
Pomyślności w nowym roku szkolnym 2022/23, sukcesów edukacyjnych i wychowawczych 
życzyli 1 września uczniom i rodzicom dyrektorzy szkół oraz nauczyciele podczas uroczy-
stych apeli z okazji rozpoczęcia nauki. Po dwumiesięcznym odpoczynku czas wrócić do 
szkolnych ławek. str. 4
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ŚŚwidnica

31 sierpnia w nocy na świat przy-
szedł Franuś. Narodziny zdrowego 
chłopca były możliwe dzięki meto-
dzie in vitro, dofinansowanej w ra-
mach Świdnickiego Programu Lecze-
nia Niepłodności.

– Franek ma 58 cm oraz waży 3200 
gramów. Kochany bobasek jest trzecim 
świdnickim dzieckiem, które urodziło 
się dzięki metodzie in vitro! Szczęśli-
wym rodzicom życzę cudownych chwil, 
przespanych nocy i zdrowia dla ich 
pociechy – informuje prezydent Świd-
nicy, Beata Moskal-Słaniewska. Przy-
pomnijmy, że na przełomie listopada 
i grudnia ubiegłego roku w Świdnicy 
dzięki dofinansowaniu metody in vitro 
urodziły się bliźniaki. Z dofinansowa-
nia zabiegu w Gminie Miasto Świdni-
ca mogą skorzystać pary, u których 
stwierdzono przyczynę niepłodności 

lub nieskutecznego leczenia niepłod-
ności w okresie 12 miesięcy poprze-
dzających  zgłoszenie do programu. 
Kobieta ubiegająca się o dofinanso-
wanie nie może przekroczyć 40. roku 
życia, a mężczyzna 50 lat. Petycję w 
sprawie przyjęcia programu dofinan-
sowania in vitro, którą podpisało po-
nad 800 mieszkańców, wniosła świd-
niczanka Anna Gromek. Program zo-
stał pozytywnie zaopiniowany przez 
Agencję Oceny Technologii Medycz-
nych i Taryfikacji, był także konsul-
towany medycznie z doktorem nauk 
medycznych, specjalistą położnictwa i 
ginekologii, ordynatorem oddziału gi-
nekologiczno-położniczego z podod-
działem patologii ciąży Regionalnego 
Szpitala Specjalistycznego „Latawiec” 
w Świdnicy – Filipem Kubiaczykiem.

JB

W ciągu jednej sekundy zawaliło 
się życie Łukasza Tkaczyka, świd-
niczanina, który doznał poważne-
go urazu mózgowo-czaszkowego w 
wyniku upadku ze schodów. Męż-
czyzna walczy o powrót do spraw-

ności. 11 września odbędzie się fe-
styn charytatywny, z którego do-
chód przeznaczony zostanie na jego 
rehabilitację.

– Nikt nie wierzył, że to wypadek, 
bo jak ciężki uraz czaszkowo-mózgowy 

mógłby się przytrafić ko-
muś, kto spadł z zaledwie 
3 schodów? A wystarczyła 
tylko chwila, zwyczajne 
zasłabnięcie.  Dzięki in-
tensywnej rehabilitacji 
Łukasz z mozołem powra-
ca do zdrowia, ale przed 
nim jeszcze długa i kręta 
droga. Koszty zabiegów są 
wysokie, dlatego organi-
zujemy festyn, na którym 
zbierać będziemy środ-
ki  – mówi siostra Łuka-
sza,  Angelika. Podczas 
imprezy przeprowadzo-
ne zostaną licytacje, nie 
zabraknie również lote-
rii książek, przejażdżek 
motocyklami, słodkości 
czy swojskich pierogów. 
Słowem, będzie się dzia-
ło. Festyn odbędzie się 11 
września w godz. 10.00-
18.00 na boisku sporto-
wym przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Świdnicy.

JB

Na pomoc 
Łukaszowi. 
Festyn charytatywny 
w najbliższą niedzielę

Nowe życie dzięki in vitro 

Dzięki metodzie in vitro szczęśliwi rodzice mogą się cieszyć z narodzin zdrowego dziecka.
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Nowości na Osiedlu Młodych w Świdnicy. Z inicjatywy Spółdzielni Mieszka-
niowej nieopodal poczty przy ul. Zamenhofa zamontowano nową tablicę na 
nekrologi, natomiast przy pawilonach handlowych ustawiono słup ogłosze-
niowy.  

MIGAWKA Z MIASTA
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Świdnica była jednym z pierw-
szych miast w Polsce, które powołało 
ją do życia. 29 sierpnia obchodzone 
jest święto Straży Miejskiej. Zostało 
ono ustanowione w rocznicę uchwa-
lenia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. określającej zasady działania stra-
ży gminnej. Uroczyste spotkanie w 
Urzędzie Stanu Cywilnego było oka-

Funkcjonariusze 
odebrali awanse

zją do wręczenia awansów, podzięko-
wań i omówienia planów na najbliż-
szą przyszłość.

Świdnicka Straż Miejska powsta-
ła w 1991 roku, a zatem ma już 31 lat. 
– Najważniejszym ogniwem w naszej 
jednostce są ludzie. Każdy z nas wie, 
że naszym głównym obowiązkiem jest 
służba drugiemu człowiekowi – pod-

kreśla Marek Fiłonowicz, komendant 
świdnickiej Straży Miejskiej. Świdnic-
ka formacja jest najprężniej działającą 
strażą w regionie, wciąż zyskuje nowe 
kompetencje. Funkcjonariusze anga-
żują się w wiele akcji wspierających 
mieszkańców. Wiceprezydent Szy-
mon Chojnowski podziękował straż-
nikom za ich pomoc i aktywne dzia-
łanie na rzecz uchodźców z Ukrainy, 
którzy w wyniku wojny zaczęli przy-
bywać do Świdnicy. Podkreślił także, 
że z roku na rok wśród świdniczan ro-
śnie zaufanie do strażników miejskich.

Spotkanie było również okazją 
do wręczenia awansów dla czterech 
funkcjonariuszy. Za duże zaangażo-
wanie, wysoką dyscyplinę osobistą 
oraz bardzo dobre wyniki pracy awan-
se służbowe otrzymali:

▪ Inspektor Ryszard Filimowski 
na stanowisko inspektora w Referacie 
Służby Patrolowej;

▪ Starszy specjalista Sławomir Jóź-
wik na stanowisko młodszego inspek-
tora w Referacie Służby Patrolowej;

▪ Specjalista Andrzej Czarnecki 
na stanowisko starszego specjalisty w 
Referacie Służby Patrolowej;

▪ Specjalista Jarosław Grzymek 
na stanowisko starszego specjalisty w 
Referacie Służby Patrolowej. 

DGPodczas symbolicznego spotkania wręczono awanse na wyższe stopnie.
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Naukę w świdnickich publicznych 
szkołach podstawowych rozpoczęło 
4183 uczniów w 171 oddziałach. 466 
pierwszoklasistów uczy się w 20 od-
działach. Do podstawówek uczęszcza 
308 ukraińskich uczniów. Natomiast 
w placówkach ponadpodstawowych, 
których organem prowadzącym jest 
powiat świdnicki, jest 5534 uczniów. 

Miejskie rozpoczęcie roku szkol-
nego odbyło się w Szkole Podstawo-
wej nr 315 im. Jana Pawła II w Świd-
nicy. W uroczystości udział wzięli 
m.in: wiceprezydent Świdnicy Szy-
mon Chojnowski, senator Agnieszka 
Kołacz–Leszczyńska, posłowie Iza-
bela Katarzyna Mrzygłocka i Marek 
Dyduch, dyrektor Wydziału Eduka-
cji Urzędu Miejskiego Tadeusz Nie-
dzielski wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej Joanna Gadzińska oraz 
radni Danuta Morańska i Wiesław 
Żurek. Przybyłych gości, a przede 
wszystkim uczniów i ich rodziców, 
przywitała dyrektor szkoły Mag-
dalena Butkiewicz. – Miniony rok 
szkoły nie należał do najłatwiejszych, 

Uczniowie wrócili do szkół 

wielu ludzi potrzebujących wsparcia i 
pomocy. Po II wojnie światowej Pola-
kom jest znana taka sytuacja, dlatego 
doskonale rozumiemy naród ukra-
iński. Najmłodsi uczniowie naszej 
szkoły w przygotowanym uroczystym 
występie wyrecytowali bardzo ważny 
dla każdego Polaka wiersz - podkre-
śliła dyrektor Butkiewicz. - Uczniom 

Pomyślności w nowym roku szkolnym 2022/23, sukcesów edukacyjnych i wychowawczych życzyli 1 września uczniom 
i rodzicom dyrektorzy szkół oraz nauczyciele podczas uroczystych apeli z okazji rozpoczęcia nauki. Po dwumiesięcznym 
odpoczynku czas wrócić do szkolnych ławek.

Czas powrotu dzieci i młodzie-
ży do szkół to szczególny okres 
dla służb mundurowych. Zarówno 
policjanci jak i strażnicy miejscy z 
początkiem września pojawili się 
w pobliżu ruchliwych przejść, aby 
zadbać o bezpieczeństwo pieszych 
zmierzających do placówek szkol-
nych. 

W pierwszych dniach wrze-
śnia funkcjonariusze skupiali się 
na zachowaniu uczestników ruchu 
drogowego, zarówno kierujących 
jak i pieszych. Przypominali o za-
chowaniu szczególnej ostrożności, 
jaką należy zachować, zbliżając się 
do przejścia dla pieszych, a także o 
tym, aby nie korzystać z telefonów 
komórkowych podczas przecho-
dzenia przez „zebrę”. Tylko 1 wrze-

Podczas rozpoczęcia nie mogło zabraknąć występów artystyczno-wokalnych oraz symbolicz-
nego pasowania na ucznia.
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Kalendarz na rok szkolny 2022/2023
W rozpoczętym roku szkolnym uczniowie będą mieli 110 dni wolnych. Wiele 
świąt wypada w piątek, co stwarza dla uczniów i rodziców okazję do przedłu-
żenia sobie weekendu.
Dni wolne od nauki:
2 14 października 2022: Dzień Nauczyciela;
2 1 listopada: Wszystkich Świętych;
2 11 listopada: Święto Niepodległości;
2 23 grudnia 2022 – 1 stycznia 2023: zimowa przerwa świąteczna;
2 6 stycznia 2023: święto Trzech Króli;
2 13 – 26 lutego 2023: ferie zimowe (województwa dolnośląskie);
2 6-11 kwietnia 2023: wiosenna przerwa świąteczna;
2 1-3 maja 2023: majówka;
2 8 czerwca 2023: Boże Ciało;
2 24 czerwca – 31 sierpnia 2023: wakacje.

śnia w ramach działań  „Bezpieczna 
droga do szkoły” przeprowadzonych 
na terenie powiatu świdnickiego bra-
ło udział 66 funkcjonariuszy policji. 
– Funkcjonariusze Straży Miejskiej w 
byli obecni w rejonie przejść dla pie-
szych w pobliżu szkół podstawowych. 
Kontrowaliśmy i pomagaliśmy, szcze-
gólnie tym najmłodszym, bezpiecznie 
dotrzeć do szkoły. Skupialiśmy się na 
takich miejscach, w których występuje 
największe natężenie ruchu kołowego 
i pieszego. – tłumaczy Marek Fiłono-
wicz, komendant Straży Miejskiej w 
Świdnicy.

DG

Mundurowi monitorowali przejścia dla pieszych

► Strażnicy miejscy zadbali o bezpie-
czeństwo pieszych w drodze do szkoły. fo
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życzę wytrwałości w dążeniu do suk-
cesów, a rodzicom rozwiązywania 
wszystkich problemów, aby dobrze 
zainwestowali w swoje dzieci, które 
są przyszłością naszego kraju. Życzę 
wszystkim dużo spokoju w tych trud-
nych dla wszystkich czasach – mówił 
poseł Marek Dyduch. 

Rozpoczęcie roku szkolnego z pewnością zapadnie w pamięci uczniów klas pierwszych. Po zakończeniu uroczystości pierwszaki wraz z zapro-
szonymi gośćmi zapozowali do pamiątkowego zdjęcia. 

był pełen nieoczekiwanych zmian. 
Wybuch wojny na Ukrainie spowo-
dował, że do naszego kraju przybyło 
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Drogiemu 
Massymiliano Ronzatowi 

i jego najbliższym głębokie wyrazy współczucia 
w związku ze śmiercią 

taty 
składają 

Janina, Łukasz, Błażej, Wiktor Koperscy 
oraz pracownicy firmy Koperski 

Przedsiębiorstwo Pogrzebowe

Śp. Tadeusz Bortnik urodził się 
17 maja 1931 roku w miejscowości Łu-
kowa w powiecie biłgorajskim (woj. 
lubelskie) w rodzinie nauczycielskiej. 
Po ukończeniu szkoły średniej roz-
począł swoją przygodę z wojskiem. 1 
października 1950 roku został skiero-
wany do Wojskowej Akademii Tech-
nicznej, którą po pięcioletnich stu-
diach ukończył z tytułem magistra 
inżyniera elektromechaniki. Po stu-
diach pełnił różne odpowiedzialne 
funkcje w wojsku, począwszy od do-
wódcy plutonu, dowódcy kompanii 
do szefa sztabu pułku. Przez ostat-
nie 20 lat swojej służby pracował w 
przedstawicielstwach wojskowych 
na terenie zakładów produkujących 
między innymi elementy na potrze-
by sił zbrojnych. 17 lipca 1984 roku 
po 35 latach służby wojskowej został 
zwolniony i przeniesiony w stan spo-
czynku. Jako emeryt wojskowy przez 
wiele lat pracował w Zespole Szkół 
Budowlano-Elektrycznych na stano-
wisku nauczyciela elektrotechniki. 
9 października 1984 roku wstąpił do 
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, 
w którym pełnił różne funkcje takie 
jak przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej, wiceprezes, a od 7 sierpnia 2003 
roku- prezesa. – Przez 20 lat prze-
wodniczył naszemu związkowi ziemi 
świdnickiej. Trudno w to uwierzyć, że 
jak zwykle nie usiądzie z nami przy 
stole, aby omówić plany działania. 
Za nienaganne pełnienie służby woj-
skowej był wielokrotnie wyróżniany 
i odznaczony m.in. Złotym Krzyżem 
Zasługi, złotym medalem za zasługi 
dla obronności kraju, Złotym Meda-
lem Sił Zbrojnych w Służbie Ojczy-
zny. Za wytężoną działalność związ-
kową odznaczony wieloma medalami 
za zasługi dla ZŻWP oraz Krzyżem 

Złotym z Gwiazdą nadawanym za 
wybitne osiągnięcia w realizacji ce-
lów związku. Tadeusz Bortnik zapro-
jektował, pozyskał sponsorów i przy 
wsparciu samorządu świdnickiego 
doprowadził do końca renowację Po-
mnika Saperów. Monument ten na 
trwałe został włączony do najnowszej 
historii Świdnicy. Co roku organizo-
wał uroczystości „Dni Sapera” przy 
wsparciu młodzieży szkolnej i dyrek-
cji zarówno ze Szkoły Podstawowej nr 
105 jak i III Liceum Ogólnokształcące-
go. Od czerwca 2014 roku był aktyw-
nym członkiem nowo powstałej Rady 
Seniorów. Wszystkie swoje czynności 
wykonywał z wielkim zaangażowa-
niem, przeżywał je całym sobą. Za-
wsze dawał nam przykład, jak należy 
podchodzić do wykonywania przyję-
tych na siebie zobowiązań. Chwała Ci 

Najbliżsi pożegnali 
Tadeusza Bortnika

mojaswidnica.plcodzienna porcja 
informacji na 

za to kolego prezesie. Jesteśmy dum-
ni, że mieliśmy w naszych szeregach 
tak aktywnego i oddanego patriotę, 
którego będzie nam brakowało. Dzień 
Święta Wojska Polskiego w Świdnicy 
tak bardzo kojarzył się z Tobą, Ta-
deuszu. To Ty tak pięknie potrafiłeś 
zorganizować tę ważną dla nas żoł-
nierzy uroczystość. Trudno Cię będzie 
w tym, co robiłeś, godnie zastąpić, 
ale będziemy się starać – w emocjo-
nalnej mowie pożegnali Tadeusza 
Bortnika, jego wieloletni przyjaciele 
i współpracownicy ze świdnickiego 
oddziału Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego.

