie bezemisyjne (rów-
nież podgrzewanie ciepłej wody).

Oprac. red.

Po raz siódmy w Żarowie zor-
ganizowano spotkanie miłośników 
motoryzacji. Była to nie lada gratka 
dla wszystkich odwiedzających plac 
na targowisku miejskim. Wyjątkowe 
wydarzenie odbyło się w niedzielę, 31 
lipca. 

Nie zabrakło Fiata 126p, Mercede-
sa czy unikatowych wersji motocykli. 
Spotkanie było niepowtarzalną okazją, 
by obejrzeć dobrze zachowane eg-
zemplarze samochodów z minione-
go stulecia. - W tym roku padł rekord 
frekwencji. Cieszę się, że tyle osób jest 
z nami i docenia naszą imprezę oraz 
jej organizację. Wszyscy mogą się tu 
spotkać, porozmawiać, wymienić do-
świadczeniami. Ta motoryzacja żyje, 
nie tylko ta dawna, ale i współczesna. 
Są pojazdy różnych marek i roczników, 
motocykle, kategorie łączone, auta 
sportowe, terenowe, a nawet autobu-
sik. Jednym słowem wszystko, co jeździ 
na dwóch i czterech kółkach - mówił 
pomysłodawca imprezy Bogdan Mu-
cha. W programie przygotowano tak-

że inne atrakcje: plenerową wystawę 
pojazdów, konkurs rzutu oponą dla 
dorosłych, konkurs toczenia opony 
dla dzieci, warsztaty plastyczne dla 
dzieci, pokazu ratownictwa drogo-

Motoryzacyjne perełki 
na wyciągnięcie ręki

Uczestnicy zjazdu zaprezentowali swoje motoryzacyjne cacka. 

wego, strefy gastronomicznej, stoiska 
z zabawkami i książkami, koncert ze-
społu Paweł Sroga & Country Blues 
Band.

JB

Święto Kolorów 
i Festiwal Baniek 
już 21 sierpnia

Pogoda pokrzyżowała pla-
ny organizatorów i nie udało się 
w sobotę, 30 lipca zorganizować 
w Jaworzynie Śląskiej festiwalu 
kolorów i baniek mydlanych. Im-
preza została przeniesiona na 21 
sierpnia. Początek kolorowego 
szaleństwa zaplanowano na godz. 
16.00.

- To będzie święto radości. Na-
sza impreza skierowana jest do 
wszystkich, bez wyjątków i bez 
ograniczeń wiekowych. Poczuj ma-
gię zabawy, obrzucaj się kolorowy-
mi proszkami holi i puszczaj bańki 
mydlane ze swoimi znajomymi. Nie-
dzielne popołudnie wypełni radość i 
uśmiech –  zachęcają do udziału w 
wydarzeniu organizatorzy. Wstęp 
na festiwal jest bezpłatny. Uczest-
nicy już od godz. 16.00 będą mogli 
obrzucać się proszkami holi i pusz-
czać bańki mydlane. Organizatorzy 
przygotowali aż 9 kolorów prosz-
ków, bazooki CO2. Nie zabraknie 
także strefy food truck. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa na teren im-
prezy obowiązuje zakaz wnoszenia 
własnych proszków.

Oprac. red.
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Sierpniowy 
Targ Ziemi za nami

Targ Ziemi to nie tylko owoce i warzywa, ale także możliwość zakupu unikatowych ubrań.

Trwają prace ziemne 
przy budowie sali 
sportowej w Grodziszczu

Pełnowymiarowa sala służyć będzie uczniom ze Szkoły Podstawowej w Grodziszczu.
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Znajdź nas na 
facebook mojaswidnica.pl

Jagody, śliwki, ogórki, sery owcze 
i krowie, wędliny, pachnące bochen-
ki chleba, smakowite przetwory - te 
i wiele innych produktów, owoców i 
warzyw można było zakupić podczas 
kolejnej edycji Targu Ziemi, zorgani-
zowanego w niedzielę, 7 sierpnia w 
Kraskowie (gm. Marcinowice).

Idea wydarzenia jest prosta: ma 
być smacznie i zdrowo, prosto od rol-
nika. Targ, który od kilku lat odbywa się 
w Kraskowie w Bzowej Ostoi, cieszy się 

ogromną popularnością wśród miesz-
kańców regionu. Wśród produktów 
podczas sierpniowej odsłony targu nie 
zabrakło oczywiście serów stworzo-
nych z mleka koziego czy krowiego, 
przetworów owocowych czy warzyw-
nych, świeżych bułek, których smak 
pamiętamy z czasów dzieciństwa czy 
dobrej jakości wędlin i miodów a także 
rękodzieła lokalnych twórców. Kolejna 
edycja już we wrześniu.