Tadeusz Bortnik zmarł 24 sierp-
nia w wieku 91 lat. Rodzinie i najbliż-
szym składamy najszczersze kondo-
lencje.

DG

– Byłeś naszym przyjacielem. Trudno będzie Cię w tym, co robiłeś, godnie zastąpić, ale będzie-
my się starać – podkreślali zgodnie wieloletni współpracownicy. W sobotę, 27 sierpnia odbyło się 
ostatnie pożegnanie płk Tadeusza Bortnika, prezesa świdnickiego oddziału Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego oraz wieloletniego nauczyciela w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych. Zmarłemu w ostatniej drodze towa-
rzyszyła rodzina, przyjaciele, delegacja szkoły, władze miasta i powiatu oraz organizacje kombatanckie.

W ostatnim pożegnaniu Tadeusza Bortnika wzięła udział rodzina oraz liczni przyjaciele. 
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Jak rozpoczęła się Pani droga 
muzyczna? 

- Moja miłość do muzyki klasycznej po-
jawiła się we wczesnych latach życia 
i właściwie przyszła tak po prostu, po 
dziecięcemu. Na pewno zaczęło się od 
koncertów prezentowanych w telewi-
zji. Oczywiście było też bębnienie pal-
cami o stół oraz fascynacja skrzypca-
mi. Moi dziadkowie przejęli mieszkanie 
poniemieckie, w którym były skrzypce i 
mandolina. I to tam właśnie  pojawiła 
się pierwsza miłość, która ostatecznie 
przegrała z pianinem. Moja ciocia z 
Katowic jest także pianistką, więc moż-
na powiedzieć, że gdzieś w rodzinie ta 
muzyka była. To też ostatecznie prze-
ważyło i tak trwa ta moja przygoda.

Czy rodzice pomagali Pani w 
rozwijaniu zainteresowania 
muzyką klasyczną? 

- Oboje nie mieli nic wspólnego ze 
światem muzyki, choć oczywiście tata 
był wielkim kibicem, ale też krytykiem. 
Bardzo czułym na to, co gram. Zawsze 
na koncertach zasiadał w ostatnich 
rzędach, a potem omawiał ze mną mój 
występ. Ta muzyka była ze mną w za-
sadzie od początku. Grała mi w duszy, 
rezonowała. Stąd wybór takiej, a nie 
innej drogi życiowej. Do szkoły mu-
zycznej poszłam dosyć wcześnie, ale 
dopiero wówczas, gdy rodzice kupili do 
domu pianino.

Ścieżka pedagogiczna, którą 
Pani, podąża nie jest łatwa. 

- Na studiach, jak większość studentów, 
dla podreperowania budżetu zaczęłam 
udzielać prywatnych  lekcji fortepianu.  
Szybko okazało się, że sprawia mi to bar-
dzo dużą przyjemność. Odnalazłam się 
w tym, że kochając grę na instrumen-
cie, jeszcze lubię uczyć. Dawało  mi to 
ogromną satysfakcję. No i jakby natural-
nie podjęłam decyzję o rozpoczęciu pracy 
po studiach właśnie w szkole muzycznej. 

Skąd zatem decyzja o podjęciu 
kierowania szkołą?

- Przypadek sprawił, że objęłam kiero-
wanie placówką. Ówczesny dyrektor 
Kazimierz Kościukiewicz ciężko zacho-
rował i okazało się, że konieczne będzie 
wyłonienie jakiejś osoby, która poniesie 
to dalej. Weszłam w tę rolę z marszu i 
pełnię ją od 2016 roku.

Ilu w sumie macie Państwo 
uczniów w szkole? 

- W tej chwili na zajęcia uczęszcza 143 
osoby. Zawsze mamy więcej chętnych 

Beata Bartko-Kozieł: 
największą satysfakcję czerpię 
z sukcesów moich uczniów

niż miejsc, ale teraz to wygląda nie-
co inaczej. Kiedyś to było pięć osób na 
jedno miejsce, dziś te liczby nieco się 
zmieniły, ale nadal nasza szkoła cieszy 
się powodzeniem, co jest dla całej kadry 
satysfakcjonujące. 

Przed jakimi wyzwaniami stoi 
teraz placówka, którą Pani 
kieruje?

- Są to na pewno zmiany, które zapo-
wiada resort kultury. Bardzo cieszę się, 
że udało nam się przeprowadzić już 
termomodernizację budynku, wymianę 
okien i instalacji elektrycznej. Wyre-
montowaliśmy także wszystkie łazienki, 
i przeprowadziliśmy cyfryzację wszyst-
kich sal lekcyjnych. Na pewno mamy 
wiele planów i staramy się o pieniądze 
na ich realizację. Głównym wyzwa-
niem i jednocześnie celem działalności 
szkoły jest wzbudzanie,   podtrzymywa-
nie i rozwijanie zainteresowania pięk-
nem muzyki wśród młodego pokolenia  
w tym coraz bardziej zabieganym świe-
cie. 

Od kilku lat kierowana przez 
Panią szkoła z muzyką kla-
syczną wychodzi do miesz-
kańców. Mam tu na myśli cho-
ciażby rewelacyjny koncert w 
Ogrodzie Różanym. Jak ważna 
zatem w życiu człowieka jest 
edukacja muzyczna?

- Bardzo mnie cieszy taki odbiór. Wy-
darzenie zorganizowaliśmy w sumie 

po raz trzeci, ale mieliśmy przerwę 
związaną z pandemią. Myślę, że takie 
koncerty to przede wszystkim wzajem-
ne dzielenie się pozytywnymi emocja-
mi: z jednej strony uczniowie dają pu-
bliczności piękną muzykę, a z drugiej 
to publiczność przekazuje ogrom pozy-
tywnych emocji i zachwytu,  więc dla 
młodych ludzi jest to ogromna nagroda 
i ukoronowanie ich pracy. Wtedy czu-
ją, że to co robią, ćwiczą, rzeczywiście 
ma sens. Wreszcie mogą się z kimś tym 
swoim talentem podzielić i to jest pięk-
ne i budujące.

Wielu rodziców marzy o tym, 
aby ich pociecha szła w kie-
runku muzyki. Na co muszą 

zwracać uwagę, by odkryć ta-
lent swojego dziecka?

- Trzeba po prostu swoje dziecko ob-
serwować i bardzo być otwartym na 
jego zainteresowania. Rodzic powinien 
wspierać ciekawość świata takiej małej 
istoty i za nią  podążać. Na pewno po-
mocne mogą być panie w przedszkolach, 
które skupione na podopiecznych mogą 
dostrzec przejawy takich zainteresowań. 
Dlatego tak ważna jest edukacja muzycz-
na już od wczesnych lat życia dziecka. 

Czy można powiedzieć, że 
muzyka działa na młodego 
człowieka rozwijająco?

- Oczywiście! Niewiele osób zdaje sobie 
sprawę, że muzyka działa na dziecko 
wielopłaszczyznowo. Zwłaszcza teraz, 
gdy młodzi ludzie są przebodźcowani, 
spędzają dużo czasu w świecie wirtu-
alnym, muzyka jest niezwykle ważna. 
Muzykowanie rozwija mózg, uczy ko-
ordynacji, ćwiczy pamięć, która nie-
zbędna jest do nauki matematyki czy 
języków obcych. To także dyscyplina, 
konsekwencja, a nawet praca w grupie. 
Naprawdę warto rozwijać swoje dzieci 
muzycznie, bo dużo na tym zyskają.

Na zakończenie naszej roz-
mowy nie mogę nie zapytać 
o nagrodę w dziedzinie upo-
wszechniania kultury, któ-
rą przyznała Pani prezydent 
Świdnicy. Czy takie wyróżnie-
nie jest dla Pani istotne? 

- Ta nominacja bardzo mnie zaskoczyła 
i oczywiście jest mi bardzo miło, jestem 
zaszczycona. Nie działam jednak dla 
nagród, splendoru i wyróżnień. Cieszy 
mnie praca z ludźmi i to jej poświę-
cam główną uwagę. Jednak największą 
satysfakcję czerpię z sukcesów moich 
uczniów. Ostatnio nie mogę nacieszyć 
się dokonaniami mojego absolwenta 
Szymona Noska. I to jest właściwie to, 
czym żyję i co sprawia mi ogromną ra-
dość. To, że ktoś pięknie zagrał, że jego 
codzienna mozolna nauka przynosi 
efekty - nie da się tego uczucia porów-
nać z niczym innym. Miło mi, że jestem 
częścią sukcesów moich uczniów. Ich 
rozwój jest dla mnie najważniejszy.

Justyna Bereśniewicz

Beata Bartko–Kozieł ukończyła Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego 
we Wrocławiu w zakresie gry na fortepianie oraz kurs zarządzania oświatą. 
Pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego 
w Świdnicy. Jest pedagogiem o 27-letnim stażu pracy, a w 2016 roku zosta-
ła powołana na stanowisko dyrektora tej szkoły. Jako pianistka i akompania-
torka występowała na imprezach kulturalnych w Świdnicy jak i za granicą. 
Jej uczniowie z sukcesami uczestniczą w konkursach oraz kończą studia w 
Akademiach Muzycznych. Otrzymała nagrodę Dyrektora Centrum Eduka-
cji Artystycznej II stopnia w 2015 roku oraz I stopnia w 2019 roku. Angażuje 
społeczność szkolną w różnorodną działalność kulturalną na terenie miasta. 
Uczniowie prezentują swoje osiągnięcia m.in. podczas koncertów w Ogro-
dzie Różanym, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, podczas Dni Świdnicy i wielu 
innych miejskich uroczystościach. Oprócz działalności na polu muzycznym 
Beata Bartko-Kozieł zaangażowana jest w działalność związaną z upowszech-
nianiem kultury – współpracuje ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Kup-
ców Świdnickich, ze Stowarzyszeniem Przyjaciele Szkoły Muzycznej oraz ze 
Stowarzyszeniem „Trzy sosenki”.  

Nad wymiar skromna, nie lubi mówić o sobie, za to o swoich uczniach mogłaby opowia-
dać bez końca. Tak samo jak o muzyce, która jest jej ogromną pasją. Beata Bartko-Kozieł 
wkrótce odbierze nagrodę za działalność związaną z upowszechnianiem kultury. Jak roz-
poczęła się jej przygoda z fortepianem, przed jakimi wyzwaniami stoi szkoła, którą kieruje 
i wreszcie o tym, dlaczego edukacja muzyczna dzieci jest niezwykle ważna, opowiada w 
rozmowie z naszą redakcją.

Beata Bartko-Kozieł najlepiej czuje się grając na pianinie, choć jak podkreśla wielką satysfakcję 
czerpie także z nauczania swoich uczniów.
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Spotkania, wycieczki, wspólne 
projekty i pomysły – członkowie klu-
bu seniora, działającego na Osiedlu 
Zarzecze, od siedmiu lat poświęcają 
się wspólnym pasjom i zajęciom, do-
skonale się przy tym bawiąc.

Klub seniora na Zarzeczu dzia-
łający w sali przy kościele pw. Miło-
sierdzia Bożego jest jednym z najstar-
szych w mieście. Co tydzień na zaję-
ciach spotyka się ponad 20 osób, które 
biorą udział w przygotowanych przez 
koordynatorkę z ramienia MOPS-
-u zajęciach. Sam pomysł powstania 
klubów na terenie miasta od lat jest 
bardzo bliski prezydent Świdnicy Be-
acie Moskal-Słaniewskiej  oraz dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Violettcie Kalin. – Bardzo 

cieszę się, że po przerwie spowodowa-
nej pandemią wróciliście do wspól-
nych spotkań, które są przecież tak 
ważne. Nic nie zastąpi rozmowy z dru-
gim człowiekiem, a wiem, że bardzo jej 
wszystkim brakowało. Kluby Seniora 
od zawsze były dla mnie bardzo waż-
ne. Teraz mamy nieśmiałe marzenie o 
stworzeniu takiego miejsca na Osiedlu 
Zawiszów. Dzięki uprzejmości prezesa 
spółdzielni klub tam działa, ale mamy 
na Zawiszowie swoją działkę, na któ-
rej moglibyśmy zbudować nowe miej-
sce integracji mieszkańców. Marzymy 
o tym i być może pomysł uda nam się 
kiedyś zrealizować  – mówiła prezy-
dent Świdnicy,  Beata Moskal-Sła-
niewska. 

JB

„Rodzina zastępcza - miłość nie 
do zastąpienia” – to hasło pierwszej 
edycji biegu, który zorganizowano 
w niedzielne południe, 4 września w 
Parku Centralnym w Świdnicy. Im-
prezie sportowej towarzyszył piknik 
dla całych rodzin.

Ideą wydarzenia było promowa-
nie rodzicielstwa zastępczego wśród 
mieszkańców i uświadamianie, jak 
taka forma wsparcia jest potrzebna 
dzieciom, które z różnych powodów 
nie mogą wychowywać się w rodzi-
nach biologicznych. W Polsce według 
statystyk GUS-u na koniec 2020 roku, 
w formie pieczy zastępczej przebywa-
ło 71,5 tys. dzieci pozbawionych cał-

kowicie lub częściowo opieki rodziny 
naturalnej, w tym 55,5 tys. w pieczy 
rodzinnej oraz 16,0 tys. w pieczy in-
stytucjonalnej. Dlatego tak ważne jest 
zachęcanie do stworzenia potrzebują-
cym dzieciakom ciepłego i odpowie-
dzialnego domu, dzięki któremu mają 
szansę na dobry start w życiu. Pod-
czas festynu nie zabrakło atrakcji ta-
kich jak gry i zabawy dla najmłodszych 
z klaunikową Fifi, wspólnego puszcza-
nia baniek, malowania twarzy. Wszy-
scy, którzy przebiegli lub przeszli wy-
znaczoną trasę, mogli wziąć udział w 
losowaniu nagród.

JB

Klub seniora świętował 
siódme urodziny

 Urodziny klubu były doskonałą okazją do podsumowania działalności, ale także snucia planów 
na przyszłość. Spotkanie zakończyły wspólne zdjęcia.

Biegiem promowali 
rodzicielstwo zastępcze

W biegu wzięło udział ponad 120 osób, a dwukilometrowa trasa alejkami parku nie sprawiła 
nikomu trudności.
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Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowiska:

Wagony Świdnica sp. z o.o. jest jedną ze spółek należących do amerykańskiego koncernu THE GREENBRIER 
COMPANY, wiodącego producenta taboru kolejowego w Ameryce Północnej. W Europie jesteśmy w czołówce 
producentów wagonów towarowych. 

OFERUJEMY:
• zatrudnienie w renomowanej międzynarodowej firmie  
o ugruntowanej pozycji na rynku pracy;

• zatrudnienie na pełny etat;
• współudział w produkcji od podstaw całego,  
złożonego wyrobu;

• duże możliwości rozwoju w obrębie jednej firmy - 
produkcja „od konstrukcji do gotowego produktu”  
na indywidualne zamówienia klienta;

• udział w szkoleniach i kursach. 
• dodatkowe ubezpieczenie medyczne

 SPOSÓB ZŁOŻENIA SWOJEGO PODANIA O PRACĘ:
prosimy przesłać swoje CV wraz z listem motywacyjnym, pod podany adres firmy z dopiskiem „OFERTA PRACY”.

Firma WAGONY ŚWIDNICA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Adres siedziby firmy: Wagony Świdnica sp. z o.o. ul. Strzelińska 35 58-100 Świdnica
lub e-mail: rekrutacja@gbrx.com

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów rekrutacji
Administratorem danych osobowych jest Wagony Świdnica Sp. z o. o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 35, email: rekrutacja@gbrx.com , 
email inspektora ochrony danych osobowych: iodo@gbrx.com. Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie 
rekrutacyjne do Wagony Świdnica sp. z o.o.(Pracodawca), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w 
zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, abyśmy zatrzymali Twoje CV w swojej 
bazie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Zgadzam 
się na przetwarzanie przez Wagony Świdnica sp. z o.o.  danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych 
rekrutacji”. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy 
w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na 
podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość 
udziału w rekrutacji. W każdym czasie możesz cofnąć wyrażoną zgodę, kontaktując się z nami pod adresem  rekrutacja@gbrx.com . Dostęp do 
przesłanego zgłoszenia rekrutacyjnego (CV) będzie miał wyłącznie zarząd spółki, dział kadr i podmioty upoważnione do prowadzenia procesu 
rekrutacji oraz osoby kierujące pracownikami w dziale, którego dotyczy rekrutacja. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani 
przekazywane poza granicę RP. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących 
swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.  Jeżeli 
chciałby Pani/Pan złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym 
( CV) , prosimy bezpośredni kontakt z działem kadr spółki Wagony Świdnica sp. z o.o. Przysługuje Pani/Panu także prawo do złożenia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie  CV  na potrzeby przyszłych rekrutacji – przysługuje 
Pani/Panu prawo do odwołania wcześniej wyrażonej zgody.

SPAWACZ 
z uprawnieniami spawania blach spoinami czołowymi w metodzie MAG (135)

Osobom chętnym do pracy w zawodzie spawacza oferujemy możliwość uzyskania 
niezbędnych uprawnień. 

OCZYSZCZACZ 
KONSTRUKCJI 

OPERATOR SUWNICY 
z uprawnieniami IS lub IIS 

ROBOTNIK 
OBRÓBKI WIÓROWEJ:  

TOKARZ, FREZER

MALARZ

Od wszystkich kandydatów oczekujemy zaangażowania w pracy, rzetelności i odpowiedzialności. 
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Jedno z najbardziej urokliwych i 
magicznych miejsc na mapie Świd-
nicy już wkrótce będzie nawiązywało 
do swojej historycznej przeszłości. 
Trwają intensywne prace przy od-
budowie altany w Parku Młodzieżo-
wym.

W ramach wykonywanych prac 
odbudowywany jest taras widokowy 
wraz z altaną i fontanną kaskadową 
znajdującą się w korpusie tarasu. Prze-
budowana będzie fontanna wolnosto-
jąca. Przewidziano również montaż 
oświetlenia iluminacji obiektu. Dopeł-
nieniem będą nowe nasadzenia drzew, 
krzewów i bylin. Autorem projektu jest 
Autorskie Biuro Projektów „a” s.c.

Przypomnijmy, że działania rozpo-
częły się od rozbiórki korpusu pozo-
stałości po altanie oraz dna fontanny. 
Odbudowane zostały już mury dolnego 
i górnego tarasu. Wykorzystano do tego 
głównie kamień z rozbiórki. Wyczysz-

czono również całą konstrukcję muro-
wą. Odtworzono betonowe misy fon-
tann. Wykonano instalację elektryczną 
do oświetlenia i iluminacji obiektu oraz 
instalację wodno-kanalizacyjną do ob-
sługi fontann. Gotowa już jest posadzka 
kamienna górnego tarasu oraz schody 
wraz z balustradami prowadzące z dol-
nego na górny taras. Obecnie wykony-
wana jest drewniana konstrukcja altany. 
Wykonawcą zadania jest firma wyłonio-
na w drodze przetargu – Zakład Ogól-
nobudowlany REMECO Spółka Jawna. 
Koszt prac to ponad 3 miliony 300 ty-
sięcy złotych. Zgodnie z umową powin-
ny one zakończyć się 30 października 
tego roku, choć prawdopodobnie do-
biegną końca przed wyznaczonym ter-
minem. Inwestycja dofinansowana zo-
stała z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych – Świdnica otrzymała na ten 
cel 2,3 miliona złotych.  

DG

W czwartek, 22 wrze-
śnia o godz. 18.00 w sali 
teatralnej Świdnickiego 
Ośrodka Kultury od-
będzie się inauguracja 
sezonu kulturalnego. 
Podczas uroczystości 
wręczone zostaną na-
grody prezydenta miasta 
Świdnicy za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury oraz sta-
tuetka „Mecenasa Kultury”.

Prezydent, Beata Moskal–Sła-
niewska przyznała trzy nagrody dla:

– Urszuli Pawłowskiej za cało-
kształt działalności w zakresie upo-
wszechniania kultury;

– Beaty Bartko–Kozieł za cało-
kształt działalności w zakresie upo-
wszechniania kultury;

– Mariusza Barcickiego za 
ochronę kultury, w szczególności za 
25 lat pracy przy dokumentacji dzia-
łań konserwatorskich prowadzo-
nych w świdnickiej Katedrze pw. św. 
Stanisława i św. Wacława

Symboliczną statuetkę „Mecena-
sa Kultury” otrzyma firma  IgnerHo-
me ze Świdnicy w podziękowaniu za 
wsparcie dwóch ważnych świdnic-
kich imprez – Festiwalu Filmowego 
Spektrum oraz Festiwalu Bachow-
skiego, a także pani Alex Piechocki, 
która przekazała w darze Muzeum 
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy 14 
obrazów swego ojca, świdnickiego 
artysty malarza - Marka Kosiby.

Urszula Pawłowska w 1989 roku 
zaczęła prowadzić pierwszą w mie-
ście galerię sztuki współczesnej Vi-
troArt. Organizowała wernisaże, 
wystawy malarstwa, grafiki, rzeźby 

Znamy nazwiska laureatów 
nagrody w dziedzinie 
upowszechniania kultury

Altana rośnie w oczach

Wszystkie prace prowadzone są w terminie. 
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i szkła. Dbała o pamięć ar-
tystów rodzimych – przy-

gotowała wystawy prac 
Romana Łysakowskiego, 
Mariana Ruszkiewicza 
czy Marka Kosiby. Była 
inicjatorką upamięt-
nienia świdnickich ar-

tystów, dzięki jej dzia-
łaniom powstała tablica 
pamiątkowa Tadeusza Ga-
domskiego. Wrażliwa na 

estetykę rzeźby Dorothei von Phi-
lipson kowala Wielanda konsekwen-
cją i zaangażowaniem finansowym 
doprowadziła do renowacji rzeźby, 
która znalazła bezpieczną przystań 
w Parku Centralnym. Urszula Paw-
łowska jest członkiem Rady Muzeum 
przy Muzeum Dawnego Kupiectwa 
w Świdnicy, pracowała w komisji 
konkursowej na rekonstrukcję i re-
alizację wieży świdnickiego ratusza. 
Jako prezes Towarzystwa Regional-
nego Ziemi Świdnickiej zainicjowa-
ła i współorganizowała konferencje 
popularno-naukowe na 50-lecie 
istnienia Towarzystwa i 100-lecie 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Była pomysłodawczynią po-
wstania „Encyklopedii Świdnicy”. 
Inicjatywą Urszuli Pawłowskiej jest 
idea wzniesienia pomnika i upa-
miętnienia postaci Bolka II, 
księcia świdnicko-jawor-
skiego. Otoczyła opieką 
merytoryczną konkurs 
na projekt pomnika, a 
obecnie aktywnie zbiera 
fundusze na realizację 
zwycięskiego projektu.

Beata Bartko–Ko-
zieł ukończyła Akademię 
Muzyczną im. Karola Li-

pińskiego we Wrocławiu w 
zakresie gry na fortepia-
nie oraz kurs zarządza-
nia oświatą. Pracuje 
w Państwowej Szkole 
Muzycznej I stopnia im. 
Ludomira Różyckiego w 
Świdnicy. Jest pedago-
giem z 27-letnim stażem 
pracy, a w 2016 roku zo-
stała powołana na stano-
wisko dyrektora tej szkoły. 
Jako pianistka i akompaniatorka wy-
stępowała na imprezach kultural-
nych w Świdnicy jak i za granicą. Jej 
uczniowie z sukcesami uczestniczą 
w konkursach oraz kończą studia 
w Akademiach Muzycznych. Otrzy-
mała nagrodę Dyrektora Centrum 
Edukacji Artystycznej II stopnia 
w 2015 roku oraz I stopnia w 2019 
roku. Angażuje społeczność szkolną 
w różnorodną działalność kultu-
ralną na terenie miasta. Uczniowie 
prezentują swoje osiągnięcia, m.in. 
podczas koncertów w Ogrodzie 
Różanym, w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, podczas Dni Świdnicy i 
wielu innych miejskich uroczysto-
ściach. Oprócz działalności na polu 
muzycznym Beata Bartko-Kozieł 
zaangażowana jest w działalność 

związaną z upowszechnianiem 
kultury – współpracuje ze 

Stowarzyszeniem Przed-
siębiorców i Kupców 
Świdnickich, ze Stowa-
rzyszeniem Przyjaciele 
Szkoły Muzycznej oraz 
ze Stowarzyszeniem 
„Trzy sosenki”.  

Mariusz Barcicki jest 
miłośnikiem Świdnicy, a na 
co dzień przewodnikiem 

turystycznym po niej, a od 8 
lat również przewodnikiem 

po kościele pw. św. Sta-
nisława i św. Wacława. 
W 1997 roku rozpoczął 
dokumentację działań 
konserwatorskich przy 
świdnickiej katedrze. 

Realizuje w ten sposób 
swoją pasję fotografowa-
nia, wspierając ochronę 
bezcennego zabytku. Wy-

konuje, opisuje i archiwizuje foto-
grafie, na których uwiecznia etapy 
prac remontowych w gotyckiej perle 
Dolnego Śląska. W ramach archi-
wizacji Mariusz Barcicki wykonał 
kilka tysięcy zdjęć. Przez szereg 
lat organizował także prezentacje 
dotyczące świdnickiej katedry. W 
1997 roku był współautorem wysta-
wy „Pomóżmy ocalić katedrę”, a w 
2005 autorem wystawy „Rewitaliza-
cja świdnickiej katedry”. W tym roku 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
przedstawił pokaz multimedialny 
swoich zdjęć połączony z wystawą 
plenerową „25 lat remontu katedry 
świdnickiej”. W 2013 roku otrzymał 
Brązowy Krzyż Zasługi za działal-
ność na rzecz ochrony zabytków i 
promocję regionalnego dziedzictwa 
kulturowego.

Inaugurację sezonu kulturalnego 
uświetni koncert Soni Bohosiewicz, 
która wystąpi w muzycznym stand-
-upie „10 sekretów Marilyn Monroe”. 
Bilety w cenie 30 zł są do nabycia w 
kasie Świdnickiego Ośrodka Kultu-
ry – sekretariat II piętro, Rynek 43 
i internetowo na stronie www.sok.
com.pl.

oprac.