JB
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Na zakończenie wakacyjnego 
cyklu turniejów siatkówki plażowej 
tym razem w szranki rywalizacji sta-
ną panowie. Turniej zapanowano na 
niedzielę, 14 sierpnia.

Do zawodów mogą przystąpić 
dwuosobowe drużyny. Zapisy w dniu 

Z początkiem sierpnia piłka-
rze ręczni Świdnickiego Klubu Piłki 
Ręcznej rozpoczęli przygotowania do 
nowego sezonu w I lidze. W planach 
jest między innymi udział w dwóch 
turniejach towarzyskich oraz cztery 
lub pięć gier sparingowych.

–W pierwszym miesiącu zamie-
rzamy trenować pięć razy w tygodniu, 
natomiast we wrześniu wrócimy do 
tradycyjnego systemu czterech trenin-
gów w tygodniu (poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek) – informuje trener 
zespołu Krzysztof Terebun. 

Plan sparingów
▪ 17.08 (środa) AZS Zielona Góra (I liga) 
– wyjazd

▪ 24.08 (środa) wolny termin na spa-
ring
▪ 27.08 (sobota) II Memoriał Bronisła-
wa Malego z udziałem Trójki Nowa Sól 
(I liga), KPR Gryfino (I liga), Handball 
Jablonec (II liga czeska) wyjazd – Nowa 
Sól
▪ 1.09 (czwartek) Hazena Nachod (I liga 
czeska) dom
▪ 3.09 (sobota) Turniej towarzyski z 
udziałem Viretu Zawiercie (I liga), AZS 
AGH Kraków (I liga), MKS Wieluń (Liga 
Centralna) wyjazd – Zawiercie
▪ 6.09 (środa) Hazena Nachod (I liga 
czeska) wyjazd
▪ 8.09 (piątek) Orlik Brzeg (II liga) wy-
jazd

oprac.

Wakacyjne ostatki 
na piasku

zawodów w godz. 9:30-10.00. Więcej 
informacji pod numerami telefonu 74 
852 12 62 lub 607 944 999 udziela Wal-
demar Kurek ze Świdnickiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji.

DG

Turnieje organizowane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji cieszą się sporym zainte-
resowaniem wśród okolicznych zawodników. 

Wataha rozpoczęła 
przygotowania 

Rozgrywki ligowe 
rozpoczną się 
17 września. Na 
inaugurację ŚKPR 
zagra w Obornikach 
Śląskich z mistrzem 
poprzedniego 
sezonu – Borem.
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Zuzanna Rut 
rozpoczyna 
przygodę 
w Stanach 
Zjednoczonych

Przez lata z powodzeniem roz-
wijała swoje siatkarskie umiejęt-
ności w Świdnicy. Teraz rusza w 
świat, aby szlifować formę i zdobyć 
dobre wykształcenie. Zuzanna Rut 
przenosi się za ocean, gdzie będzie 
reprezentować barwy Blinn Colle-
ge Volleyball z Teksasu.

Występująca na pozycji środko-
wej, Zuzanna Rut przez lata stano-
wiła o sile młodzieżowych zespo-
łów MKS IgnerHome Polonii Świd-
nica. Z powodzeniem występowała 
również w zespole seniorskim. Po 
zdaniu matury, młoda zawodnicz-
ka postanowiła kontynuować swo-
ją przygodę z siatkówką w Stanach 
Zjednoczonych. – Zuzia to nasza 
wychowanka, która była z nami od 
najmłodszych lat. Teraz będzie kon-
tynuowała swoją przygodę z siat-
kówką w Blinn College w Teksasie, 
dołączając do Blinn College Volley-
ball. Zuzi serdecznie gratulujemy, 
dziękujemy za te wszystkie spędzone 
wspólne lata, trzymamy kciuki i ży-
czymy powodzenia w nowej druży-
nie – opowiada zarząd świdnickie-
go klubu.

DG

Młoda siatkarka wyruszyła za ocean, aby 
spełnić swój amerykański sen. 
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Rozpoczynający się w sobotę, 13 
sierpnia sezon to ostatnie rozgryw-
ki, które będą dzieliły czwartą ligę 
na grupy wschodnią i zachodnią. Od 
przyszłego roku powstanie jedna, 
18-zespołowa liga. W efekcie ozna-
cza to, że tegoroczna kampania bę-
dzie wyjątkowo trudna i w ostatecz-
nym rozrachunku każdy punkt może 
okazać się na wagę utrzymania (z 
ligi spadnie niemal połowa drużyn). 
Natomiast kto będzie walczył o pra-
wo udziału w barażu o awans do III 
ligi? W tym sezonie rywalizacja za-
powiada się niezwykle interesująco. 
Piast Żmigród, Lechia Dzierżoniów, 
Słowianin Wolibórz, a także Igner-
Home Polonia-Stal Świdnica. Każdy 
z wymienionych zespołów powinien 
włączyć się do walki o czołowe loka-
ty. Nie wolno zapominać również o 
wyjątkowo mocnych beniaminkach 
w postaci Górnika Wałbrzych i Ga-
lakticos Solna. 