Urszula Pawłowska

Beata Bartko-Kozieł

Mariusz Barcicki
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37958 - dokładnie tyle osób od-
wiedziło nowy, zmodernizowany ba-
sen letni przy ul. Śląskiej w dniach 
20 lipca – 4 września. Zważywszy na 
fakt, że kąpielisko zostało otwarte 
niemal w połowie wakacji, powyższa 
liczba robi wrażenie. 

Przypomnijmy, że stare ponie-
mieckie kąpielisko przy ul. Śląskiej w 
Świdnicy zmieniło się nie do poznania. 
Inwestycja kosztowała blisko 35 milio-
nów złotych. Wykonawca przyspie-
szył prace o około trzy miesiące, by 
świdniczanie jeszcze w tym roku mo-
gli kąpać się w basenie. - To inwestycja 
z wielu stron rekordowa. Fenomenalny 
czas budowy, imponująca ilość atrak-

cji oraz atrakcyjna cena biletów spra-
wiła, że nasz obiekt odwiedziło w tym 
sezonie aż tyle osób. Świdniczanie nie 
muszą już jeździć do innych miast, aby 
skorzystać z letniego kąpieliska. Mamy 
swój basen, który może napawać nas 
dumą. Aktualnie mieszkańcy całego 
regionu przyjeżdżają właśnie do Świd-
nicy, mocno chwaląc nasz obiekt. Bar-
dzo serdecznie dziękuję pracownikom 
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji, to właśnie ci wspaniali ludzie za-
pewniali gościom komfort wypoczyn-
ku.  Już dzisiaj zapraszam na kolejny 
sezon – podsumowuje Beata Moskal-
-Słaniewska, prezydent Świdnicy. 

DG

Wnioski w sprawie udostępnienia 
miejsc do handlu zniczami i kwiatami 
w dniach od 27 października do 2 li-
stopada br. na terenie miasta Świdni-
cy przy alei Brzozowej, ulicy Łukasiń-
skiego oraz ulicy Słowiańskiej można 
składać do 30 września br. w pokoju 
nr 1 Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 
Po upływie tego terminu nie będą one 
przyjmowane, a niekompletne nie będą 
uwzględnione w losowaniu miejsc. 
Niedopuszczalna jest także zmiana we 
wniosku już złożonym.

Przedsiębiorca może złożyć tylko 
jeden wniosek zgłoszeniowy uczestnic-
twa w losowaniu miejsc do handlu przy 
jednym cmentarzu. Powinien on zawie-
rać: imię i nazwisko wnioskodawcy, ad-
res, telefon, datę jego sporządzenia oraz 
wskazanie miejsca oraz okresu prowa-
dzenia  handlu. Losowanie miejsc do 
handlu odbędzie w piątek, 7 paździer-
nika o godz. 9.00 w sali narad Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy.

Do wniosku należy dołączyć nastę-

pujące dokumenty:
▪ w przypadku producentów kwia-

tów – decyzję o wymiarze podatku rol-
nego wraz z dowodem opłaty,

▪ w przypadku osób fizycznych i 
prawnych – aktualne zaświadczenie z 
Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z 
płatnościami,

▪ oświadczenie, że wnioskodawca 
nie zalega z płatnościami wobec gminy, 
ZUS lub KRUS.

Blisko 38 tysięcy osób 
odwiedziło basen letni

W najbardziej upalnych chwi-
lach w ciągu jednego dnia na 
terenie basenu przebywało 
nawet kilka tysięcy gości.
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Od poniedziałku, 12 września, po 
wakacyjnej przerwie powracają bez-
płatne konsultacje psychologiczne 
dla mieszkańców Świdnicy uwikła-
nych w problem uzależnień i prze-
mocy domowej oraz będących w sze-
roko rozumianym kryzysie.

Psycholog Julianna Skałba pełnić 
będzie dyżury przy ul. Długiej 33 w 
Świdnicy, w poniedziałki w godz. 16:00 

- 18:00 oraz w czwartki w godz. 16:00 - 
19:00. Prosimy o kontakt telefoniczny 
z psycholog w celu umówienia wizyty, 
pod nr. tel. 74/ 856 29 66 w godzinach 
konsultacji. Dodatkowe informacje 
można uzyskać w Wydziale Polityki 
Społecznej i Spraw Socjalnych, pod nr 
tel. 74/ 856 29 35 od poniedziałku do 
piątku od godz. 7.30 do 15.30.

oprac.

Bezpłatne konsultacje psychologiczne

Handlarze kwiatami i zniczami 
mogą składać wnioski 

Losowanie miejsc do handlu przy cmenta-
rzach odbędzie się w piątek, 7 października 
o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego 
w Świdnicy.
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Kapituła konkursu złożona z przedstawicieli władz 
miasta, organizacji okołobiznesowych oraz ubiegło-
rocznych laureatów konkursu „Świdnicki Gryf” zgło-
siła kandydatów i nominowała do nagrody w kate-
goriach: „Sudecki produkt regionalny”, „Firma roku”, 
„Dobre smaki” oraz „Zdrowie i uroda”  następujące 
firmy i przedsiębiorców:

Sudecki produkt regionalny

1. Dyniowy Zakątek, Michał Starak, Olszany 171 
– wyroby z dyni – gospodarstwo rodzinne, którego 
początki sięgają 1945 roku, gdy rodzina Staraków z 
kresów wschodnich przyjechała do Olszan. Pan Mi-
chał jest właścicielem w trzecim pokoleniu i  prowadzi 
wraz z żoną gospodarstwo o powierzchni 38 ha.  Jedną 
z upraw jest dynia, którą hodują od 16 lat w oparciu o 
naturalne metody i planują ją certyfikować ekologicz-
nie. Dyniowy Zakątek od kilkunastu lat stara się od-
tworzyć kulturę spożycia tego cudownego warzywa. 
Na terenie gospodarstwa powstał mały sklepik z pro-
duktami z dyni: dżemami, musami, konfiturami, pasta-
mi, humusami, smalczykami dyniowymi, sosami, oleja-
mi, ciastami, czekoladami, likierami itd. Opakowania, 
w które pakuje się produkty, są  albo szklane albo z 
mączki kukurydzianej.

2. Palarnia Blend, 
Paweł Żyłka ul. Wro-
cławska 3, Pszenno – 
kawa – palarnia kawy 
działająca w regio-
nie od 3 lat. Dystry-
bucja kawy odbywa 
się głównie poprzez 
prężnie rozwijającą 
się stronę interne-
tową. Palarnia ma na 
stałe w ofercie kilka 

mieszanek, reszta to kawy jednorodne, które dobiera-
ne są na bieżąco, na podstawie świeżych zbiorów w 
krajach produkcyjnych. Na paczkach kaw jest między 
innymi sowa jako symbol obecności pobliskiej Wielkiej 
Sowy, czy dzik na Kawie Świdnickiej. 

3. Nuubag sp. z 
o.o. ul. Kalcytowa 10, 
Strzegom - toreb-
ki – markę NuuBag 
stworzyło mło-
de małżeństwo ze 
Strzegomia. Produ-
kują  torebki, ręcznie 
wykonane w Polsce, 
w tradycyjnych, lo-
kalnych manufak-
turach.  Produkty 
marki NuuBag do-
stępne są w sklepie 
internetowym. Poza 
kilkoma modelami 
torebek firma ofe-

ruje również portfele, aktówki, plecaki i nerki. Ostatnią  
nowością są torebki personalizowane. Od lipca 2021 firma 
prowadzi także sprzedaż na rynku niemieckim.

Firma roku

1. DBI Plastisc sp. z o.o. ul. Towarowa 30, Świdnica 
– firma istnieje w Świdnicy od 2000 r., zajmuje się pro-
dukcją m. in. zaślepek, złączek wentylacyjnych, przy-
cisków osłony termicznej, zabezpieczeń rur PE oraz 
PCV, ma w swojej ofercie ponad 4 tys. produktów. W 
2018 r. została rozbudowana siedziba przy ul. Towaro-
wej, gdzie znajduje się nowoczesny park maszynowy, 
zaplecze biurowe i sale konferencyjne. Zakład w Świd-
nicy jest największym oddziałem duńskiej firmy DBI, 
jest również głównym centrum logistycznym, skąd 
wysyłane są produkty do ponad 50 krajów na świecie. 
Firma dba o zrównoważony rozwój, dlatego w 2020 r. 
jako pierwsza na świecie wprowadziła na rynek 100 % 
bioplastikowe rozwiązania  ochronne. Ponadto w ze-
szłym roku wprowadzono nowy koncept DBIL-oop – 
usługi zwrotu i recyklingu.

2. Cloos - Polska sp. z o.o. ul. Stawki 5, Świdni-
ca – firma ta obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia 
działalności i jest jedną z wiodących firm w Polsce, 
zajmującą się projektowaniem i budową zrobotyzo-
wanych systemów spawalniczych. W 2021 r. podjęte 
zostały ważne decyzje inwestycyjne dla firmy: rozbu-
dowa hali produkcyjnej, zakup maszyn produkcyjnych, 
instalacje fotowoltaiczne. Cloos - Polska angażuje się 
w pomoc dla społeczności lokalnej, między innymi 
wspiera finansowo kluby i wydarzenia sportowe, szpi-
tale w walce z COVID-19, finansowo wsparła również 
odrestaurowanie zabytkowego fortepianu Świdnickie-
go Ośrodka Kultury.

3. MiWi Milena 
Witek ul. Kazimie-
rza Wielkiego 28/17, 
Świdnica – firma jest 
na rynku od stycznia 
2020 r. Pierwotnym 
pomysłem było pro-
jektowanie oraz szycie 
ubranek dla lalek Bar-
bie. Były to produkty w 
pełni rzemieślnicze. Z 
czasem firma powięk-
szyła asortyment o 
zestawy matchy-mat-
chy (dziecko-lalka, mama-córka). W tym momencie 
głównym produktem są ubrania dziecięce.  Produkty 

dla dzieci zostały okrzyknięte w mediach społeczno-
ściowych jako najlepsze w Polsce. Wszystkie ubrania, 
materiały i dodatki tworzone są w Polsce. Pakowane są 
tylko w ekologiczne kartony.

Dobre smaki 
1. Piekarnia 

Żarnowiec Wiktor 
Żarnowiec, Komu-
nardów 18, Świd-
nica – rodzinna 
piekarnia z ponad 
70-letnią tradycją, 
w której wypieka 
się chleb według 
receptur przekazy-
wanych z pokolenia 
na pokolenie. Chleb 
z piekarni Żarno-
wiec jest robiony na 
naturalnym zakwa-
sie bez udziału po-
lepszaczy smaku czy wzrostu. Każdy bochenek wytwa-
rzany jest w tradycyjny sposób z ogromną starannością 
oraz kunsztem piekarskim, bez udziału nowoczesnych 
maszyn. Właściciele wierzą, że to, co dobre, wymaga 
naturalnych składników i pracy ludzkich rąk. 

2. CAD Szymon Słomka, Rynek 33, Świdnica –  
„Gałka” to miejsce spotkań, w którym spróbujesz lo-
dów własnej produkcji z wysokiej jakości surowców, 
wypijesz kawę pochodzącą z lokalnej palarni oraz 
spróbujesz ciast wypiekanych na miejscu. Firma CAD 
stworzyła lody odpowiednie dla wegan, na bazie eko-
logicznych napojów roślinnych, bez dodatku cukru. 
Firma ta działa też pod marką Elements Gelato, pro-
dukując naturalne półprodukty lodowe i zaopatrując w 
nie lodziarnie w całej Polsce. „Gałka” to przede wszyst-
kim młodzi ludzie z pasją, którzy codziennie wkładają 
mnóstwo serca, ciężkiej pracy i zaangażowania, aby 
zadbać o każdy detal.

3. MMS Marek Śleszyński, ul. Długa 31A, Świdni-
ca – w kawiarni „Łakociak” znajdziesz słodycze dla ca-
łej rodziny: gofry, naleśniki, firmowe Łaty, desery, lody, 
ciastka i zdrowe przekąski.  Oprócz kawiarni w cen-
trum miasta firma prowadzi również drugi punkt w 
Świdnicy - bar przy ul. Strzegomskiej 2 (pasaż E.Lec-
lerc), w ofercie którego znajdziemy  smaczne, trady-
cyjne domowe dania jak kotlet schabowy, gulasz z serc 
czy ozorki w sosie chrzanowym.

Poznaliśmy nominowanych do tegorocznych Gryfów 
Nagroda gospodarcza „Świdnicki Gryf” jest rozpoznawalną marką i prestiżowym wyróżnieniem dla firm, jak i osób fi-

zycznych działających w biznesie w Świdnicy. W tym roku statuetki wręczone zostaną po raz osiemnasty podczas gali 
przedsiębiorczości, którą zaplanowano na 14 października.
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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.
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Poznaliśmy nominowanych do tegorocznych Gryfów 
Zdrowie i uroda 

1. Lumaki 
Studio Kamila 
Śliska, ul. We-
sterplatte 68, 
Świdnica – Ka-
mila i Piotr to 
m a ł ż e ń s t w o 
p r o w a d z ą c e 
studio makijażu 
permanentnego, 
mikropigmen-
tacji skóry gło-
wy, wizażu oraz 
stylizacji rzęs i 
brwi. Pracują, 
szkolą i dzielą 
się swoją wiedzą 

z wielką pasją. Zostali trenerami mikropigmentacji 
jednej z czołowych marek w branży, marki Maderm. 
Zakupili lokal, który będzie w pełni dostosowany 
także dla osób niepełnosprawnych. Są partnerami 
fundacji Endomama, a w przyszłym roku planują 
odbyć szkolenie, które pozwoli im wykonywać mi-
kropigmentacje medyczne, aby pomóc kobietom po 
mastektomii. Wspierają także lokalne akcje chary-
tatywne. W mediach społecznościowych mogą po-
chwalić się ponad setką samych pozytywnych opinii 
na temat ich pracy.

2. Studio 
treningowe Fit 
Kwadrat Kin-
ga Kiliszewska, 
ul. Okrężna 10, 
Świdnica – Kinga 
jest trenerką per-
sonalną od czerw-
ca 2019 roku. Jej 
wiedza i doświad-
czenie przekłada 
się na zadowolenie 
klientów wymaga-
jących treningów, 
m.in. rehabilitacyj-
nych, po kontuzji 
czy też operacji. 
Mocny nacisk kła-
dzie na lokalną grupę odbiorców i lokalny rozwój świa-
domości zdrowia. Planami rozwojowymi są kontrakty z 
zawodowymi klubami sportowymi jak i firmami – tre-
ningi dla pracowników w celu zwiększenia sprawno-
ści i świadomości – pracownik zdrowy to pracownik 
wydajny. Studio treningowe Fit Kwadrat  Kamil Par-
tyczny, ul. Okrężna 10, Świdnica – trener personalny 
od października 2017 roku, ukończył Akademię Mi-
strzostwa Sportowego Rekreacji i Turystyki. Ogromna 
wiedza, specjalizacja i doświadczenie poparte wieloma 
certyfikatami i szkoleniami wpływają na dużą liczbę 
klientów korzystających z usług Kamila. Jego pasja i 

talent przyciąga wielu młodych ludzi chcących pro-
wadzić zdrowy styl życia.

3. Salon Fa-
naberia - REST 
Mariusz Lip-
nicki,  ul. Ja-
giellońska 13/1, 
Świdnica; Sa-
lon Fanaberia – 
Emaks Ewa Ku-
bik, ul. Jagiellońska 13/1, Świdnica -  salon Fanaberia 
oferuje usługi kierowane dla kobiet i dla mężczyzn od 
2017 roku. Wykonywane są zabiegi SPA na ciało, zabie-
gi kosmetyczne na twarz na „białej kosmetyce”, przy 
użyciu nowoczesnych technologii takich jak urządze-
nia: GENEO oraz STORZ MEDICAL fala akustyczna 
modelująca ciało. Podnosząc jakość usług, właściciele 
odbyli różne szkolenia: ze zdobień paznokci, z kine-
zjotapingu i masażu tajskiego, z masażu KOBIDO. W 
najbliższych planach jest zakup kolejnych urządzeń 
kosmetycznych do zabiegów na twarz, w tym Zaffiro 
marki Neauvia Deviceas – nowoczesnego urządzenia 
do nieinwazyjnego i bezbolesnego termoliftingu.  Ja-
kość świadczonych usług poparta jest dyplomami, 
certyfikatami i wyróżnieniami w konkursach, targach 
i wystawach m.in. I miejscem w Świdnicy w „Orłach 
Kosmetyki” w 2020 r. oraz tytułem „Firma godna za-
ufania” w 2019 r. 

oprac.

Świdnicka Giełda Staroci, Numi-
zmatów i Osobliwości od lat w każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca przy-
ciąga setki świdniczan oraz przyjeż-
dżających z całego Dolnego Śląska 
kolekcjonerów, łowców okazji i mi-
łośników rzeczy, których w sklepach 
już kupić nie można. Nie inaczej było 
także 4 września.

Ogromne zainteresowanie 
„starociami”

Stałe spotkania mają w Świdnicy 
kolekcjonerzy numizmatów, pocztó-
wek, birofiliści i filateliści. Na giełdzie 
kupić można meble, dzieła sztuki i bi-
żuterię, stare zegary oraz akcesoria i 
części służące do przywracania sta-
rym przedmiotom ich dawnego bla-
sku.

DG

Następna giełda odbędzie się 
w niedzielę, 2 października. 
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Lustro poprawi 
bezpieczeństwo?

Radny Jan 
Jaśkowiak w 
złożonej in-
t e r p e l a c j i 
zwrócił się 
do władz 
miasta z py-
taniem o moż-
liwość mon-
tażu lustra 
drogowego przy ul. Parkowej. 

- Proszę o zamontowanie lu-
stra w pasie drogowym przy ul. 
Parkowej na wysokości wyjazdu z 
terenu nowo powstałych budynków 
mieszkalnych. Ponadto proszę o in-
formację, dlaczego nie przewidzia-
no podjęcia działań zmierzających 
do ułatwienia wyjazdu kierującym 
na etapie planowania inwestycji? 
Uważam, że zadanie powinno być 
uwzględnione w trakcie warunków 
porozumienia z deweloperem, któ-
ry wybudował obiekty w tej części 
miasta - stwierdził radny Jan Jaś-
kowiak. 

- Przy założeniu, że użyte w in-
terpelacji pojęcie „…nowo powsta-
łe budynki…” dotyczy budynków 
na działce nr 3226, wyjaśniam, 
ze przedmiotowe lustro stanowić 
będzie element wyposażenia zjaz-
du służącego do obsługi nierucho-
mości na wspomnianej działce. 
Jednak podczas realizacji inwe-
stycji deweloper nie przewidywał 
potrzeby montażu lustra dla ob-
sługi zjazdu, gdyż w projekcie or-
ganizacji ruchu dla budowanego 
przez siebie zjazdu, lustra nie za-
proponował. Zgodnie z art. 29 ust. 
1 ustawy o drogach publicznych, 
budowa, przebudowa i utrzymanie 
zjazdu należy do właściciela lub 
użytkownika nieruchomości, którą 
zjazd obsługuje, po uzyskaniu ze-
zwolenia zarządcy drogi. Wpraw-
dzie, naszym zdaniem, lustro nie 
podnosi bezpieczeństwa wyjazdu 
z posesji, gdyż obraz w niewielkim 
lustrze widziany z odległości wielu 
metrów potrafi być mylący, mimo 
to zarządca drogi, tzn. prezydent 
Miasta Świdnicy, może wyrazić 
zgodę na montaż lustra w pasie 
drogowym, jednak wyłącznie sta-
raniem i na koszt właściciela zjaz-
du. Niezbędnym jest wówczas, by 
właściciel(e) zjazdu(ów) wykonali 
projekt zmiany organizacji ruchu 
na ul. Parkowej i po uzyskaniu 
pozytywnej opinii zarządcy drogi 
oraz po uzyskaniu zatwierdzenia 
projektu przez zarządzającego ru-
chem (starosta powiatowy) projek-
todawca będzie mógł zamontować 
lustro i później to lustro utrzymy-
wać – tłumaczy prezydent Świd-
nicy, Beata Moskal-Słaniewska. 

DG

Obowiązkiem każdego właści-
ciela psa jest sprzątanie odchodów 
po swoim pupilu. Niestety, wciąż nie 
brakuje niefrasobliwych osób, które 
pozostawiają nieprzyjemną „niespo-
dziankę”. Czy rozwiązaniem ciągłego 
problemu będzie większa ilość „psich 
pakietów”? Radna Danuta Morańska 
w złożonej interpelacji apeluje o do-
datkowe kosze na psie odchody w ob-
rębie Osiedla Młodych. 

- Przedmiotem interpelacji jest 
zamontowanie stacji „psi pakiet” na 
terenach, gdzie mieszkańcy często 

wyprowadzają psy. Mając na 
uwadze potrzeby właścicieli 
czworonogów oraz własne 
obserwacje (wszystkie tere-
ny zielone we wskazanym 
obszarze są w bardzo dużej 
mierze wykorzystywane do 
wyprowadzania psów) wno-
szę o zamontowanie stacji 
„Psi pakiet” na terenach w 
obrębie zamkniętym przez 
wskazane ulice: L. Zamenhofa, W. Si-
korskiego, M. Langiewicza, gen. I. Prą-
dzyńskiego, kard. S. Wyszyńskiego oraz 

Tegoroczna akcja sprząta-
nia świata odbywa się pod hasłem 
„Wszystkie śmieci są nasze”. W 
trzeci weekend września uczestni-
cy wydarzenia sprzątają swoje małe 
ojczyzny, zachęcając do tego, aby 
przemyśleć swoje zachowanie, za-
nim bezmyślnie porzucimy puszkę 
lub butelkę po właśnie wypitym na-
poju.

- Spotkajmy się w sobotę, 17 wrze-
śnia o godzinie 11.00 przy skateparku 
na ulicy Polna Droga, aby posprzą-
tać teren od alei Brzozowej w stronę 
Zalewu Witoszówka. Akcja została 
zgłoszona w fundacji Nasza Ziemia 
– zachęca Jan Dzięcielski, prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Świd-
nicy. Warto podkreślić, że tylko w 
ubiegłorocznej ogólnopolskiej akcji 
zebrano 442 tony śmieci! – „Akcja 
Sprzątanie świata – Polska” jest czę-
ścią międzynarodowego ruchu „Cle-
an Up The World”, wywodzącego się 
z Australii. Uczestniczy w nim blisko 
40 milionów wolontariuszy na całym 
świecie. Kiedy 29 lat temu inicjowa-
łam tę akcję w Polsce, nie spodziewa-

W ubiegłym roku grupa radnych wraz z mieszkańcami wysprzątała teren parku Strzelnica. 

fo
to

: a
rch

iw
um

Mają jeden wspólny cel: 
zebrać jak najwięcej 
zalegających śmieci 

Więcej koszy na psie odchody 
na Osiedlu Młodych?

łam się, że dołączy do mnie tyle osób, 
firm, organizacji, szkół. Dziękuję, że 
w trzeci weekend września każdego 
roku razem możemy posprzątać Pol-
skę. Połączyło nas sprzątanie świata, 
więc i tym razem zróbmy wiele do-

brego dla „Matki Ziemi” – opowiada 
Mira Stanisławska-Meysztowicz, 
przewodnicząca Rady Fundacji Na-
sza Ziemia.

DG

Jan Jaśkowiak

Zdaniem radnej Morańskiej na Osiedlu Młodych powinno być więcej „psich pakietów”. 

J. Riedla – argumentuje radna Danuta 
Morańska.  - Informuję, że nie są pla-
nowane zakupy nowych stacji na psie 
odchody. Obecnie na terenach miasta 
obsługujemy 76 stacji tego typu, co 
wiąże się ze znacznymi kosztami ich 
eksploatacji. Roczny koszt utrzyma-
nia wynosi około 140 tysięcy złotych. 
W rejonie wyżej wymienionych ulic w 
obszarze części Osiedla Młodych eks-
ploatowanych jest sześć stacji „psi pa-
kiet” oraz dziesięć w Parku Sikorskie-
go. Ponadto tereny zielone w rejonie 
tych ulic są w zdecydowanej większo-
ści własnością Spółdzielni Mieszka-
niowej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 
10 oraz wspólnot mieszkaniowych. W 
związku z dużym zapotrzebowaniem 
na tego typu urządzenia zachęcaliśmy 
wszystkich właścicieli i zarządców 
nieruchomości do zakupu i używania 
stacji „psi pakiet” na swoich terenach. 
Przypominam, że zgodnie z ustawą o 
utrzymaniu porządku i czystości w 
gminie oraz uchwałą Rady Miejskiej 

w Świdnicy w tym zakresie, każdy 
właściciel lub opiekun zwierzę-

cia ma obowiązek sprzątania 
pozostawionych przez nie-
go nieczystości. Informuję 
również, że instytucją do 
sprawowania nadzoru nad 
przestrzeganiem przepisów 

o utrzymaniu porządku i czy-
stości na terenie Świdnicy jest 
Straż Miejska – odpowiada 

prezydent Świdnicy, Beata Moskal-
-Słaniewska. 

DG

Danuta Morańska
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codzienna 
porcja informacji na

mojaswidnica.pl
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Kolejny rejon miasta został 
uprzątnięty z zalegających śmieci. 
Tym razem w ramach prac społecz-
nie użytecznych wysprzątano teren 
parku Strzelnica.

Przypomnijmy, że 18 osób bezro-
botnych, bez prawa do zasiłku, ko-
rzystających ze świadczeń opieki i 
wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, od marca do końca listo-
pada znalazło zatrudnienie w ramach 
prac społecznie użytecznych. Łączna 
kwota świadczeń pieniężnych w tym 
okresie wyniesie ponad 60 tys. zł. 
Przez ten czas bezrobotni przepra-
cują prawie 7000 godzin. Program re-
alizowany jest w ramach współpracy 
pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a 
Powiatowym Urzędem Pracy w Świd-
nicy. Jest to jedna z form przeciw-

działania całkowitemu wykluczeniu 
z rynku pracy oraz łagodzenia nega-
tywnych skutków bezrobocia. Pra-
ce zlecane są przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Świdnicy oraz 
Urząd Miejski. Zatrudnione osoby 
porządkują tereny zielone, wykonują 
prace gospodarcze w miejscach użyt-
ku publicznego, czyli m.in. na przy-
stankach autobusowych czy chod-
nikach. Prace wykonywane są w wy-
miarze 10 godzin w tygodniu, w miej-
scu zamieszkania, bądź pobytu osoby 
bezrobotnej. Osoby wykonujące prace 
społecznie użyteczne zachowują sta-
tus osoby bezrobotnej, gdyż między 
podmiotem, w którym są organizo-
wane prace, a osobą bezrobotną nie 
nawiązuje się żaden stosunek pracy.

DG

Gdy tylko wybuchła wojna, świd-
niczanie ruszyli na pomoc mieszkań-
com Ukrainy. Ci z wdzięczności za 
okazane wsparcie… zmienili nazwę 
ulicy.  „Prawdziwych przyjaciół po-
znaje się w biedzie” - tym starym po-
rzekadłem można podsumować więc 
relacje, jakie łączą Świdnicę i miasto 
partnerskie Niżyn.