Spore wzmocnienia  
i wysoka forma w sparingach 

Przed startem rozgrywek do klu-
bu dołączyło kilku zawodników ze 
sporym doświadczeniem ligowym. 
Przed sezonem 2022/2023 szere-
gi świdnickiego klubu zasilili m. in. 
Kornel Traczyk (Ślęza Wrocław), 
Oskar Trzepacz (Piast Żmigród), Ka-
mil Moskwa (MKP Wołów), Piotr Ko-
tyla (Ślęza Wrocław), Bartosz Kar-
bowiak (Jaworzanka 1946 Jawor) czy 
wracający do Świdnicy Michał Orze-
chowski (Bruk-Bet Termalica Nie-
ciecza). Natomiast po stronie strat 
należy odnotować Wojciecha Szubę 
(dotychczasowy kapitan) i Szymona 
Tragarza. Obaj zawodnicy od nowe-
go sezonu będą bronić barw ligowe-
go rywala – Słowianina Wolibórz. 

Biało-zieloni w okresie przygo-
towawczym rozegrali sześć sparin-
gów. Świdniczanie wygrali z Górni-
kiem Wałbrzych (4:2), Bielawianką 
Bielawa (3:0), Piastem Żmigród (3:0), 
Karkonoszami Jelenia Góra (2:0), 
a także zremisowali z rezerwami 
Chrobrego Głogów (2:2). Czy dobra 
dyspozycja w test meczach prze-
łoży się na walkę o ligowe punkty? 

Startuje IV liga! 

Pierwszą odpowiedź na to pytanie 
poznamy już w najbliższą sobotę, 13 
sierpnia. Podopieczni Grzegorza Bo-
rowego na inaugurację sezonu zmie-
rzą się przed własną publicznością z 
wcześniej wspomnianym Górnikiem 
Wałbrzych, który po kilku latach tu-
łaczki po niższych ligach wraca na 
szczebel czwarto ligowy. Pierwszy 
gwizdek arbitra o godz. 17.00. 

Terminarz rundy jesiennej:
1. kolejka: IgnerHome Polonia-Stal 

Świdnica – Górnik Wałbrzych, 
13.08, godz. 17.00.

2. kolejka: Sokół Marcinkowice - 
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica

3. kolejka: IgnerHome Polonia-Stal 
Świdnica – Barycz Sułów

4. kolejka: Foto-Higiena Gać – 
IgnerHome Polonia-Stal Świdnica

5. kolejka: IgnerHome Polonia-Stal 
Świdnica – Moto-Jelcz Oława

6. kolejka: Słowianin Wolibórz – 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica 
7. kolejka: IgnerHome Polonia-Stal 

Świdnica – Skałki Stolec 
8. kolejka: Galakticos Solna – 

IgnerHome Polonia-Stal Świdnica
9. kolejka: IgnerHome Polonia-Stal 

Świdnica – Zamek Kamieniec 
Ząbkowicki 

10. kolejka: Lechia Dzierżoniów 
– IgnerHome Polonia-Stal 
Świdnica

11. kolejka: IgnerHome Polonia-Stal 
Świdnica – Bielawianka Bielawa 

12. kolejka: Orzeł Ząbkowice Śląskie 
– IgnerHome Polonia-Stal 
Świdnica 

13. kolejka: IgnerHome Polonia-Stal 
Świdnica – Piast Żmigród

14. kolejka: IgnerHome Polonia-Stal 
Świdnica – Piast Nowa Ruda 

15. kolejka: Polonia Trzebnica 
– IgnerHome Polonia-Stal 
Świdnica 

DG

Świdniczanie powinni walczyć o czołowe lokaty w ligowej tabeli. 
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Sezon 2022/2023 na czwartoligowych boiskach zapowiada się niezwykle interesująco. 
Powodów jest kilka: widmo reorganizacji rozgrywek, która spowoduje spadek dużej ilości 
zespołów, a także sporo renomowanych zespołów w stawce, które powinny liczyć się w 
walce o najwyższe cele. Jak w tym wszystkim odnajdą się piłkarze IgnerHome Polonii-Stali 
Świdnica?  
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