Trwająca od 24 lutego wojna po-
chłonęła już blisko 10 tysięcy ofiar. 
Inwazja Rosji na naszego wschodniego 
sąsiada sprawiła, że to właśnie Polska 
stała się krajem, który przyjął do sie-

bie najwięcej uchodźców. Swoje domy 
i serca otworzyły rzesze Polaków, 
także świdniczanie. To właśnie w na-
szym mieście, niemal natychmiast po 
wybuchu wojny, ruszył punkt pomocy 
przy ulicy Długiej 33. I to właśnie tam 
dostarczane były dary od mieszkań-
ców, które później trafiały m.in. do Ni-
żyna czy Iwano-Frankiwska - naszych 
miast partnerskich. – Urząd Miasta 
Niżyn ma przyjemność poinformować, 
że 29 sierpnia na posiedzeniu rady 
miejskiej postanowiono zmienić na-
zwę jednej z ulic miasta Niżyn na cześć 
waszego miasta Świdnicy. Ta inicjaty-
wa jest wyrazem głębokiej wdzięczno-
ści Niżyna dla mieszkańców waszego 
miasta za solidarność i pomoc, jakiej 
nam udzieliła wasza społeczność pod-
czas aktywnej fazy działań wojennych. 
Dzięki waszemu wsparciu Niżynowi 
udało się uniknąć katastrofy huma-
nitarnej, pomóc najsłabszym grupom 
mieszkańców naszego miasta a także 
Siłom Zbrojnym Ukrainy i Obrony Te-
rytorialnej – napisał w liście burmistrz 
miasta  Oleksandr Kodoła. – Bardzo 
wzruszyła mnie ta decyzja władz ukra-
ińskiego miasta. Wierzę, że wkrótce w 
waszych miastach, domach, sercach za-
panuje pokój. To marzenie wasze i na-
sze. Wiemy, że wtedy także potrzebna 
będzie pomoc. Będziemy wówczas tak-
że z wami. Pozdrawiam najserdeczniej! 
Trzymajcie się! Jesteście bohaterskim 
narodem  – odpowiedziała prezydent 
Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

JB

Zebrali kilogramy śmieci Kocia familia poleca się 
do adopcji

w przyszłości… Idzie zima. 
Maluchy mają ok. 2,5 

miesiąca, są srebrzy-
sto-szare z ciekawym 
rysunkiem pręg po 
bokach ciała. Mama 
prześliczna! Z podob-
nymi pręgami. Jest 

przyjazna ludziom i już 
wysterylizowana. Ko-

ciaki nieśmiałe, ale biega-
ją za ludźmi i chętnie się z 
nimi bawią… Branie na ręce 
jeszcze nie wchodzi w grę. 

Jednak zrobienie z nich „miziaków” jest 
kwestią niedługiego czasu. Kto się podej-
mie? Tel. kontaktowy: 695 359 577 – opi-
sują członkowie świdnickiego TOZ.

DG

Z wdzięczności do 
mieszkańców Świdnicy 
zmienili nazwę ulicy

W sumie zebrano kilkadziesiąt kilogramów zalegających odpadów. Kocięta z nadzieją oczekują 
na nowe domy. 
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W nadesłanym liście władze Niżyna dziękują 
za okazaną pomoc.

Napisz 
i opowiedz 
nam 

o swojej 
pasji 

lub hobby
redakcja@mojaswidnica.pl

Mają niespełna trzy 
miesiące i wraz ze swo-
ją mamą mieszkają na 
podwórku. W obli-
czu nadchodzącego 
ochłodzenia prowi-
zoryczne budki czym 
prędzej powinny 
zamienić na ciepły i 
kochający dom. Kocia 
rodzinka ze Świdnicy po-
leca się do adopcji.

– Na jednym ze świd-
nickich podwórek zamiesz-
kała kocia mama z czwórką dzieciaków. 
Życzliwość mieszkańców sprawiła, że 
kociaki mają co jeść, dostały budki, w 
których mieszkają i są mile widziane. 
Potrzebują jednak kochających domów 
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Nie zabrakło leżaków, koców i 
pysznego popcornu. Na zakończenie 
tegorocznej edycji „Lata na podwór-
ku” wolontariusze przygotowali fil-
mową niespodziankę dla całych ro-
dzin. We wtorek, 30 sierpnia boisko 
przy ul. J. Kilińskiego zmieniło się w 
plenerową salę kinową.

Już kilkadziesiąt minut przed star-
tem projekcji na boisku zaczęły się po-
jawiać pierwsze rodziny. Dzięki firmie 
Electrolux Świdnica, która jest part-
nerem „Lata na podwórku”, na miejscu 

Kilkudziesięciu wystawców pre-
zentujących swoje ekologiczne i 
smaczne produkty. Do tego muzycz-
ne koncerty, pokazy i wiele innych 
atrakcji. Za nami XV edycja targów 
„Zdrowie ma smak”. Wydarzeniu to-
warzyszył szósty Świdnicki Festiwal 
Piwa Rzemieślniczego.

Głównym celem targów było pro-
pagowanie zdrowej żywności, eduka-
cja uczestników w zakresie zasad ra-
cjonalnego odżywiania, promowanie 
zdrowego stylu życia oraz ekspozy-
cja produktów regionalnych i ekolo-
gicznych. - Wystawcy zaprezentowali 
m.in.: miody, octy, musztardy, syropy, 
ketchupy, oleje, wyroby cukiernicze, 

Kino na kocach 
zwieńczyło 
„Lato na podwórku”

naturalne kosmetyki, produkty syp-
kie, przetwory z dyni, pieczywo, przy-
prawy, koncentraty z owoców i roślin, 
jabłka, soki owocowe, dżemy i powidła, 
grzyby, sery, wędliny, wina, pierniki 
i ciasta. Oprócz stoisk ze zdrowymi, 
ekologicznymi i regionalnymi produk-
tami na odwiedzających targi czekały 
występy artystyczne, atrakcje dla naj-
młodszych i degustacja potraw kuch-
ni czeskiej – opowiada Piotr Dębek, 
rzecznik prasowy starostwa powia-
towego. Organizatorami wydarzenia 
byli: powiat świdnicki, Urząd Miejski 
w Świdnicy oraz Księstwo Świdnicko-
-Jaworskie.

DG

Świdnica po raz kolejny znalazła 
się na trasie „Czeskiego Expressu”, 
który w sobotę, 3 września przemie-
rzał Dolny Śląsk, promując polsko-
-czeską współpracę turystyczną.

Skład Parowego Expressu to za-
bytkowe wagony oraz lokomotywa 
555.153. Lokomotywa to niemiecki 
parowóz wojenny przejęty po wojnie 
przez kolej czeską, oznaczony serią 

nie mogło zabraknąć maszyny do po-
pcornu. Natomiast o jakość dźwięku i 
obrazu zadbała Wrocławska Fundacja 
Filmowa.

W ramach akcji „Lato na podwór-
ku” Fundacja Ładne Historie już po raz 
siódmy organizowała dzieciom czas 
w okresie wakacyjnym w czterech lo-
kalizacjach w Świdnicy – na Osiedlu 
Zarzecze, Osiedlu Zawiszów, Osiedlu 
Młodych oraz w parku przy ul. Gdyń-
skiej.

DG

Bezpłatny pokaz filmu animowanego „Ella Bella Bingo” cieszył się sporym zainteresowaniem 
wśród okolicznych mieszkańców. 
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Para buch! Zabytkowy 
skład zawitał do Świdnicy

555. Przejazd był częścią planu uru-
chomienia turystycznej linii kolejowej 
z Muzeum Kolejnictwa w Dolnej Lipce 
we współpracy z Muzeum Dawnych 
Maszyn i Technologii w Žamber-
ku, muzeami należącymi do Fundacji 
Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego 
Śląska oraz samorządem Dzierżonio-
wa. 

oprac.

Świdniczanie chętnie podziwiali wyjątkową lokomotywę. 
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Ekologicznie, 
a przede wszystkim 
smacznie 

Wystawcy zaprezentowali m. in. swoje smaczne i zdrowe miody.
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Członkowie Świdnickiego Stowa-
rzyszenia Rekonstrukcji Historycznych 
„SRH Świdnica” zaprosili świdniczan 
na wyjątkowe spotkanie z Agnieszką 
Habsburżanką, księżną świdnicko-ja-
worską, małżonką Bolka II.  Historycz-
na impresja odbyła się w niedzielę, 4 
września na świdnickim Rynku. 

Tym razem w ramach projektu 
„IX wieków historii Świdnicy. Jej wy-
bitni przedstawiciele” rekonstrukto-
rzy przygotowali impresję z Agniesz-

Agnieszka Habsburżanka 
pozdrowiła świdniczan 

ką Habsburżanką. Agnieszka w 1338 
roku wyszła za mąż za Bolka II w celu 
zwiększenia swojej pozycji w rywali-
zacji z Luksemburgami. Małżeństwo 
było bezpotomne. Po śmierci Bolka II 
Małego w 1368 r. księstwo świdnicko-
-jaworskie dostało się w jej ręce jako 
oprawa wdowia. Rządziła nim ponad 
dwie dekady aż do śmierci w 1392 
roku. Agnieszka została pochowana w 
kościele franciszkańskim w Świdnicy.

DG

Rekonstruktorzy tradycyjnie pojawili się na balkonie Muzeum Dawnego Kupiectwa.
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Nowatorskie, kreatywne, pełne 
pasji i przedstawione w różnorodnych 
formach: od spektaklu kukiełkowego 
przez widowiskowy pokaz ognia, skoń-
czywszy na mistycznej etiudzie filmo-
wej. Pracownicy i przyjaciele Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida 
w Świdnicy po raz kolejny udowodni-
li, że nie ma dla nich rzeczy niemożli-
wych. W ramach XI Narodowego Czy-
tania, w piątek 2 września na skwerze 
z dzikami, publicznie czytano wybrane 
utwory Adama Mickiewicza ze zbioru 
„Ballady i romanse”.

Narodowe Czytanie 2022 to XI edy-
cja akcji, której celem jest popularyzacja 
kanonu literatury polskiej. W 2012 roku 
zainicjował ją prezydent RP Bronisław 
Komorowski wspólną lekturą „Pana Ta-
deusza” Adama Mickiewicza. Dotychczas 
przeczytano już m.in. dzieła Aleksandra 
Fredry, Trylogię Henryka Sienkiewicza, 
„Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo Vadis” 
Henryka Sienkiewicza, „Balladynę” Ju-
liusza Słowackiego, a w ubiegłym roku 
w całej Polsce i na świecie przeczytano 
„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Za-
polskiej. W tym roku ponownie czytano 
dzieło Mickiewicza. Tym razem były to 
„Ballady i Romanse”, które miały pre-
mierę 200 lat temu w Wilnie. – W tym 
roku postanowiliśmy pokazać, że dzieła 
Adama Mickiewicza można prezentować 
i interpretować za pomocą różnorod-
nych form. Dlatego zaproponowaliśmy 
spektakl kukiełkowy, interpretując bal-
ladę „Pani Twardowska” w wykonaniu 

„Ballady i romanse” Mickiewicza 
w interpretacji świdniczan

grupy młodzieży z Alchemii Teatralnej 
oraz etiudę filmową przygotowaną przez 
Dariusza Miziarskiego we współpracy 
z Sylwią Miziarską, Agnieszką Subocz i 
Witkiem Kowaliszynem. Darek Miziar-
ski inspirował się w swojej interpretacji 
balladą „Świtezianka”. Oczywiście nie 
zabrakło tradycyjnego czytania. Balla-
dę „Lilie” przeczytali pracownicy świd-
nickiej biblioteki: Asia Moor, Sebastian 
Miech i Zbyszek Polak. Całość wyda-
rzenia uświetnił spektakularny pokaz 
ognia ukazujący dynamikę choreografii i 
„współpracę” człowieka z ogniem w wy-
konaniu Michała i Adama – opowiada 
Ewa Cuban, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. C.K. Norwida w Świdni-

Pracownicy biblioteki (od lewej: Sebastian Miech, Joanna Moor oraz Zbigniew Polak) w genial-
ny sposób wcieli się w rolę lektorów. 
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cy. „Ballady i romanse” zostały opubli-
kowane w czerwcu 1822 roku w Wilnie 
jako główna część pierwszego tomu 
„Poezyj” Adama Mickiewicza. Pisany w 
latach 1819-1821 cykl wierszy wyznaczył 
początek dziejów poezji romantycznej w 
Polsce, stając się dla nowej epoki jednym 
z najważniejszych punktów odniesienia. 
To zbiór nowatorski i oryginalny, a jed-
nocześnie ujmujący naturalnością stylu 
i prostotą języka. Wiersze ukazują sze-
rokie możliwości pisarskie wybitnego 
autora, który na tle nastrojowej przyro-
dy wykreował fascynujący i wyjątkowy 
świat pełen uczuciowości, fantazji i lu-
dowej moralności.

DG

To był czas integracji, edukacji, a 
przede wszystkim dobrej i kreatywnej 
zabawy. Za nami ostatni podczas te-
gorocznych wakacji piątkowy poranek 
organizowany przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną im. C.K. Norwida w Świdnicy.

Jak co roku świdnicka biblioteka 
nie zapomniała o najmłodszych, którzy 
okres wakacyjny spędzają w mieście. 
Cyklicznie przez dziewięć piątków na 
skwerze z dzikami odbywały się spo-
tkania w całości poświęcone dla dzieci. 
Nie zabrakło warsztatów plastycznych, 
wodnej zabawy czy dwukrotnego wy-
stępu krakowskiego teatru Maska. – Za 
nami dziewięć niesamowicie aktywnych 
piątków. Cieszą przede wszystkim twa-
rze uśmiechniętych dzieci, które chętnie 
spędzały czas, bawiąc się na skwerze. W 

Wakacyjna przygoda 
z biblioteką dobiegła końca

tym roku poranki zostały rozszerzone o 
ofertę skierowaną do najmłodszych zza 
wschodniej granicy. Rodzinna strefa za-
bawy wzbogacona została o gry w wersji 
XXL, do których dołączono instrukcje w 
języku polskim i ukraińskim, dzięki cze-
mu były one dostępne dla szerszego grona 
odbiorców. A spektakle teatralne zostały 
nagrane i przetłumaczone także dla dzie-
ci z Ukrainy. Ogromna w tym zasługa 
pań bibliotekarek, które za każdym razem 
starały się kreować i tworzyć różnorod-
ne zabawy. W ten sposób nikt nie miał 
prawa narzekać na nudę. Mam nadzieję, 
że ze wszystkimi spotkamy się już za rok 
– podsumowuje Ewa Cuban, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. 
Norwida w Świdnicy.

DG

Warto podkreślić, że podczas wakacyjnego cyklu za każdym razem dopisywała pogoda. Dzięki 
temu dzieci mogły się bawić na świeżym powietrzu. 
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Miejska Biblioteka Publiczna im. 
C.K. Norwida w Świdnicy zaprasza na 
wernisaż wystawy pokonkursowej w 
ramach XXVII Międzynarodowego 
Konkursu Fotografii Zestaw – Świdni-
ca 2022 inaugurują-
cej 35. Dni Fotografii. 
Wydarzenie odbędzie 
się w piątek, 16 wrze-
śnia o godz. 18.00.  
Podczas eventu wrę-
czone zostaną nagro-
dy konkursowe. 

Wystawa będzie 
prezentowana w bi-
bliotece do listopa-
da.  - W ramach Dni 
Fotografii odbędą się 
również wernisa-
że wystaw: „Sudecka 
Wenus 2022”, Marka 
Jurasa „Nudeometry”, 
Jana Mlčocha „Dan-
za”, prezentacja fo-
tografii „Z archiwum 
Międzynarodowych 
Fotograficznych Ple-
nerów Aktu – Zamek 
Książ 1984 – 1998” oraz 
wystawa fotografii 
Dmytra Oleksandro-
vych Kozatskyi „Moja 
najbardziej bolesna fo-
torelacja z Azovstalu”. 

W sobotę, 17 
września organizato-
rzy zapraszają na 31. 
Fotomaraton Świd-

Mistrzowie fotografii 
spotkają się w bibliotece 

nicki, z którego powstanie wystawa ple-
nerowa zaprezentowana na świdnickim 
Rynku. Patronat nad wydarzeniem obję-
ła Beata Moskal-Słaniewska, prezydent 
Świdnicy.

Katarzyna  
Buczma 
„Kobieta w Berlinie. 
Zapiski z 1945 roku”
Z Beatą często rozmawia-
łyśmy o czytanych książkach, ale nagle jej 
zabrakło. Pomyślałam, żadnej więcej mi 
już nie podrzuci, jednak… Pewnego dnia 
przyszedł jej mąż z naręczem książek 
„Może ktoś będzie jeszcze je chciał?” Od 
Beaty!- zawsze! Oczywiście dotyczyły hi-
storii, głównie wydarzeń II wojny świa-
towej. Przeczytałam je wszystkie. Ale ta 
książka- pamiętnik „Kobieta w Berlinie. 
Zapiski z 1945 roku” nie tylko pozwoli-
ła mi na poznanie faktów dotyczących 
zdobywania przez wojska Armii Czer-
wonej Berlina. Dzięki autorce zapisków, 
uczestniczce tych wydarzeń, miałam 
możliwość chwilami poczuć się jak ona. 
Patrzeć jej oczami, czuć jej strach, zwąt-
pienie, nadzieję, czuć ogrom tej tragedii. 
Tragedii, którą przeżywały berlińskie 
kobiety: młode, stare, ładne, brzydkie, 
dobre i złe, kobiety, które musiały, każ-
da na swój sposób, walczyć o przetrwa-
nie wśród żołnierzy Armii Czerwonej. 
Anonimowa autorka, trzydziestoletnia 
Niemka, w swoim dzienniku opisuje wy-
darzenia, jakie miały miejsce w Berlinie 
od 20 kwietnia do 24 czerwca 1945 roku. 
Dla jednych był to czas końca walki, dla 
innych początek walki o życie, godność, 
chleb... 

Polecam tę książkę nie tylko kobietom i 
nie chodzi mi o to, by oceniać postępo-
wanie, decyzje i wybory uczestniczek 
oraz uczestników tych wydarzeń - za-
równo ofiar, jak i oprawców. Uważam, 
iż nie mam prawa tego robić, nie wiem, 
jak zachowałabym się w obliczu takiego 
zagrożenia. A Beacie, choć jej już z nami 
nie ma, dziękuję, że jeszcze „podsunęła” 
mi tę książkę.

Przyjaciele 
biblioteki polecają
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Ruszyły prace remontowe na od-
cinku DK35 Mokrzeszów-Słotwina. 
Nowa nawierzchnia zostanie ułożona 
na łącznej długości ok. 2,3 km. Wyko-
nawcą jest firma COLAS Polska, która 
zrealizuje zadanie za kwotę 4,92 mln 
zł.

Remont obejmuje frezowanie ist-
niejących warstw nawierzchni, a miej-

scami wymianę podbudowy drogi. 
Następnie ułożone zostaną warstwy 
wiążąca i ścieralna oraz wykonane 
będą pobocza. W ostatniej fazie re-
montu powstanie oznakowanie pozio-
me. Ruch odbywa się jednym pasem. 
Zakończenie prac planowane jest do 
końca października tego roku.  

JB

Festiwal kolorów, dmuchany 
park rozrywki, bańki mydlane – ależ 
to była zabawa! Pogoda dwukrotnie 
pokrzyżowała plany i nie udało się 
zorganizować w wyznaczonych ter-
minach festiwalu kolorów, ani festi-
walu dmuchańców. Odbyły się one w 
niedzielę, 4 września i tym razem or-
ganizatorom sprzyjało słońce!

W dniu imprezy na stadionie miej-
skim przy ul. Sportowej 1 w Jaworzynie 
Śląskiej stanął dmuchany park roz-

rywki, z którego bardzo chętnie ko-
rzystali najmłodsi mieszkańcy. Ci nie-
co starsi bawili się świetnie na festi-
walu kolorów. To jednak nie wszystko. 
Na miłośników jazdy na rowerze cze-
kało miasteczko ruchu drogowego ze 
znakami, torem przeszkód, stoiskiem 
z alkogoglami, nauką przepisów. Wi-
dowiskowy pokaz trialu rowerowego 
zaprezentował Piotr Bielak, uczestnik 
X edycji programu „Mam Talent”. 

JB

Targ Ziemi w Kraskowie na stałe 
wpisał się już w kalendarz ważnych 
wydarzeń na mapie powiatu świdnic-
kiego. W pierwszą niedzielę miesią-
ca, w budynku po byłej oborze, moż-
na kupić smakołyki bezpośrednio od 
ich twórców.

Sery owcze, kozie i krowie, wędli-
ny, miody, ekologiczne soki, warzywa, 
owoce, ale i masła czy olejki eterycz-
ne - to tylko niektóre produkty, które 

Przy ulicy Lotniczej w Świebodzi-
cach powstać ma zakład produkujący 
biometan, czyli źródło energii otrzy-
mywanej z biomasy. Mieszkańcy boją 
się odoru, który może wydobywać 
się z fabryki. Napisali w tej sprawie 
petycję, którą złożyli na ręce władz 
miasta.

W Polsce znajduje się w sumie ok. 
130 biogazowni, w tym jedna w Świd-
nicy. I to właśnie zakładowi w naszym 
mieście mieszkańcy osiedla Kolonia 
oraz Pszenna zarzucali przed kilkoma 
miesiącami emitowanie odoru, przez 
który nie mogli spokojnie wyjść na 
podwórka, ani nawet otworzyć okna. 
Smród miał powodować torsje oraz 
uciążliwe bóle głowy, a także objawy 
ze strony układu oddechowego. Fa-
bryka przeszła modernizację, prace 
przy jednym ze zbiorników służących 

do beztlenowej fermentacji prowa-
dzone były od 27 czerwca do 7 lipca 
2022 roku. Świdniczanie liczą na to, 
że problem z fetorem zniknie. Strach 
towarzyszy jednak świebodziczanom, 
którzy boją się, że w ich mieście po-
wtórzy się sytuacja ze Świdnicy. – Jako 
mieszkańcy nie ufamy zapewnieniom 
inwestorów, co do nieszkodliwości in-
westycji. Proces produkcji biogazu ge-
neruje przykry zapach, wręcz fetor, 
który przy wiatrach południowych i 
południowo-zachodnich będzie odczu-
walny przy domostwach w Cierniach – 
napisali w petycji mieszkańcy. Pismo 
trafiło do Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji przy Radzie Miejskiej, która 
petycję uznała za słuszną i zwróciła 
się do burmistrza miasta o zajęcie sta-
nowiska.

JB

Trwa remont drogi 
krajowej nr 35 

Kierowcy na czas remontu będą musieli uzbroić się w cierpliwość.
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Do trzech razy sztuka! 
Kolorowa zabawa 
w Jaworzynie Śląskiej 

Cudowna letnia pogoda sprawiła, że na stadionie miejskim zjawiły się tłumy mieszkańców.
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Mieszkańcy 
nie chcą zakładu 
produkującego 
biometan w okolicy 
swoich domów

Przepełniony 
słońcem Targ 
Ziemi w Kraskowie

czekały na kupców w Bzowej Ostoi. 
Smakosze dobrego pieczywa mogli 
skosztować wypieków, które powstają 
według starych receptur oraz z naj-
lepszej, ekologicznej mąki. Targ Ziemi 
to także doskonała okazja do zakupu 
ceramiki, wyplatanych toreb czy so-
jowych świec, których można używać 
także do smarowania ciała. Kolejna 
edycja już w październiku.

JB Na targu można zakupić świeże sery, warzywa, owoce, miody, ale także rękodzieło.
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Ponad  trzy miliony złotych kosz-
tować będzie budowa nowego po-
sterunku policji w Marcinowicach, 
który powstaje przy ulicy J. Tuwima. 
Inwestycja ma poprawić bezpieczeń-
stwo na terenie gminy.

Prace koncepcyjne nad inwesty-
cją realizowane były przez pracowni-
ków Wydziału Inwestycji i Remontów 
z Komendy Wojewódzkiej Policji we 
Wrocławiu. Cały projekt zaplanowa-
no w technologii budownictwa mo-
dułowego 3D i jest to już kolejna na 
Dolnym Śląsku tego typu innowacyj-
na inwestycja. Pierwszy obiekt stwo-
rzony przy wykorzystaniu tej techniki 
powstał w 2021 roku na terenie Pro-
chowic w powiecie legnickim. Zało-
żenia projektowe nowego posterunku 
obejmują zagospodarowanie terenu 

oraz budowę dwóch parterowych bu-
dynków z przeznaczeniem na funkcję 
budynku administracyjnego i gara-
żu z pomieszczeniem technicznym. 
Służbę w obiekcie zlokalizowanym 
przy ulicy Juliana Tuwima, pełnić bę-
dzie 8 funkcjonariuszy. - Budowa tej 
nowej jednostki policji rozpoczęła się 
w nocy z 2 na 3 sierpnia 2022 roku i 
konstrukcja modułowa stoi już na swo-
im wcześniej przygotowanym miej-
scu.   Pozostało jeszcze wykończenie 
wnętrza oraz zagospodarowanie przy-
ległego terenu i prace te mają zakoń-
czyć się jeszcze w tym roku. Wartość 
całego przedsięwzięcia oszacowano na 
kwotę 3.202.667 złotych – wylicza asp. 
szt. Łukasz Dutkowiak rzecznik pra-
sowy KWP we Wrocławiu     

JB

Blisko 6 milionów osób, jak sza-
cuje Instytut Pamięci Narodowej, 
straciło swoje życie w czasie II wojny 
światowej. W niedzielę, 4 września w 
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy 
odbyły się uroczystości upamiętnia-
jące ofiary zbrodni.

Muzeum Gross-Rosen to miejsce 
pamięci o tych, którzy zginęli pod-
czas wojny, a o których nie wolno 
nikomu zapomnieć. Zwłaszcza, że 
świadków ogromu cierpienia nie-
sionych przez jeden z największych 
konfliktów zbrojnych w historii 
świata, jest coraz mniej. Dwoje z nich 
pojawiło się na uroczystościach. Wa-
cław Bryjanowski do obozu trafił 28 
lipca 1944 r po tym, jak rozbito tajną 
komórkę Armii Krajowej działającej 
w podziemiu we Wrocławiu. Miał 
17 lat. – Pamiętam bardzo dokładnie 
ten straszy dzień. Byliśmy prowadze-
ni z dworca kolejowego w Rogoźni-
cy. Wchodziliśmy przez tę samą, ist-

niejącą do dzisiaj, bramę. I przed tą 
bramą kazali nam zdjąć czapki. Ja w 
swej młodzieńczej naiwności pomy-
ślałem nawet, że może w bramie jest 
jakaś kapliczka  – wspominał  Wa-
cław Bryjanowski  w rozmowie z 
dziennikarzem gazety „Niedziela”. 
Ignacy Kurczyński uciekł z przy-
musowych robót w Niemczech, na 
które go zesłano. Trafił do Wrocła-
wia. Gdy zdrzemnął się po długiej i 
ciężkiej podróży, wpadł w ręce ko-
lejarzy, którzy przekazali go do Ge-
stapo. Został przewieziony do obozu 
w Rogoźnicy. Swoje wspomnienia z 
tamtego okresu przekazał IPN. Dziś 
stanowią one wyjątkowo cenny ma-
teriał źródłowy do badań nad histo-
rią obozu. W uroczystościach wziął 
udział także biskup Marek Mendyk, 
burmistrz Strzegomia Zbigniew Su-
chyta, przedstawiciele władz woje-
wództwa i szpitala Latawiec.

JB

Pamiętali o ofiarach 
II wojny światowej

Nowy posterunek policji prawie gotowy

W uroczystościach upamiętniających ofiary II wojny światowej wzięli udział byli więźniowie 
obozu.
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W nowym budynku służbę pełnić na co dzień będzie 8 policjantów.
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Bogu, rolnikom, sadownikom, 
ogrodnikom, hodowcom i pszczela-
rzom dziękowano w gminie Świd-
nica za tegoroczne plony. Doroczne 
dożynki gminne odbyły się 28 sierp-
nia w Opoczce, a współgospodarza-
mi tego wydarzenia byli mieszkańcy 
dwóch sołectw: Jakubowa i Opoczki.

Wydarzenie rozpoczął barwny, ra-
dosny, korowód dożynkowy, w którym 
zaprezentowały się wszystkie sołectwa 
wraz z przygotowanymi własnoręcznie 
i skrupulatnie pięknymi wieńcami oraz 
bochnami chleba. Następnie odpra-
wiona została uroczysta msza dożyn-
kowa, której przewodniczył biskup 
świdnicki Marek Mendyk, w asy-
ście duchowieństwa diecezji świd-
nickiej. W tym gronie był również 
miejscowy proboszcz ks. Marcin 
Mazur. Po zakończeniu uroczystej 
liturgii przyszedł czas Misterium 
Chleba. To coroczne już występy 
lokalnych zespołów, w których za-
warty jest folklor, tradycje ludowe, 
ale także moc zabawy, tańca, śpiewu 
i uśmiechów. To część dożynek, która 
wzbudza w gościach wydarzenia wiele 

Podziękowali 
za owocne plony 

radości i przyjemności dla ucha i oka. 
Po widowiskowych występach wójt 
gminy Świdnica Teresa Mazurek po-
dzieliła się z mieszkańcami oraz przy-
byłymi gośćmi symbolicznym chle-
bem. Zwieńczeniem dożynek był wy-
stęp znanej i lubianej gwiazdy estrady 
muzycznej. Tym razem przed licznie 
zgromadzoną publicznością wystąpił 
Sławomir. 

oprac.

Rolnicy z dumą prezentowali swoje imponujące plony. 

fo
to

: D
. G

ęb
ala

Podczas koncertu Sławomir zaśpiewał swoje 
największe hity.
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Świdnicka Grupa Biegowa w 
okresie letnim nie próżnowała i 
podjęła się zorganizowania Letnie-
go Biegowego Grand Prix. Głównym 
celem zawodów było umożliwienie 
biegaczom sprawdzenia swojej formy 
na przestrzeni trzech startów oraz 
oczywiście wzajemna rywalizacja w 
duchu fair play. Biegi rozgrywane 
były na dystansie 5000 m w każdy 
ostatni weekend letniego miesiąca, 
a w wydarzeniu wzięło udział ponad 
czterdziestu biegaczy. 

Najlepszym wynikiem wśród ko-
biet może pochwalić się Joanna Su-
smanek z Karkonosz Running Team 
(19:02.4), natomiast wśród męż-
czyzn - Radek Puchała z KB Sobótka 

(17:06.43). Spośród osób, które wzięły 
udział w trzech biegach i uzyskały su-
marycznie najlepszy wynik, triumfo-
wała Jolanta Rydzewska ze Świdnicy, 
a w rywalizacji panów: Radek Świa-
towy ze Świdnicy (I miejsce), Andrzej 
Peliński z Borzygniewu (II miejsce) 
oraz Marcin Bielas ze Świdnicy (III 
miejsce). Dla najlepszych uczestni-
ków przewidziano puchary i nagrody 
rzeczowe. Należy dodać, że wszelkie 
uzyskane przez biegaczy „życiówki” 
zostały zmierzone elektronicznym 
pomiarem czasu, a sama obsługa bie-
gu prowadzona była przez członków 
Świdnickiej Grupy Biegowej, którzy 
posiadają uprawnienia sędziów PZLA. 

DG

Zjechali się z różnych stron całe-
go województwa, aby w naszym mie-
ście walczyć o jak najlepsze rezultaty. 
W niedzielę, 4 września w okolicy za-
lewu Witoszówka odbył się kolarski 
wyścig amatorów Grand Prix Dabro-
-Bau – Świdnica.  Impreza stanowi 
jeden z etapów cyklu wyścigów PKO 
Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk.

Nie mieli wakacji 
od biegania!

Organizatorem Letniego Biegowego Grand Prix była Świdnicka Grupa Biegowa przy wsparciu 
powiatu świdnickiego oraz Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  
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Kolarze amatorzy 
rywalizowali w Świdnicy 
i okolicy 

Organizatorem wydarzenia była 
Ślęża Sobótka Bike Academy, przy 
współudziale miasta Świdnica, gminy 
wiejskiej Świdnica, starostwa powiato-
wego oraz sponsora – firmy Dabro-Bau. 
Poza rywalizacją wśród dorosłych, or-
ganizatorzy przygotowali również trasę 
dla najmłodszych miłośników jednośla-
dów.          DG

Kolarze mieli do pokonania dystans FUN – 50 km lub PRO – 100 km, w pętlach po 25 km, co 
gwarantowało dynamiczną jazdę w okolicach startu i mety.
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Domino Streetball Cup już na 
stałe wpisał się w sportowy kalen-
darz regionu, a w tym roku odbył się 
już po raz jedenasty! W niedzielę, 28 
sierpnia mistrzowie koszykówki 3×3 
walczyli o okazałe puchary i nagrody 
rzeczowe. Poza rywalizacją sportową, 
organizatorzy jak zwykle spisali się 
na medal. Każdy, kto zjawił na Osie-
dlu Zawiszów, znalazł coś dla siebie.

Do rywalizacji w turnieju głównym 
zgłosiło się 20 zespołów. Drużyny zo-
stały podzielone na cztery grupy po 
pięć zespołów. W fazie grupowej gra-

Mistrzowie ulicznej 
koszykówki w akcji

no systemem każdy z każdym. Do fazy 
pucharowej awansowały natomiast po 
dwa najlepsze zespoły z każdej grupy. 
Ostatecznie po zaciętej rywalizacji w 
wielkim finale spotkały się drużyny 
Generations i Coco Jumbo. Po wyrów-
nanym boju minimalnie lepsi okaza-
li się zawodnicy Coco Jumbo, którzy 
wygrali 14:12. W spotkaniu o trzecie 
miejsce Kaczory pokonały 2 Hills 14:9. 
Poza rywalizacją wśród panów rów-
nolegle na mniejszych boiskach odby-
wał się także turniej dla dzieci. 

DG

Turniej tradycyjnie stał na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. 
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Drugi raz w okresie przygotowaw-
czym ŚKPR zmierzył się z czeskim 
pierwszoligowcem – Házená Náchod. 
Tym razem świdniczanie gościli u na-
szych południowych sąsiadów.

W Świdnicy odnotowano  zwy-
cięstwo 39:28, natomiast we wtorek, 6 
września na parkiecie w Nachodzie tak 
łatwo już nie było. – Po bardzo twardym 
meczu, który niewiele miał wspólnego z 
sympatyczną, towarzyską gierką, ekipa 
trenera Krzysztofa Terebuna wygrała 
30:28 (16:14). Bardziej niż wynik cieszy 
fakt, że obyło się bez poważniejszych ura-
zów – relacjonuje Przemysław Grzyb, 
rzecznik prasowy świdnickiego klubu.

Hazena Nachod – ŚKPR Świdnica 
28:30 (14:16)

ŚKPR: Jabłoński, Wiszniowski, Shupyk, 
Mirga – Redko 6, Chmiel 6, Wojtala 4, 

Po raz drugi ograli Czechów. 
Tym razem w delegacji

Pęczar 3, Dobrzański 2, Wołodkiewicz 
2, Galik 2, Zelek 2, Siwiński 1, Ingram, 
Bal, Pierzak

Przypomnijmy, że Szare Wilki za-
inaugurują nowy sezon w dniach 17-18 
września wyjazdem do aktualnego mi-
strza „świdnickiej” grupy – Boru Joynext 
Oborniki Śląskie, a tydzień później 24 
lub 25 września zagrają pierwszy mecz 
na własnym parkiecie, podejmując AZS 
Zielona Góra. Pierwsza runda potrwa 
do 28/29 stycznia. Druga rozpocznie 
się 4/5 lutego i potrwa do 20/21 maja. 
Turniej Mistrzów o awans do Ligi Cen-
tralnej zaplanowano na 26-28 maja. Po-
dobnie jak w poprzednim sezonie na 
poziomie I ligi zagra 48 zespołów po-
dzielonych na cztery grupy.

red.

Sparingi z czeskim zespołem 
od zawsze nacechowane są 
ostrą fizyczną walką. 
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Trwają zapisy chętnych do udzia-
łu w rajdzie rowerowym w ramach 
Europejskiego Tygodnia Mobilności 
2022, który zaplanowano na niedzie-
lę, 18 września. Organizatorami wy-
darzenia są: Urząd Miejski w Świd-
nicy, Świdnicki Ośrodek Sportu i 
Rekreacji oraz Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Księstwo Świdnicko – 
Jaworskie”. Zapisy potrwają do środy, 
14 września.

Celem rajdu jest promowanie oraz 
popularyzacja wśród mieszkańców 
Świdnicy jazdy na rowerze, alterna-
tywnych środków transportu, zasad 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
oraz dbania o środowisko i zdrowego 
stylu życia. Aby wziąć w nim udział, 
należy wypełnić formularz dostępny w 
linku: https://forms.gle/JZGFvkdWh-
girttX29. Rajd rowerowy wystartuje 18 

września o godz. 10.00 spod Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy (zbiórka uczest-
ników od godz. 9.30). Trasa wynosi 
ok. 10 km, meta zaplanowana została 
tradycyjnie na terenie ŚOSiR przy ul. 
Śląskiej. O bezpieczeństwo przejazdu 
uczestników dbać będzie, jak podczas 
każdego rajdu, grupa pilotów, policja 
oraz Straż Miejska. - Po rajdzie, od godz. 
11.00 do godz. 14.00, na terenie ŚOSiR 
odbędzie się piknik sportowo – rekre-
acyjny, podczas którego zaplanowano 
zbiórkę publiczną na organizację Świd-
nickich Czwartków Lekkoatletycznych 
oraz ich ogólnopolski finał. Będzie moż-
na nabyć kupony – każdy po 5 zł, które 
następnie wezmą udział w losowaniu 
atrakcyjnych nagród – zapowiada Mag-
dalena Dzwonkowska, rzecznik praso-
wy Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

red.

Wrzesień to nie tylko powrót do 
szkoły, ale też termin rozpoczęcia 
kolejnej edycji Świdnickich Czwart-
ków Lekkoatletycznych. Tegoroczne 
otwarte i bezpłatne spotkania z lek-
koatletyką dla dzieci i młodzieży z po-
wiatu świdnickiego zaplanowano na 
15 września, 6 i 20 października oraz 
10 listopada (finał cyklu) na Stadionie 
Miejskim im. Janusza Kusocińskiego w 
Świdnicy.

Świdnickie Czwartki Lekkoatletycz-
ne organizowane są przez Świdnicki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Świdnicką 
Grupę Biegową, Powiatowe Zrzeszenie 
LZS w Świdnicy, Lokalną Organizację 
Turystyczną Księstwo Świdnicko-Ja-
worskie, wicemistrza Polski w skoku w 
dal Mateusza Jopka oraz Urząd Miejski 
w Świdnicy. Impreza po blisko 20 la-
tach wróciła do sportowego kalendarza 
Świdnicy w 2019 roku i od tego czasu 
cieszy się niesłabnącą popularnością. W 
poprzednim roku Świdnickie Czwart-
ki Lekkoatletyczne włączone zostały 
do ogólnopolskiego cyklu Czwartków 
Lekkoatletycznych. Najlepsi czwart-
kowicze w czerwcu pojechali do Łodzi 
na zawody finałowe z udziałem dzieci i 
młodzieży z całej Polski. Podobnie jak w 
latach poprzednich zawody na stadio-
nie rozpoczną się o godzinie 17.30. Zapi-
sy od godziny 17.00 w biurze zawodów. 
W zależności od wieku na uczestników 

czekać będą biegi na dystansie od 60 do 
1200 m oraz konkurencje techniczne – 
skok w dal i pchnięcie kulą. Udział w za-
wodach jest bezpłatny, ale ograniczony 
tylko dla dzieci i młodzieży zamieszku-
jącej w powiecie świdnickim.
Miejsce: 

Bieżnia lekkoatletyczna, Stadion 
Miejski im. Janusza Kusocińskiego 
ul. Śląska 35, zapisy w dniu spotkań, 
godz. 17:00, start pierwszych biegów 
około godz. 17:30.

Wracają Świdnickie Czwartki 
Lekkoatletyczne!

Terminy:
▪ czwartek – 15.09.2022
▪ czwartek – 06.10.2022
▪ czwartek – 20.10.2022
▪ czwartek – 10.11.2022 – finał cyklu
▪ czwartek – 09.03.2023
▪ czwartek – 06.04.2023
▪ czwartek – 11.05.2023
▪ czwartek – 08.06.2023 – finał cyklu

Spotkania odbywać się będą bez 
względu na warunki atmosferyczne.

Kategorie wiekowe 
oraz dystanse biegów:
▪ 60 m – dzieci w wieku do lat 4 (od 
rocznika 2018)
▪ 100 m – dzieci w wieku 5-6 lat (rocz-
nik 2016 – 2017)
▪ 200 m – dzieci w wieku 7-8 lat (rocz-
nik 2014 – 2015)
▪ 300 m – dzieci w wieku 9-10 lat 
(rocznik 2012 – 2013) dziewczynki
▪ 300 m  – dzieci w wieku 9-10 lat 
(rocznik 2012 – 2013) chłopcy
▪ 600 m – dzieci w wieku 11-12 lat 
(rocznik 2010 – 2011) dziewczynki
▪ 1000 m – dzieci w wieku 11-12 lat 
(rocznik 2010 – 2011) chłopcy
▪ 1000 m – młodzież rocznik (2008 – 
2009)
▪ 1200 m – młodzież rocznik (2005 – 2007)

Dystanse z roczników 2010 – 2013 
zostały dostosowane do ogólnopolskie-
go regulaminu Czwartków Lekkoatle-
tycznych.

W wyżej wymienionych katego-
riach wiekowych zostały wprowadzo-
ne dyscypliny techniczne, tj: skok w dal 
(zawodnicy z rocznika 2009 podczas 
Finałów Ogólnopolskich w konkurencji 
skoku w dal będą skakać z belki, a nie ze 
strefy) i pchnięcie kulą (roczniki 2009, 
dziewczynki kula 2 kg, chłopcy kula 
3kg.). Szczegóły w ogólnopolskim regu-
laminie dostępne są na stronie: https://
czwartki.pl/regulamin/.                  oprac.

Zapisz się na rajd rowerowy

Ilość miejsc jest ograniczona do 990, 
dlatego o uczestnictwie w imprezie 
decyduje kolejność zgłoszeń.  

Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne cieszą się coraz większą popularnością. 
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MAZOWIECKA 14

Więcej inwestycji na stronie www.h4y.com.pl
730 611 422    791 410 412

ALEJA KSIĘŻYCOWA
NOWE INWESTYCJE W ŚWIDNICY

(boczna Sikorskiego)
• Pełnowymiarowe piętro bez skosów
• duże ogrody 370 m2

• pompa ciepła
• instalacja fotowoltaiczna*

PARTER PIĘTRO STRYCH

• Mieszkania
kawalerki 26 m2

2-pokojowe 42 m2 44 m2 
3-pokojowe 61 m2

• Duże ogródki
• Winda
• Możliwość wykończenia pod klucz
• Instalacja fotowoltaiczna w budynku 

* oferta ograniczona czasowo - więcej informacji u dewelopera

GOTOWE
DO ODBIORU

powierzchnia

126.20 m2

cena
5990 m2

hol i klatka schodowa
kuchnia
salon
łazienka
suma powierzchni:

Strych bez skosów 
do indywidualnej adaptacji 

9,1 m2

14,7 m2

37,5 m2

4,0 m2

65,3 m2

1
2
3
4

hol
łazienka
pokój
garderoba
pokój
pokój
suma powierzchni:

4,8 m2

10,4 m2

11,8 m2

2,9 m2

15,5 m2

15,5 m2

60,9 m2

1
2
3
4
5
6


